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In dit rapport analyseren wij hoe maatwerk kan bijdragen aan de doelen 

voor de industrie (verduurzamen en weglek voorkomen)

Het kabinet heeft 'maatwerk' ten behoeve van de industrie aangekondigd. In dit 

rapport onderzoeken we hoe maatwerk kan worden vormgegeven

• In het coalitieakkoord is aangekondigd dat het kabinet ‘bindende maatwerkafspraken’ 

wil maken met de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. Dat is nodig 
omdat het kabinet de ambitie van uitstootreductie in de industrie additioneel wil 

verhogen. Het kabinet wil een deel van die reductieopgave realiseren via ‘bindende 
maatwerkafspraken’. 

• VNCI, VNPI en VNO-NCW hebben ons gevraagd om te analyseren in hoeverre 

het huidig beleidsinstrumentarium voldoende is om de doelen voor de industrie 
te behalen en in hoeverre daarbij maatwerk nodig is. 

Het kabinet wil zowel een scherp nationaal reductiedoel voor de industrie, als 

weglek van industriële activiteit en emissies voorkomen
• Het kabinet heeft een nationale CO2-heffing geïntroduceerd om de industriële 

bedrijven te prikkelen hun emissies te reduceren. In het coalitieakkoord is bovendien 
het doel geformuleerd om het tempo van uitstootreductie in de industrie 

te versnellen: de 14,3 Mton reductie in 2030 neergelegd in het klimaatakkoord wordt 

verhoogd met 5,1 tot 5,9 Mton.
• Omdat veel van deze bedrijven op internationale markten actief zijn, 

kan de Nederlandse beprijzing tot weglek leiden. Het doel van het kabinet is 
ook om weglek van CO2 en van economische activiteit voorkomen: de reductie dient 

bij voorkeur gerealiseerd te worden door verduurzaming in Nederland.

4

Omdat veel van de industriële bedrijven actief zijn op internationale markten vraagt 

het voorkomen van weglek om subsidie - indicatief ~€1,4 mld. jaarlijks
• Bedrijven moeten verduurzamen om de toekomstige kosten aan de nationale CO2-

heffing te mitigeren. Op dit moment zijn veel verduurzamingsopties in de industrie nog 

niet rendabel omdat de investeringskosten hoger zijn dan de verwachte 
financiële opbrengsten. Het verschil hiertussen wordt uitgedrukt als de onrendabele top. 

Om bedrijven in staat te stellen om te verduurzamen zou deze onrendabele top gedekt 
moeten worden door subsidies.

• Wij schatten de indicatieve jaarlijkse onrendabele top in de industrie op ~€1,4 miljard, 

uitgaande van een reductieopgave van 19,8Mton in 2030 (14,3 Mton + 5,5 Mton) en de 
inzet van de goedkoopst beschikbare reductieopties. Ter vergelijking: de SDE++ 

openstelling in 2022 biedt in totaal toegang tot 866 miljoen aan jaarlijkse kasstromen 
(13 miljard aan cumulatieve verplichtingen verdeeld over de 15 jarige projectduur van 

een reductieoptie). Het geschatte, indicatieve bedrag van €1,4 miljard is hoger dan het 

maximum van €550 miljoen voor de industrie uit het klimaatakkoord 2019.
• Er zijn diverse subsidie-instrumenten om deze onrendabele top te dekken. De SDE++ is 

het primaire instrument om de klimaatdoelen van 2030 te halen en daarmee weglek te 
voorkomen.

Realiseren aangescherpt nationaal 

reductiedoel

Minimaliseren van de 

benodigde overheidsuitgaven

Voorkomen van weglek van CO2

en economische activiteit

Illustratie: afweging tussen verschillende beleidsdoelen
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Wij onderscheiden vier (groepen van) potentiële knelpunten waar 
maatwerk kan bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen

5

Categorie Potentieel knelpunt

F
in

a
n
c
ie

e
l

Uitrol schone 

productie

Toegang tot 

SDE++ voor 
niet vaak 

voorkomende 

reductieopties

Sommige reductieopties komen niet in 

aanmerking voor een SDE++ categorie of 
het basisbedrag is voor hen onvoldoende. 

Wij hebben voorbeelden gevonden bij 

o.a. Tata en Cosun.

Voorkomen van 

weglek van 
bedrijven met 

relatief dure 

reductieopties

Sommige bedrijven of sectoren hebben 

alleen relatief dure reductieopties en 
hebben daardoor een lage kans op 

subsidie. Voorbeeld is industrie die 

is aangewezen op relatief dure post-
combustion CCS, zoals petrochemie.

Ontwikkeling 
jonge 

technologie

Toegang 

subsidie voor 
veelbelovende 

technologie

Sommige op termijn veelbelovende 

reductieopties (doorbraak-technologieën) 
hebben geen of beperkt uitzicht op 

subsidie. Voorbeelden zijn elektrisch kraken 

in petrochemie en groene 
waterstoftoepassingen.

Niet financieel

Onzekerheid 

over niet-
financiële 

factoren

Er is nog veel onzekerheid over niet-

financiële factoren zoals de 
beschikbaarheid van infrastructuur en 

vergunningen.
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Maatwerk kan breed (differentiatie binnen generieke instrumenten) of nauw 

(individuele afspraken) worden uitgelegd – wij gaan uit van brede definitie
• Wij onderscheiden twee verschillende interpretaties van maatwerk. In 

een brede definitie is maatwerk het differentiëren binnen generieke steuninstrumenten. 

In een andere, nauwe definitie is maatwerk het bieden van financiële en niet 
financiële overheidssteun in de vorm van een bindend, individueel contract tussen de 

overheid en een bedrijf. Wij interpreteren maatwerk daarmee dus mogelijk breder dan 
de term 'bindende maatwerkafspraken' uit het coalitieakkoord.

Maatwerk kan op vier verschillende manieren potentiële problemen oplossen en 

daarmee bijdragen aan het behalen van de doelen voor de industrie
• De inzet van maatwerk ligt voor de hand omdat decarbonisatie van de industrie 

zeer heterogeen is. Er is sprake van een brown field waarin bedrijven hun 

reeds bestaande productieproces moeten aanpassen. Daarbij moeten zij werken binnen 
de grenzen van de technisch beschikbare reductieopties, maar ook binnen de 

grenzen die de productielocatie biedt in termen van fysieke ruimtelijke 
inpassing, beschikbaarheid van infrastructuur en andere specifieke karakteristieken.

• Wij zien vier manieren waarop maatwerk kan bijdragen aan het oplossen van 

(potentiële) knelpunten. De eerste drie groepen van knelpunten zijn financieel van aard, 
deze gaan over het afdekken van onrendabele toppen voor verduurzaming. Het vierde 

knelpunt gaat niet over onrendabele toppen maar over overige randvoorwaarden, zoals 
infrastructuur beschikbaarheid.

• De mate waarin de knelpunten ook echt als knelpunt moeten worden gezien is een 

politiek vraagstuk. In hoeverre weglek voorkomen moet worden en tegen welke kosten 
is bijvoorbeeld geen vraag die beantwoord wordt in dit rapport – wij gaan ervanuit dat 

het voorkomen van weglek een beleidsdoel is.

Vier potentiële knelpunten waar maatwerk kan bijdragen
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Om risico op weglek te minimaliseren is toegang tot SDE++ subsidie 
nodig: voldoende categorieën, differentiatie en evt. minimumbudgetten

Knelpunt : Sommige bedrijven, vooral met relatief unieke

reductieopties, kunnen nu niet terecht bij de SDE++
• Het eerste potentiële knelpunt is dat sommige bedrijven voor bepaalde 

reductieopties nu feitelijk geen, of niet voldoende, SDE++ subsidie kunnen krijgen. 

Het gaat om reductieopties waar (nog) geen categorie voor is, of om reductieopties 
waar wel een categorie voor is maar die door hun bijzondere karakteristieken niet 

voldoende hebben aan het door PBL berekende subsidiebedrag. De knelpunten 
ontstaan allemaal bij reductieopties die (in Nederland) (nog) niet vaak voorkomen.

De oplossing is om voldoende specifieke categorieën toe te voegen en indien 
nodig ook binnen categorieën te differentiëren

• Dit knelpunt kan worden opgelost door nieuwe categorieën in de SDE++ te 
introduceren en/of het toepassen van differentiatie in de correctiebedragen binnen 

categorieën. Omdat verschillende technologische opties met elkaar concurreren om 

schaars budget (en niet per se alleen dezelfde technologische opties tussen elkaar) 
is er geen principieel bezwaar als een categorie in het uiterste geval slechts voor één 

bedrijf relevant is.
• Als alternatief kan worden gekozen voor individueel maatwerk. Dat gaat buiten het 

toewijzingsmechanisme van de SDE++ om wat kan leiden tot verhoogde totale 

kosten als het gaat om relatief dure reductieopties.
• De uitvoeringslasten bij minder vaak voorkomende reductieopties zijn relatief hoog. 

Om oversubsidiëring te voorkomen moet een voorgestelde reductieoptie immers 
getoetst worden. Er is daarbij qua lasten geen inherent verschil of dat binnen de 

SDE++ gebeurt (waarvoor dan basisbedragen etc. moeten worden berekend) of dat 

een individuele business case wordt getoetst. Hetzelfde type informatie en analyse is 
hiervoor vereist.

6

Knelpunt : Sommige bedrijven zijn afhankelijk van duurdere technologieën. Deze 

bedrijven hebben momenteel weinig kans op subsidie wat kan leiden tot weglek
• Het tweede potentiële probleem gaat over bedrijven die voor hun reductieoptie(s) 

voldoende subsidie zouden kunnen krijgen, maar die in de praktijk naar verwachting 

geen subsidie krijgen omdat hun reductieopties te duur zijn gegeven het huidige 
beschikbare SDE++ budget. Wanneer wordt gepoogd weglek te voorkomen is het 

immers onwenselijk als de uitkomst van de allocatie van het SDE++ budget is dat 
sommige bedrijven geen subsidie krijgen.

Mogelijke oplossingen voor dergelijk weglekrisico zijn gerichte vormen van 
maatwerk, zoals budget-reserveringen voor bepaalde opties, of individueel maatwerk

• Om weglek uit de industrie te voorkomen is de eerste stap om een budget beschikbaar 
te stellen in lijn met de beleidsambities. Omdat weglek risico zich vooral in de industrie 

voordoet, kan worden overwogen om een apart (minimum)budget voor de industrie 

vorm te geven binnen de SDE++. De hoogte daarvan zou in lijn moeten zijn met de 
beleidsdoelen.

• Ook met een apart vastgesteld budget voor de industrie kan het voorkomen dat een 
bepaalde mate van weglek ontstaat. Onderliggend probleem is dat reductieopties niet 

gelijk zijn verdeeld in de industrie: sommige bedrijven hebben vooral relatief dure 

opties. Om in deze gevallen weglek te voorkomen kan apart budget worden 
gereserveerd voor sectoren of reductieopties binnen de SDE++ (‘hekjes’). Indien het 

gaat om individuele bedrijven kunnen ook individuele afspraken worden gemaakt.
• Naarmate er gerichter wordt geïntervenieerd om weglek te voorkomen stijgen de totale 

kosten. Dat komt omdat bij elke gerichte interventie potentieel goedkopere 

reductieopties worden uitgesloten en doordat de potentiële concurrentiedruk (de prikkel 
om voor lage subsidiebehoefte in te bieden om daarmee subsidie zeker te stellen) lager 

wordt.

1 2



Strategy&Strategy&

Ook toegang tot subsidie-instrumenten voor doorbraaktechnologie 

en meer zekerheid over infrastructuur draagt bij aan behalen doelen

7

Knelpunt : Er is onzekerheid over niet-financiële factoren zoals 

de beschikbaarheid van infrastructuur en vergunningen
• Niet-financiële factoren, zoals tijdige beschikbaarheid van infrastructuur en 

vergunningen, zijn cruciaal om decarbonisatieprojecten tijdig te kunnen realiseren. Dat 

geldt te meer voor bedrijven op locaties waar die beschikbaarheid niet vanzelfsprekend 
is, zoals Chemelot of cluster 6. Maatwerk voor de industrie kan helpen om dergelijke 

bedrijven meer zekerheid te geven.

Maatwerk kan zekerheid bieden bij infrastructuurbeschikbaarheid en vergunningen 

maar een zorgvuldige afweging tussen alle relevante partijen is van belang
• Voor een belangrijk deel vindt maatwerk voor de industrie al plaats. Programma’s zoals 

het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) of het Programma Regionale Energiestrategie 

(RES) zijn voorbeelden van instrumenten om op regio of sectorniveau maatwerk te 

bieden en kunnen zoveel mogelijk worden benut voor het leveren van een 
maatwerkaanpak.

• Daar waar de dergelijke instrumenten niet volstaan, kunnen individuele 
maatwerkafspraken worden ingezet. Echter, infrastructuur- en vergunningenbesluiten 

kennen vaak meerdere belanghebbenden (b.v. omwoners, indirecte meebetalers etc.). 

Er is dus een spanningsveld tussen snelheid maken via maatwerk enerzijds en het 
belang van een zorgvuldige afweging met alle relevante partijen anderzijds. Individuele 

toezeggingen kunnen in potentie ook worden gezien als staatssteun voor zover er 
selectief een economisch voordeel wordt verstrekt.

4Knelpunt : Sommige bedrijven zijn (mede)afhankelijk van veelbelovende maar 

jonge technologie waar zij geen/beperkt subsidie voor kunnen krijgen
• Er zijn diverse veelbelovende maar technologisch nog niet uitontwikkelde 

reductieopties in de industrie. Via subsidie voor demonstratie en vroege opschaling 

kunnen deze opties verder worden ontwikkeld zodat de gemiddelde kosten van de 
reductieoptie op termijn kunnen dalen. Er zijn hier in principe al diverse regelingen 

voor, zoals de opschalingsregeling waterstof, de DEI+ en de HER+. Echter, niet alle 
potentiële doorbraaktechnologieën vinden met deze regelingen toegang tot subsidie 

(bijvoorbeeld elektrisch kraken en diverse toepassingen met waterstof). Dit komt 

doordat deze technologieën typisch een te hoge subsidie-intensiteit hebben voor de 
SDE++ (die ook gericht is op grootschalige uitrol) en de meer op innovatie gerichte 

regelingen de technologie niet dekken of niet toereikend zijn.

Voor de ontwikkeling van veelbelovende reductieopties kan een subsidie-

instrument gericht op ontwikkeling en demonstratie in de industrie helpen
• Voor industriële doorbraaktechnologieën zou een algemene 

demonstratie/innovatieregeling kunnen helpen. Kern daarvan is dat reductieopties 
niet op kostenefficiëntie, maar op innovatiepotentieel of bijdrage aan kostenreductie 

worden beoordeeld. In een generieke regeling, waarbij de industrie voorstellen kan 

indienen, kan schaars budget worden verdeeld op basis van criteria als innovatie, 
potentie voor kostenreductie of potentiële maatschappelijke impact. Een dergelijke, 

flexibele regeling heeft als voordeel boven individueel maatwerk dat er ruimte is voor 
concurrentie om het budget. Voor zover de ontwerpdetails bekend zijn, lijkt de NIKI 

op een dergelijke flexibele regeling. 

3
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Wij adviseren maatwerk vorm te geven via differentiatie in generieke 

instrumenten waar dat kan en individueel waar nodig

Knelpunt Aanbevelingen voor de vormgeving van maatwerk

Toegang tot 

SDE++ voor 
niet vaak 

voorkomende 

reductieopties

• Lever maatwerk in beginsel via de SDE++ om selectie van meest 

kostenefficiënte opties in stand te houden

- Voeg nieuwe categorieën toe binnen de SDE++ 

- Breng differentiatie aan binnen categorieën van de SDE++

• Individueel maatwerk voor ‘unieke’ opties is het alternatief, maar 

SDE++ mechanisme met toewijzing subsidie aan de goedkoopste 

opties wordt buiten werking gesteld

Voorkomen 

van weglek 
van bedrijven 

met relatief 

dure 
reductieopties

Om weglek te voorkomen kan de volgende interventieladder worden 

gevolgd (op volgorde van gerichtheid):

• Maak voldoende budget vrij voor de hele SDE++ (in lijn met 

beleidsambities)

• Reserveer binnen de SDE++ een minimumbudget voor de industrie

• Reserveer binnen de SDE++ budget voor specifieke sectoren of 

toepassingen met hoog weglekrisico

• Maak individuele maatwerkafspraken (in plaats van minimumbudgetten 

voor zeer specifieke sectoren of toepassingen)

Toegang 

subsidie voor 
veelbelovende 

technologie

• Lever maatwerk via instrumenten gericht op ontwikkeling en vroege 

opschaling (in plaats van de SDE++). Een open regeling met toewijzing 

op basis van criteria zoals ‘innovatie’, ‘potentieel voor kostenreductie’ 

en ‘maatschappelijke impact’ zou goede toevoeging zijn,

• Individueel maatwerk kan, maar biedt geen ruimte om bij de verdeling 

van het budget projecten met alternatieve voorstellen te vergelijken

Onzekerheid 

over niet-
financiële 

factoren

• Lever maatwerk via bestaande generieke instrumenten gericht op 

sectoren en regio’s zoals MIEK, PIDI en RES’en.

