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Voorwoord

De commissie Nationaal Groeifonds heeft voor de beoordeling van de voorstellen in de tweede indieningsronde gebruik 
gemaakt van de expertise van een groot aantal experts. Naast de grotere onderzoeks- en adviesorganisaties die naar 
aspecten van de voorstellen over de volle breedte van het fonds hebben gekeken (CPB, SEO, PwC, EY, NWO, NEN, Dialogic, 
TNO, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen) heeft de commissie ook individuele experts geraadpleegd. De lijst 
van geraadpleegde individuele experts in het hoofdrapport bevat hiervan een overzicht. De experts zijn geïnterviewd 
of hebben deelgenomen aan verschillende panelgesprekken. Een deel van de experts is gevraagd om een review 
van een voorstel of een achtergrondrapport bij een bepaald thema op te stellen. Deze rapporten zijn gebundeld in 
voorliggende rapportage. Op verzoek van NWO zijn de adviezen van de door hen ingeschakelde experts voor het thema 
Kennisontwikkeling vertrouwelijk.
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Algemeen beeld van het voorstel; belangrijke sterktes en zwaktes: 

Hoofdcriteria 

• Bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen,  

Deze bijdrage is slecht te kwantificeren omdat de vooruitzichten tav de competitiviteit van 

de beoogde productieroutes voor bioplastics zeer beperkt zijn uitgewerkt in het voorstel. De 

economische analyse, evaluatie van cruciale kostencomponenten en de mogelijke 

bandbreedtes daarvan in de tijd (waaronder biomassa grondstoffen en aanvoerketens), het 

leerpotentieel van de gekozen technologieën en waardeketens in de tijd, ontbeert nagenoeg 

volledig de gewenste kwantificering. Dit is gegeven het in het consortium aanwezige 

kennisniveau (stevig) onder de maat. Hieronder wordt meer specifiek ingegaan op de 

onzekerheden rond de mogelijke business cases. Als die business cases op termijn niet 

worden waargemaakt (zowel qua volume als qua kostprijs) is het verdienvermogen van de 

beschreven activiteiten en waardeketens beperkt. 

Het voorstel bevat een sectie over de activiteiten en innovatiesystemen van belangrijke 

andere landen op dit terrein. Dat is relevante informatie, maar tegelijk speelt die informatie 

geen enkele rol in het benchmarken van het eigen voorstel en analyse welke stappen 

specifiek in Nederland, het buitenland, dan wel in samenwerking kunnen worden gezet. De 

focus op investeringen in Nederland is in deze veel te beperkt en kan tot onnodige 

inefficiency leiden. 

• Strategische beoordeling,  

Het plan richt zich op een potentieel relevant deel van een grotere bijdrage van duurzame biomassa 

aan de toekomstige energie en materiaalvoorziening van Nederland. Echter, de selectie van routes 

binnen dit grotere plaatje van de energietransitie en ombouw naar (meer) circulaire productie en 

consumptie, inclusief industriële productie van kunststoffen met (netto) geen uitstoot van 

broeikasgassen is slecht onderbouwd. Gebruik van biomassa is van belang in vele markten. Of de 

gekozen routes optimaal zijn binnen de genoemde grotere transities is niet onderbouwd en daar 

kunnen stevige vraagtekens bij worden gezet. Bijvoorbeeld:  

- De sterke inzet op in Nederland of in buurlanden geteelde suikerbieten is een van die 

keuzen. Inzet van goede kwaliteit landbouwgrond in Nederland (of buurlanden) voor 

biomassaproductie is op zichzelf onzeker om vele redenen en als dat al gebeurd zijn er 

belangrijke alternatieven voor suikerbiet. Suikerbietenteelt wordt bovendien gekenmerkt 

door diverse milieu-impacts en moet onderdeel zijn van gewasrotaties om gronden nietuit te 

putten. Duurzaamheid van de sourcing speelt in het voorstel een te kleine rol gegeven de 

bepalende factor die teelten hebben in de milieubalans van biobased producten. 



- De productie van bioplastics en meer i.h.a. chemicaliën uit biomassa kan via vele routes 

verlopen (waaronder via aanpassing van bestaande petrochemie, maar ook vele andere (van 

variabel TRL niveau) routes die niet in het voorstel worden afgedekt). Het voorstel zich richt 

op specifieke selectie van dat bredere portfolio. Het is zeer opvallend dat de dominante 

markten voor kunststoffen (PE, PP, PS) feitelijk niet worden besproken, terwijl een macro-

trend vanuit de doelen voor een meer circulaire economie kan worden dat wordt gestreefd 

naar een verdere focusering op veelzijdige kunststoffen waar PE en PP nagenoeg zeker een 

hoofdrol zullen spelen. Een ander specifieker voorbeeld zijn de zeer diverse routes om 

aromaten te produceren uit biomassa; routes die in het voorstel niet worden genoemd. Een 

vergelijking en gedegen onderbouwing waarom de gekozen routes de betere perspectieven 

hebben ontbreekt. Dit is een belangrijke, strategische lacune. Vanuit een breder perspectief 

is het zeer waarschijnlijk dat verhoging van het aandeel biomassa in de energie- en 

materiaalvoorziening (die op zichzelf zeer onzeker is) zal plaatsvinden via processen die 

multi-output zijn (energiedragers, verschillende fracties chemische bouwstenen), analoog 

aan olieraffinage nu. Die meer integrale kijk ontbreekt in het voorstel, mede veroorzaakt 

door de samenstelling van het consortium. 

- Het voorstel is eerder opgebouwd rond de competenties van de belangrijkste bedrijven in 

het consortium en de bestaande structuur van TKI-BBE. Op zichzelf zijn de betrokken 

bedrijven en kennisinstellingen als WUR, UU, TUD en TNO sterk en vooraanstaand, maar ze 

hebben eveneens potentieel stevige concurrentie van andere spelers.  

- De selectie van scenario-informatie waar in het voorstel op wordt gebouwd is incompleet, 

selectief en beperkend. Potenties (volume, kosten en type feedstocks) voor toekomstige 

beschikbaarheid van duurzame biomassa zijn de voornaamste factor voor de perspectieven 

biobased applicaties. Deze fundamentele parameter wordt de facto in het voorstel niet 

aangepakt via de voorgestelde onderzoeks-, innovatie en governance activiteiten. Dit is een 

fundamentele omissie. Het belang (en beleid) t.a.v. circulaire productie en consumptie lijkt 

in de VNCI scenario’s (stevig) te worden onderschat. Er zijn substantieel andere scenario’s 

mogelijk dan aangehaald, bijvoorbeeld door gericht beleid op circulaire productie en 

consumptie en terugdringen van plasticgebruik in het algemeen, met mogelijk 

verschuivingen in het type plastics die worden gebruikt. 

-  Ook al ingezet ‘’zuiver’’ milieubeleid tav gebruik van plastics zet forse vraagtekens bij de 

geprojecteerde groei om maar iets te noemen. Verder is de competitie van andere 

biomassatoepassingen (waaronder brandstoffen, maar ook bouwmaterialen en andere 

chemicaliën en plastics) niet geadresseerd. 

• Kwaliteit van het plan. 

De kwaliteit van het plan is overall matig. Naast fundamentele issues tav de strategische 

positionering (zie hierboven) is de inhoudelijke uitwerking van de werkpakketten en prioritering van 

de geselecteerde activiteiten zeer beperkt. Kwantitatieve gegevens tav de state of the art van de 

genoemde routes, alsmede redelijk onderbouwde perspectieven tav techno-economische 

performance op termijn (en de bepalende factoren daarin) zijn zeer schaars. Daarmee is de 

onderbouwing van de aangevraagde budgetten eveneens wankel. Belangrijk voor concrete 

definiëring van RDDD (Research, Development, Demonstration and Deployment) activiteiten zijn 

onder andere wat elders al wordt gedaan (bv. door de consortium partners via buitenlandse 

activiteiten, in EU verband en wetenschappelijke circuits in bredere zin). Deze benchmark ontbreekt 

in het gehele voorstel nagenoeg volledig. Hiermee is de ‘’progress beyond state of the art’’ niet goed 

gedefinieerd en daarmee kan slecht beoordeeld worden wat de effectiviteit zou kunnen zijn van de 

aangevraagde middelen. Een andere dimensie die cruciaal is voor dit type voorstel is een grondige(r) 



uitwerking van fasen en tijdlijnen. Veel van de beoogde stappen zoals realisatie van 

demonstratiefaciliteiten en verdere opschaling (die de grootste investeringen vragen) zijn uit te 

splitsen en kunnen resulteren in een duidelijke tijdlijn (en toetsing van de haalbaarheid daarvan, 

alsmede de risico’s). Dit zou idealiter gecombineerd moeten worden met een helder beeld hoe in de 

tijd kostprijsreducties behaald kunnen worden die uitzicht bieden op concurrerende uitrol van de 

beoogde waardeketens. Dat is immers de bepalende factor voor de (gehoopte) bijdrage aan het 

verdienvermogen van de BV. Nederland. Omdat de onderbouwing in deze op zijn best kwalitatief is, 

biedt het voorstel weinig houvast. 

Een andere zwakte is de onderbouwing van diverse impacts van de waardeketens die zijn genoemd. 

Weliswaar is het een goede zaak dat PL7 onderdeel is van het totale werkplan, maar PL7 zou al in 

fase 0 van de uitvoering van het programma een voorname rol moeten spelen in het ontwerp van 

ketens (keuze, wijze van productie/mobilisatie en herkomst feedstocks, logistiek, conversie in de tijd 

en binnen een veranderen energiesysteem en industriële infrastructuur) om de impacts 

(economisch, GHG balanses, milieu in brede zin) te optimaliseren. Het voorstel is zeer oppervlakkig 

in het benutten van al uitgebreide beschikbare LCA analyses van biobased waardeketens en die 

belangrijke kritieke punten (bv. N2O, bodemkwaliteit, water, etc.) hebben geïdentificeerd, zeker niet 

in de laatste plaats t.a.v. productie van suikerbieten. Hetzelfde geldt voor de ketenprestaties gericht 

op één output, bv. multi-output systemen. Dit had tot een veel scherpere prioritering van RDDD in 

het programma kunnen leiden. Alhoewel er goede expertise in het consortium aanwezig is in deze, 

lijkt deze niet goed te zijn benut voor het opstellen van het voorstel. 

• Kwaliteit van de governance. 

De aandacht voor de vereiste ketentransities en randvoorwaarden (PL6) is an sich een sterk punt van 

het voorstel omdat zich op dit vlak veelal (en zeker ook voor het terrein waar het voorstel zich op 

richt) de belangrijkste knelpunten voor daadwerkelijke opschaling en implementatie liggen. De 

uitwerking van de activiteiten blijft echter zeer abstract en algemeen. Hier lijkt het 

bedrijfsperspectief (wat een highlight van het programmavoorstel kan zijn) maar een beperkte rol te 

hebben gespeeld. De industriële partners zijn zeer wel in staat op dit moment te definiëren waarvan 

zij afhankelijk zijn voor redelijke business cases en het doen van de vereiste (aanzienlijke) 

investeringen. Juist voor dit PL had dit het uitgangspunt kunnen en moeten zijn. De beschreven 

werkzaamheden wijzen eerder op een breed uiteenlopende verkenning terwijl de kern van het 

voorstel is gericht op zeer concrete al geselecteerde waardeketens, technologieën, markten EN 

productielocaties. Dit is een bevreemdende combinatie in het voorstel.  

Vervolgens is de voorgestelde governance (zie bv. fig 3.8, 3.9, 3.10, tabel 3.6) en de financiële 

invulling van het programma zoals weergegeven in sectie 4.4 & tabel 4.5) ingewikkeld. Het wordt 

uiteindelijk duidelijk dat een belangrijk deel van de governance gericht is op het (verder) aanvragen 

van subsidies via verschillende instrumenten die niet (of nauwelijks) worden aangepast aan de 

insteek van het GF. Dit leidt tot het tamelijk dramatische beeld (ook al geobserveerd bij 

Groenvermogen) dat de governance capaciteit en looptijd van het programma in hoge mate zal 

worden besteedt en bepaald aan en door meer procedures i.p.v. daadwerkelijk uitvoeren van RDDD 

activiteiten. Hier had een concreet uitgewerkte tijdlijn op zijn plaats geweest, om te kwantificeren 

hoe het hanteren van een dergelijke governance past in de tijdlijn van de RDDDD trajecten die het 

voorstel wenst na te streven. Een dergelijke kwantificering ontbreekt, maar de inschatting is op basis 

van ervaringen tot nu toe dat deze tijdlijn niet gaat worden gehaald. Met name het opnemen van 

open calls als onderdeel van deze aanpak maakt dat het ter tafel liggende plan weer in hoge mate 

kan worden herzien. Dit is een systemisch probleem veroorzaakt door het haaks op elkaar zetten van 

het GF instrument op de bestaande topsector structuur en de combinatie van DE, PPS projecten, 



MOOI, TKI toeslag, MIT-R&D & studies, NWO en de TO2 regeling, vouchers, MB, nog los van de zeer 

gewenste combinaties die iig op EU niveau en bij voorkeur ook daarbuiten zouden kunnen worden 

gemaakt.  