• Aanvullend individueel maatwerk kan helpen om te versnellen, maar 

staatssteun goedkeuring kan in gevallen nodig zijn

8

Maatwerk staatssteunrechtelijk per geval bekijken, proportionaliteit is bij maatwerk 

een aandachtspunt

• In dit rapport is gesproken over maatwerk in brede (differentiatie in generiek 

instrumentarium) en enge zin (individuele afspraken). Ongeacht de vorm van maatwerk, 

is er sprake van staatssteun waarvoor toestemming nodig is op het moment dat er 
selectief een economisch voordeel wordt gegeven. Dat geldt in potentie voor zowel 

financiële (subsidie of garantstellingen) als niet-financiële steun (b.v. toezeggingen 
infrastructuur).

• In het algemeen geldt dat steun passend is als kan worden aangetoond dat deze een 

positief maatschappelijk effect heeft en proportioneel (niet groter dan nodig) is. Hoe 
gerichter het maatwerk, hoe meer het proces van concurrentie om schaars budget wordt 

verstoord. Naarmate er minder concurrentie is moet worden aangetoond dat er geen 
sprake is van oversubsidiëring. Daarvoor is het nodig om de efficiëntie van de 

voorstellen uit de industrie kritisch te toetsen en de aannames en verwachtingen te 

vergelijken met andere projecten. 
• Op voorhand is niet te zeggen of de route van individuele afspraken dan wel de route 

van aanpassingen aan bestaande, generieke instrumentarium vanuit staatssteun optiek 
de voorkeur verdient: naarmate de groep ondernemingen die in aanmerking komt voor 

steun kleiner is, worden hogere eisen gesteld aan het aantonen van de proportionaliteit 

van de steun en aan het rechtvaardigen van eventuele verstoringen van de 
mededinging. 

• Het gebruiken van differentiatie in generiek instrumentarium is vanuit het perspectief 
van het staatssteunproces waarschijnlijk efficiënter dan het maken van individuele 

afspraken. Als een (aanpassing van een) steunregeling eenmaal is goedgekeurd is 

geen goedkeuring meer nodig voor de individuele subsidiebesluiten (wel voor 
aanpassingen). Bij individuele subsidies moet waarschijnlijk voor elke afspraak tussen 

bedrijf en overheid goedkeuring worden gevraagd. Dergelijke processen duren 
gemiddeld tussen de één en drie jaar, afhankelijk van de complexiteit. 

1
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4
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Het Kabinet wil het CO2 -reductiedoel voor de industrie aanscherpen 

t.o.v. Europese doel én de Nederlandse industrie behouden

1) Coalitieakkoord 2021-2025 

2) Kamerbrief DGBI-TOP / 22050376 Betreft Verduurzaming van de industrie

• Het kabinet streeft naar een reductie van de totale Nederlandse CO2-emissies van 

tenminste 55% en mogelijk 60% in 2030. De industrie is een belangrijke bron van 
uitstoot. Om de reductiedoelen te realiseren, wordt ook de reductieopgave voor de 

industrie verder aanscherpt. Het kabinet heeft de ambitie om de uitstootreductie in de 

industrie van 14,3 Megaton (Mton) additioneel te verhogen met ongeveer 5,1 tot 5,9 
Mton. Uitgaande van een gemiddelde van die bandbreedte van 5,5 Mton resulteert dat 

in een aangescherpt reductiedoel van 19,8 Mton voor de industrie.
• De CO2-heffing voor de industrie is in de ogen van het kabinet een belangrijk instrument 

om te sturen op CO2-reductie in de industrie. In het coalitieakkoord wordt gesteld dat 

van de aanscherping van maximaal 5,9 Mton er 4 Mton geborgd zal moeten worden 
door deze heffing.1

• Nederland wil ook de industrie behouden.2 Het kabinet hecht een groot belang aan de 
strategische positie van de Nederlandse industrie om drie redenen. Ten eerste, 

genereert de industrie €134 mld. aan toegevoegde waarde, verschaft 1,4 mln. banen en 

investeert flink in R&D en innovatie. Ten tweede ontlenen veel sectoren hun 
bestaansrecht aan de goedontwikkelde industrie, zoals de maakindustrie, 

voedingsmiddelensector of de fijn-chemie sector. Ook richten veel ingenieurs, 
advocaten, accountants, transport- en MKB-bedrijven zich op dienstverlening voor de 

industrie. Ten slotte, draagt de industrie bij aan de strategische en economische 

autonomie van de EU. Staal, plastics en brandstoffen zijn hierbij essentieel en zeker in 
het licht van de huidige oorlog in Oekraïne wordt autonomie van steeds groter belang.

• In het coalitieakkoord van 2021 is aangekondigd dat het CO2 -reductiedoel voor 

2030 in de Klimaatwet wordt aangescherpt tot tenminste 55%. Om zeker te zijn 
dat dit doel gehaald wordt heeft het kabinet een hogere opgave om in 2030 circa 

60% CO2 reductie te realiseren. Na 2030 wordt ingezet op een reductie van 70% 

in 2035 en 80% in 2040. Om deze reductiedoelen te halen worden de volgende 
punten aangekondigd in het coalitieakkoord:

– Er komen bindende maatwerkafspraken met de 10 tot 20 grootste industriële 
uitstoters om hen te helpen verduurzamen met wederkerigheid als 

uitgangspunt. Waarbij de overheid nieuwe energie-infrastructuur gaat 

faciliteren en met bedrijven afspreken om langdurig te blijven investeren in 
Nederland. 

– Er gaat meer worden geïnvesteerd in onderzoek naar innovatieve 
klimaatneutrale technologieën. De nadruk ligt hierbij op grote 

samenhangende programma’s die bijdragen aan het betaalbaar houden van 

de energietransitie. 
– Voor het halen van de klimaatdoelen is €22mld gereserveerd in het klimaat-

en transitiefonds. Dit budget dient drie doelen:
1. Subsidiëring van hernieuwbare energiedragers die pas na opschaling 

kosteneffectief CO2 kunnen reduceren (~ €15mld)

2. Subsidiëring van duurzame energie-infrastructuur (~ €4mld)
3. Bindende afspraken met grote industriële uitstoters (~ €3mld)

Afspraken uit het Coalitieakkoord

Bron: Coalitieakkoord 2021-2025
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Ongeveer 70% van de industriële uitstoot komt van 25 uitstoters en 

daarom wil het kabinet een ‘maatwerk’ aanpak

1) Naast deze 6,2Mt wordt een groot deel van Tata’semissies gebruikt door Vattenfal

(ongeveer 6Mt extra) die hier niet wordt meegerekend

2) Dit omvat de industriële uitstoot op Chemelot op SABIC en OCI na, o.a. Fibrant, 

AnQore en Borealis. Verscheidene sectoren maar grotendeels speciale chemicaliën.

3) Totaalcijfer Nederlandse industrie afkomstig van IPCC (53.900.000 Mton gemiddeld 

in 2018-2020)

4) Wanneer scope 2 (ingekochte of verbruikte elektriciteit of warmte) en scope 3 (de 

uitstoot in de gehele levenscyclus van een product) wordt meegerekend zal de 

werkelijke uitstoot veel hoger l iggen

Esso

Zeeland Refinery

DOW

2,2

Wienerberger

Shell Raffinage

Tata Steel1 6,2

Yara Sluiskil
2,6Shell Chemie

0,3

SABIC

0,4

OCI (Nitrogen & BioM)
BP Raffinage

0,8
Air Liquide

Gunvor

Air Products

1,3

Chemelot (Overig)2

Esso Chemie
Nobian

Cosun

FrieslandCampina
Lyondell

Cabot

0,4

4,2

Cargill

2,5

Avebe

Smurfit Kappa

O-I

4,1
3,5

2,2

2,1
1,5

0,4
0,3
0,3

0,3
0,3
0,3

0,2
0,2
0,2
0,2

• Het kabinet heeft in het coalitieakkoord aangekondigd 

‘bindende maatwerkafspraken met de top 20 grote 
uitstoters’ te willen maken. Inderdaad wordt een groot deel 

van de CO2-uitstoot in de industrie veroorzaakt door een 

gering aantal grote uitstoters.
• De top 25 grootste uitstoters is verantwoordelijk voor 

69,1% van de gehele uitstoot van de Nederlandse 
industrie en de top 10 voor 57,7%. De precieze aantallen 

zijn afhankelijk van welke uitstoot precies meegenomen 

wordt. De figuur links geeft de scope 1 uitstoot van de top 
25 uitstoters weer, welke betrekking heeft op uitstoot 

direct geproduceerd door eigen bronnen binnen de 
organisatie.4

• De top 10 uitstoters zijn actief in vier sectoren. Dit zijn 

respectievelijk raffinage, petrochemie, staal en 
kunstmest.Sector

Uitstoot top 25 

per sector (Mton)

% totale emissie 

NL’se industrie3

Raffinage 10,4 19,2%

Petrochemie 10,0 18,5%

Staal 6,2 11,6%

Kunstmest 5,6 10,5%

Industriële gassen 2,1 3,9%

Voeding 1,2 2,1%

Speciale 
Chemicaliën

1,1 2,1%

Verpakking 0,4 0,8%

Keramiek 0,2 0,4%

Totaal 37,2 69,1%

Top-25 CO2-uitstoters in Nederlandse Industrie (Gemiddelde van 2018 tot 2020, in Mton CO2)

Bron: Emissiecijfers 2013-2020 Nederlandse Emissie Autoriteit
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In dit rapport analyseren wij welke rol maatwerk kan spelen in het 

realiseren van de beleidsdoelen in de industrie

• VNCI, VNPI & VNO-NCW hebben ons gevraagd om te analyseren in hoeverre de 

additionele CO2-reductieopgave voor de industrie voor 2030 kan worden gerealiseerd 
binnen het bestaande subsidie-instrumentarium en in hoeverre maatwerk daarbij 

wenselijk is.

• Om hier een beeld van te krijgen beantwoorden wij de volgende vragen:
1) Wat is de (additionele) onrendabele top in de industrie en welke subsidie-

instrumenten zijn beschikbaar om deze te dekken?
2) In hoeverre is het bestaande instrumentarium toereikend om de beleidsdoelen 

(reductiedoel en behoud industrie) te realiseren en op welke manieren kan het 

instrumentarium worden aangepast?
3) In hoeverre zijn aanpassingen aan het bestaande instrumentarium en/of individuele 

steunregelingen nodig en wat zijn de staatssteunrechtelijke aandachtspunten?
• Wij voeren de analyse uit aan de hand van deze vragen, die wij elk in een afzonderlijk 

hoofdstuk adresseren. Deze deelvragen staan in de tabel links weergegeven.

Hoofdstuk Vraagstelling

2 1

Wat is de (additionele) onrendabele 
top in de industrie en welke 
subsidie-instrumenten zijn 
beschikbaar om deze te dekken?

3 2

In hoeverre is het bestaande 
instrumentarium toereikend om de 
beleidsdoelen (reductiedoel en 
behoud industrie) te realiseren en 
op welke manieren kan het 
instrumentarium worden 
aangepast?

Huidig instrumentarium

Potentiële knelpunten en rol van 
maatwerk

Staatssteun-overwegingen4 3
Wat zijn de staatssteunrechtelijke 
aandachtspunten?
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Maatwerk

Huidig 
instrumentarium

Strategy& 14



Strategy&Strategy&

Het kabinet overweegt om de nationale heffing aan te scherpen om het 

verhoogde reductiedoel voor de industrie te halen

• In het coalitieakkoord is overeengekomen dat Nederland internationaal voorop wil lopen 

in CO2 -reductie en voor 2030 wil mikken op een reductiedoel van 55% tot 60%. Voor 
de industrie betekent dit een additionele reductieopgave van ongeveer 5,5 Mton voor 

2030, waarbij het plan is om hiervan 4 Mton onder de nationale heffing te brengen. Dit 

betekent dat de nationale CO2-heffing voor de industrie, die sinds 1 januari 2021 van 
kracht is en bovenop het EU ETS komt, wordt aangescherpt.

• De nationale heffing bestaat uit twee componenten. Ten eerste de heffingsgrondslag op 
basis van de CO2 -uitstoot van een bedrijf. De heffingsgrondslag voor een bedrijf wordt 

ieder jaar opnieuw berekend op basis van totale uitstoot en vrijgestelde emissies. Deze 

vrijgestelde emissies worden bepaald op basis van EU ETS emissie-efficiëntie 
benchmarks en een industrie breed geldende reductiefactor. Uitstoot boven de 

vrijgestelde emissies (zie figuur links) wordt belast. Het plan is om deze reductiefactor 
verder aan te scherpen en hiermee de additionele reductieopgave te realiseren.

• De tweede component van de heffing is de prijs per uitgestoten ton CO2. De 

gehanteerde prijs loopt op over de tijd en is een minimumprijs ten opzichte van de EU 
ETS prijs. In 2021 was dit €30,48. In 2022 is dit vastgesteld op €41,75. Dit tarief wordt 

ieder jaar verhoogd met €10,87 tot 2030, waarna een tarief van €128,71 wordt 
verwacht.

Heffings-

grondslag

Bruto grondslag

(totale uitstoot)

Vrijgestelde 

emissies

Aanscherping van de benchmark met geplande 4Mton resulteert in een hogere 

heffingsgrondslag bij gelijkblijvende totale uitstoot
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Vrijgestelde 

emissies
(jaar t)

Activiteiten-

niveau
(jaar t)

EU ETS 

benchmark

Reductiefactor

(jaar t)

Aanscherping met 

additionele 4 Mton CO2
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Omdat de Nederlandse industrie veelal actief is op internationale 

markten leidt de nationale heffing tot risico op weglek

1) PwC (2020) Speelveldtoets, PwC (2019) De effecten van de overwogen vormgeving van de nationale 

heffing op broeikasgas emissies in de industrie, PwC (2019) De effecten van een nationale heffing op 

broeikasgas in de industrie

• De (aangescherpte) nationale CO2 -heffing kan leiden tot weglek

van industriële activiteit en CO2, omdat de Nederlandse industrie 
grotendeels opereert in internationale markten. Vanwege het

internationale karakter van de markt kan de CO2 -heffing niet 

worden doorberekend aan afnemers (zie figuur links). Vergelijkbare 
CO2 -heffingen ontbreken veelal in de rest van Europa, hierdoor 

creëert de Nederlandse heffing een ongelijk internationaal 
speelveld. De hogere productieprijs in Nederland kan leiden tot de 

beslissing om productie te verplaatsen naar het buitenland

(weglek).1

• Sectoranalyses en case studies gedaan in eerdere speelveldtoetsen

van PwC bevestigen dat het risico op weglek reëel is als bedrijven 
de kostenstijging niet kunnen mitigeren. Immers, a) er kan sprake 

zijn van een (significante) kostenverhoging voor bedrijven; b) op een 

aantal uitzonderingen na is het aannemelijk dat de 
doorgiftemogelijkheid van de toegenomen kosten aan klanten voor 

de bedrijven beperkt zijn; c) bedrijven hebben weinig rendabele 
emissiereductieopties tot 2030 die tot significante vermindering van 

de emissies en/of energiegebruik leiden; d) resulterende impact op 

bedrijfsresultaten kan daarmee aanzienlijk zijn.