Deze observaties maken het doelmatig en effectief inzetten van de publieke middelen vanuit GF 

stukken moeilijker, met reële risico’s op slechte resultaten. Op voorhand is de overhead (welk deel 

van de publieke middelen aan het management van het programma, zowel direct in het consortium 

als daarbuiten, naar verwachting hoog en gaat dit redelijke normen (zoals die bv. gelden voor EU 

financiering) overschrijden. Een dergelijke analyse naar de effectiviteit en doelmatigheid van de inzet 

van publieke middelen is niet aan het consortium van dit specifieke voorstel, maar aan de overheid 

en andere uitvoerende organisaties als RVO en NWO.  

 

Specifieke vragen: 

Voor de relatief korte beantwoording van de specifieke vragen uit het evaluatiekader wordt ook 

verwezen naar de overall beschouwing van de 4 hoofdcriteria. 

Technologie en wetenschap  

1. In hoeverre bouwt de voorgestelde aanpak voort op de laatste technologische en/of 

wetenschappelijke inzichten. 

A: Als besproken op veel punten matig. PL 1 verdient een veel bredere insteek tav biomassa 

potenties, verschillende feedstocks, impacts en vergroten van beschikbaarheid. PL 2 & 3 zijn het 

meest concreet van het hele voorstel, maar zeer beperkt uitgewerkt tav state of the art technologie 

en kennis (inclusief internationale posities), tijdpad, onderbouwing van kosten en onderbouwing van 

haalbare performance in de tijd. PL4 is zeer vrijblijvend, terwijl dat voor dit voorstel juist niet nodig 

is. PL 5 is relevant, maar lijkt op voorhand geen grote bottlenecks te adresseren; vragen over 

toekomstige kunststofmarkten dienen mede met een heel ander type onderzoek aangepakt te 

worden. PL 6 is belangrijk qua doelstellingen, maar methodisch en organisatorisch slecht uitgewerkt 

en erg algemeen versus de concrete focus op waardeketens in het voorstel als geheel. PL 7 is 

belangrijk, maar heeft een te ondergeschikte rol en scope. 

2. Wat betekent dit voorstel voor de bestaande wetenschappelijke en of technologische 

inzichten? Op welke manier is dit een doorbraak en voor welke gebieden? Innovatie en 

internationale positie  

A: het voorstel zal zeker een impuls betekenen voor de belangrijkste bedrijven in het consortium. 

Qua onderzoek en innovatie is de verwachtte progressie gematigd; nuttig voor de beoogde routes, 

maar met relatief weinig ‘’high gain’ potentieel. Dit komt deels omdat belangrijke vragen ‘’out of 

scope’’ van het voorstel zijn en deels omdat stevig is voorgesorteerd op al bekende routes. Veel 

ander onderzoek (PL1, 4, 5 6 en 7) kan gebruik maken van en voortbouwen op al beschikbare kennis. 

 

3. Wat is de Nederlandse positie in het internationale innovatielandschap op dit terrein, is er 

sprake van een comparatief voordeel?  

A: Die positie is binnen de in het voorstel geleverde ‘’benchmark’’ goed. Nederland doet met het 

genoemde bedrijfsleven wel mee in de internationale kopgroep als het gaat om de geselecteerde 

waardeketens. Tegelijk zijn de R&D en investeringsvolumes elders al aanzienlijk en de mate waarin 



vanuit Nederland met dit voorstel een bijdrage kan worden geleverd aan het innovatie en 

(technologisch) leerproces van deze routes lijkt bescheidener. Dit is typisch een terrein waar 

intensieve samenwerking met bv. Frankrijk, de Duitse industrie en Scandinavische partners voor de 

BV Nederland zeer verstandig zou zijn. De nationale focus van het voorstel en GF in het algemeen 

stimuleert deze gewenste internationale samenwerking maar beperkt. 

 

4. Welke alternatieve oplossingen zijn er op dit gebied die hetzelfde doel bereiken? Wat zijn 

hierbij de voor- en nadelen?  

A: zie eerdere beschouwing: er zijn VEEL concurrerend routes voor aanvoer en benuttig van 

biomassa, die in veel gevallen ook met elkaar samenhangen. Dit geldt ook specifiek voor bioplastics. 

Een deel van die routes kan via bestaande petrochemische complexen en met andere feedstocks 

(vooral het van zeer veel bronnen te leveren lignocellulose) worden geproduceerd. Diversificatie in 

feedstocks (zoals lignocellulose van residuen en een scala aan meerjarige gewassen) en benutting 

van bestaande productiecapaciteit zijn evidente voorbeelden. Vergelijkingen tav uiteindelijk 

haalbare GHG balans, kostprijzen en andere impacts zijn op basis van het voorstel niet te maken, 

maar zijn op basis van openbare literatuur, LCA studies, etc. niet direct in het voordeel van de 

productieroutes die centraal staan in het GF voorstel. 

5. Wat zijn kritische afhankelijkheden voor de slaagkans van dit voorstel en hoe schat u de 

waarschijnlijkheid hiervan in? Internationale aansluiting  

A; Dit zijn er vele (zie ook hierboven): de levering en beschikbaarheid van biomassa wordt met het 

programma niet aangepakt met concrete RDDD. Vergroting van productie van bioplastics is 

gebaseerd op discutabele aannamen. In het voorstel zijn diverse factoren (zoals productie van 

bioplastics in of aanvoer van biomassa vanuit het buitenland). Het voorstel benoemt de hoge 

afhankelijkheid van de kostprijzen van biomassa feedstocks, maar maakt geen prioriteit van het 

verlagen daarvan (wat wel had gekund, maar wat andere RDDD activiteiten zou vragen). De RDDD 

trajecten en haalbare dan wel waarschijnlijke kostprijsdalingen van de productietechnologieën die 

daarmee bereikt kunnen worden zijn een andere factor die veel beter had kunnen worden 

gekwantificeerd. Daarmee had het voorstel een meer doelgerichte roadmap gebaseerd ontwerp 

kunnen krijgen, maar dat is met de voorgestelde aanpak slecht te realiseren. 

6. In welke mate is het voorstel internationaal ingebed of aangesloten? Kwaliteit van het plan  

A: deze punten zijn hierboven expliciet besproken. 

 

7. Hoe beoordeelt u de doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie(s)? Een aantal 

meer specifieke vragen hierbij: 

 A. de indieners lijken de hele keten, van landbouwproductie tot plastic, in Nederland te willen 

hebben. Is dat wenselijk, wat zijn belangrijke overwegingen om hier wel of niet voor te kiezen?  

A: De ketenaanpak is een goed aspect van het voorstel, maar de focus op Nederland voor aanvoer 

van feedstock is onverstandig. De in het voorstel vaak genoemde aanname dat gebruik van 50.000 

ha landbouwgrond ‘’geen probleem’’ zou zijn is niet onderbouwd en kan zonder de juiste 

maatregelen juist wel tot grote problemen leiden. Bovendien is de keuze voor suikerbieten vanuit 

oogpunt van de industriele partijen zeer begrijpelijk, maar breder bezien zijn andere feedstocks voor 

de Nederlandse (of NW Europese) setting evengoed belangrijk. Gras (met daaraan gekoppeld 



raffinage) kan (zeer) goed inpasbaar zijn in de rotatielandbouw die typisch is voor de regio, 

gecombineerd met een (zeer) goede ecologische footprint. Dit is slechts een voorbeeld, maar er zijn 

er veel meer. Het voorstel heeft hier geen optimale mix prioriteiten. Import van biomassa (of 

halffabrikaten) zal voor Nederland in een scenario waarin BBE routes wel een grote rol gaan spelen 

(onzeker) domineren, gezien het beperkte nationale potentieel. Een verhouding van 70% 

geimporteerde feedstocks vs. ‘’nationale’’ resources kan redelijk worden genoemd. Het voorstel 

ontbeert dit bredere perspectief. 

B. Hoe staat het met de technische risico's? Kunnen we de beloftes wel waar maken? Hebben deze 

plastics dezelfde of betere kwaliteiten t.o.v. fossiel plastic?  

De kwaliteit en eigenschappen van de beoogde plastics verdienen aandacht, maar zijn een relatief 

mineur punt. Ander macro-trends zijn veel belangrijker om de vraag te beantwoorden of de op 

voorhand gekozen routes kansrijk zijn (zie ook hierboven): de positie van de gekozen routes versus 

(vele) andere mogelijke BBE plastics, de rol die beleid en ontwikkelingen tav vergaande recycling, 

productkwaliteit en eigenschappen en circulaire productie-consumptie kunnen hebben. PL 7 

adresseert deze vragen deels, maar in een ondergeschikte rol. 

C. Hoe schat u de haalbaarheid van de businesscase in (onder meer gezien de grote afhankelijkheid 

CO2 beprijzing, suikerprijs)?  

De onderbouwing van de business case is zoals hierboven aangegeven wankel en van lage kwaliteit. 

De lijst met risico’s is aanzienlijk, terwijl het voorstel een aantal belangrijke terreinen (zie hierboven) 

niet als focusgebied heeft. Risicomitigatie krijgt in het voorstel weinig aandacht. 

 

Algemeen  

8. Hoe beoordeelt u het what if not scenario? Wat zou er gebeuren als er geen subsidie van NGF 

kwam?  

A: Het niet toekennen van de subsidie zal voor de betrokken bedrijven betekenen dat hun positie in 
het internationale speelveld zwakker wordt. Het is goed om te benadrukken dat CORBION and 
Avantium in hun speelveld zonder meer leiders kunnen worden genoemd en belangrijk zijn voor het 
innovatiesysteem in Nederland en (ver) daarbuiten. Dat is ook duidelijk aan de posities die zij her en 
der innemen. Andere vormen van ondersteuning zouden deze bedrijven echter evengoed kunnen 
helpen hun groei en RDDD activiteiten te versterken. Diverse hoofdactiviteiten in het voorstel 
kunnen uit de voeten met een DEI subsidie als zodanig. Het verder koppelen van Avantium en 
Corbiun aan samenwerking in Europees verband (zoals de lopende joint undertaking), waarbij 
cofinanciering is altijd een probleem. Zorg dat daar opties voor zijn om aan te vullen.  

Voor de kennisinfrastructuur zal het al dan niet toekennen relatief weinig impact hebben omdat 

deze spelers een veel breder werkveld hebben dan de scope van dit GF voorstel en hun capaciteit 

(die begrensd is) evengoed op andere wijze in kunnen zetten. Voor TKI-BBE zal dit een fundamentele 

herziening betekenen en dat lijkt zeer wenselijk gezien de beperkte strategische bijdrage die zij heeft 

geleverd en ook met dit voorstel gaat leveren. 

Tav de beoogde impacts voor economische versterking van de BV Nederland zijn er erg (te) veel 

vragen of de insteek van het voorstel hier een wezenlijke bijdrage gaat leveren. De business case 

voor de beschreven routes is immers erg onzeker en indien de routes niet kunnen concurreren met 

andere BBE applicaties dan wel andere (mitigatie) maatregelen rondom toekomstige 

kunststofproductie en gebruik zal de macro-economische impact op de BV Nederland beperkt zijn.  



Het voorstel behoeft eigenlijk een veel betere onderliggende analyse die genoemde onzekerheden 

en factoren kwantificeert en de daadwerkelijke kansen op goede business cases en opschaling 

alvorens tot eventuele ondersteuning kan worden besloten.  

 

9. Welke sterktes en zwaktes ziet u in dit voorstel?  

A: Zie hierboven wat met name een analyse geeft van de zwakke punten en onzekerheden. 

Positief aan het voorstel is de bundeling van relevant bedrijfsleven rond een aantal concrete 

waardeketens en de meer integrale aanpak om ketens te realiseren en op te schalen. Dat is in de 

kern wat nodig is voor realiseren van BBE applicaties.  