Sector Product Markt Aandeel Sector Product Markt Aandeel

Staal

Hot Rolled EER <10% Industriële 

gassen

Waterstof (pijpleiding) EER Laag

Cold Rolled EER <10% Waterstof (klein transport) Nationaal

Hot Dip 

Galvanised

EER <10% Speciale 

chemicaliën

Zout Cont. EU 20%

Natriumhydroxide (vl.) NW EU 

tot EER

14% (EU)

Raffinage

Dieselolie EER 8%

Voeding Verse melk Nationaal

Stookolie EER 15% Houdbare melk BE, NL, 

DE
Kerosine EER 27%

Bevroren Aardappel onbekend
Benzine EER 14%

LPG > EER 7% Suiker Globaal <1%

Nafta W-Europa 29% Zetmeel EER

Petrochemie 

en plastics

Ethyleen ARG 38% Papier CCM >EER Laag

Propyleen EER 16% Golfkarton <400 km 16% 

LDPE EER 18% Golfkarton doos <300km 16%

LLDPE EER 24% Graphic paper >EER onbekend

Polyether Polyols > EER 25-43% Keramiek Baksteen <500km onbekend

Benzeen W-Europa 20% Engineering bricks <150km

Butadieen W-Europa 24%
Clay roof tiles Nationaal

Kunstmest Stikstof Kunstmest > EER 20%
Muur en vloer tegel Globaal 3% (EU)

Legenda: Nationaal

Regionaal

EER en globaal

>40%

20-40%

<20%

Aard van de relevante markten in een aantal industriële sectoren

Bron: PwC Juni 2020 Speelveldtoets
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De jaarlijkse onrendabele top bij het aangescherpte reductiedoel van 

19,8 Mton wordt door ons geschat op €1,4 mld. per jaar
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Recycling1 Verduurzaming 
aanbod -warmte

Procesefficiëntie-
maatregelen

CCU

CCS (incl. blauwe 
waterstof)

Biomassa Elektrificatie Waterstofproductie 
via elektrolyse

1) Op basis van de beschikbare inschattingen van de kosten van chemische recycling is deze technologie winstgevend. Dit 

betreft PET Depolymerisatie en Fysische EPS-recycling

2) Klimaatnota 2022 

3) CE Delft (2022) 50% green hydrogen for Dutch industry Analysis of consequences draft RED3

Reductiedoel: 19,8 Mton

Reductiedoel: 14,3 Mton

• De industrie moet gaan investeren in verduurzaming om CO2 te reduceren. Daarmee 

wordt het CO2-reductiedoel gerealiseerd en kunnen bedrijven kosten die zij moeten 
betalen voor CO2-uitstoot (waaronder de nationale heffing) besparen. Op dit moment zijn 

voor veel reductieopties de totale verwachte kosten echter hoger dan de verwachte 

financiële opbrengsten. Wij schatten deze 'onrendabele top' op ongeveer €1,4 miljard 
per jaar (uitgaande van een levensduur van 15 jaar per investering). 

• Onze schattingen zijn tot stand gekomen op basis van een inventarisatie van 
enerzijds de subsidie-intensiteit (euro per ton) en anderzijds het totale potentieel (ton) 

van diverse reductieopties. Deze zijn gecombineerd tot een eenvoudig ‘merit order 

model’ waarin gebruik wordt gemaakt van de goedkoopst mogelijke beschikbare opties 
om het reductiedoel te halen. Meer detail is te vinden in de appendix.

• Om het doel van 19,8Mton te halen is ongeveer €1,4 mld per jaar nodig, ofwel €20,6 
mld. over een vijftienjarige gemiddelde levensduur. Bij het eerdere reductiedoel van 14,3 

Mton hoort een jaarlijkse onrendabele top van €830 mln. Relatief gezien is per vermeden 

ton CO2 de onrendabele top hoger geworden omdat er duurdere reductieopties nodig 
zijn, zoals biomassa en elektrificatie om de klimaatdoelen te halen. Het geschatte 

bedrag van jaarlijks €1,4 mld. is aanzienlijk hoger dan het bedrag van €550 mln. dat is 
genoemd in het klimaatakkoord van 2019.

• De precieze hoogte van de onrendabele top is van meerdere factoren afhankelijk, zoals 

aannames over gas- en EU ETS-prijzen. Een van de belangrijke drivers van de 
onrendabele top is regulering. De Europese Commissie herziet momenteel de richtlijn 

hernieuwbare energie (RED III). Daarin wordt mogelijk normering opgenomen om 
hernieuwbare energie toe te passen, bijvoorbeeld een verplichting omtrent toepassing 

van groene waterstof in de industrie. Dergelijke regulering kan aanzienlijke invloed 

hebben op de onrendabele top. Internationaal gecoördineerde normering kan de 
onrendabele top in potentie verlagen, al is dat sterk afhankelijk van de precieze 

vormgeving.3

Raming van de onrendabele top bij aanscherping van het reductiedoel 

Bron: Data van PBL (2022, 2019 en 2018), Navigant (2018) en input van experts 
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De SDE++ is het primaire instrument om de onrendabele top te dekken 

en daarmee weglek te voorkomen

Instrument1 Reikwijdte Allocatiewijze Totale budget

NL

SDE++ Industrie, 
energieproductie, 
mobiliteit

Gefaseerde openstelling 
met allocatie op basis van 
euro per vermeden ton

€13mld beschikbaar in 
2022

OGW Groene waterstof Project met laagste kosten 
per megawatt komt als 
eerste in aanmerking

€250m in totaal

DEI+ Innovatieve 
projecten voor 
industrie

Op basis van volgorde van 
binnenkomst aanvraag

€58,6m beschikbaar in 
2022

VEKI CO2-reducerende 
maatregelen

Op basis van volgorde van 
binnenkomst aanvraag

€82m in 2021. Nieuwe 
budget onbekend

NIKI Industrie Onbekend Onbekend

HER+ Innovatieve 
projecten in lijn met 
SDE++ categorieën 

Op basis van volgorde van 
binnenkomst aanvraag

€50m in totaal, in 2022 is 
er €20m plafond

EU

IPCEI Groene waterstof Op basis van meerdere 
criteria; kwaliteit, 
samenwerking, 

governance etc. 

€35m voor IPCEI 
Waterstof gereserveerd 
door Nederlandse 

overheid

EU 

Innovation
Fund

Industrie, 
energieproductie en 
opslag en meer

Op basis van meerdere 
criteria; innovatie, kosten, 
etc.

Tussen 2020 – 2030 
ongeveer €38mld in 
totaal beschikbaar voor 

gehele EU
1) Er is ook nog de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling die zich richt op innovatieprojecten. We 

hebben deze door het beperkte budget van €21m niet meegenomen in de analyse.

• De SDE++ is het primaire instrument om de onrendabele toppen bij grootschalige 

schone productie te dekken. In tegenstelling tot andere instrumenten heeft de SDE++ 
de grootschalige uitrol van bewezen technieken ten doel. Bovendien heeft het 

instrument de grootste reikwijdte aan technologieën. Ten slotte heeft de SDE++ met 

afstand het hoogste budget. In de openstellingsronde in 2022 is er €13mld aan 
verplichtingen beschikbaar (866 miljoen aan jaarlijkse kasstroom uitgaande van 15 jaar 

levensduur).
• Er zijn ook diverse andere subsidie-instrumenten om de onrendabele top te dekken. 

Sommige daarvan zijn echter niet geschikt om grootschalige CO2 -reductie te realiseren. 

Dit geldt met name voor instrumenten zoals de DEI+, het Tijdelijk opschalingsinstrument 
voor waterstof uit elektrolyse (OGW), de IPCEI, VEKI of de HER. Het EU Innovation

Fund heeft daarentegen wel een hoog totaal budget, echter is dit beschikbaar voor de 
hele EU en wordt het bedrag uitgespreid over 10 jaar. Daarnaast is het aantal 

aanvragen hoog (130+) en is slechts een klein aantal gehonoreerd, waaronder geen 

enkel Nederlands project. Dit maakt dat de slagingskans voor een Nederlands bedrijf 
beperkt is.

De verschillende subsidie-instrumenten die beschikbaar zijn voor de industrie
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Of het huidige budget voor de SDE++ voldoende is hangt af van het 

percentage dat uiteindelijk naar de industrie gaat

• De vraag of het beschikbare budget in de SDE++ voldoende is om de onrendabele top 

van €1,4 mld. te dekken valt moeilijk te beantwoorden. Dit heeft twee oorzaken. Ten 
eerste is het van tevoren niet in te schatten welk deel van de SDE++ naar de industrie 

gaat en welk deel naar schone technologie buiten de industrie. Denk hierbij aan 

zonnepanelen, windenergie of energie uit water. Ten tweede is het budget voor dit jaar 
bekend, maar niet voor volgende jaren. 

• De totale onrendabele top om de 2030 doelen te halen schatten wij op €20,6 mld. Om te 
zorgen dat de industrie tijdig begint met verduurzamen moet in de aankomende paar jaar 

dit bedrag aan subsidie vergeven worden. Dit kan er als volgt uitzien: In de 

hypothetische situatie dat de gehele industrie in 3 SDE++ openstellingen zich inschrijft 
en daarmee de onrendabele top afdekt komt dit neer op ongeveer €6,9 mld. budget per 

openstelling. Ter vergelijking, gegeven het beschikbare budget voor 2022 van €13 mld. 
betekent dat ongeveer de helft van het budget in 2022 naar de industrie zou moet gaan. 

• De totale onrendabele top van €20,6 mld. kan ook worden weergegeven in benodigde 

jaarlijkse kasuitgaven van de SDE++. Aangezien projecten een verwachte looptijd 
hebben van 15 jaar geeft dit €1,4mld. aan jaarlijkse kasuitgaven. In de situatie dat 3 

SDE++ openstellingen genoeg zijn om alle projecten te subsidiëren geeft dit circa €450 
mln. per openstelling aan gecommitteerde kastromen (€1,4mld. / 3). 

• De figuur links geeft de jaarlijkse verwachte kasuitgaven van de SDE++ die al zijn 

gecommitteerd in het rood. Daarboven zijn de benodigde jaarlijkse kasuitgaven voor de 
industrie weergegeven, oplopend van 450 bij de 1e openstelling tot €1,4 mld. per jaar na 

de 3e openstelling. 
• Indien dit vergeleken wordt met het huidige SDE++ budget van €13 mld. aan 

cumulatieve verplichtingen die moeten uitgespreid worden over de aankomende 15 jaar 

geeft dat ruimte om dit jaar €860 mln. aan subsidie te verschaffen. Dit geeft hetzelfde 
beeld als hiervoor dat ongeveer de helft van het budget in 2022 naar de industrie zou 

moet gaan om aan de €450 mln. te komen.

450 450
450

450
450

450

450

450
450

450
450

450

450

450
450

450

450

450

2024 2025

1,964

2,986

4,169

3,269

2,900

2022

3,149

2023

3,361

2026 2027 2028

2,784

3,359

2029 2030

2,459

2031

3,186

3,811

4,499
4,336

4,134

3,809

3,314

Verwachte kasuitgaven huidige SDE++ projecten in beheer

1e SDE++ Openstelling met € 450 mln. verwachte kasstromen naar industrie 

2de SDE++ Openstelling met € 450 mln. verwachte kasstromen naar industrie 

3de SDE++ Openstelling met € 450 mln. verwachte kasstromen naar industrie 

Verwachte kasuitgaven 

SDE++,(in mln€)

Verwachte kasuitgaven indien SDE++ vanaf nu alleen de onrendabele top dekt

Bron: RVO 2022 ‘Feiten en cijfers SDE(+)(+) Verwachte kasuitgaven
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Wij zien vier potentiële knelpunten bij de SDE++ die realiseren van de 

klimaatdoelen in de weg staan en waarbij maatwerk een rol kan spelen

• Het Kabinet wil het CO2 -reductiedoel voor de industrie aanscherpen ten opzichte van 

de Europese doelstellingen én daarnaast de Nederlandse industrie behouden. We zien 
vier potentiële knelpunten die het realiseren van deze doelen in de weg kunnen staan. 

Deze staan omschrijven in de figuur links. Vormen van maatwerk (in brede of nauwe 

zin) kunnen een rol spelen bij het oplossen van deze potentiële knelpunten. 
• Maatwerk kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. In een brede zin is 

maatwerk differentiatie in generieke instrumenten (zoals de SDE++). In een nauwe zin 
is maatwerk een individueel contract tussen overheid en een bedrijf.

• Daarnaast kent maatwerk zowel financiële als niet-financiële vormen. Financieel 

maatwerk gaat vooral over (garanties voor) subsidiëring. Niet-financieel maatwerk 
omvat afspraken over o.a. infrastructuur, gunningsprocessen en communicatie.

Maatwerk in brede zin Maatwerk in nauwe zin

Definitie Differentiatie in generieke 

instrumenten (zoals de 
SDE++)

Individueel contract tussen 

overheid en een bedrijf

Kenmerk Generieke instrumenten zijn in 

beginsel niet gericht op één 
bedrijf

Individueel contract is per definitie 

gericht op één bedrijf of groep 
daarvan

Voorbeeld 

van 
maatwerk

Toevoegen van specifieke 

categorie in SDE++ ten 
behoeve van een 

reductieoptie 

Individuele afspraak tussen 

overheid en bedrijf waarin laatste 
subsidie ontvangt in ruil voor CO2-

reductie

De industrie kan niet altijd verduurzamen vanwege meerdere knelpunten  
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Categorie Potentieel knelpunt

F
in

a
n
c
ie

e
l

Uitrol schone 

productie

Toegang tot 

SDE++ voor 
niet vaak 

voorkomende 

reductieopties

Sommige reductieopties komen niet in 

aanmerking voor een SDE++ categorie of 
het basisbedrag is voor hen onvoldoende. 

Wij hebben voorbeelden gevonden bij 

o.a. Tata en Cosun.

Voorkomen van 

weglek van 
bedrijven met 

relatief dure 

reductieopties

Sommige bedrijven of sectoren hebben 

alleen relatief dure reductieopties en 
hebben daardoor een lage kans op 

subsidie. Voorbeeld is industrie die 

is aangewezen op relatief dure post-
combustion CCS, zoals petrochemie.

Ontwikkeling 
jonge 

technologie

Toegang 

subsidie voor 
veelbelovende 

technologie

Sommige op termijn veelbelovende 

reductieopties (doorbraaktechnologieën) 
hebben geen of beperkt uitzicht op 

subsidie. Voorbeelden zijn elektrisch kraken 

in petrochemie en groene 
waterstoftoepassingen.

Niet financieel

Onzekerheid 

over niet-
financiële 

factoren

Er is nog veel onzekerheid over niet-

financiële factoren zoals de 
beschikbaarheid van infrastructuur en 

vergunningen.

1

2

4

3
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Decarbonisatie van de Nederlandse industrie vraagt om aanpassing 

van een grote verscheidenheid aan bestaande productieprocessen

1

Kosten van technologieën Sommige industriële sectoren hebben alleen 

dure technologische reductieopties en dit is 
afhankelijk van het productieproces

Aanpassingskosten 

productiefaciliteit

De kosten om een productiefaciliteit aan te 

passen zijn afhankelijk van beschikbare ruimte 
en leeftijd van het gebouw

Geografische kenmerken De afstand tot een hub en mogelijkheden voor 

aansluiting zijn van invloed op de aansluitkosten 
voor transport van energiedragers en CO2

Verwevenheid Sommige bedrijven zijn onderdeel van het 

breder besluitvormingsproces van een 
industriële cluster

• Maatwerk is relevant omdat decarbonisatie van de industrie zeer heterogeen is: geen 

reductie-optie is hetzelfde in de industrie. Er is sprake van een brown field waarin 
bedrijven hun reeds bestaande productieproces moeten aanpassen. Daarbij moet 

worden gewerkt binnen de grenzen van de technisch beschikbare reductieopties, maar 

ook binnen de grenzen die de productielocatie biedt in termen van fysieke ruimtelijke 
inpassing, beschikbaarheid van infrastructuur en andere specifieke karakteristieken. 

Bijvoorbeeld hebben bedrijven op Chemelot meer investeringen in CCS-infrastructuur 
nodig omdat ze verder liggen van opslagplaatsen in de Noordzee dan hun concurrenten. 

• Een green field situatie vindt plaats bij een project zonder beperkingen die zijn opgelegd 

door eerdere activiteiten op de locatie. Een typisch voorbeeld van een greenfield project 
is de ontwikkeling van een braakliggend terrein. Architecten beginnen volledig vanaf 

‘scratch’ met het ontwerp en hoeven geen rekening te houden met bestaande 
productieprocessen. 