 

10. Welke andere punten wilt u meegeven tav dit onderwerp en deze aanvraag? 

A: Er zijn een paar fundamentele problemen met de opzet van dit voorstel en het consortium aan de 

ene kant en de focus op financiering van activiteiten die de facto zijn gericht op het mobiliseren van 

(meer) publiek geld via het huidige instrumentarium (DEI, NWO etcetc als opgenomen in het 

voorstel) aan de andere kant. 

Het gaat de facto om het doortrekken van de activiteiten van TKI-BBE, immers de coördinerende 

entiteit van de aanvraag, maar nu geconcentreerd rond een selectie van bedrijven. Het is 

fundamenteel de vraag of een entiteit die in de (lange) looptijd tot nu toe (   tijdsduur…) geen 

wezenlijke impact heeft gehad op uitbouw van de BBE activiteiten in Nederland (in het voorstel 

indirect onderkend) dit nu wel gaat hebben. De voorgestelde governance is overall technocratisch 

en vooral gericht op het bijeen brengen van de verschillende publieke financieringsinstrumenten. 

Het aantal schijven, procedures, partijen die hiermee gemoeid zijn gaan hoogstwaarschijnlijk niet tot 

een versnelling, maar tot een vertraging van de daardwerkelijke voortgang in R&D en technologische 

leren, kostprijsverlaging, volumevergroting en toename in de beschikbaarheid van duurzame 

biomassa leiden. 

Dit type programma en doelstelling (die missiegedreven kan worden genoemd) vereist een ander 

type financiering en bestuur. Hier kan veel worden geleerd van succesvolle organisatievormen in het 

(nabije) buitenland, zoals Denemarken, Finland en Oostenrijk. Deze landen hebben ieder meer 

aandacht voor langer lopende en meer missiegedreven samenwerking en financieringsinstrumenten 

met een (aanmerkelijk) eenvoudiger structuur dan nu met het groeifonds lijkt te worden bereikt. Dat 

is onder meer zichtbaar in de toppositie die deze landen hebben tav cleantech, patenten en groei 

van relevant bedrijfsleven.  

Een deel van deze, zeer kritische, observaties wordt veroorzaakt door systemische zwaktes in de 

inzet van het groeifonds instrument die haaks staat op bestaande structuren als de topsectoren, 

missies en instrumenten van RVO, NWO, etc. Deze bestuurlijke kerstboom wordt in de tijd steeds 

complexer gemaakt, met meer procedures, governance, overhead en vertraging tot gevolg. De 

kerstboom zou voor effectieve en doelmatige besteding van publieke middelen juist aanzienlijk 

moeten worden uitgedund. Missiegedreven doelen kunnen niet met het oude instrumentarium 

worden behaald. Juist op dat vlak is bestuurlijke innovatie en verandering nodig. Dat het Groeifonds 

leidt tot verhoogde beschikbaarheid van financiële middelen is een stap vooruit voor de 

energietransitie en verduurzaming van de industrie. Maar het heeft er alle schijn van dat het geen 

stap vooruit gaat zijn wat betreft VERSNELLEN van het boeken van de noodzakelijk tastbare 



resultaten. In het slechtste geval gaat er (wederom) veel tijd verloren, lopen de publieke 

bestedingen snel op en renderen die investeringen te slecht om maatschappelijke en politiek 

draagvlak te behouden.  



Expert review Groeifondsaanvraag: De revolutie van zelfdenkende 
moleculaire systemen 
 

Door: Sybrand van der Zwaag, TU Delft 
  



Beantwoording van vragen en eigen evaluatie van het voorstel “de revolutie van zelfdenkende 
moleculaire systemen” 

 

Dit rapport bestaat uit 2 delen : a) beantwoording van de vragen gesteld door NGF en b) de eigen 
evaluatie van het programma voorstel.  Ik heb mijn evaluatie van het gedaan in het licht van wat ik aan 
criteria over Groeifondsprojecten op de NG website en gerelateerde websites kon vinden. 

 

Beantwoording van de gestelde vragen: 

1. Zijn er internationaal vergelijkbare initiatieven? Zo ja, hoe dicht zitten ze elkaar op de hielen? En 
staan ze allemaal aan de start, moet NL een achterstand inlopen, lopen we voorop? Is er een 
kopgroep en zitten we daarin? 

 
Het moge duidelijk zijn dat de innovaties in molecular ‘ingenuity’ zoals geinitieerd door Feringa en 
Meijer en Huck en momenteel verder ontwikkeling in het zwaartekrachtprogramma Functional 
Molecular Systems wereldwijd door hun collega’s gevolgd en geapprecieerd worden, maar ook gebruikt 
worden voor de verdere ontwikkeling van hun eigen onderzoeksprogramma’s. Eveneens kwam het 
oorspronkelijke onderzoek van Feringa en Meijer natuurlijk ook niet vanuit het niets en maakten zij op 
hun beurt gebruik van kennisdelen eerder elders ontwikkeld.  Ja, er is concurrentie en blijven. 
Al in 2018 publiceerde J.M. Granda en collega’s (university of Glasgow) een artikel in Nature ( 19 JULY 
2018 | VOL 559 | Nature | 377) over robot synthesis en machine learning en er zijn inmiddels tientallen 
artikelen over robot synthesis en machine learning. De firma IBM rapporteerde haar eerste ‘industrial 
application’ van deze methode al in 2020. Bedrijven publiceren dergelijke nieuwe ontwikkelingen 
meestal pas na meerdere jaren voorontwikkelings-werk, dus geconcludeerd mag worden dat het veld 
wereldwijd al een tijdje in ontwikkeling is waarmee dit NGF voorstel wetenschappelijk meer een 
aanhaak/inhaal- dan een gids-programma is.   
 
Zonder te claimen dat mijn overzicht compleet is, is het bekend dat Engeland, USA, Japan en China en 
ongetwijfeld ook ander landen (zoals Frankrijk en India) soortgelijke programma’s hebben. Het 
chemische (wetenschappelijke) onderzoek zoals in het verleden door de indieners gedaan is, behoort 
zeker tot de wereldtop, maar het trackrecord van de indieners op het gebied van robotica en AI behoort 
daar zeker niet toe.  Materiaalontwikkeling is niet alleen ‘molecuul ontwikkeling’ maar bovenal 
technologie ontwikkeling, dus het is de vraag of dit programma in de wereldtop hoort, zeker ook omdat 
het chemische werk al in een groot aantal artikelen publiek gemaakt is en technologie ontwikkeling vaak 
nog langzamer gaat dan wetenschappelijke ontwikkeling (zie de stagnaties bij de industriele 
ontwikkeling van supergeleiding, nano-materialen, quantum computing etc).  
 
Naast de zorg over de kwaliteit van de technologische poot van het programma is het eveneens de vraag 
of de Nederlandse chemische industrie (of in Nederland gevestigde industrie) wel de ideale speler is 
voor dit soort materiaalontwikkeling gezien DSM’s recente besluit om zich uit het materialenveld terug 
te trekken., Het enige Nederlandse bedrijf dat ooit de expertise had om dit soort technologie te 
ontwikkelingen is/was Philips , maar dat bedrijf komt niet voor in het voorstel en lijkt ook andere wegen 
ingeslagen te zijn. Eem ander te verwachten partij lijkt me VDL, maar ook die wordt niet genoemd. 
Zonder de input van grotere bestaande Nederlandse high-tech manufacturing bedrijven (zoals aanwezig 
in Duitsland en Frankrijk en Italië) zal het moeilijk zijn met dit programma een langdurig stabiele sterke 



positie (vanuit een economisch perspectief) op te bouwen.  Ook het feit dat twee van de belangrijkste 
trekkers in dit programma (Feringa en Meijer) al (bijna) pensioengerechtigd zijn, is zorgwekkend te 
noemen. Jammer dat het programma niet duidelijker gebouwd is rond de jongere generatie 
wetenschappers. 
 
 
2. Wat is de te verwachten kwaliteit en effectiviteit van het startup programma, de valorisatieprojecten 

en de ontwikkeling van de waardeketen? En hoe verhoudt deze zich tot vergelijkbare 
(wetenschappelijke) initiatieven? 

 
De tekst in het voorstel over start-up programma’s, valorisatieprojecten en ontwikkeling van de 
waardeketen is louter gebaseerd op wish-full thinking, zoals bijna onvermijdelijk bij de ontwikkeling van 
nieuwe materialen en technologieën gedreven door nieuwe opportuniteiten ipv het adresseren van 
reële behoeftes. Het programma is daarmee op zich niet slecht, en kan uit de aard van de werk niet 
beter opgeschreven of aangepakt worden, maar overtuigt niet. Het beoogde toepassingsgebied Ultra-
low energie computing is het enige project waarvan de maatschappelijke relevantie onmiskenbaar is, 
maar helaas hebben de indieners dat niet als (enige) speerpunt gekozen maar het programma verdund 
met andere low-priority thema’s (zoals betere coatings, self-healing materialen). Deze brede aanpak 
verlaagt de kans op reële valorisatie in hoge mate. Zoals de indieners ook zelf aangeven : hun doel is niet 
om ‘business’ te ontwikkelen maar een wetenschappelijke infrastructuur te creëren, waarin anderen de 
eventuele opties verzilveren ( of niet). 
 
 
3. Als KPI voor het op te zetten wetenschappelijk instituut staat ‘750 toppublicaties’ in 6 jaar. Hoe 

verhoudt dit zich tot wat gebruikelijk is voor een onderzoeksgroep in de wereld van 
materialenonderzoek? Is dit veel, gemiddeld, weinig? 

 

Het programma spreekt over 750 publicaties dan wel 750 (top) publicaties en het doel om 750 
toppublicaties wordt (terecht) nergens genoemd. Voor een looptijd van 8 jaar betekent dit circa 100 
publicaties per jaar en met 200 PhD en postdocs is dit 4 publicaties per onderzoeker. Dit zijn zeer 
realistische aantallen, en gelet op de publicatiecultuur in chemisch Nederland zeker haalbaal. Veel grote 
Nederlandse onderzoeksprogramma’s kwamen tot vergelijkbare of hoger aantallen. 

Er is in elk geval geen correlatie tussen het aantal artikelen en de verwachten economische 
activiteit/relevantie. Het is opmerkelijk dat in het voorstel geen target genoemd wordt voor het aantal 
te ontwikkelen patenten, wat een relevantere KPI zou zijn. Elke publicatie, waarvan de inhoud niet 
vooraf door een patent is afgeschermd, is de-facto een inhoudelijke gift aan het veld/de concurrentie. 
Veel publicaties zijn dus in beginsel strijdig met de doelstellingen van het Groeifonds. 

 



Reflecties op het NGF voorstel ‘De revolutie van de zelfdenkende systemen” 

 

1) Het voorstel komt over als een mengeling van i) een slecht gespecificeerd wetenschappelijk 
programma, (als opvolging van het NWO Zwaartekrachtprogramma), ii) een poging om een MPI 
instituut te kunnen worden op basis van de bestaande wetenschappelijke kwaliteit van het team 
in Nijmegen en een voorinvestering daarin door de Nederlandse overheid, iii) een 
investeringsaanvraag voor het ontwikkelen van een robotlab voor het doen van chemische 
syntheses en geïntegreerde materiaal/molecuul karakterisatie en iv) het opzetten van een 
flankerend valorisatieprogramma op basis van zich nog te committeren partners.  Het voorstel is 
inhoudelijk niet overtuigend en lijkt meer gedreven door (financiële) opportuniteiten van het 
Groeifonds programma dan door echte utilisatie intenties. 

 

2) Verdere overheidssteun om het wetenschappelijke werk van Feringa, Meijer en Huck door hun 
jongere collega’s te laten voorzetten (na de 20+ jaar steun die de grondleggers via de diverse 
wetenschappelijke programma’s ooit gekregen hebben) lijkt wenselijk, des te meer als dit 
gepaard zou gaan met het verkrijgen van een MPI Instituuts label en funding.  Een investering 
van 96.9 mln Euro over een periode van 8 jaar lijkt dan niet overdreven, maar.. 
 