• In Nederland is de ontwikkeling van windparken een goed voorbeeld van een green field 

situatie. Windturbines worden nieuw geplaatst op land of in het water. Er kan worden 
gebouwd vanaf ‘scratch’ en de uitgangspositie voor alle ontwikkelaars van een windpark 

is gelijk. Immers, het gaat om een onontwikkeld gebied met een nieuwe bestemming. 
Hieruit volgt dat de plannen en investeringskosten goed vergelijkbaar zijn met elkaar en 

projectplannen met elkaar kunnen concurreren. Dit staat in schril contrast met de situatie 

in de industrie. Hier kan immers geen goede vergelijking worden getrokken tussen 
verschillende decarbonisatie projecten vanwege de afwijkende kosten van 

technologieën, het verschil in aanpassingskosten van een productiefaciliteit en andere 
geografische kenmerken. 
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De SDE++ is in zijn huidige vormgeving al een vorm van maatwerk, 

met kosteninschattingen voor meer dan 150 reductieopties

1) PBL (2022) Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

Subsidiebudget bereikt

Verduurzamingsprojecten
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SDE++ 

Basisbedrag per technologie 

• De SDE++ is ingericht om zo kostenefficiënt 

mogelijk de 2030 doelen te halen. 
• Om dit te bereiken vindt toekenning van subsidie 

plaats door een concurrerende biedingsprocedure 

op basis van kostenefficiëntie. 
• Projecten met een lage subsidie intensiteit, 

gemeten in kosten per vermeden ton CO2, komen 
als eerste in aanmerking voor subsidie.

• Voor elke technologie is een basisbedrag berekend 

welke de kostprijs voor een technologie weergeeft. 
• . 

Risico op 

Oversubsidiëring

• De verduurzamingsopgave in de industrie heeft een 

heterogeen karakter. Er zijn veel verschillende 
reductieopties waarvan de toepassing ook nog eens 

afhankelijk is van de productiefaciliteit en geografische 

ligging. Dit heeft ook implicaties voor het ontwerp van het 
subsidie-instrumentarium.

• In de SDE++ is er daarom voor gekozen om voor elke 
reductieoptie in detail te berekenen wat de kostprijs is en 

wat dus de benodigde subsidie-intensiteit is. Dit wordt het 

basisbedrag genoemd en is in 2022 berekend voor 169 
aparte reductieopties.1 De SDE++ is hiermee eigenlijk al 

een vergevorderde vorm van maatwerk omdat het een 
maximum subsidiebedrag stelt voor elke individuele 

reductieoptie.

• Het voordeel van het instellen van een basisbedrag is dat 
het oversubsidiëring voorkomt: als je alleen zou vergeven 

op basis van goedkoopste optie per vermeden ton 
(rechtsonder in de figuur) krijgen opties die inherent 

goedkoop zijn naar verwachting meer subsidie dan zij 

nodig hebben. Zij kunnen zich immers hoger inschrijven 
dan de kostprijs van de investering omdat er geen 

maximumbedrag is vastgesteld.
• Het risico op oversubsidiëring bij SDE++ is overigens niet 

volledig te vermijden. Projecten met een lage subsidie-

intensiteit zijn vaak verzekerd van subsidie en daarom is er 
geen prikkel om lager in te schrijven dan het basisbedrag. 

Dit terwijl de daadwerkelijk kostprijs lager kan liggen.

Subsidiebudget bereikt

Voorbeeld instrument  

Geen basisbedrag
• In het rechter voorbeeld is een instrument 

geschetst waar geen basisbedrag bestaat en er 
dus geen maximum aan de kostprijs is gesteld.

• Toekenning kan nog steeds plaatsvind o.b.v. 

kosten efficiëntie en goedkopere projecten komen 
als eerst in aanmerking totdat het subsidiebudget 

bereikt is. 
• Projecten met een lage subsidie intensiteit kunnen 

hierdoor hoger kunnen inschrijven dan de kostprijs 

omdat zij toch zeker blijven van subsidie. 

Risico op 

Oversubsidiëring

1

Biomassa vergassing en verbranding

Geothermie Restwarmte

Elektrische boilers en warmtepompen

Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

Waterstof

CCS

652

24 32 42 53
88 113

79
119

126
134 169 171

196 207
236

397
421

566

73

Subsidie intensiteit, in €/t CO2

7 8

115

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 2

Fase 1

De SDE++ gebruikt basisbedragen om te differentiëren tussen verschillende reductieopties en gaat daardoor 

oversubsidiëring tegen 
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Echter, reductieopties komen nu niet in aanmerking voor SDE++ 

omdat er geen categorie is of omdat het basisbedrag onvoldoende is

1) Roland Berger (2021) Haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden TSN Ijmuiden, ChangeInc (2021) Tata Steel Nederland 

kiest definitief voor waterstof, CCS van tafel

• Om aanspraak te maken op SDE++ moet een reductieoptie binnen één van de 

opgenomen technologie-categorieën vallen. De huidige knelpunten ontstaan vrijwel 
allemaal in geval van relatief unieke reductieopties. Deze worden nu nooit 

opgenomen als categorie in de SDE+ omdat er te weinig vraag naar is vanuit 

meerdere marktpartijen. 
• Dit komt ook naar voren in de case studies aan de linkerkant. Zo is er voor Tata 

Steel geen mogelijkheid om subsidie te krijgen voor DRI technologie. Ondanks dat 
deze technologie commercieel toepasbaar is en bovendien al eerder is toegepast in 

andere landen. 

• Voor sommige reductieopties bestaat de categorie wel binnen SDE++ maar is het 
basisbedrag onvoldoende om de kosten te dekken. Door het brown field karakter 

van de industrie hebben sommige bedrijven hogere investeringskosten en dit past 
niet binnen de rekenregels van de SDE++. Bijvoorbeeld, voor de kostprijs 

berekening van een elektrisch gedreven warmtepomp wordt uitgegaan van een 

standaard aantal draaiuren of vollasturen. 
• Echter is het totaal aantal vollasturen afhankelijk van het productieproces van een 

bedrijf. Sommige bedrijven hebben alleen bepaalde periodes van het jaar een 
warmtepomp nodig. Denk hierbij aan bedrijven die seizoensgebonden activiteiten 

uitvoeren. Hierdoor is het aantal vereiste vollasturen lager dan bij continu gebruik 

gedurende het jaar. De case study over Cosun Beet Company waarbij slechts 
periodiek suikerbieten verwerkt worden illustreert deze situatie. 

• Het gevolg is dat de warmtepomp technologie een hogere kostprijs heeft per aantal 
gedraaide uren. Indien hier geen rekening mee wordt gehouden bij de berekening 

van het basisbedrag kan de maximale subsidie-intensiteit te laag uitvallen en zullen 

bedrijven zoals Cosun niet in aanmerking komen voor subsidie.

• Tata Steel richt zich op het gebruik van Direct Reduced Iron  

(DRI) technologie om de hoogovens in de staalfabrieken te 
vervangen, waardoor kolen niet meer nodig zijn.1

• Deze technologie is al ver ontwikkeld en eerder in de praktijk 

gebracht. Er is echter wel 5 – 7 jaar nodig voor implementatie 
vanwege benodigde vergunningen. 

• Potentiële CO2 -reductie hangt af van implementatie snelheid en 
of DRI werkt op basis van groene waterstof of aardgas.1

• voor DRI technologie is geen passend subsidie-instrument omdat 

deze techniek uniek is binnen Nederland en daarom niet binnen 
een SDE++ categorie valt

Bedrijf: Tata Steel

Sector: Staal

Technologie: DRI

Potentiële 

emissiereductie: 
min. 3,8 en max. 

12,6 Mton/jaar

1

Case studies Tata Steel en Cosun Beet Company
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• Cosun verwerkt suikerbieten tot suiker en suikerproducten. Het is 

een bedrijf dat niet het gehele jaar vol continu kan draaien, maar 
slechts een deel van het jaar. 

• Cosun kan een warmtepomp in het verwerkingsproces gebruiken, 

maar maakt hier slechts periodiek gebruik van. Dit komt uit op 
ongeveer 4500 draaiuren (vollasturen) per jaar. 

• De SDE++ heeft momenteel alleen een categorie voor 3000 of 
8000 vollasturen voor warmtepompen. 

• Cosun komt niet aanmerking voor de 3000 vollastuur categorie 

omdat het aantal draaiuren hierboven ligt. Voor de categorie met 
8000 vollasturen is het basisbedrag onvoldoende voor Cosun om 

de onrendabele top van de investering te dekken. Cosun zal 
daarom geen SDE++ subsidie aanvragen.

Bedrijf: Cosun

Beet Company 

Sector: Voeding

Technologie: 

Warmtepomp

Potentiële 

emissiereductie: 
Tot 40% CO2

afname bij 

suikerfabriek
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Mogelijke oplossing is om ook minder vaak voorkomende reductie-

opties toe te voegen als categorie en differentiatie binnen een categorie 

• Een oplossing is om ook minder vaak voorkomende reductieopties, welke niet binnen de 

bestaande categorieën vallen, toe te voegen zodat deze in aanmerking komen voor 
subsidie. Categorieën worden continu toegevoegd aan de SDE++, zo is dit onlangs 

gedaan voor Carbon Capture and Usage (CCU) en geavanceerde biobrandstoffen. De 

Nederlandse overheid heeft hiervoor toestemming gekregen vanuit Brussel op 15 
december 2021.2

• Sommige reductieopties zijn echter zeer specifiek en uniek voor een bepaald bedrijf. 
Deze reductieopties worden nu vaak niet toegevoegd als categorie binnen SDE++. Een 

voorbeeld daarvan is DRI technologie bij Tata Steel. Ons advies is om volwassen 

(doorontwikkelde) maar in Nederland minder vaak voorkomende technologieën ook toe 
te voegen aan SDE++. Het tast het concurrentiemechanisme van de SDE++ niet aan 

omdat er nog steeds concurrentie bestaat tussen reductieopties. Het feit dat in 
Nederland maar één marktpartij interesse heeft doet daar niets aan af. 

• Daarnaast kan meer differentiatie plaatsvinden binnen een categorie. Bijvoorbeeld kan 

een nieuwe subcategorie worden gemaakt voor een afwijkend aantal vollasturen bij 
warmtepompen (zie links). Er moet wel worden opgemerkt dat er twee nadelen zijn bij 

differentiatie. Ten eerste kan het complex zijn om meer categorieën toe te voegen want 
voor elke categorie moet een basisbedrag worden berekend en dit is niet altijd mogelijk. 

Zeker bij unieke reductieopties kan dit opgave zijn. 

Ten tweede is er een risico op over subsidiëring. Bedrijven die zich ook bij een lager 
basisbedrag zouden inschrijven krijgen nu de prikkel hebben om in te schrijven op een 

categorie met een hogere subsidie-intensiteit.
• Een (sub)categorie toevoegen aan de SDE++ zorgt dat bijna reductieopties wel in 

aanmerking kunnen komen voor subsidie. Wat dit echter niet oplost is dat soms een lage 

kans op subsidie blijft bestaan. Nieuw-toegevoegde categorieën zullen enkel een reële 
kans maken op SDE++ als ze goedkoop (kostenefficiënt) zijn.87 88

299 347

Warmtepomp categorieën  

S
u

b
s

id
ie

 in
te

n
s
it

e
it

Gesloten systeem elektrisch gedreven w armtepomp (3000 uur)

Open systeem elektrisch gedreven w armtepomp (8000 uur)

Open systeem elektrisch gedreven w armtepomp (3000 uur)

Gesloten systeem elektrisch gedreven w armtepomp (8000 uur)

1) PBL (2022) Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022 pag. 176

2) European Commision (2021) ‘State Aid SA.100461 (2021/N) – The Netherlands Broadening of the SDE++ scheme’

1

Hoe werkt differentiatie binnen de categorie voor warmtepomp technologie

• Warmtepomp technologie wordt gebruikt om warmte van een bron op lage 

temperatuur op te waarderen naar warmte met een hogere temperatuur. Hierdoor 
wordt een temperatuurlift gecreëerd die ervoor zorgt dat warmte, welke anders 

verloren gaat, nuttig kan worden ingezet. Door het hergebruik van deze warmte 

wordt energie bespaard en CO2 reductie gerealiseerd.1 

• Differentiatie door het toevoegen van subcategorieën vindt nu al plaats binnen 

SDE++. Er is onlangs een categorie met een lager aantal vollasturen van 3000 
toegevoegd voor seizoensgebonden activiteit. Dit resulteert in een hogere 

basisprijs en corresponderende maximum subsidie-intensiteit van €299 of €347 

per ton CO2. Er is bestaat echter nog een gat tussen 3000 en 8000 vollasturen. Dit 
zorgt dat bedrijven met de behoefte aan een warmtepomp met meer dan 3000 

vollasturen alleen in aanmerking komen voor de 8000 vollastuur categorie. Waar 
een veel lager maximum aan subsidie-intensiteit mogelijk is (bijvoorbeeld 87 

versus 299). Bijvoorbeeld verdere differentiatie door het toevoegen van 

subcategorieën voor elke 1000 vollastuur zou meer ruimte bieden voor de 
industrie om te verduurzamen. 
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Een tweede potentieel knelpunt, vooral vanuit het perspectief van 

weglek, is dat sommige bedrijven een lage kans op subsidie hebben

12
21

37 42 46 53 55
65 72 79 85 86

95
112 118

196

238

Bestaande installatie Nieuw e post-combustion (restgassen)Nieuw e precombustion

Subsidie-intensiteit, €/tCO2

68

133

Gem. Post-
combustion

Gem. Pre-
combustion

+96%

• Een tweede potentieel knelpunt is dat sommige bedrijven – of hele sectoren – weinig 

goedkope reductieopties hebben. In appendix 4 is een overzicht van reductieopties per 
sector te vinden dat is gebaseerd op sectoranalyses uit eerder werk.1 Vanwege de 

systematiek van de SDE++, die erop is gericht de goedkoopste reductieopties als eerste 

te subsidiëren, maken sommige bedrijven een lage kans op subsidie. Dit leidt tot een 
verhoogd weglekrisico. 

• Op voorhand is niet precies te voorspellen om welke bedrijven of sectoren het gaat, 
vooral omdat van te voren niet bekend is bij welke subsidie-intensiteit het SDE++ 

budgetplafond bereikt wordt. Het overzicht in de appendix maakt wel twee zaken 

duidelijk. Ten eerste: CCS is voor veel sectoren de belangrijkste korte termijn oplossing. 
CCS oplossingen zijn in de ene sector echter inherent duurder dan in de andere 

(bijvoorbeeld doordat alleen post-combustion CCS mogelijk is). Sectoren waar CCS 
relatief duur is maken een lage kans op subsidie, mede vanwege het plafond op CCS 

reductievolume. Ook verschilt per sector bijvoorbeeld de kostenefficiëntie van CCS 

omdat de CO2 -concentratie van gassen sterk verschilt. Hierdoor is CCS in de 
petrochemie een stuk duurder dan in andere sectoren. Bovendien is voor 

petrochemische bedrijven met krakers CCS op de korte termijn de enige reële 
reductieoptie. Deze CCS technologie heeft echter een lange winkans op SDE++ omdat 

door de lage CO2 -concentratie in de stoomgassen CCS relatief duur is. Naast verschil in 

productieproces zijn er ook andere bedrijfsspecifieke factoren die de kosten van een 
reductieoptie beïnvloeden. Denk hierbij aan de geografische ligging van het bedrijf wat 

van invloed is op de transportkosten van CO2 of waterstof. 
• Ten tweede, in veel sectoren zijn er potentiële doorbraak technologieën die (nog) duur 

zijn en waarvoor kostenreductie mogelijk en nodig is. Denk hierbij met name aan 

elektrisch kraken en elektrische fornuizen in raffinage en petrochemie. Maar ook 
waterstoftoepassing in productieprocessen van bijvoorbeeld de staal, voeding of 

kunstmest sector. 

2

Sommige bedrijven en sectoren hebben alleen dure CCS technologie als optie

• CCS staat voor carbon capture and storage en houdt in het afvangen en opslaan 

van CO2 uit schoorstenen en andere bronnen. De meest gangbare technieken 
voor CO2 -afvang zijn bekend als pre-combustion (afgevangen voor de 

verbranding) en post-combustion (rookgassen worden afgevangen na 

verbranding).
• De gemiddelde subsidie-intensiteit van post-combustion CCS technologieën 

binnen de SDE++ is bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde van de pre-
combustion technologieën.  Bedrijven die enkel post-combustion CCS kunnen 

toepassen komen hierdoor later in aanmerking voor SDE++ subsidie dan bedrijven 

wiens productieprocessen geschikt zijn voor pre-combustion CCS.  
• Dit kan er toe leiden de bedrijven die gebruik moeten maken van post-combustion

CCS, zoals de petrochemie sector of afvalverwerkers (AVI) , nu geen SDE++ 
subsidie ontvangen omdat het CCS-plafond van 9,7Mt bereikt is.