3) het lijkt de vraag of het Nationale Groeifonds wel het geëigende instrument is, gelet op het 
inhoudelijk spanningsveld tussen de doelstellingen van het Max Planck Gesellschaft en die van 
het Nationale Groeifonds. De enige graadmeter voor een MPI Instituut is het doen van 
wetenschappelijk baanbrekend onderzoek van de hoogste klasse, zonder dat er targets aan de 
utilisatie/commercialisatie van dat onderzoek gesteld worden. ( Het enige mij bekende MPI 
instituut waar ook utilisatie targets aan gesteld worden is het MPI_E, (instituut voor staal en 
metaalontwikkeling), maar dat krijgt dan ook cofinanciering vanuit de staalindustrie). Het doel 
van het Groeifonds daarentegen is het ontwikkelen van structurele bbp-groei. Deze spagaat zal 
een blijvend probleem zijn voor dit initiatief.  
 

4) Het voorstel heeft een hoog-wishful thinking gehalte over de impact van het programma. 
Omdat er nog geen bestaande ontwikkelingen zijn waaraan de doelstellingen en het genoemde 
bedrag aan extra economische activiteit getoetst kunnen worden, zijn alle genoemde 
toekomstige omzet getallen puur speculatief.  Het betekent niet dat het voorstel daarmee 
slecht/onbetrouwbaar is, maar ook dat er niet al te veel waarde aan de getallen gehecht kan 
worden. Het voorstel is in dit opzicht niet anders dan de voorstellen die ooit opgeschreven 
werden voor andere disruptieve materiaal (en materiaaltechnologie) ontwikkelingen zoals 
amorfe metalen, supergeleiding bij kamertemperatuur, carbon nano tubes en nano-materialen, 
grafeen, en quantum computing om er maar een paar te noemen. Ook daar groeiden in de 
voorstellen de bomen tot in de hemel. Sommige van die programma’s hebben een bescheiden 
economische impact gekregen, maar veelal niet.  
 

5) De titel ‘zelf denkende moleculaire systemen heeft een hoog ‘marketing’ gehalte en nergens in 
het voorstel wordt uitgelegd waarin een zelfdenkend moleculair systeem zich onderscheidt van 
andere systemen. Op basis van de beoogde toepassingen lijkt toch vooral te gaan om de 



gerobotiseerde synthese van ‘responsieve organische materialen’ (responsive materials) en hun 
karakterisering op (nano-niveau) vlak na/tijdens de synthese en die ‘kennis’ terug te voeren in 
het proces via machine learning of een andere vorm van AI. Onderzoek aan responsieve 
materialen heeft een lange (> 10 jaar) wetenschappelijke geschiedenis, maar heeft nog niet 
geleid tot echte economische activiteit. 
 

6) De indieners van het consortium hebben een wereldfaam op het gebied van de chemische 
synthese, maar de expertise op robotica (en data processing) is van een veel lager nivo. De 
onbalans in ‘power’ manifesteert zich ook in het algemeen bestuur dat zal bestaan uit 7 chemici, 
1 robotica specialist en 1 infrastructure specialist. Gelet op het feit dat meer dan 50% van de 
investering aan robotica besteed zal worden is het opmerkelijk dat er niet meer expertise op 
gebied van robotica ingebracht wordt. Het is tevens opmerkelijk/zorgwekkend dat er geen AI en 
instrumentatie specialist in het DB zitting zullen hebben. 
 

7) Hoewel de aanpak in het programma om te investeren in de capaciteit van 1-2 lecturers uit het 
HBO en hun studenten om de cruciale apparatuur te ontwikkelen ‘toekomst gericht’ en ‘ politiek 
correct’ over komt, maakt het voorstel het nergens duidelijk waarom deze investering in een 
niet-professionele partij een meerwaarde heeft in de realisatie van goed-werkende robotica. 
Het komt over als een zeer discutabele keuze. 
 

8) De gekozen breedte van aanpak met programma’s op het gebied van neuromorphing 
computing, coatings, zelf herstellende materialen, voeding en personal care overtuigt niet. Niet 
alleen zullen de chemische bouwstenen voor elk van die toepassingen verschillend zijn, maar 
ook de eigenschappen die gemeten zullen moeten worden om iets te kunnen zeggen over de 
geschiktheid van de gesynthetiseerde systemen voor hun toepassing niet aansluiten. De nu 
beoogde breedte vertraagt alleen maar de snelheid waarmee echte expertise/innovatie 
opgebouwd en gecommercialiseerd kan worden. 
 

9) De tijdslijn in het voorstel is niet duidelijk. Op zich is het logisch dat de 1e, 2e en 3e generatie 
robot (het voorstel maakt niet duidelijk of er 1 dan wel meerdere exemplaren per type gebouwd 
gaan worden) pas in tegen het einde van het programma gereed zouden zijn, maar die robots 
worden wel geacht getraind te zijn op basis van eerdere experimenten. Het rapport laat 
volstrekt onduidelijk waar die eerdere experimentele data vandaan zouden moeten komen, en 
hoe groot die dataset dan moet zijn om voldoende trainingsdata te leveren.  
 

10) Het rapport geeft ook geen inzicht in het aantal syntheses per dag en per robot dat uitgevoerd 
kan worden. Indien de synthese van elke component uren/dagen/weken in beslag zou nemen, 
blijft de database wel heel erg klein en komt er niet veel terecht van het AI aspect. 
 

11) Met zoveel ambities is de finale toewijzing van robot-tijd een strategisch cruciale factor. Het is 
onduidelijk wie/welk bestuurlijk gremium daarover gaat beslissen en op welke gronden. Het 
voorstel richt een groot aantal bestuurlijke gremia op maar mist operationele helderheid. 
 

12) Een belangrijke inhoudelijke omissie is het definieren van de schaalgrootte van de te 
ontwikkelen systemen. Dankzij de hierarchische structuur hebben responsief ‘materiaal’ andere 



eigenschappen dan het molecuul op zich. Net zoals menselijke hersenen wel de goede 
moleculen nodig hebben, maar pas werken als hersenen als de op tientallen lengteschalen 
afgestemde topologische interacties op orde zijn. De kosten om dit goed te onderzoeken zijn 
fenomenaal maar worden nergens genoemd als een noodzakelijke vervolginvestering. 
 

 

13) Materialen ontlenen hun eigenschappen ook aan de technologie die gebruikt wordt om ze te 
maken/aan te brengen. Zo hebben polymeren voor coatings verschillende kenmerken/vereisten 
afhankelijk van de technologie die gebruikt kan worden om de coatings aan te brengen. Het 
rapport laat onduidelijk hoe de indieners zich dan de screening van de geschiktheid van de robot 
gesynthetiseerde moleculaire systemen voor ogen zien. 
 

Concluderend: het voorstel is mijns inziens van te speculatief niveau om in aanmerking te komen voor 
honorering in het kader van het Nationale Groeifonds. Een simpele investering van < 2-3MEuro voor de 
opbouw van passende (professionele) robotica zou voldoende moeten zijn om het programma 
inhoudelijk op te starten, de wetenschappelijke potentie te laten zien en bij voldoende succes een 
nieuwe aanvraag over 5 jaar in te dienen. De intentie om te komen tot een MPI status is prijzenswaardig 
en valt te steunen, maar dit initiatief moet niet belast worden met het stellen van toekomstige 
economische doelstellingen van het onderzoek.  

 

 



Expert review Groeifondsaanvraag: Duurzame Materialen. 
 

Door: Sybrand van der Zwaag, TU Delft 
 

 

  



Beantwoording van vragen en eigen evaluatie van het voorstel “Materialeninnovatie als hart van de 
verduurzaming” 

 

Dit rapport bestaat uit 2 delen : a) beantwoording van de vragen gesteld door NGF en b) de eigen 
evaluatie van het programma voorstel.  

Beantwoording van de gestelde NGF vragen:  

 

1)  Het voorstel ‘Duurzame materialenNL’ wil onderstaande demonstrators ontwikkelen: 
A. Energiematerialen: 
1. Perovskiet zonnecellentechnologie 
2. Integratie van zonneceltoepassingen 
3. Batterijtechnologie 
4. Nederlandse energiebesparende coatings 
B. Constructieve materialen 
1. Industrialisatie van duurzaam asfalt 
2. Duurzame productie van staal 
3. Hernieuwbare composieten 
4. Additive manufacturing van multimaterialen 
C. Circulaire plastics 
1. Systeemintegratie van circulaire plastics 
2. Ontwerp van circulaire plastics 
3. Karakterisering, sortering en wassen 
4. Industrialisatie van plasticsrecycling 

 
 

 Wat is de Nederlandse positie internationaal gezien op deze materialen (lopen we voorop 
wetenschappelijk en innovatief gezien, zo ja waarin)?  

 
Mijn inziens is het consortiumbesluit om te gaan voor 12 demonstrators en 4 verbindingsprogramma’s 
een verstandige keuze en de thema’s hebben voldoende inhoud om een echte bijdrage aan 
duurzaamheid te kunnen leveren en een succesvolle uitvoering zou binnen de competentie van de 
deelnemende (academische en industriële ) moeten kunnen liggen. Sommige thema’s zijn duidelijk 
wetenschappelijk en vereisen innovaties en andere zijn duidelijk meer technologisch en vereisen 
bovenal innovatieve en bredere integratie. De wetenschappelijke innovatieve programma’s zijn duidelijk 
goed voor de NL reputatie, maar zullen niet noodzakelijkerwijs ook een economische impact hebben. De 
materiaaltechnologische demonstrators hebben een lagere ‘visibility’ maar een veel grotere kans op een 
uiteindelijke economische bijdrage. 
 
In wetenschappelijk opzicht doet Nederland het goed op het gebied van de energie materialen met 
sterke Nederlandse groepen en netwerken op gebieden van zonnecellen en batterijen. De diverse TU’s 
en AMOILF werken daar op ook goed samen met duidelijke taakverdelingen. Eerdere pogingen om 
Nederlandse bedrijven op te starten op gebied van zonnecelproductie dan wel energieopslag zijn echter 
alle mislukt, waarschijnlijk door onvoldoende ‘diepe zakken’ om de aanloopkosten aan te kunnen en 
omdat Nederland een ‘te duur’ productieland is. 
Voor de thema’s in het blok Constructiematerialen is het goed op te merken dat Nederland van oudsher 
erg goed is/was op gebied van recycling/verduurzamen van asfalt (omdat we door het gebrek aan 



rotsbodem geen ‘eigen’ steenwinning hebben (anders dan de gladde kiezels uit de rivieren) en dus 
recycling al vroeg opgepakt werd om import te reduceren). Duurzame productie van staal is politiek nu 
een must geworden. Hoogovens had ooit een leidende positie op dat gebied maar het proces is om 
economische redenen nooit echt van de grond gekomen. In vergelijking tot programma’s in UK en 
Zweden zijn de huidige onderzoeksinvesteringen in schone staalproductie nog maar zeer beperkt. 
Nederland heeft geen vooraanstaande expertise op duurzame composieten noch op het gebied van 
multimaterialen via nieuwe productietechnologie. 
 
Nederland praat wel veel over recirculering van plastics maar staat qua publicaties ergens rond de 10e 
plaats in Europa. Dat het een belangrijk thema is om in te investeren staat buiten kijf. Het is mooi om te 
zien dat D12 in dit voorstel op meerdere plaatsen in NL opgepakt wordt. Nederland is traditioneel beter 
in de polymeerchemie dan in de polymeertechnologie maar heeft met de voorgestelde aanpak wel 
kansen om mee te doen. 
 
 

 Ziet u meerwaarde in bundeling van materiaalinnovaties op al deze terreinen?  
 
Net zo goed als de nationale en internationale milieu- en duurzaamheidsproblemen niet het gevolg zijn 
van een enkel materiaal of een enkele materiaaltoepassing, zo kan een duurzaamheidsprogramma zich 
niet richten op een beperkt aantal materialen en klassen, maar is een brede aanpak bijna per definitie 
vereist. Het is eigenlijk opmerkelijk dat twee zeer belangrijke materiaalklassen die een grote rol spelen 
in de duurzaamheidsdiscussie te weten beton en hout niet opgenomen zijn in dit NGF programma, 
hoewel dat het programma duidelijk sterker gemaakt zou hebben.  
Voor de energiematerialenthema’s is enige synergie tussen de 4 sub-thema’s mogelijk en dat geldt 
mogelijk nog meer voor het thema circulaire polymeren. Ik zie weinig synergie mogelijkheden voor het 
domain Constructiematerialen. 
 
 

 Hoe ziet de bestaande fysieke infrastructuur eruit (het voorstel wil alles nieuw bouwen, we 
vragen ons af of dit nodig is)? 