1) PwC (2020) Speelveldtoets, PwC (2019) De effecten van de overwogen vormgeving van de nationale heffing op broeikasgas 

emissies in de industrie, PwC (2019) De effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie
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Er zijn verschillende manieren om dit knelpunt te verhelpen en de 

winkans te verhogen binnen de huidige SDE++ systematiek

1) Kamerbrief DGKE / 21293838, Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

2

• Er kan op verschillende manieren gestuurd worden op de winkans van bepaalde 

bedrijven of reductieopties die nu weinig kans maken op subsidie. Dit kan door een 

verhoging van het SDE++ budget, een minimumbudget instellen voor de industrie of 

minimumbudget voor specifieke sectoren of reductieopties. Aangezien veel goedkope 

reductieopties die meedingen om SDE++ niet voor de industriële doeleinden geschikt 

zijn (zoals zonne- en windenergie), zal een verhoging van het algemene budget vooral 

naar sectoren buiten de industrie gaan. Een algemene verhoging is daardoor een 

inefficiënte maatregel om de industrie te helpen verduurzamen.

• Reservering van budget voor de industrie kan bereikt worden doormiddel van een hekje 

plaatsen. Er is al voorgesteld om vanaf 2023 ‘hekjes’ te plaatsen tussen domeinen zodat 

technieken die (op korte termijn) minder kosteneffectief zijn eerder aan bod komen.1 Het 

plaatsen van hekjes rondom specifieke sectoren of reductieopties is hier in feite een 

meer toegespitste variant op. 

• Op deze manier kunnen binnen SDE++ technologieën worden gesubsidieerd die 

voorheen niet aan bod kwamen omdat ze inherent duurder zijn. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat een hekje zonder budget te verhogen kan leiden tot realisatie van minder 

projecten. Voor het knelpunt dat sommige sectoren alleen dure CCS opties hebben 

maakt dit echter niet uit. Dat wordt niet door budget gedreven maar door het CCS-

plafond. Dit zou eventueel wel kunnen worden verhoogd. Er is hier al een eerste stap in 

gezet met de een verhoging van  het CCS-plafond van 1,5 Mton. 
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Verhogen totale SDE++ budget 

(geen hekje) 

• Verhoogt winkans voor alle reductieopties en sectoren
• Effect op weglek onduidelijk omdat op voorhand moeilijk te voorspellen valt welk 

deel van het budget naar de industrie gaat 

Reserveren apart SDE++ budget voor industrie 

(hekje budget o.b.v. bereidheid te betalen voor voorkomen weglek)

• Creëert duidelijkheid over beschikbaar budget voor de industrie
• Verhoogt met name de winkans voor goedkope opties

• Weglekrisico bij bedrijven met relatief dure reductieopties wordt niet opgelost 

Reserveren apart SDE++ budget voor specifieke sectoren of technieken 

(hekje met budget o.b.v. bereidheid te betalen voor voorkomen weglek)

• Verhoogt de winkans voor specifieke, relatief dure opties binnen de industrie 
• Weglek kan volledig worden voorkomen

Naarmate er gerichter van maatwerkinterventies plaatsvinden wordt de 

winkans hoger en is er minder weglek van de industrie naar het buitenland
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Elke gerichte interventie bij SDE++ met het doel om weglek te 

voorkomen verhoogt de kosten en vermindert de concurrentie

• Elke interventie gericht op het oplossen van het knelpunt van een lage kans op subsidie 

heeft gevolgen voor twee belangrijke mechanismen van de SDE++ als subsidie-
instrument. 

• Ten eerste selecteert de SDE++ de goedkoopste (laagste kosten per vermeden ton) 

reductieopties als eerste. Zo zorgt elke interventie dat er budget wordt gereserveerd 
voor relatief duurdere reductieopties. Deze worden daardoor eerder gerealiseerd dan 

goedkopere opties uit andere sectoren. Het gevolg hiervan is dat er meer 
subsidiebudget nodig is vanuit de overheid om dezelfde reductie in CO2 te realiseren. 

• Het tweede mechanisme is dat concurrentie tussen verschillende reductieopties ervoor 

zorgt dat er een prikkel ontstaat om een relatief laag subsidiebedrag aan te vragen. Om 
zeker te zijn van subsidie zullen bedrijven het gevraagde bedrag onder het basisbedrag 

zetten. Het doel van deze concurrentievorm is om oversubsidiëring tegen te gaan en 
overheidsuitgaven te besparen. Dit mechanisme werkt wel alleen op voorwaarde dat er 

schaars budget is en dat niet gegarandeerd is dat elke reductieoptie voor subsidie in 

aanmerking komt. 
• Indien budget apart gehouden wordt voor bepaalde technologieën is het aantal bedrijven 

wat concurreert voor dat budget sterk afgenomen. Hierdoor is de stimulans om laag in te 
schrijven minder en ligt het gevraagde subsidiebedrag veel dichterbij of op het 

basisbedrag. In het meest extreme geval kan voor een unieke technologie budget 

gereserveerd worden. Er is dan geen sprake meer van concurrentie en ook geen enkele 
prikkel om onder het basisbedrag in te schrijven. 

• Elke maatwerkinterventie leidt tot verhoging van de kosten langs een van de twee (of 
beide) mechanismen. 

2
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Bij maatwerkinterventies is meer budget nodig omdat er een verminderde 

concurrentieprikkel is en omdat dure reductieopties prioriteit krijgen

Verhogen totale SDE++ budget 

(geen hekje) 

• Geen efficiënt interventie omdat het extra budget mogelijk eerst bij andere sectoren 
terecht komt

• Concurrentieprikkel blijft gelijk omdat reductieopties met elkaar blijven concurreren 

Reserveren apart SDE++ budget voor industrie 

(hekje budget o.b.v. bereidheid te betalen voor voorkomen weglek)

• Verhoogt de gemiddelde reductiekosten omdat duurdere reductieopties eerder in 
aanmerking komen

• Sluit potentieel concurrerende reductieopties uit waardoor concurrentieprikkel 

afneemt

Reserveren apart SDE++ budget voor specifieke sectoren of technieken 

(hekje met budget o.b.v. bereidheid te betalen voor voorkomen weglek)

• Verhoogt de gemiddelde reductiekosten sterker omdat eerst de duurste opties in 
aanmerking komen

• Sluit meeste potentieel concurrerende reductieopties uit en bij unieke categorieën 

(‘Categories of one’) is er geen enkele concurrentieprikkel meer
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Individuele afspraken kunnen ook knelpunten      en      oplossen en bij 

heel gericht weglek voorkomen is er geen verschil met interventies 

Subsidiebudget bereikt

Verduurzamingsprojecten
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• Er bestaat concurrentie tussen de 

verschillende projecten
• Efficiëntie wordt gegarandeerd door 

het concurrentiemechanisme behalve 

in het geval van een ‘hekje’ rondom 
unieke technologieën

• Dure projecten hebben een lage 
winkans omdat meer kosten efficiënte 

reductieopties eerst in aanmerking 

komen
• De maximale subsidiebehoefte 

(subsidie-intensiteit) wordt via het 
basisbedrag ex-ante bepaald

Verduurzamingsprojecten

• Er is geen concurrentie tussen 

verschillende projecten
• Efficiëntie moet vastgesteld 

worden door individuele toetsing 

van de businesscase 
• Dure reductieopties hebben een in 

beginsel een gelijke kans op 
subsidie

• De maximale subsidiebehoefte 

(subsidie-intensiteit) wordt ex-post 
bepaald

• Er kan ook buiten de SDE++ om individuele afspraken gemaakt worden met de industrie 

om de hiervoor beschreven knelpunten op te lossen. Deze nauwe definitie van 
maatwerk behelst het bieden van (financiële) overheidssteun in de vorm van een 

bindend, individueel contract tussen de overheid en een bedrijf. Subsidies via individuele 

afspraken kunnen op allerlei manieren worden vergeven maar de kern is dat de 
individuele case van een bedrijf het startpunt vormt en niet een vergelijking met (de 

kosten of prestaties van) alternatieven. Wat individuele steun onderscheidt van SDE++ 
is dat geen concurrentie om de steun met andere partijen aanwezig is. Het uitgangspunt 

is dat bij individuele steun toekenning niet afhankelijk is van schaarste of de hoogte van 

de ingediende subsidie-intensiteit van concurrerende reductieopties. Daarmee gaat wel 
het voordeel dat de SDE++ de goedkoopste reductieopties als eerst selecteert verloren. 

Ook is er zonder concurrentie geen prikkel om lager in te schrijven dan het basisbedrag. 
Waarmee individuele afspraken relatief duurdere overheidsuitgaven tot gevolg hebben. 

• Naarmate er binnen SDE++ steeds meer gestuurd wordt op budget reserveren voor één 

optie om weglek te voorkomen vervaagt het verschil. Indien de SDE++ zo wordt 
aangepast dat in praktijk maar één bedrijf van een reductieoptie gebruik kan maken, is 

er eigenlijk sprake van een individuele maatwerkafspraak. Een voorbeeld hiervan is 
indien DRI-technologie als categorie wordt toegevoegd. Dit omdat er maar één grote 

staalfabrikant in Nederland is. Hiervoor een categorie toevoegen en budget alloceren 

binnen een bestaand instrument zal dan ook alleen Tata Steel bevoordelen.
• Het maakt daarbij niet uit of de steun via een individuele maatwerkafspraak wordt 

verleend of doormiddel van een aangepaste SDE++ met een hekje rondom een unieke 
technologie. 

21

De eigenschappen van de SDE++ 

De eigenschappen van 

Individuele maatwerkafspraken
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Case studies van ‘jonge doorbraaktechnologieën’ in de industrie

Sommige op termijn veelbelovende reductieopties hebben 

momenteel geen of beperkt uitzicht op subsidie

1) PBL (2021) Decarbonisation options for large volume organic chemicalsproduction, SABIC Geleen

2) VNPI (2018) CO2 Reductie Roadmap van de Nederlandse raffinaderijen

3) McKinsey&Company (2018) Decarbonization of industrial sectors: the next frontier

4) Energy Transition Commission (2021) Making the Hydrogen Economy Possible

5) https://www.engineersonline.nl/nieuws/id34986-kraken-wordt-elektrisch-maar-het-duurt-wel-nog-even.html

• Kraken is een scheikundige techniek om aardolieproducten, 

zoals nafta en gasolie verwerkbaar te maken. Het opwarmen 
van de fornuizen kan worden gedaan met behulp van 

duurzame elektriciteit 

• Deze technologie is nog in de ontwikkelingsfase. De 
verwachting is dat het tot minstens 2030 duurt voordat het 

commercieel beschikbaar is.
• Voor de hele sector liggen de investeringskosten tussen €14,1 

en €20,2 mld (voor SABIC alleen tussen €3,2 en €4,5 mld).1

• De SDE++ is ongeschikt voor de ondersteuning van elektrisch 
kraken en andere instrumenten hebben niet genoeg budget of 

zijn niet gericht op opschaling van elektrisch kraken.

Bedrijf: SABIC, 

Dow, Shell

Sector: 

Petrochemie

Technologie: 

Elektrisch kraken

• Het volledig vervangen van gas als brandstof met groene 

waterstof voor de huidige fornuisinfrastructuur
• De technologie wordt pas verwacht vanaf 2030, er is eerst 

nog een doorbraak in brander-technologie noodzakelijk. 

Daarnaast vereist het ook een  voldoende en stabiel aanbod 
van groene waterstof

• Voor de hele sector zijn de investeringskosten €7,6 mld. 
• Er is nog geen bestaand instrument met genoeg budget 

gericht op grootschalige opschaling van waterstof toepassing 

in het productieproces.

Bedrijf: Shell, 

Exxonmobile, BP 
etc.  

Sector: Raffinage

Technologie: 

Groene waterstof 
als brandstof op 

fornuis

• Er is een aantal technologieën dat nog in de kinderschoenen staat maar waarvan veel 

experts zeggen dat ze op termijn belangrijk kunnen worden voor decarbonisatie. De 

industrie heeft baat bij de ontwikkeling van deze jonge doorbraaktechnologie om 

bijvoorbeeld elektrisch kraken op de langere termijn efficiënter maken.3 Hiermee worden 

de processen in de industrie die nu functioneren met fossiele brandstoffen vervangen 

door o.a. elektrificatie en groene waterstof.4 Op de lange termijn kunnen de kosten van 

deze technologieën worden gereduceerd door nu al hierop in te zetten. Dit biedt niet 

zozeer kans om weglek te voorkomen maar biedt wel perspectief voor de industrie om 

nu te beginnen met investeren. De precieze behoefte aan ondersteuning verschilt in de 

industrie en is mede afhankelijk van de fase van het project. Sommige technologieën zit 

nog in de R&D fase, andere in de demonstratie of juist opschaling. 

• Er zijn in de industrie verschillende concrete projecten gericht op jonge technologieën. 

Zoals te zien bij de twee case studies links over petrochemie en raffinage hebben zowel 

elektrisch kraken als groene waterstof een grote rol in de verduurzamingsopgave van de 

industrie. Verschillende projecten krijgen niet of onvoldoende toegang tot subsidie. Dit 

komt met name omdat deze technologieën voor sommige instrumenten niet in 

aanmerking komen, andere instrumenten hebben een te laag budget. Voor waterstof 

bestaat een opschalingsregeling om kostenreductie te realiseren. Deze financiert alleen 

elektrolyse (waterstof productie) projecten, terwijl er behoefte is aan toepassing van 

waterstof in het productieproces. Daarnaast bestaat momenteel geen 

opschalingsregeling in soortgelijke vorm voor elektrificatieprojecten, terwijl hier ook 

behoefte voor is. Andere subsidie-instrumenten zoals DEI+ en HER+ hebben te weinig 

budget, zijn met name gericht op demonstratieprojecten en zijn niet ontworpen voor 

opschaling en kostenreductie. 

3

Potentiële 

emissiereductie: 
3,4 Mton/jaar5

Potentiële 

emissiereductie: 
10,8 Mton/jaar2
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Het verder ontwikkelen van jonge, veelbelovende opties vraagt om 

steuninstrumenten gericht op ontwikkeling en vroege opschaling

• Relatief jonge, maar veelbelovende reductieopties moeten niet grootschalig worden 

uitgerold. Waar de SDE++ zich vooral richt op grootschalige uitrol van volwassen 

technieken, moeten doorbraaktechnologieën eerst worden doorontwikkeld en 

opgeschaald. Effectieve subsidie-instrumenten zouden moeten aansluiten bij de 

ontwikkelfase waarin een technologie zit om dit proces goed te ondersteunen. 

• Er zijn voor de Nederlandse industrie diverse steuninstrumenten gericht op doorbraak 

technologieën  (zie tabel links). De DEI+ en HER+ hebben een brede reikwijdte voor 

langtermijntechnologieën maar door het beperkte budget zijn deze enkel geschikt om 
relatief kleine demonstratie projecten te ondersteunen. Het Innovation Fund richt zich ook 

op industriële doorbraaktechnologieën en lijkt in beginsel door de ruime 
beoordelingskader van het verdelingsmechanisme een effectieve regeling. Echter, 

bestaat er door het vele aantal aanvragers uit de hele EU een lage winkans voor de 

Nederlandse industrie. Het tijdelijk opschalingsinstrument waterstofproductie (OGW) is 
enkel gericht op de ontwikkeling en kostenreductie van waterstof productie, terwijl voor 

de industrie een instrument met een bredere reikwijdte nodig is. 
• Wat momenteel mist is een flexibele regeling voor innovatieve projecten gericht op 

vroege opschaling in de industrie. Het subsidiebudget zou verdeeld kunnen worden op 

basis van criteria als innovatie, potentie voor kostenreductie of potentiële 
maatschappelijke impact. Door een verdelingsmechanisme met een bredere set aan 

criteria kunnen de hiervoor beschreven knelpunten van de SDE++ voorkomen en worden 
projecten niet enkel op basis van kosten efficiëntie geselecteerd. Dit heeft tot gevolg dat 

projecten op het gebied van elektrisch kraken of waterstoftoepassingen als brandstof wel 

voor subsidie in aanmerking komen. 
• Voor zover de ontwerpdetails bekend zijn, lijkt de NIKI op een dergelijke flexibele 

regeling. Het verder ontwikkelen van de NIKI kan dus in deze behoefte voorzien. Een 

dergelijke, flexibele regeling heeft als voordeel boven individueel maatwerk dat er ruimte 

is voor concurrentie. Dit is dan niet enkel op kosten maar ook op kwalitatieve criteria 

zoals innovatie en reductiepotentieel. 