 
Het voorstel maakt goed gebruik van de bestaande fysieke infrastructuur voor materiaalonderzoek en 
ontwikkeling, welke breed over Nederland verspreid is. Deze grote diversiteit en sterke de-lokalisatie, 
gekoppeld aan het feit dat het veld gekenmerkt wordt door het bestaan van diverse organisaties die 
vrijwel identieke vakgebieden als hun domein claimen, is zowel een sterk- als een zwak-punt van het 
vakgebied. Centrale regie ontbreekt vrijwel volledig, maar autonome progressie van de diverse gebieden 
is vrijwel gegarandeerd.  
Het programma voorziet in het investeren in een nieuw te bouwen Huis van de Duurzaamheid (DW4), 
wat tevens als huisvestingspunt voor de organisatie moet dienen. Indien het consortium er in slaagt een 
vorm van centrale regie te gaan voeren over de thema’s van de aanvraag welke ook na afloop van dit 
programma gecontinueerd zal worden, dan zou het een zinvolle investering zijn, zeker ook gelet op het 
politieke karakter van het thema Duurzaamheid en het feit dat Duurzaamheidsproblemen onverkort aan 
zullen houden ook na afloop van dit programma. Succesvolle voorbeelden van soortgelijke initiatieven 
zijn het Aluminium Centrum, het voormalige Huis van de Toekomst en in zeker opzicht het 
Bouwcentrum te Rotterdam.  
Indien uw vraag ook betrekking heeft op de nieuw te kopen research instrumenten DW3 dan denk ik dat 
de voorgestelde investeringen relevant zijn en voldoende externe co-financiering aan zullen trekken. Op 
zich lag het echter in de aard van het programma voorstel om veel meer in materiaaltechnologische (ipv 



van materiaalkarakteriserings-) faciliteiten te investeren (naast de investering in DW2b), omdat zo het 
beste voldaan kan worden aan de eis van bijdrage aan economische groei in komende decennia. Een 
mooi voorbeeld van een dergelijk technologiecentrum is het Holst Centrum waarin op zich geen 
toponderzoek gedaan werd, maar waar nieuwe toptechnologie verrassend efficiënt opgebouwd en aan 
participerende partijen beschikbaar gesteld werd. 
 

Reflecties op het NGF voorstel ‘Materialeninnovatie als hart van de verduurzaming” 

Het programma Materialeninnovatie is buitengewoon goed en helder opgeschreven en de gemaakte 
keuzes worden goed onderbouwd. Anders dan in veel andere programmavoorstellen functioneren de 
bijlages met daarin de details van de verschillende themaplannen zeer goed en is het daardoor makkelijk 
om in het voorstel zowel de grote lijn als de nitty-gritty details te vinden en volgen. De interne 
consistentie van het rapport is hoog. 

De keuze voor de 3 thema’s (Materialen voor duurzame energievoorzieningen; duurzame 
constructiematerialen en Circulaire plastics, met elk 4 subgebieden) zijn goed gekozen en ook de 
meerwaarde van de dwarsverbandprogramma’s is duidelijk. De belangrijkste ontbrekende 
materiaalklassen in dit voorstel zijn de materialen beton en hout. Beton wordt op grote schaal toegepast 
en hoewel het goed hergebruikt kan worden, gaat de productie ervan met veel CO2 uitstoot gepaard. 
Nog meer dan het geval is bij duurzaam asfalt is er behoefte aan duurzaam beton. Het is een gebied dat 
ook internationaal de aandacht (en funding) krijgt. Ondanks alle nog te nemen investeringen in meer 
duurzame man-made constructiematerialen zullen materialen altijd een negatieve impact op het milieu 
hebben. De mate waarin bestaande constructiematerialen vervangen zouden kunnen worden door 
(verduurzaamd) hout, had eigenlijk best in dit programma opgenomen mogen. Shell mag in de jaren 80 
dan wel geen succes gehad hebben met haar PLATO programma naar duurzaam hout, het thema 
verdiende zeker een nieuwe kans. 

Een sterk punt van het voorstel is dat het gedaan wordt door een consortium onder leiding van AMOLF 
en professor Albert Polman dat zich al vanaf 2014 zich met succes profileert in het opzetten van een 
nationale materialen agenda, goed gebruikmakend van de diverse bestaande partijen op deelgebieden 
zoals M2i, DPI, AMOLF, DIFFER, etc. Ik kan me geen ander gremium voorstellen dat een Nederlands 
materialenprogramma kan voorstellen dat kan rekenen op een zo breed nationaal draagvlak. De lijst van 
namen in de Colofon op pagina 131 laat zien dat inderdaad het merendeel van de Nederlandse key-
players in het veld aan dit programma hebben bijgedragen.  

De indieners lijken zich goed geïnformeerd te hebben over de juridische en financiële implicaties van het 
voorstel. Ik kan niet beoordelen of hier alle knelpunten benoemd en opgelost zijn, maar de analyse komt 
sterk over en kan zeker aangepast worden indien bij de uitvoering nieuwe complicaties optreden. 

De totale begroting van het voorstel lijkt in evenwicht en het gevraagde subsidiebedrag is eigenlijk 
bescheiden in omvang. De directe economische impact van dit Groeifondsprogramma zal moeilijk 
meetbaar zijn omdat een belangrijk deel van het programma bestaande materialen en technologieën 
betreft. De kans dat er substantiële revenuen uit het programma zullen voortkomen wordt daarmee wel 
groter omdat er geen grootschalige nieuwe productiefaciliteiten opgebouwd hoeven te worden. 
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Review van het voorstel De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen vanuit 
het perspectief van verantwoordelijk onderzoek en innovatie. 

Reviewer: Dr. Dr.phil René von Schomberg 

 

1. Inleiding. 
Deze review is uitsluitend een review vanuit het perspectief van verantwoordelijk 
onderzoek en innovatie. Dit perspectief zal ook gebruikt worden als achtergrond voor 
het antwoorden van de aan mij vooraf gestelde vragen: 
 

- Wat zijn mogelijke maatschappelijke risico’s van de ontwikkeling van de technologie 
die wordt beschreven in het voorstel? Zowel gekeken naar het proces van 
ontwikkeling als naar mogelijke risico’s van toepassingen.  

- Spelen er (potentiële) ethische vraagstukken bij neuromorphic computing? 
- De indieners schrijven over data opslaan op DNA. Wat zijn mogelijke privacy, 

cyberveiligheids- en duurzaamheidsvraagstukken die hierbij een rol kunnen gaan 
spelen? Hoe kan hierop worden geanticipeerd (privacy by design, security by 
design?)? 

- In het voorstel staat ‘Materialen die zichzelf kunnen herstellen kunnen 
grondstofgebruik minimaliseren’: hoe milieuvriendelijk is de ontwikkeling van dit 
zelfherstellende materiaal? Indien minder milieuvriendelijk dan het oorspronkelijke 
product: weegt de ontwikkeling van herstellende materialen op tegen niet-
zelfherstellende materialen? 
 
Ik zal hieronder eerst kort ingaan op het perspectief van verantwoordelijk onderzoek 
en innovatie en vervolgens een schets geven hoe dit zich verhoudt tot het voorstel De 
revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen. Tenslotte zal ik dan op 
bovengenoemde vragen ingaan. 
 

2. Wat is verantwoordelijk onderzoek en innovatie? 
Het huidige dominante paradigma van mark-innovatie gaat uit van de veronderstelling 
dat innovatie inherent goed is alsmede ‘stuurloos’. Dit is gebaseerd op economische 
inzichten dat elke innovatie direct of indirect bijdraagt aan de economische welvaart 
van iedereen. Bovendien is de ‘wenselijkheid’ van bepaalde innovaties meestal niet 
universaliseerbaar en de preferenties van consumenten worden simpelweg door het 
koopgedrag van consumenten geuit. Een ieder koopt producten op de markt in 
overeenstemming met de eigen individuele preferenties. Daarentegen, kunnen wel 
bepaalde innovaties of technologische ontwikkelingen gereguleerd worden door 
wettelijke bepalingen om onwenselijke gevolgen te vermijden of de risico’s daarvan 
beheersbaar te maken. Hierop is onze typische omgang met innovaties gebaseerd: De 
staat neemt verantwoordelijkheid voor de risico’s van op de markt geïntroduceerde 
producten (en de technologieën die daarvoor gebruikt worden) en de markt zal 
uitwijzen of deze innovatieve producten ook sociaal-maatschappelijk geaccepteerd 
worden.  
 
Dit leidt meestal tot overheidsbeleid dat probeert elke vorm van innovatie te 
stimuleren: het maakt niet uit welke innovatie het ‘haalt’ op de markt, alleen het 
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tempo en de omvang van innovaties zijn van belang aangezien deze de economische 
welvaart van ieder ten goede komt. De geschiedenis van het innovatiebeleid van 
westerse overheden wijst ook uit dat alle landen zich zien als concurrenten en 
investeren in onderzoek naar nieuwe veel belovende technologieën om in een zo 
vroeg mogelijk stadium de economische vruchten daarvan te plukken. In het recente 
verleden is daarom overheidsbeleid gevoerd om nieuwe technologieën te stimuleren: 
biotechnologie, nanotechnologie en meer recentelijk kunstmatige intelligentie. 
Het perspectief van verantwoordelijk onderzoek en innovatie is een reactie op de 
tekortkomingen van bovengenoemde paradigma van markt-innovatie en het daarbij 
passende overheidsbeleid. Verantwoordelijk onderzoek en innovatie gaat uit van een 
ander innovatieparadigma waarbij de sociaal maatschappelijke wenselijkheid van 
bepaalde uitkomsten van innovatie en onderzoek voorop staan, niet de onmiddellijke 
verwachte uitkomsten in termen van ‘banen en stijging van het BNP’, die overigens 
vanuit een historisch perspectief bij eerder ingevoerde technologieën meestal (ver) 
achterblijven bij de hoge verwachtingen tijdens hun introductie. De noodzaak om 
innovaties naar sociaal-maatschappelijke wenselijke uitkomsten te ‘sturen’ is steeds 
groter geworden, enerzijds doordat de grote sociaal-maatschappelijke uitdagingen die 
culturen en nationale contexten ver overschrijden (klimaatverandering en alle andere 
‘sustainable development goals’) en anderzijds doordat de transitie naar duurzame 
ontwikkeling door markt-falen niet van de grond komt: de vaccins tegen COVID-19 
zijn daar een goed voorbeeld van: zonder overheidsinvesteringen en subsidies 
alsmede een overgang naar ‘open science’ waarbij onderzoekers in een vroeg stadium 
(vaak voor publicatie) gegevens en kennis delen, zouden de huidige vaccins niet op de 
markt gekomen zijn. Voor nieuwe farmaceutische producten is een 
ontwikkelingstraject van 10 tot 20 jaar niet ongebruikelijk, waarbij bovendien de 
tegenstelling tussen wat maatschappelijk wenselijk is (bijvoorbeeld oplossingen voor 
ziektes die de meeste mensen treffen (bv Malaria) en wat economisch voor 
multinationals interessant zijn en daadwerkelijk op de markt komt (langdurige 
behandeling van chronische ziektes in rijke westerse landen) steeds schrijnender 
wordt. 
 
In het kader van verantwoordelijk onderzoek en innovatie wordt daarom ‘mission-
oriented research and innovation’ als belangrijk nieuw onderzoeks en innovatie 
instrument gezien. In deze innovatie missies staan de sociaal maatschappelijk 
wenselijke uitkomsten voorop en wordt onderzoek en innovatie ‘stuurbaar’ gemaakt 
door middel van co-creatie en co-design van onderzoek agenda’s met alle relevante 
stakeholders, van onderzoekinstituten, tot industriële organisaties en 
overheidsinstanties. Het gaat hierbij niet alleen om het vermijden of beheersbaar 
maken van risico’s van nieuwe technologieën, maar vooral ook om 
innovatieprocessen te managen waarbij niet alleen technologieën (en zeker niet een 
bepaalde specifieke technologie) centraal staan maar het hele innovatieproces in haar 
maatschappelijke context met het oog maatschappelijke wenselijke uitkomsten die 
met name door de ‘sustainable development goals’ gearticuleerd worden. 
Verantwoordelijk onderzoek en innovatie betekent het betrekken van 
maatschappelijke actoren bij het gehele onderzoeks en innovatie op een open, 
transparante manier.  
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3. Hoe verhoudt zich het voorstel De revolutie van de zelfdenkende moleculaire 
systemen tot verantwoordelijk onderzoek en innovatie? 
 
Ik deel de vaststelling van de indieners dat hier om een ‘key enabling technology’ 
gaat die een brede toepasbaarheid zal hebben en die voor vele sectoren van de 
samenleving van belang zal kunnen zijn, zoals dit eerder al het geval was met wat we 
nu ‘nanotechnologie’ zijn gaan noemen. Ik deel tevens de opvatting dat we in dit 
gebied wederom aan het begin staan van een revolutie in het creëren van nieuwe 
materialen, mogelijk ook materialen die onze verbeelding op dit moment te boven 
gaan. Daarnaast past dit voorstel in een ontwikkeling binnen de wetenschappen 
waarin ‘engineering’ steeds belangrijker wordt, of het nu de life sciences of de meer 
voor de hand liggende manufacturing sciences betreft. Engineering gaat samen met de 
mogelijkheid tot ‘design’, en de vooruitgang die al binnen deze wetenschappen zijn 
geboekt lijkt dan ook de verwachting van de betrokken onderzoekers (tevens de 
indieners van dit voorstel) te rechtvaardigen dat toekomstige producten met meer 
precisie dan ooit kunnen worden vervaardigd. In dit geval sluit het voorstel aan bij 
een bestaande trend in computational chemistry aan om nieuwe materialen te creëren 
die nog nooit het daglicht hebben gezien. Door middel van het gebruik van ‘big data’ 
en AI lijkt het inderdaad waarschijnlijk dat we veel sneller materialen met ‘gewenste’ 
eigenschappen kunnen creëren. Overigens worden nu al nieuwe materialen met AI/big 
data gecreëerd1. 
 
Dit betekent echter ook dat daarmee een grotere verantwoordelijkheid bij deze 
onderzoekers komen te liggen omdat een op wetenschappelijk inzicht berust design 
betekent dat producten door wetenschappers meer dan ooit intentioneel gecreëerd 
zouden kunnen worden. Dit geldt ook voor het gebruik van een AI gestuurd 
ontwikkelingsproces waarbij de ‘waarden’ van de onderzoeker in de mogelijke 
producten tot uiting komen. Deze hoge mate van beloofde precisie is ook 
‘verkoopargument’ onderzoek financiering. De producten kunnen sneller, beter, 
efficiënter en duurzamer worden gemaakt en wellicht ook nog goedkoper. 
 
Het voorstel De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen behoort zeker tot 
de categorie ‘baanbrekende ontwikkelingen binnen de wetenschappen’ en de 
indieners hebben hun sporen duidelijk op hun gebied verdiend. Dit voorstel betreft 
zeker ook een belangrijk en goed onderbouwde onderzoeksmissie.  
Naar mijn beoordeling betreft het voorstel met name de creatie van een 
(baanbrekende) wetenschappelijk-technische infrastructuur: het robotlab. Alleen 
vanuit dit gezichtspunt gezien, is een mede- overheidsfinanciering een gebruikelijke 
noodzaak: wetenschappelijke infrastructuur wordt eigenlijk nooit (alleen) door het 
bedrijfsleven gefinancierd en de indieners zijn daar ook zelf van bewust dat het met 
het robot lab om een high risk, high gain initiatief gaat (citaat, pagina 77), waarbij de 
noodzaak van overheidsfinanciering duidelijk wordt überhaupt in deze 
wetenschappelijk-technische ontwikkeling te kunnen instappen. 
 

 
1 Zie bijvoorbeeld: https://www.wired.com/story/this-lab-cooks-with-ai-to-make-new-materials/ 
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Het robotlab staat vervolgens in het centrum van mogelijke toekomstige toepassingen 
die in samenwerking met bedrijven ontwikkeld zouden kunnen worden. De 
beschrijving van het voorstel lijkt het oude idee van lineaire innovatie van een 
‘technology push’ te volgen. Dit model veronderstelt dat alles begint met 
fundamentele wetenschap en via opeenvolgende stappen van design/engineering 
(toegepaste wetenschap) naar manufacturing and marketing(bedrijfsleven) en 

maatschappelijke verspreiding zou verlopen. De door de indieners aangeleverde 
stakeholderanalyse bevestigt deze indruk. De rol van stakeholders wordt gearticuleerd 
van hun vermeende directe belang bij het robotlab. Overheden worden hier uitsluitend 
gezien als instanties die randvoorwaarden creëren (financiering, vergunningen etc.) en 
het bedrijfsleven uitsluitend als potentiële exploitanten van toepassingen.  
 
Dit staat in schril contrast met het paradigma van verantwoordelijk onderzoek en 
innovatie. Ten eerste, valt uiteraard meteen op dat in de stakeholderanalyse (pagina 
60-63) ‘de maatschappij’ er bekaaid af komt. Het enige motief om deze ‘stakeholder’ 
(die dan ook nog op deze abstracte wijze wordt vermeld) erbij te betrekken, is het 
‘vermijden van conflicten’ (citaat tabel, pagina 63). Er is in geheel niet sprake van het 
betrekken van maatschappelijke actoren met het oog welke toepassingen nu 
maatschappelijk wenselijk zouden zijn, niet eens om welke sectoren (coating, 
personal care etc.) nu met prioriteit aandacht zouden verdienen. Weliswaar kan de 
algemene verwachting gerechtvaardigd zijn dat eventuele nieuwe materialen die 
uiteindelijk geproduceerd worden, duurzamer zullen zijn dan de voor ons nu bekende 
materialen en dat deze voor alle sectoren van belang zullen zijn, maar op geen enkele 
wijze wordt verhelderd waarom juist deze technologie tot bepaalde maatschappelijke 
gewenste innovaties zouden kunnen leiden, terwijl een AI gestuurd 
ontwikkelingsproces juist uitgaat van bepaalde maatschappelijke waarden en waarden 
gebaseerde projecties van ‘nuttige’ of ‘goede’ eigenschappen van materialen. De 
precisie die als verkoopargument gebruikt wordt om de technologie te verkopen is 
hier nu ver te zoeken.  
 
Het zou beter zijn om representanten van de vele relevante sectoren bij de onderzoek 
agenda’s inhoudelijk te betrekken (dus niet alleen in de hoedanigheid als financier, 
vergunninggever of economische exploitant) waarbij de actoren het onderzoeks en 
innovatieproces medegaan vormgeven. 
 
Ten tweede, innovaties worden zelden of nooit door een enkele technologie 
gedetermineerd, hetgeen eén van de vele redenen is waarom het lineaire innovatie 
model niet geldig is. Materialen kunnen ook daar andere (nieuwe) technologieën 
gemaakt worden, bijvoorbeeld door middel van ‘additive manufacturing’ (3D 
printing) of het inbrengen van capsules met bepaalde substanties voor het maken van 
zelfherstellende materialen zoals dat nu al gebeurt.  
 
Ten derde, zijn de economische verwachte voordelen die geprojecteerd zijn vanuit dit 
lineaire innovatie model op zijn minst misleidend, maar meest waarschijnlijk volledig 
op los zand gebaseerd. De indieners zijn weliswaar ook zelf bewust van de grote 
onzekerheden die in hun begeleidende ‘theory of change’ mede tot uitdrukking wordt 
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gebracht. Maar ze houden geen rekening met mogelijk andere nieuwe, concurrerende 
technologieën, die mogelijk eerder op de markt komen. Bijvoorbeeld: stel dat additive 
manufacturing vroeg gaat doorbreken met gebruik van materialen die het proces van 
coating overbodig maakt. In dat geval zou een hele sector betroffen zijn. Bovendien 
zijn sociaal-maatschappelijke factoren belangrijk bij welke mogelijke toepassingen 
het op de markt ‘halen’ en ook hoe de uiteindelijke innovaties worden vormgegeven. 
 
Een verantwoordelijke onderzoeks en innovatie traject maakt eerst de 
maatschappelijke wenselijke uitkomsten aannemelijk en de wijze waarop deze te 
bereiken zijn. Elke (grote) transitie naar maatschappelijk wenselijke veranderingen 
brengen niet alleen economische voordelen maar vormen mede de basis van een 
hernieuwde economie. De noodzaak tot kwantificatie van economische voordelen is 
hier dan slechts secundair of zelfs overbodig. Projecties van een eventuele stijging 
van het BNP al het geheel geen argument. 
 
Ten vierde, lijkt het voorstel aan te sluiten bij het idee dat zo snel mogelijke 
toepassingen op de markt, een primair economisch en sociaal belang dient. De 
ervaring met eerdere ‘doorbraak’ technologieën zoals bio- en nanotechnologie leert 
ons het tegendeel. Zo heeft een ‘technology push’ in de agro-biotechnologie 
weliswaar tot vroege toepassingen geleid, maar de ‘relatief geringe voordelen daarvan 
en de niet geanticipeerde maatschappelijke weerstand daartegen hebben een hele 
sector in Europa op achterstand gebracht en de ontwikkeling van nieuwe en mogelijk 
veel betere maatschappelijk aanvaadbare toepassingen veel moeilijker gemaakt. 
Overheidsinstanties zouden niet alleen bij het onderzoek en innovatie traject moeten 
worden betrokken in hun rol als financier maar ook als een instantie die een lange 
termijnplanning mogelijk moet maken. Overheidsinstanties instanties zouden zich 
daarbij niet alleen op korte termijn economische voordelen moeten laten leiden (of de 
angst om buiten de boot te vallen). Ze zouden gebruik moeten maken van foresight 
scenario’s waarbij verschillende toekomstige technologieën en maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen verkend worden met het oog op een lange termijn zicht 
en planning. In Nederland heeft bijvoorbeeld het Rathenau Instituut een dergelijke 
taak. Zover mij bekend is op gebied van zelfdenkende moleculaire systemen nog niet 
een foresight studie uitgevoerd. Industriële organisaties zouden niet alleen bij het 
onderzoeks en innovatieproces moeten worden betrokken als economische 
exploitanten maar ook als stakeholders die tezamen met andere actoren een 
maatschappelijk committment hebben om maatschappelijke wenselijke innovaties 
vorm te geven. 
De indieners zelf beschrijven een publiek-privaat samenwerkingsprogramma (PPS). 
Dit is op zich een mogelijke organisatievorm die maatschappelijk wenselijke 
innovatie en innovatie management mede mogelijk kan maken. De beschrijving van 
de dit PPS is echter onvoldoende. Er wordt bijvoorbeeld wel melding gemaakt van 
‘valorisatie’ maar een concrete uitwerking daarvan ontbreekt. 
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Vooraf gestelde vragen (Ministerie van Economische Zaken) 
 

1. Wat zijn mogelijke maatschappelijke risico’s van de ontwikkeling van de technologie 
die wordt beschreven in het voorstel? Zowel gekeken naar het proces van 
ontwikkeling als naar mogelijke risico’s van toepassingen.  

 
Het grootste maatschappelijke risico betreft het beschreven innovatieproces. Het feit 
dat overheden alleen in de rol van randvoorwaarden scheppers en de industrie alleen 
als potentiële economische exploitant van mogelijke toepassingen bij het 
innovatieproces betrokken zijn, maakt een innovatie management naar 
maatschappelijk wenselijke uitkomsten moeilijk. Het gaat hier om grote investeringen 
en een grotere betrokkenheid van overheidsinstanties bij de inhoudelijke ontwikkeling 
is wenselijk. De betrokkenheid van het bedrijfsleven kan ook inhoudelijker. Wellicht 
zou een PPS in de nabije toekomst aan innovatiemanagement kunnen bijdragen 
waarbij onder andere omschreven wordt welke eigenschappen van nieuwe materialen 
en haar toepassingen wenselijk zijn. Een AI gestuurd ontwikkelingsproces 
verondersteld kennis van gewenste eigenschappen. Het huidige voorstel laat dit 
onbesproken hoe dit vorm kan worden gegeven. De PPS zou dan in ieder geval breder 
moeten worden samengesteld met representanten van maatschappelijke actoren, 
alsmede de mogelijkheid van een grotere publieke inbreng.  
 
Het is ook wenselijk dat de overheid een lange termijn zicht krijgt over deze 
ontwikkelingen (big chemistry, big data). Het Rathenau instituut is een mogelijke 
kandidaat voor de uitvoering van een onafhankelijke foresight studie. Het is 
belangrijk dat zo’n studie niet wordt gedaan door degenen bij de ontwikkeling zelf 
betrokken zijn. In dit geval was de begeleidende ‘theory of change’ onvoldoende. 
 