Instrument Reikwijdte TRL

DEI+ Innovatieve projecten voor 

industriële productie installaties

6 en 7

HER+ Innovatieve projecten in lijn met 

SDE++ categorieën 

6 tot 8

NIKI Industrie 6 tot 9

EU Innovation Fund Industrie, energieproductie en 

opslag en meer

6 tot 9

OGW Groene waterstof 6 tot 9

IPCEI Groene waterstof 6 tot 9

SDE++ Industrie, energieproductie, 

mobiliteit

8 en 9

VEKI CO2-reducerende maatregelen 9

3

Subsidie-instrumenten gerangschikt op mate van ondersteuning voor 

innovatieve projecten 

31



Strategy&Strategy&

Zekerheid over niet-financiële factoren zoals de beschikbaarheid van 

infrastructuur en vergunningen is cruciaal voor realisatie doelen

Thema Knelpunt Mogelijke oplossing

Infrastructuur 

beschikbaarheid

Bepaalde 

verduurzamingsprojecten zijn 
afhankelijk van de tijdige 

realisatie van infrastructuur 

bijvoorbeeld bij:
• Cluster 6 (decentraal)

• Chemelot, Moerdijk (b.v. 
CO2 en waterstoftransport 

en opslag)

De overheid kan afspraken 

maken over het versnellen van de 
aanleg van infrastructuur en 

individuele wensen meenemen in: 

• Programma Infrastructuur 
Duurzame Industrie (PIDI) 

• Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en 

Klimaat (MIEK)

• Programma Regionale 
Energiestrategie (RES) 

• Individuele maatwerkafspraak

Vergunnings-

processen

Bepaalde 

verduurzamingsprojecten zijn 
afhankelijk van het tijdig 

verkrijgen van relevante milieu-

en of omgevingsvergunningen.
• Wnb vergunning voor 

Stikstofemissies

De overheid kan hiervoor 

afspreken om snelle 
vergunningverlening faciliteren 

• Afspraken worden opgenomen 

in het RES

4

• Niet-financiële factoren, zoals tijdige beschikbaarheid van infrastructuur en vergunningen 

zijn cruciaal om decarbonisatieprojecten op korte termijn te kunnen realiseren. De tabel 
links geeft een aantal voorbeelden hiervan. Maatwerk voor de industrie is nodig om 

bedrijven voldoende zekerheid te bieden. Voor een groot deel vindt dat maatwerk voor 

de industrie al plaats. Programma’s zoals de RES, MIEK, PIDI, zijn voorbeelden van 
instrumenten om op regio of sectorniveau maatwerk te bieden. 

• Niet in alle gevallen gaat dat momenteel snel genoeg. Een optie is om het via individuele 
maatwerkafspraken op te lossen. Echter, infrastructuur- en vergunningsbesluiten kennen 

vaak meerdere belanghebbenden (b.v. omwoners, gemeenten etc.). Bovendien speelt 

de stikstofcrisis ook een belangrijke rol. Indien een project stikstof uitstoot, dan is er 
eventueel een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). In een 

individuele maatwerkafspraak kan dus niet zomaar een besluit over infrastructuur of 
vergunningen gemaakt worden als dit het belang van de bij die afspraak betrokken 

partijen overstijgt. Er is dus een spanningsveld met aan de ene kant snelheid maken via 

maatwerk en bedrijven ruimte geven om te experimenten met innovatieve technologieën. 
Aan de andere kant staat het belang van een zorgvuldige afweging met alle relevante 

partijen. 
• Maatwerk in brede zin is daarmee de standaard route. Instrumenten zoals het MIEK, 

PIDI en de regionale energiestrategieën zijn precies bedoeld om voor bepaalde clusters 

en regio’s maatwerk te bieden. Daar waar dat onvoldoende zekerheid biedt voor 
bedrijven kan individueel maatwerk, bijvoorbeeld een individuele toezegging tot 

aansluiting, een aanvulling zijn. 
• Het Europees staatssteunrecht speelt een rol bij het maken van afspraken over het 

aanleggen van infrastructuur voor de industrie. Indien de overheid besluit om 

infrastructuur te ontwikkelen voor een specifiek bedrijf of bedrijventerrein kan dit worden 
aangemerkt als staatssteun. Er geldt dan een meldingsplicht en een ‘standstill’-

verplichting totdat de Europese Commissie de steun heeft goedgekeurd.
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Samenvattend kan maatwerk, zowel differentiatie in generieke 

instrumenten als individueel, een rol spelen om beleidsdoelen te halen

Potentieel knelpunt Rol van maatwerk (oplossingen)

Sommige reductieopties komen niet in 

aanmerking voor SDE++ categorie of het 
basisbedrag is voor hen onvoldoende

• Lever maatwerk via de SDE++: 

- Voeg nieuwe categorieën toe binnen de SDE++ (uiteraard alleen als de TRL voldoende hoog is, anders zijn andere 
instrumenten relevant)

- Breng voldoende differentiatie aan binnen categorieën van de SDE++

• Individueel maatwerk voor ‘unieke’ opties is in potentie een alternatief, maar gaat buiten SDE++ om en verstoort daarmee het 
selectiemechanisme (toewijzing subsidie aan de goedkoopste opties)

Sommige bedrijven of sectoren hebben 

alleen relatief dure reductieopties en 
hebben daardoor een lage kans op 

subsidie

De volgende interventies verlagen het risico op weglek (op volgorde van selectiviteit):

• Maak voldoende totaal budget vrij voor SDE++ (in lijn met totale beleidsambities)
• Reserveer voldoende SDE++ budget specifiek voor de industrie (hekje om de industrie)

• Reserveer binnen het SDE++ budget voor specifieke sectoren of toepassingen (hekje om sector of toepassing) 

• Maak individuele maatwerkafspraken (in plaats van minimumbudgetten voor zeer specifieke sectoren of toepassingen)

Sommige op termijn veelbelovende 

reductieopties (doorbraaktechnologieën) 
hebben geen of beperkt uitzicht op 

subsidie

• Lever maatwerk via steuninstrumenten gericht op ontwikkeling en vroege opschaling. 

• Open regeling met toewijzing op basis van criteria zoals ‘innovatie’, ‘potentieel voor kostenreductie’ en ‘maatschappelijke impact’ 
zou goede toevoeging zijn, NIKI kan dienen als raamwerk

• Subsidie via SDE++ is in theorie denkbaar, echter SDE++ richt zich vooral op grootschalige uitrol van volwassen technieken en

doorbraaktechnologieën moeten eerst worden doorontwikkeld voordat zij dit stadium bereiken
• Subsidie via individuele maatwerkafspraak kan maar biedt geen ruimte voor verdeling schaars budget op basis van vergelijking 

van alternatieve voorstellen

Er is nog veel onzekerheid over niet-

financiële factoren zoals de 
beschikbaarheid van infrastructuur en 

vergunningen

• Lever maatwerk via bestaande generieke instrumenten gericht op sectoren en regio’s zoals MIEK, PIDI en RES’en. 

• Aanvullende individuele afspraken kunnen helpen om te versnellen, staatssteun goedkeuring kan in gevallen nodig zijn
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Maatwerk

Staatssteun-
overwegingen
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Alle vormen van financiële en niet-financiële overheidssteun moeten 

passen binnen de geldende staatssteunkaders

1) In bepaalde gevallen kan gebruik worden gemaakt van een vrijstelling op grond van de Algemene 

Groepsvrijstell ingsverordening Staatssteun (AGVV). In dat geval is  geen goedkeuring van de EC vereist . Wij verwachten 

dat de AGVV in dit geval geen uitkomst zal bieden, gezien de maximale steunbedragen die daarin zijn opgenomen

2) Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022, 

paragraaf 23 tot 76

• Wanneer een onderneming van de overheid een economisch voordeel ontvangt 

dat onder normale marktvoorwaarden niet zou zijn gegeven, is er sprake van 
staatssteun. Staatssteun is in beginsel verboden (art. 107 lid 1 VWEU), omdat 

hiermee de mededinging op de Europese markt kan worden verstoord. 

• Staatssteun kan verschillende vormen aannemen, waaronder subsidies, leningen 
tegen een lage rente, goedkope verzekeringen, belastingvoordelen of het 

investeren in een onderneming.
• Staatssteun die is aangemeld bij en goedgekeurd door de Europese Commissie 

(EC) kan wel rechtmatig worden verleend.1 In haar beoordeling van klimaat- en 

milieusteun kijkt de EC dan naar de volgende criteria:
• De steun moet een positief effect hebben op de samenleving

• Het stimulerend effect – de steun moet bijv. verder gaan dan alleen 
wettelijke verplichting 

• Geen schending van andere bepalingen van EU recht

• De steun moet noodzakelijk zijn om een wezenlijke verandering te 
bereiken en geschikt om het beoogde doel te bereiken.

• Evenredigheid - Steun mag niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk
• Cumulatie – Indien meerdere steunmaatregelen gecombineerd worden 

mag dit niet leiden tot overcompensatie

• Transparantie – Informatie over steun moet openbaar gemaakt worden
• Geen onnodige verstoring van de mededinging - steun moet bijv. niet de 

levensduur van minder duurzame technologie verlengen ten koste van de 
opkomst van nieuwe, schonere technologieën

• In de vorige sectie zijn diverse overheidsinterventies besproken die er allemaal op zijn 

gericht om de beleidsdoelen in de industrie te realiseren. Op het moment dat de 
overheid bedrijven gerichte ondersteuning biedt kan er sprake zijn van staatssteun. In 

dat geval kan het zijn dat de steun moet worden gemeld bij en goedgekeurd door de EC. 

Ondersteuning waarmee een selectief economisch voordeel wordt verleend aan 
bepaalde ondernemingen, categorieën van ondernemingen of bepaalde sectoren 

kwalificeren als staatssteun. Zowel individuele maatwerkafspraken (gericht op één 
bedrijf) als een aangepaste bestaand instrumentarium (gericht op een beperkte groep 

ondernemingen) zijn selectief. 

• De staatssteunregels verschillen niet materieel voor individuele steun of steun die wordt 
verleend via een algemeen (aangepast) subsidie-instrument. Beide moeten in beginsel 

goedkeuring verkrijgen vanuit de EC. 
• Een economisch voordeel kan financieel zijn in de vorm van subsidies, maar ook niet 

financieel wanneer infrastructuur wordt aangelegd voor een bepaalde onderneming. Ook 

niet financiële afspraken (zoals toezegging op een vergunning of aansluiting) kunnen 
kwalificeren als staatssteun. 

• Ongeacht de vorm van maatwerk, is er in dit geval waarschijnlijk sprake van staatssteun 
waarvoor voorafgaande toestemming van de EC nodig is. Bij de beoordeling of de steun 

geoorloofd is kijkt de Europese Commissie naar een aantal criteria. Deze zijn 

opgenomen in de tekst links en worden in de volgende slides verder toegelicht.2

De Europese staatssteun regels

Bron: Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 
klimaat, milieubescherming en energie 2022
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Of steun is toegestaan hangt af van het effect in de individuele casus –

op voorhand is niet te zeggen hoe maatwerk vorm moet worden gegeven

• De Europese Commissie heeft in 2022 nieuwe richtsnoeren ten behoeve van 

klimaat, milieubescherming en energie gepubliceerd. Het doel van deze 
richtsnoeren is om meer ruimte te bieden voor landen om duurzame 

investeringen te doen om de groene transitie te ondersteunen. Het geeft de 

mogelijkheid om de decarbonisatie van de economie breed en flexibel te 
ondersteunen door ruimere beoordelingskaders te hanteren dan voor standaard 

steunregelingen. 
• Met de nieuwe richtsnoeren wordt met name gezorgd voor:

• Uitbreiding van de categorieën investeringen en technologieën die de 

lidstaten kunnen ondersteunen
• Het invoeren van de nodige garanties dat de steun ook echt gaat naar 

waar hij nodig is om de klimaat- en milieubescherming te verbeteren
• Meer flexibiliteit en stroomlijning van de bestaande regels

• Invoering van de nodige waarborgen, zoals de vereiste van een openbare 

raadpleging bij overschrijding van bepaalde drempelwaarden
• Waarborgen van samenhang met relevante EU-wetgeving en EU-beleid 

op het gebied van milieu en energie
• Zowel een nieuwe steunregeling, een aanpassing van een bestaand instrument, 

zoals de SDE++, en een individuele maatwerkafspraak kunnen voor deze 

ruimere beoordeling in aanmerking komen.

• De maatwerkafspraken zullen hoogstwaarschijnlijk ter goedkeuring moeten worden 

voorgelegd aan de Europese Commissie. Deze zal de afspraken beoordelen aan de 
hand van de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en 

energie 2022.

• De vraag is of, en in hoeverre, de EC steun voor de industrie via maatwerkafspraken zal 
goedkeuren. In het algemeen geldt dat steun passend is als kan worden aangetoond dat 

deze een positief maatschappelijk effect heeft. Er is onder het staatssteunrecht dus veel 
mogelijk, zolang kan worden aangetoond dat de effecten positief zijn, bijvoorbeeld door 

middel van een maatschappelijke kosten- batenanalyse. Wij zien twee aandachtspunten. 

• Ten eerste geldt dat de casus complexer wordt naarmate de interventie meer gericht is. 
Op voorhand is niet te zeggen of de route van individuele afspraken dan wel de route 

van aanpassingen aan bestaande, generieke instrumentarium vanuit staatssteun optiek 
de voorkeur verdient: naarmate de groep ondernemingen die in aanmerking komt voor 

steun kleiner is, worden hogere eisen gesteld aan het aantonen van de proportionaliteit 

van de steun (zie de volgende pagina voor meer detail) en aan het rechtvaardigen van 
eventuele verstoringen van de mededinging. 

• Ten tweede is op grond van onze analyse een belangrijk doel van de 
maatwerkafspraken het voorkomen van weglek. Dat risico is ontstaan door de 

Nederlandse aangescherpte ambitie ten opzichte van Europa. Het voorkomen van 

weglek is in potentie een legitiem doel onder het staatssteunkader maar op voorhand is 
niet te zeggen hoe de Europese Commissie hier precies mee om zal gaan. 

• Tot slot is de relevante regelgeving sterk in ontwikkeling. Het staatssteunrecht op het 
gebied van klimaat- en milieusteun is recent aangepast en de eerste subsidieregelingen 

die vallen onder deze richtsnoeren moeten nog worden beoordeeld. Het is daarom nog 

onduidelijk hoe de Commissie bepaalde elementen van de nieuwe regels zal gaan 
toepassen in de praktijk. Wel is het duidelijk dat het doel van de nieuwe regels is om 

Europese landen breed en flexibel te ondersteunen in het verwezenlijken van hun 
ambitieuze klimaatdoelen. 