De mogelijke risico’s van toepassingen zijn moeilijk te overzien. De indieners maken 
terecht duidelijk dat het om een key enabling technology gaat die de deur opent naar 
vele toepassingen in vele sectoren. Een risicoanalyse is op dit moment niet 
uitvoerbaar. Het is aannemelijk dat nieuwe materialen die met precisie gemaakt 
worden duurzamer zullen zijn en dat ook het proces van het maken van deze 
materialen efficiënter zal verlopen. Er is weinig bekend over hoe nieuwe materialen in 
het milieu afbreken. We weten bijvoorbeeld van materialen die (mede) met 
nanotechnologie gemaakt zijn, kleine delen in het milieu terecht komen. De gevaren 
daarvan zijn grotendeels onbekend, zeker mogelijke lange termijn gevolgen. De 
omgang met nieuwe materialen verdient daarom voorzorg, monitoring en vroegtijdige 
risicoanalyses. Dit onderzoeksvoorstel zal leiden tot de ontwikkeling van materialen 
die we nu nog niet kennen. Een inschatting van de risico’s is daarom onmogelijk. Het 
is wel mogelijk om vroegtijdig risico-analyses te laten uitvoeren zo gauw ‘kandidaat’ 
materialen beschikbaar worden. 

 
 

- Spelen er (potentiële) ethische vraagstukken bij neuromorphic computing? 
 
Naar mijn inschatting zijn ethische vraagstukken betrekking to neuromorphic 
computing dezelfde als voor Artificial Intelligence (al dan niet in de vorm van 
robotics). Er is wellicht wel specifieke aandacht nodig voor de publieke perceptie van 
systemen die het menselijk brein nabootsen. Zo blijkt uit een vroege Eurobarometer 
van 2012, dat 60 percent het gebruik van ‘menselijke’ robots de gezondheidszorg 
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afwijst. Deze percepties kunnen uiteraard in de tijd drastisch verschuiven. Dit is onder 
meer afhankelijk van het kennisniveau van burgers en de mate van betrokkenheid bij 
deze technische ontwikkelingen. Dit bevestigt natuurlijk de noodzaak van 
verantwoordelijk onderzoek en innovatie: ook burgers dienen in een vroeg stadium bij 
de ontwikkeling van technologie en innovaties worden betrokken. AI is het eerste 
gebied van technologische ontwikkeling waarbij een ‘beweging’ op gang is gekomen 
die de technologie niet alleen op haar risico’s bekijkt maar ook naar sociaal 
maatschappelijk wenselijke uitkomsten2. Hierbij gaat erom om AI met name te 
gebruiken om positieve sociale impact te verkrijgen met oog op de 17 sustainable 
development goals van de United Nations. De richtlijnen die zij opstelden zijn ook 
relevant voor zelfdenkende moleculaire systemen.  
Ook de ethische richtlijnen die high level expert group on AI heeft opgesteld zijn 
relevant. Zij stellen in overeenstemming met een verantwoordelijke en betrouwbare 
toepassing AI, ethische richtlijnen op waarbij de menselijke autonomie (en capaciteit 
om beslissingen te nemen) centraal staat bij de ontwikkeling van AI. De expert group 
heeft ook een criteria opgesteld die kunnen worden gebruikt door onderzoeker en 
ontwikkelaars als zelf-assessment tool (2020). Het werk en de uitkomst van deze 
expert group was het resultaat van een zeer brede en uitvoerige consultatie3. Het is 
mogelijk dat toekomstige nu niet voorzienbare ontwikkelingen een revisie van deze 
richtlijnen noodzakelijk maken maar deze zijn nu ‘state of the art’ en dienen een 
uitgangspunt te zijn bij de exploitatie van AI.  
 

- De indieners schrijven over data opslaan op DNA. Wat zijn mogelijke privacy, 
cyberveiligheids- en duurzaamheidsvraagstukken die hierbij een rol kunnen gaan 
spelen? Hoe kan hierop worden geanticipeerd (privacy by design, security by 
design?)? 

 
De opslag van data in DNA is op dit moment slechts nog toekomstmuziek. Het heeft 
uiteraard enorme voordelen doordat enorme hoeveelheden data kunnen worden 
opgeslagen. Het uitlezen van deze data is echter nog zeer langzaam en bovendien zeer 
kostbaar. Daarbij gaat het uitlezen van DNA gepaard met fouten. De indieners van het 
voorstel zijn optimistisch om deze problemen op te lossen. De mogelijke (DNA) 
veiligheidsvraagstukken zijn op dit moment puur speculatief. Het is denkbaar dat het 
uitlezen van DNA nooit geheel foutloos zal gaan (zoals dat in de natuur ook niet altijd 
foutloos gaat…) en daarmee is natuurlijk ook tegelijkertijd ook een risico vastgelegd.  
 
Bij het gebruik van AI-systemen is betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid een 
belangrijk element. In het gebied van computational chemistry heerst momenteel een 
“coding crisis”4. Voor geruime tijd onontdekte fouten in software code hebben in 
verscheidene gevallen een lange schaduw geworpen op de uitkomsten van onderzoek 
in dit gebied. Idealiter zou de code goed gedocumenteerd en toegankelijk moeten zijn 
voor andere onderzoekers, maar dit is met name vanwege zorgen over intellectueel 
eigendom niet altijd het geval.  

 
2 Nenad Tomašev et al, AI for social good: unlocking the opportunity for positive impact, Nature 
Communication| (2020)11:2468 | https://doi.org/10.1038/s41467-020-15871-z 
3 Report van de High Level Expert Group on Artificial Intelligence. https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/expert-group-ai (2019, 2020) 
4 Jamie Durrani. Chemistry faces a coding crisis, royal society of chemistry, July 2020: 
https://www.chemistryworld.com/news/chemistrys-reproducibility-crisis-that-youve-probably-never-heard-
of/4011693.article 
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Het is te verwachten dat deze crisis zich verscherpt met de het gebruik van AI omdat 
grote hoeveelheden ‘training data’ nodig zijn en andere onderzoekers niet 
noodzakelijk toegang zullen krijgen tot kopieën om experimenten te herhalen. De 
productiviteit van heel gebied kan hierdoor verlaagd worden. (mogelijk is dit een van 
de oorzaken waarom computational chemistry, dat op zich ook een wetenschappelijke 
doorbraak was een aantal decennia geleden, niet tot de verwachte toepassingen in de 
farmaceutische industrie heeft geleid)5. Indien we dit ‘gegeven’ projecteren op de 
toekomstige moleculaire computers en DNA als data-opslag, dan zou je speculatief 
kunnen stellen dat mogelijke fouten lange tijd of helemaal nooit ontdekt zullen 
worden, vanwege de afscherming door intellectueel eigendom. 
 
De door virologen tot voor kort nog ongekende gepraktiseerde openheid in globale 
open samenwerking (en beschikbaarheid van in korte tijd opgebouwde open 
kennisinfrastructuren) heeft geleid tot snelle beschikbaarheid van relatief betrouwbare 
en werkzame vaccins tegen COVID-19. Voor computational chemici geldt uiteraard 
hetzelfde, betrouwbare reproduceerbare data en kennis is alleen mogelijk wanneer een 
bepaalde mate van transparantie en openheid wordt gepraktiseerd.  
 
Het voorgestelde robotlab zal een belangrijke wetenschappelijke technische 
infrastructuur zijn dat met publieke gelden zal worden gefinancierd. Het is daarom 
legitiem om af te vragen of de toegang tot die infrastructuur alleen toegankelijk moet 
blijven voor de indieners van dit voorstel of dat op termijn de toegang van andere 
onderzoekers mogelijk moet worden gemaakt. Dit is niet alleen een issue van kosten-
efficiëntie (ervan uitgaande dat dezelfde overheid niet nog een aantal zelfde 
robotslabs wil financieren) maar ook om de betrouwbaarheid en reproduceerheid van 
uitkomsten van onderzoek. Tegelijkertijd biedt dit de beste garantie voor het 
voorkomen van fouten en verhoogd de betrouwbaarheid van de uitkomsten.  
 

- In het voorstel staat ‘Materialen die zichzelf kunnen herstellen kunnen 
grondstofgebruik minimaliseren’: hoe milieuvriendelijk is de ontwikkeling van dit 
zelfherstellende materiaal? Indien minder milieuvriendelijk dan het oorspronkelijke 
product: weegt de ontwikkeling van herstellende materialen op tegen niet-
zelfherstellende materialen? 
 
De milieuvriendelijkheid van zelfherstellend materiaal is op dit moment niet vast te 
stellen. Bij het voorstel gaat het immers om materialen die we nu nog niet kennen. In 
ieder geval zal ook voor deze materialen, net zoals voor huidige, een life cycle 
analyse nodig zijn om de impact op het milieu te bepalen. In het algemeen verwacht 
ik, evenals de indieners van het voorstel dat eventuele nieuwe materialen duurzamer 
zullen zijn, bijvoorbeeld doordat ze minder slijten of doordat ze makkelijker of geheel 
recyclebaar worden. Dit betekent echter nog niet dat dit dan tot duurzame 
ontwikkeling op zich leidt. Het is namelijk voorstelbaar dat bijvoorbeeld door de 
productie van nieuwe materialen, ook de totale productie en gebruik van materialen 

 
5 A. Hocquet and F. Wieber, "“Only the Initiates Will Have the Secrets Revealed”: Computational Chemists 
and the Openness of Scientific Software," in IEEE Annals of the History of Computing, vol. 39, no. 4, pp. 40-
58, October-December 2017.doi: 10.1109/MAHC.2018.1221048 
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toeneemt (zoals bijvoorbeeld de productie van plastics sinds de jaren zestig niet alleen 
tot een vervanging van bestaand materiaal, maar ook de productie van meer materiaal 
heeft geleid.) waardoor de impact op het milieu dus ook toeneemt. Er is ook een grote 
onzekerheid over wat daadwerkelijk aan nieuwe materialen gerecycled zal worden. 
Voor de Verenigde Staten heeft het EPA berekend dat in principe 75 percent van het 
afval recyclebaar is maar dat daadwerkelijk maar slechts zo’n 30 percent gerecycled 
wordt. Puur speculatief gesproken is het denkbaar dat nieuwe materialen zo goedkoop 
geproduceerd kunnen worden dat hun recycling economisch niet attractief zal blijken. 
Een efficiëntere omgang met grondstoffen kan dan een toename van de totale 
productie van materiaal mogelijk niet compenseren. Op dit moment is daarover niets 
met zekerheid te zeggen. Dit zal onderzocht moeten worden naar mate nieuwe 
materialen daadwerkelijk het licht zullen zien. 
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1 Report Background  

I was asked to assess the Dutch National Growth Fund (Groeifonds)1 proposal 

NXTGEN HIGHTECH2 as an academic expert for technology and innovation man-

agement and especially technology financing with an economics background as well 

as a private investor in high-tech areas.  

My evaluation includes two different viewpoints: 1) Evaluation of the whole pro-

gramme from an economic viewpoint (representing my role as economist) and 2) 

evaluation of the proposed projects from the viewpoint of an investor who is looking 

to make a profit mid- to long-term (reflecting my role as investor investing as a private 

person Europe-wide in very early-stage high-tech projects3). Whenever possible, I 

tried to differentiate between the two views. 

2 Writing this Report 

2.1 Provided Material 

I received the pages 28 to 37 (chapter 2.2.5 to 2.4.1.3) and 53 to 120 (chapter 3 to 

3.1.3.1) in English4 as well as the whole application in Dutch. The figures in the Eng-

lish text had not been translated so I had to translate the Dutch text in the figures in 

order to understand them.  

To understand more background, I also had to first translate some paragraphs in the 

original Dutch application into English - including chapter 5 in the Dutch application 

which describes the economic impact. Other supporting documents, like previous 

analysis as basis for the NXTGEN HIGHTECH proposal were not provided5. 

                                            
1
  https://www.nationaalgroeifonds.nl. 

2
  https://www.hollandhightech.nl/nxtgen-hightech and https://www.nwo.nl/en/investment-programme-

nxtgen-hightech-top-sector-htsm. 
3
  Based on the Founding Angels investment model (https://www.founding-angels.com) as special 

subtype of a business angel. 
4
  My references regarding pages in the application refer to the translated version which should be 

identical with the original Dutch application. 
5
  E.g. the report " McKinsey, NXTGEN HIGHTECH: Market and impact assessment, National Growth 

fund, August 2021" which is mentioned in the NXTGEN HIGHTECH application. 
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2.2 Research Approach 

After reading the whole English text and some additional parts of the Dutch applica-

tion I had received which had not been translated, I did some intensive internet re-

search to evaluate statements regarding the attractiveness of the presented topics, 

including the market evaluations. The market data presented are obviously mainly 

from McKinsey. Therefore, I did some research to validate the market numbers. Addi-

tionally, I did some research on the companies involved in the proposed projects to 

get an opinion on the quality of the project partners. 