Het nieuwe Europees staatssteunkader voor milieu 

Bron: Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 
klimaat, milieubescherming en energie 2022
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Hoe ‘selectiever’ het maatwerk, hoe minder competitief de toewijzing 

van steun zal zijn, wat kan leiden tot proportionaliteitsvragen

• Een belangrijk criterium om te toetsen of staatssteun geoorloofd is, is proportionaliteit 

(ook wel: evenredigheid). Proportionaliteit in een staatssteuncontext houdt in dat het 
subsidiebedrag niet hoger mag zijn dan strikt noodzakelijk. Bij maatwerk is 

proportionaliteit een aandachtspunt omdat maatwerk, afhankelijk van hoe deze wordt 

vormgegeven, mogelijk geen transparante en concurrerende biedprocedure omvat. 
• Bij sommige vormen van maatwerk, zoals individuele maatwerkafspraken, is geen 

sprake van een transparant en concurrerend verdelingsproces. Bij zeer gerichte 
interventies in generieke instrumenten, bijvoorbeeld bij het zetten van hekjes om unieke 

reductieopties binnen SDE++, gebeurt hetzelfde. Vanuit een staatssteun perspectief is 

het dan de vraag hoe oversubsidiëring wordt voorkomen en proportionaliteit kan worden 
aangetoond. Daarbij zal ook moeten worden onderbouwd waarom een concurrerende 

biedprocedure geen geschikt instrument vormt in het betreffende geval. 
• Om aan te tonen dat er geen sprake is van oversubsidiëring is het nodig om de 

efficiëntie van de verduurzamingsprojecten uit de industrie kritisch te toetsen en de 

aannames en verwachtingen te vergelijken met vergelijkbare projecten. Toetsing van 
alle belangrijke aspecten van de business case is een geschikte methode om de hoogte 

van het subsidiebedrag te onderbouwen richting de Europese Commissie. Daarnaast 
kan door benchmarking worden getoetst of de business case in verhouding staat met 

vergelijkbare projecten. Deze benchmark kan eventueel worden opgesteld met een 

vergelijkbare methodiek als bij het onrendabele top model van de SDE++. Voor unieke 
technologieën kan een goede benchmark maken echter wel een uitdaging zijn omdat 

gegevens over vergelijkbare projecten ontbreken. 

• Steun moet beperkt blijven tot het minimum dat noodzakelijk is om de 

reductieoptie uit te voeren. Als algemeen beginsel geldt dat het steunbedrag niet 
meer mag bedragen dan de nettomeerkosten (“financieringskloof”) die 

noodzakelijk zijn om het doel te bereiken, vergeleken met het nulscenario waarin 

geen steun wordt verleend. Een uitgebreide berekening van deze 
nettomeerkosten is niet vereist indien de steunbedragen worden bepaald via een 

concurrerende biedprocedure1, omdat een dergelijke procedure volgens de 
Europese Commissie een betrouwbare schatting oplevert van het minimum aan 

steun dat potentiële begunstigden nodig hebben.2 Indien de steun niet via een 

concurrerende biedprocedure wordt toegekend, moeten de nettomeerkosten
worden bepaald door de winstgevendheid van het feitelijke scenario en van het 

nulscenario te vergelijken. Om in dergelijke gevallen de financieringskloof te 
bepalen, moet de overheid voor het feitelijke scenario en voor een geloofwaardig 

nulscenario een kwantificering indienen bij de Europese Commissie van alle 

belangrijke kosten en opbrengsten, de voor het disconteren van toekomstige 
kasstromen geraamde gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (“WACC”) 

van begunstigden, alsmede de netto contante waarde (“NPV”) voor het feitelijke 
scenario en voor het nulscenario, over de levensduur van het project. De 

Commissie zal nagaan of dit nulscenario realistisch is. De overheid moet de 

aannames verantwoorden die voor elk aspect van de kwantificering worden 
gebruikt, en moet gehanteerde methodieken toelichten en onderbouwen. De 

typische nettomeerkosten kunnen worden geraamd als het verschil tussen de 
NPV voor het feitelijke scenario en het nulscenario over de levensduur van het 

referentieproject.3

1) De verdelingsprocedure van de SDE++ is gebaseerd op kosten efficiëntie en borgt daarmee de proportionaliteit van de steun. 

2) Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 

paragraaf 49

3) Idem, paragraaf 51

Steun mag niet verder gaan dan strikt noodzakelijk 

Bron: Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 
klimaat, milieubescherming en energie 2022
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• Het gebruiken van differentiatie in een generiek instrumentarium is vanuit het perspectief 

van het staatssteunproces waarschijnlijk efficiënter dan het maken van enkel individuele 
afspraken. Als een (aanpassing van een) steunregeling eenmaal is goedgekeurd is geen 

goedkeuring meer nodig voor de individuele subsidiebesluiten (wel voor aanpassingen). 

Bij individuele subsidies moet waarschijnlijk voor elke afspraak tussen bedrijf en 
overheid goedkeuring worden gevraagd. Dergelijke processen duren gemiddeld tussen 

de één en drie jaar, afhankelijk van de complexiteit. 
• Het vormgeven van maatwerk in bestaande instrumenten heeft procedurele 

schaalvoordelen op meerdere vlakken. Om te beginnen komt dit omdat er bij de 

goedkeuring van een regeling één proces is met één team dat verantwoordelijk is bij de 
Europese Commissie. Bij verschillende individuele steunmeldingen zullen, daarentegen, 

in de meeste gevallen verschillende case teams van de EC moeten worden betrokken 
met potentieel uiteenlopende tijdspaden. Bij een groot aantal individuele meldingen 

wordt daarnaast een groter beroep gedaan op de capaciteit van de EC, hetgeen 

mogelijk een effect kan hebben op de duur van het proces. Ook is een 
goedkeuringsproces zeer arbeidsintensief voor de Nederlandse overheid en ligt het voor 

de hand dat een enkel goedkeuringsproces van een overkoepelende regeling minder 
beslag legt op de capaciteit bij de Nederlandse overheid dan een veelvoud aan 

individuele meldingen.

• Hier staat tegenover dat veel afhangt van de precieze vormgeving en inhoud van de 
maatregelen. Zo zal een steunmaatregel die een groot aantal uiteenlopende gevallen 

dekt potentieel complexer van aard zijn dan een individuele maatregel, wat zowel een 
effect kan hebben op de duur van het proces als op de uitkomst daarvan en vallen er, 

anderzijds, bij individuele maatregelen die samenhang of overlap vertonen mogelijk 

niettemin procedurele efficiëntie te behalen.

Maatwerk via bestaande regelingen is in principe efficiënter omdat er 

administratieve schaalvoordelen zijn

Steun die niet onder een bestaande steunregeling 

wordt uitgekeerd, en die niet valt onder de uitzondering 
van de AGVV, moet in beginsel worden goedgekeurd. 

Voor elke  individuele steunregeling gemaakt met de 

industrie moet goedkeuring worden gevraagd.

Individuele 

steunmaatregel / 

Ad hoc steun

Gebruikmaken van 

bestaande 

steunregelingen

Bijvoorbeeld steunuitkering onder de huidige SDE++. 

Deze regeling is al aangemeld en goedgekeurd. Steun 
mag onder deze regelingen worden uitgekeerd, zonder 

dat nieuwe goedkeuring nodig is.

Nieuwe steunregeling /  

aanpassing bestaande 

steunregeling

In beginsel is er een meldingstraject. Aanpassingen 

aan de SDE++ zoals het toevoegen van categorieën of 
het plaatsen van hekjes vereist daarom voorafgaande 

goedkeuring. Indien de aanpassing is goedgekeurd, 

mag onder die regeling steun worden uitgekeerd 
zonder nieuw goedkeuringstraject.

Elke steunmaatregel moeten worden goedgekeurd. 

Zolang er geen goedkeuring is geldt er een ‘standstill’-
verplichting en kan geen steun worden verschaft

Hoofdregel

Er zijn verschillende manieren om goedkeuring te krijgen voor staatssteun
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De gehanteerde verduurzamingscurves bevatten geaggregeerde data uit 

de literatuur
Toelichting van de gehanteerde verduurzamingscurves

1) Het gemiddelde is berekend in twee stappen: i) binnen iedere bron is een gewogen gemiddelde genomen van de projecten van d ezelfde technologie, i i) een simpel gemiddelde is genomen van de resulterende 

kosten per bron. 2) De kosten van eenzelfde technologie (bijvoorbeeld een grootschalige warmtepomp) kunnen significant versch illen per project vanwege uiteenlopende inpassingskosten; 3) De gepresenteerde 

kosten zijn gecorrigeerd voor opbrengsten. Zo is er voor de industrie gecorrigeerd voor de EU ETS-prijs. In dit rapport houden wij geen rekening met dy namische ef f ecten tussen de ETS en de elektriciteitsprijs
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• De gehanteerde verduurzamingscurves voor de industrie en de 

elektriciteitssector bestaan uit geaggregeerde data van de 
verduurzamingskosten en verduurzamingspotentieel per technologie. De 

gehanteerde getallen zijn gebaseerd op literatuuronderzoek. Binnen deze 

studie is geen nieuw onderzoek gedaan naar verduurzamingskosten en 
–potentieel 

• De figuur links presenteert de verduurzamingscurve voor de industrie
• Ieder blok op deze curve representeert de geaggregeerde data per 

technologie. Bijvoorbeeld: de verduurzamingskosten voor de technologie 

‘Elektrificatie’ bestaat uit de gemiddelde1 verduurzamingskosten voor 
verschillende elektrificatie-opties voor industriële producten zoals 

grootschalige warmtepompen en elektrische boilers 
• In de werkelijkheid bestaat het totale verduurzamingspotentieel van een 

technologie uit verschillende projecten met elk een eigen kostenniveau.2 

Idealiter zou de verduurzamingscurve daarom verschillende blokken 
hebben per technologie, waar ieder blok de exacte verduurzamingskosten 

en het verduurzamingspotentieel van een specifiek project betreft. Dit 
detailniveau was niet haalbaar binnen de reikwijdte van deze studie

• De daadwerkelijke mate waarin de verschillende technologieën zullen 

bijdragen aan het behalen van de sectorale reductiedoelen kan hierdoor 
afwijken van het beeld dat deze studie schetst

Opmerkingen
De verduurzamingscurve voor de industrie is gebaseerd op data van PBL 

(2018a), PBL (2019a), Navigant (2018) en input van experts

NB: De verduurzamingscurves geven geen volgordelijkheid in de tijd aan. Het is niet het 

geval dat de goedkoopste technologieën als eerste zullen worden geïmplementeerd

14,3

(-49%)

Appendix A-2: Toelichting high level onrendabele top model
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De onrendabele top van de industrie is gevoelig voor de gehanteerde EU 

ETS prijs en de hoogte van het CCS-plafond
Gevoeligheidsanalyse: EU ETS prijzen en CCS-plafond

3) KEV2021; 4) TradingEconomics.com link;

Gevoeligheid

EU ETS prijs

Toelichting

• De EU ETS prijs heeft invloed op de 

vermeden kosten van de investering en 
daarmee op de onrendabele top. Een 

hogere ETS prijs leidt tot meer 

vermeden kosten wat leidt tot en lagere 
onrendabele top

• De EU ETS prijs heeft geen invloed op 
de kosten van de investering

Verandering t.o.v. de basisberekening

• In de basisberekening is uitgegaan van een 

EU ETS prijs van €60,53. Dit is gebaseerd 
op de verwachte gemiddelde EU ETS prijs 

tussen 2022 en 20363

• In 2021 is de EU ETS prijs gestegen van 
€35/tCO2 naar ~€85/tCO2

4. Op dit moment 

(maart 2022) bedraagt de EU ETS prijs 
~€80, ongeveer 33% hoger dan de 

aangenomen prijs in de basisberekening

• In deze gevoeligheidsanalyse analyseren 
wij de impact van het hanteren van een 

33% hogere EU ETS prijs  

Impact op de onrendabele top

1,371

33% hogere 

EU ETS prijs

1,109

Basisberekening

-19.1%

CCS-plafond

• De overheid kan middels de 

vormgeving van de beschikbare 
subsidie-instrumenten de onrendabele 

top beïnvloeden. Hierbij valt te denken 

aan het introduceren van ‘schotten’ 
binnen de SDE++ waardoor niet meer 

alle technieken met elkaar concurreren, 
het prioriteren van subsidies voor de 

productie van groene waterstof middels 

elektrolyse of het aanpassen van het 
geldende subsidie-plafond voor CCS1

• In de basisberekening is uitgegaan van een 

CCS plafond van 9,7 Mton, conform de 
klimaatnota 2022

• In deze gevoeligheidsanalyse analyseren 

wij de impact van het hanteren van 
verschillende CCS plafonds:

• Origineel plafond van 7,2 Mton
• Plafond van 12,2 Mton (9,7 + 2,5)

• Geen plafond op CCS

Basisberekening 

(9,7 Mt)

1,371

7,2 Mt Geen plafond

1,215

1,599

+16.7%

Appendix A-2: Toelichting high level onrendabele top model
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Ook de gasprijs heeft een grote impact op de onrendabele top. Een 

100% hogere gasprijs leidt tot 53% lagere onrendabele top
Gevoeligheidsanalyse: Gasprijs

1) KEV2021; 2) Gebaseerd op informatie van Theice.com, waarde van ‘Dutch TTF Gas Futures’. Voor de ontwikkeling van de gasprijzen zie 

de volgende link

Verduurzamingscurve voor de industrie indien wordt uitgegaan van een 

100% hogere gasprijs
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Reductiedoel: 19,8 Mton

Onrendabele top in € mln. Opmerkingen

• Gasprijzen beïnvloeden zowel de 

(operationele) kosten van een investering als 
de vermeden kosten (bijv. elektrische boilers). 

In deze gevoeligheidsanalyse analyseren wij

enkel de impact van hogere vermeden kosten. 
Met de beschikbare data was het niet mogelijk 

om hogere operationele kosten te modelleren
• In de basisberekening is een gasprijs 

gehanteerd van €0,0238/kWhth voor LHV gas 

en €0,0214/kWhth voor HHV gas. Dit is 
gebaseerd op de verwachte gemiddelde reële 

prijzen tussen 2022 en 20361

• De gasprijzen zijn eind 2021 sterk gestegen 

(~300%) en sinds eind februari 2022 extreem 

volatiel2

• In deze gevoeligheidsanalyse analyseren wij 

de impact van een stijging van 100% t.o.v. de 
basisberekening

• Een hogere gasprijs van 100% t.o.v. van de 

gasprijs in de basisberekening leidt ertoe dat 
naast chemische recycling ook elektrificatie-

opties, CCU en biomassaboilers rendabel zijn, 
zoals te zien in de verduurzamingscurve links. 

Dit is een belangrijke drijver van de  

significante afname van de onrendabele top 
van ~53%

639

100% hogere 

gasprijs

1,371

Basisberekening

-53.4%

Appendix A-2: Toelichting high level onrendabele top model
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Overzicht van de technologieën bij onrendabele top berekening 

Categorie Technologieën in de modellering

Recycling • PET Depolymerisatie

• Fysische EPS-recycling

Verduurzaming aanbod - warmte • Geen verdere toelichting beschikbaar in de bron (Navigant, 2018)

Procesefficiëntiemaatregelen • Geen verdere toelichting beschikbaar in de bronnen (Navigant, 2018 en PBL 2019)

CCS • Post-combustion CCS, vloeibaar en gasvormig transport, nieuwe en bestaande installaties, aparte categorieën voor AVI’s

• Pre-combustion CCS, vloeibaar en gasvormig transport, nieuwe en bestaand installaties

Biomassa • Ketel op vaste biomassa

• Ketel op B-hout

• Ketel op vloeibare biomassa

• Ketel op stoom uit houtpellets

• Warmte uit houtpellets

• Directe inzet van houtpellets voor industriële toepassingen

Elektrificatie • Grootschalige elektrische boilers

• Grootschalige warmtepomp (open en gesloten systeem)

Waterstofproductie via elektrolyse • Directe lijn met windpark

• Directe lijn met zonnepark

• Netgekoppeld

CCU • Pre-combustion, vloeibaar, nieuwe en bestaande pijpleiding

• Post-combustion vloeibaar, nieuwe en bestaande pijpleiding

Appendix A-2: Toelichting high level onrendabele top model
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Verduurzamingskosten industrie

Verduurzamingskosten (€/tCO2)

Technology PBL (2022) Navigant (2018) PBL (2019a) Gemiddelde

Biomassa 73 N/A N/A 73

CCS 69 70 72 70

CCU 73 N/A N/A 73

Elektrificatie 91 151 108 117

Verduurzaming warmte aanbod N/A 23 N/A 23

Groene waterstof 374 N/A 240 307

Proces efficiëntie N/A 40 80 60

Recycling -241 132 N/A -55

• PBL (2022): Private kosten uit het onrendabele top model van PBL. De gepresenteerde kosten in deze kolom zijn de gemiddelde kosten van de relevante technologieën. Deze kosten zijn 

gecorrigeerd voor vermeden EU ETS kosten en eventuele andere inkomsten. Gehanteerde nominale WACC van 6% (4% reëel)

• Navigant (2018): Private kosten gecorrigeerd voor vermeden EU ETS kosten. Gepresenteerde kosten zijn het gewogen gemiddelde van de kostenschat tingen gepresenteerd in de Navigant studie. 

Gehanteerde WACC van 10%

• PBL (2019a): Private kosten gecorrigeerd voor vermeden EU ETS kosten. Gepresenteerde kosten zijn het gewogen gemiddelde van de kostenschattingen gepresenteerd in de PBL studie. 

Gehanteerde WACC is niet bekend

Overzicht van de verduurzamingskosten van verschillende technologieën 

Appendix A-2: Toelichting high level onrendabele top model
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Verduurzamingspotentieel industrie

Verduurzamingspotentieel (Mton CO2)

Technology PBL (2018a) Navigant (2018) PBL (2019a) Te publiceren rapport
Gemiddelde 

(gehanteerde waarde)

Biomassa 41 N/A 1,3 N/A 2,6

CCS 202 11,1 17,4 12,3
15,2 (9,7 incl CCS 

plafond)

CCU N/A N/A 0,5 N/A 0,5

Elektrificatie 5,4 4,2 5,7 5,1 5,1

Verduurzaming warmte aanbod N/A 1,0 0,04 N/A 0,5

Groene waterstof N/A N/A 1,6 2,1 1,8

Proces efficiëntie 6,9 4,5 1,4 7,1 1,4

Recycling 1,9 1,9 N/A N/A 1,9

1) Originele schatting in PBL (2018) bedraagt 8 Mton. Dit is naar 4 Mton aangepast op basis van gesprekken met experts; 2) In het rapport w ordt ook een potentieel van 27,6 Mton genoemd. Wij 

hanteren de schatting van 20 Mton omdat in het rapport w ordt aangegeven dat dit het realistisch potentieel betreft; 

Overzicht van de verduurzamingspotentieel van verschillende technologieën 

• PBL (2018a): Uitsluitend scope 1 emissiereductie is gepresenteerd. Originele getallen in rapport refereren aan technisch potentieel ten opzichte van het NEV2017 referentiescenario. Op basis van 

validatie met experts zijn deze cijfers aangepast tot realistisch potentieel tot 2030.

• Navigant (2018): Realistisch verduurzamingspotentieel tot 2030 ten opzichte van de huidige emissies. Gepresenteerde getallen betreffen enkel s cope 1 emissies

• PBL (2019a): Realistisch verduurzamingspotentieel in 2030 ten opzichte van het NEV2017 referentiescenario. Enkel scope 1 emissies. Daar waar het verduurzamingspotentieel was gegeven in een 

bandbreedte hebben wij het gemiddelde gehanteerd. Dit geldt voor biomassa: 0 – 2,5 Mton (1,25) en geothermie 0 – 0,08 (0,04)

• Te publiceren rapport door onafhankelijke partij: Realistisch verduurzamingspotentieel in 2030 ten opzichte van de huidige emissies. Enkel scope 1 emissies

* Roze gemarkeerde waarden zijn niet gebruikt in de analyse omdat wij aannemen dat de 5,1 Mton autonome reductie die wordt aangenomen in het referentiescenario (NEV2017) door proces 

efficiëntiemaatregelen wordt gedreven. De additionele reductie boven deze van 5,1 Mton van 6,9 Mton zoals geschat in PBL (2018a) achten wij, op basis van input van experts, niet realistisch.

Appendix A-2: Toelichting high level onrendabele top model
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Er zijn diverse subsidies beschikbaar gericht op het dekken van 

onrendabele top, met verschillende doelen en karakteristieken
8 subsidie-instrumenten

Instrument1 Wettelijke doel TRL Reikwijdte Allocatiewijze Beschikbaar Totale budget

SDE++ Het simuleren van zowel de productie van duurzame energie als CO2 

-verlaging bij bedrijven en non-profit instellingen
8 en 9 Industrie, energieproductie, 

mobiliteit
Gefaseerde openstelling met 
allocatie op basis van euro per 
vermeden ton

Opening 28 juni 2022 €13mld beschikbaar in 2022

VEKI Het helpen van bedrijven om CO2-besparende technieken toe te 
passen die een terugverdientijd hebben van langer dan 5 jaar

9 CO2-reducerende 
maatregelen

Op basis van volgorde van 
binnenkomst aanvraag

Heropening onbekend €82mln in 2021. Nieuwe 
budget onbekend

EU Innovation

Fund

EU subsidie voor het financieren van commerciële toepassingen 
van innovatieve low-carbon technologieën om ervoor te zorgen dat 
de juiste industriële verduurzamings-opties op de markt 

beschikbaar komen

6 tot 9 Industrie, energieproductie 
en opslag en meer

Op basis van meerdere criteria; 
innovatie, kosten, etc.

Opening voor grote 
projecten verwacht 2e
helft 2022

Tussen 2020 – ’30 
ongeveer €38mld in totaal 
beschikbaar voor gehele EU

NIKI Faciliteren van grote complexe industriële doorbraaktechnologieën 
via een open en flexibel instrument

6 tot 9 Industrie Onbekend Opening verwacht in 
Q1 2023

Onbekend

OGW Het afdekken van de onrendabele top van groene 
waterstofprojecten welke onder SDE++ geen kans maken op 
subsidie

6 tot 9 Groene waterstof Project met laagste kosten per 
megawatt komt als eerste in 
aanmerking

Opening verwacht in 
Q4 2022

€250m in totaal (kan later 
nog verruimd worden)

IPCEI EU regeling met als doel om nationale innovatieprojecten samen te 
brengen tot één Europees project om op die manier Europese 
doelstellingen te behalen

6 tot 9 Groene waterstof Op basis van meerdere criteria; 
kwaliteit, samenwerking, 
governance etc. 

Heropening verschilt 
per project en is 
onbekend

€35m voor IPCEI Waterstof 
gereserveerd door 
Nederlandse overheid

HER+ De projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030. Daarnaast 
moeten HER+ projecten als gevolg van de innovatie leiden tot een 
besparing op de toekomstige uitgaven aan SDE++ subsidies

6 tot 8 Innovatieve projecten in lijn 
met SDE++ categorieën 

Op basis van volgorde van 
binnenkomst aanvraag

Opening 1 april 2022 €50m in totaal, in 2022 is er 
€20m plafond

DEI+ Het helpen van ondernemingen in het opzetten van een 
decarbonisatie pilot- of demonstratieproject

6 en 7 Innovatieve projecten voor 
industriële productie 
installaties

Op basis van volgorde van 
binnenkomst aanvraag

Opening 1 april 2022 €58,6m beschikbaar in 2022

1) Er is ook nog de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling die zich richt op innovatieprojecten. We hebben deze door het beperkte 

budget van €21m niet meegenomen in de analyse

Appendix A-3: Overzicht beschikbaar subsidie-instrumentarium
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Overzicht van de reductieopties per sector en de volwassenheid van de  

technologie (1/2)

1 https://www.estep.eu/assets/Uploads/210308-D1-2-Assessment-and-roadmapping-of-technologies-Publishable-version.pdf
2 Het gebruik van zuivere waterstof kan methaan / syngasals reductiemiddel vervangen (PwC, 2019)
3 PwC (2019)
4 https://ee-ip.org/nl/articles/detailed-article/decarbonisatie-van-industriele-warmte-de-ijzer-en-staalsector-1732 
5 PwC (2020)

Sector Reductieoptie Volwassenheid technologie

Staal

Post-combustion CCS Post-combustion CCS is een bewezen technologie

Direct Reduced Iron Het huidige TRL van DRI is 6-8 naar verwachting bedraagt deze 7 – 9 in 20301

Waterstof toegepast als reductiemiddel2 Deze technologie is nog in de pilotfase2

Productie van ijzer via elektrolyse van ijzererts
Elektrolyse van ijzererts bevind zich momenteel in de onderzoeksfase en wordt alleen op 

laboratoriumschaal beproefd4

Petrochemie

Post-combustion CCS Post-combustion CCS is een bewezen technologie

Thermische damprecompressie Thermische damprecompressie is een bewezen technologie

Elektrisch kraken Elektrisch kraken is waarschijnlijk pas na 2030 grootschalig beschikbaar5

Industriële gassen

Pre-combustion CCS Pre-combustion CCS is een bewezen technologie

Vervanging van aardgas met groene waterstof
Inzet van groene waterstof is een technisch mogelijk. Het is onzeker of voor 2030 voldoende groene 

waterstof beschikbaar zal zijn voor grootschalige reductie

Raffinage

Post & pre-combustion CCS Zowel post- als pre-combustion CCS zijn bewezen technologieën

Elektrificatie door elektrische stoomketel en elektrische 

fornuizen
Elektrisch kraken is waarschijnlijk pas na 2030 beschikbaar

Waterstof als brandstof
Inzet van groene waterstof is een technisch mogelijk. Het is onzeker of voor 2030 voldoende groene 

waterstof beschikbaar zal zijn voor grootschalige reductie

Papier

Elektrische boilers Elektrische boilers zijn een bewezen technologie

Vervanging van aardgas met biogas 
Inzet van biogas is technisch mogelijk. Het is onzeker of voor 2030 voldoende biogas beschikbaar zal zijn 

voor grootschalige reductie

Vervanging van aardgas met groene waterstof
Inzet van groene waterstof is technisch mogelijk. Het is onzeker of voor 2030 voldoende groene waterstof 

beschikbaar zal zijn voor grootschalige reductie

Appendix A-4: Overzicht reductieopties per sector

48

https://www.estep.eu/assets/Uploads/210308-D1-2-Assessment-and-roadmapping-of-technologies-Publishable-version.pdf


Strategy&Strategy&

Overzicht van de reductieopties per sector en de volwassenheid van de  

technologie (2/2)

1 PwC (2019)

2 PwC (2019)

Sector Reductieoptie1 Volwassenheid technologie

Keramiek

Post-combustion CCS Post-combustion CCS is een bewezen technologie

Elektrificatie Warmtepomp in het droogproces is een bewezen technologie

Vervanging van aardgas met biogas
Inzet van biogas is een technisch mogelijk. Het is onzeker of voor 2030 voldoende biogas beschikbaar zal 

zijn voor grootschalige reductie

Speciale chemicaliën

Mechanic Vapor Compression Mechanic Vapor Compression wordt reeds toegepast in landen met een lage elektriciteitsprijs1

Zero-gap elektrolyser
Zero-gap elektrolyser is een volwassen technologie die reeds wordt toegepast in chloorfabrieken in het 

buitenland2

Kunstmest

Pre-combustion CCS Pre-combustion CCS is een bewezen technologie

Vervanging van aardgas met biogas
Inzet van biogas is een technisch mogelijk. Het is onzeker of voor 2030 voldoende biogas beschikbaar zal 

zijn voor grootschalige reductie

Productie van ammoniak uit groene waterstof
Gebruik van groene waterstof is technisch mogelijk voor 2030. Het is onzeker of voor 2030 voldoende 

groene waterstof(-infrastructuur) beschikbaar zal zijn voor grootschalige reductie

Voeding

Elektrificatie met boilers en warmtepompen Commercieel beschikbaar en al gedeeltelijk in gebruik

Vervanging van aardgas met biogas
Inzet van biogas is technisch mogelijk. Het is onzeker of voor 2030 voldoende biogas beschikbaar zal zijn 

voor grootschalige reductie

Vervanging van aardgas met groene waterstof
Inzet van groene waterstof is technisch mogelijk. Het is onzeker of voor 2030 voldoende groene waterstof 

beschikbaar zal zijn voor grootschalige reductie
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Rol van PwC/Strategy& PwC/Strategy& heeft voor dit project in opdracht van VNCI, VNPI en VNO-NCW de mogelijkheden voor maatwerk in de industrie 
onderzocht. Daarbij hebben wij vanuit onze economische expertise gewerkt. Wij hebben geen technisch advies gegeven, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de haalbaarheid van verduurzamingsopties. Wij hebben ook geen werkzaamheden verricht die het 

karakter hebben van accounting of auditing.

Reikwijdte van analyses De schatting van de onrendabele top in deze studie beperkt zich tot het inventariseren van bestaande studies waarin reeds 

verduurzamingscurves waren ontwikkeld doormiddel van bottom-up analyses. Wij voeren in deze studie geen eigen bottum-up 
analyses uit met betrekking tot de verduurzamingsopties van de verschillende sectoren. In onze methodologie gebruiken wij de 

gemiddelde waarden gevonden in de literatuur. Hierdoor kan de daadwerkelijke mate waarin de verschillende technologieën 

zullen bijdragen aan het behalen van de sectorale reductiedoelen afwijken van het beeld dat deze studie schetst.Beperkt Uitgebreid

Beschikbaarheid en kwaliteit van informatie De studie is gebaseerd op publiek beschikbare informatie en interviews met experts. Wij hebben openbare (academische) 

literatuur, marktverkenningen en beleidsdocumenten geraadpleegd. Voor ons onderzoek maken wij zoveel mogelijk gebruik van 
openbare bronnen (zie bijlage A-1 voor onze gehanteerde bronnen, ons bronnenonderzoek is beëindigd op 27 mei 2022)

De kwaliteit van de informatie was in sommige gevallen beperkt. Het is lastig gebleken om alle benodigde aannames achter de 

data in de literatuur te achterhalen, wat nodig was om verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Bronnen waarvan wij de 
achterliggende aannames onvoldoende konden achterhalen hebben wij niet kunnen gebruiken in deze studie.

Beperkt Uitgebreid

Belangrijke opmerkingen over de reikwijdte van dit 

rapport en het gebruik van de gepresenteerde 

informatie

De conclusies en gepresenteerde bedragen in dit rapport zijn gebaseerd op een literatuurstudie en interviews met experts 

gedaan in eerdere studies van PwC/ Strategy&. De gepresenteerde subsidiebehoeften zijn daarom enkel een reflectie van de 
bestaande literatuur en inzichten van experts en kunnen niet worden gezien als de zienswijze van PwC/Strategy& met 

betrekking tot het wenselijke SDE++ budget. Het daadwerkelijke budget zal worden bepaald op basis van een aantal factoren 

waaronder beleidskeuzes van de overheid over o.a. mogelijke weglekeffecten. 
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Disclaimer

In februari 2022 is PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. h.o.d.n. Strategy& (hierna: ‘PwC’, ‘wij’ of ‘ons’) door Koninklijke Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)  (hierna: ‘cliënt’) verzocht om  de 
opdracht uit te voeren conform de opdrachtbrief getekend op 28 februari 2022.

Op v erzoek van cliënt is door PwC dit publieke rapport opgesteld met als titel ‘Maatwerk in de industrie’, dat is gedateerd op 31-5-2022 (hierna: het ‘rapport’). Het rapport is geadresseerd aan de cliënt met het doel om 

gepubliceerd te worden voor de Tweede Kamer.

PwC heeft zich bij het opstellen van het rapport (mede) gebaseerd op documenten en informatie zoals PwC die van verschillende partijen (inclusief de cliënt) heeft ontvangen (hierna: ‘informatie van derden’). PwC heeft 

de informatie van derden gebruikt met de aanname dat deze informatie juist, volledig en niet misleidend is. De betrouwbaarhei d van de informatie van derden is door PwC niet geverifieerd of v astgesteld. PwCheeft geen 
accountantscontrole uitgevoerd m et betrekking tot de informatie van derden, noch een beoordeling gericht op het vaststellen v an volledigheid en juistheid daarvan conform internationale audit- of rev iewstandaarden. 
PwC v erstrekt geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie ten aanzien van de juistheid of v olledigheid van de informatie van derden of de daaraan gerelateerde referenties in het rapport.

In het rapport zijn het kader en de beperkingen van de uitgevoerde werkzaamheden expliciet vermeld. Het rapport is uitsluitend ten behoeve van de belangen van de cliënt uitgebracht en kan niet voor andere 
doeleinden dan de daarin genoemde, worden gebruikt. Op het rapport kan niet door anderen dan de cliënt worden gesteund. PwC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, zorgplicht of aansprakelijkheid -

contractueel, op basis van onrechtmatige daad of anderszins, jegens enig ander (rechts)persoon dan cliënt. Eenieder aan wie dit verslag (op rechtmatige wijze) wordt bekendgemaakt, dient zelf te beoordelen of dit 
rapport en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek toereikend zijn voor het doel waarvoor hij dit verslag eventueel gebruikt. 

Het rapport alsmede enig geschil voortvloeiende uit of v erband houdend m et (de inhoud van) het rapport worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

www.pwc.nl

© 2022 PwC. Alle rechten voorbehouden. 'PwC' verwijst naar de juridische entiteiten zoals omschreven in de legal disclaimer. Zie daarvoor https://www.pwc.nl/nl/onze-organisatie/legal-disclaimer.html.
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