To be able to assess the whole programme in a European context, I did some re-

search on comparable programmes in other countries. Most of the other mentioned 

programmes I knew from previous engagements, like academic projects and invest-

ment activities6. 

3 Important Findings 

The discussion of my findings includes, in the first stage, general aspects regarding 

the NXTGEN HIGHTECH programme and in the second stage, concrete aspects re-

garding the proposed projects. 

3.1 Whole Programme 

3.1.1 General Approach  

3.1.1.1 Focus on High-tech Equipment 

The programme-based approach NXTGEN HIGHTECH is state-of-the art and com-

parable to similar programmes in other countries, like programmes within the Ger-

man High-Tech Strategy 20257 or the Austrian research, technology and innovation 

                                            
6
  As reviewer for different governmental institutions, like the European Institute of Innovation & 

Technology, the Swiss National Science Foundation, the German Federal Ministry for Education 
and Research as well as the German State Government of North Rhine-Westphalia, the Austrian 
Federal Ministry of Science, Research and Economy, the Czech Science Foundation, the Polish 
National Science Centre and the Chilean National Science and Technology Commission. 

7
  https://www.bmbf.de/bmbf/en/research/hightech-and-innovation/high-tech-strategy-2025/high-tech-

strategy-2025.html. 
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strategy8. Nearly all European countries have similar strategies and comparable ap-

proaches to realise the strategy: Funding of academia-industry co-operations within 

selected topics. 

The clear focus on high-tech equipment over a broad range of technologies and ap-

plications seems to be quite unique in Europe. There are high-tech equipment fund-

ing programmes for dedicated areas, like key components for quantum technolo-

gies9, but I do not know of similar programmes like NXTGEN HIGHTECH and have 

not found anything during my internet research. 

Especially positive of NXTGEN HIGHTECH is the integrated value chain focused 

view of the programme with the 3 pillars applications, intensification and ecosystem, 

as innovations have only sufficient economic impact for a country, if important value 

creating steps are located in that country. If certain steps require huge upfront in-

vestments, e.g. in pilot high-tech equipment, governmental funding to realise these 

investments is necessary. It is comprehensible that the projects cannot be profitable 

short-term but can create significant economic value in the long-term. 

3.1.1.2 Project vs. Equity Funding 

NXTGEN HIGHTECH is pure project financing comparable to most of the H2020 

programmes of the European Commission or typical programmes of national re-

search funding activities from the German Federal Minister of Education and Re-

search or the Swiss Innovation Agency Innosuisse10. 

Other countries have more the focus on Venture Capital and Private Equity funds, 

like the Danish Growth Fund11 or Austrian funding programmes managed by Austria 

Wirtschaftsservice covering the whole process chain from funding ideas to growth 

funding12. 

But project financing makes more sense in the case of high-tech equipment, as the 

projects are too early and the time horizon is much longer compared to equity fund-

ing programmes.  

                                            
8
  https://era.gv.at/public/documents/1969/RTI_Strategy.pdf. 

9
  https://www.quantentechnologien.de/forschung/foerderung/schluesselkomponenten-fuer-

quantentechnologien.html. 
10

  https://www.innosuisse.ch/inno/en/home.html. 
11

  https://www.vf.dk/en. 
12

  https://www.aws.at/en. 
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3.1.1.3 Private Financial Contribution 

Around 300 corporations are involved in this programme. This is an impressive num-

ber. The private contribution is realised by the project partners. A rough calculation 

based on the budgets of the six application programmes gave 556 million Euro public 

money (Groeifonds and Overheid) and 343 million Euro private money (Bedrijven) 

which is a split of 62% vs. 38%13. 

I know from other governmental funding programmes in Europe that the range of this 

split is from 50%/50% to 65%/35% so that this programme is within this range. 

3.1.2 Scope of the Programme 

The NXTGEN HIGHTECH programme includes application programmes with several 

concrete industrial co-operation projects over a wide range of topics from energy 

technology to biomedical production and agriculture14.  

 

Seven intensification programmes will be implemented within the NXTGEN 

HIGHTECH programme, relating to the two system technologies Smart Industry and 

                                            
13

  The fourth category "Kennisinstellingen" was not included in the calculation. 
14

  1. Laser Satcom, 2. Energy Conversion and Storage, 3. Biomedical Production Technology, 4. 
Semiconductor Equipment for Heterogeneous Integration, 5. Flexible Microfactories for Compo-
sites, 6. Hands-Free Agrifood. 
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Systems Engineering and the five key technologies CPS/Robotics, Optomechatron-

ics, Semiconductor Devices, Thin Film/Plasma Technology and Bionanotechnology. 

These system and key technologies form the scientific basis for addressing the cru-

cial gaps in knowledge in the six application domains. 

This constellation with application and intensification programmes is complex but the 

interaction of the different programmes is comprehensible. This wide range of topics 

within the application programmes is positive, as it increases the chance of value 

creation success. A smaller scope would be more risky following the portfolio risk 

management theory15. In the end it is always the trade-off between synergy effects 

and risk exposure and here it seems to be well-balanced. 

3.1.3 Role of the KPIs 

The programme has two types of KPIs: KPIs as indicators and KPIs with a target val-

ue which must be achieved within a certain timeframe. As an additional key perfor-

mance indicator a certain contribution to the GDP is defined16. 

Knowing that formulating KPIs is always difficult (concrete enough but also allowing 

flexibility) this set of KPIs seems to be well-balanced. Of special importance is the 

KPI covering the contribution to the GDP. 

3.1.4 Economic Impact  

Despite it only being covered in the original Dutch version of the application17 and not 

having the original report from McKinsey18, I tried to obtain an opinion regarding the 

calculation of the economic impact. The argumentation and calculations regarding 

the economic impact are comprehensible and reasonable at first glance.  

                                            
15

  https://acuityppm.com/ppm-101-portfolio-risk-management. 
16

  The detailed Set of KPIs is shown in table 4 on page 32.. 
17

  E.g. the report " McKinsey, NXTGEN HIGHTECH: Market and impact assessment, National Growth 
fund, August 2021" which is mentioned in the NXTGEN HIGHTECH application. 

18
  Chapter 5 Effectenanalyse. 
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3.2 Application Programmes 

The six application programmes were assessed based on the description in the 

NXTGEN HIGHTECH programme and additional internet research. 

The results of this assessment are shown in a table, which can be found in the ap-

pendix, following the order of the application programmes in the application. I must 

mention that this part was difficult, based on the rough information provided in the 

translated application text. Therefore, I especially checked for comprehensibility and 

plausibility of the major statements in the application text. To avoid redundancies by 

describing the assessment with text, I have chosen a condensed representation as a 

table. 

4 Personal Conclusions 

4.1 Overall Assessment 

4.1.1 Economic Viewpoint 

My personal conclusion after reading the proposal and based on my internet re-

search is positive from an economic viewpoint. 

1. The programme includes interesting projects over a wide range of topics which 

increases the chance of success.  

2. The topics obviously fit perfectly to the overall technology strategy of the Dutch 

government. 

3. The integrated value chain approach with synergies between the different value 

chains is comprehensible. 

4. The co-operative approach regarding other regions and countries (which was not 

explicitly mentioned but evident from the application) is positive19. 

5. The mentioned partners seem to fit to the projects and there is a good mix of larg-

er established companies and many SMEs. 

                                            
19

  E.g. the quotation of Peter Wennink on page 61: “Dependency on Asia is not inherently a problem, 
since Asia is also dependent on Europe for production machines. Mutual dependence creates bal-
ance and collaboration, and thus low costs, swift innovation and good relationships.” 
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6. The split between public money and the funding contribution of corporates in the 

ratio of 60% vs. 40% is acceptable. 

7. The interview based approach involving directors of high-tech equipment compa-

nies described on page 34 seems to be useful to identify the key issues20. 

8. The market evaluations presented in the six application projects seem to be rea-

sonable and realistic. 

9. The assessment of the calculation regarding the economic value created by 

NXTGEN HIGHTECH is comprehensible. 

10. The KPIs are well formulated and especially the KPI regarding the contribution to 

the GDP is important. 

4.1.2 Investors Viewpoint 

The proposed projects are interesting and attractive for me as private investor or 

Founding Angel. Especially in Germany and Switzerland, I have invested in similar 

topics especially in the areas biomedical and nanotechnology. In all these projects I 

made the experience that involving experienced entrepreneurs can create significant 

value due to their commercialisation driven view. 

Based on my concrete investment activities, I have seen numerous governmental 

funded projects which were not commercialised due to the lacking interest of aca-

demic but also corporate project partners. Especially in these cases private investors 

can make a difference. Not in significantly contributing money but their expertise and 

experience which could attract higher amounts of institutional risk money coming 

from venture capitalists, family offices and other private fund organisations. 

4.2 Improvement Ideas 

4.2.1 Pressure to Commercialise 

From my personal experience, I know that the commercialisation of research results 

is challenging - especially if larger and established corporates are involved. These 

corporates have sufficient resources, but they often have a lack of flexibility and risk 

                                            
20

  But I can not make a judgement about the quality of the analysis and assessment of the interview 
result. 
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appetite. As there are many SMEs involved, I do not see this problem here compared 

to other governmental funding projects I know of, where large established companies 

are dominant. 

A critical assessment of the commercialisation strategies within the different applica-

tion programmes would make sense (if not already done and despite the early-stage 

character of the projects). Within the different programmes, the commercialisation 

aspect is normally defined through dedicated co-operation contracts. Should none of 

the project partners be willing to do that, special clauses on the obligation of com-

mercialization could make sense including a clause that commercialisation by third 

parties is possible.  

I know that this obligation to commercialise is often discussed, but I have never seen 

a co-operation contract within a governmental funding programme to implement this. 

Nevertheless, it would be positive for the commercialisation success - especially if 

there is the possibility to include private investors. 

4.2.2 Tracking of the KPIs and Success 

It is important to track the KPIs in a comprehensible and transparent way. Unfortu-

nately, often successes are intensively communicated and nobody talks about fail-

ures. If the programmes do not reach the target (in the sense of the KPIs, but also in 

the sense of overall commercialisation success), the reasons should be analysed 

and accordingly learning effects created. I have not seen this aspect in the applica-

tion and it would be worthwhile to include this aspect. 

4.2.3 Synergies with Other Initiatives 

The impact of this programme could be increased by looking for synergies with other 

initiatives in other European countries. I have not found fitting initiatives based on a 

quick internet search, but it is probable that there are efforts (not yet published) in 

other countries like France or Germany. 

This aspect is widely accepted in academia and practice so almost all European 

countries follow this rationale. As value chains in high-tech areas are always trans-

national, additional value could be created. In fact, such a programme would ideally 

be implemented at the level of the EU (knowing that this would probably be difficult to 
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realize) but there are examples like the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI 

JU)21. A non-profit organisation represents the private sector in a Public-Private Part-

nership with the European Commission. This public-private partnership aimed to in-

vest € 3.7 billion in bio-based innovation between 2014 and 2020. 

4.2.4 Quality of the Application Text 

The translated text is difficult to read as it contains many redundancies. The text 

could be improved significantly by removing redundant statements22. 

                                            
21

  https://biconsortium.eu/about and https://www.bbi.europa.eu. 
22

  E.g. the statement "The objective of the NXTGEN HIGHTECH programme is to create a coherent, 
agile and world-leading high-tech equipment ecosystem …" on page 53. 
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5 Appendix: Detailed Evaluation 

 

1 = very good

2 = good

3 = mediocre

4 = bad

5 = very bad

Application programme

Attractive-

ness of 

markets

Dutch 

position

Quality of 

roadmap

Social and 

economic 

impact

Traceability 

of the 

budgets

Quality of 

project 

partners

Overall 

asessment*

Biomedical Production Technology 1 1 2 1 2 1 1,33

Laser Satcom 1 2 1 1 2 1 1,33

Energy Conversion and Storage 1 2 2 1 2 1 1,50

Semiconductor Equipment for Heterogeneous Integration 1 2 2 1 2 1 1,50

Flexible Microfactories for Composites 1 2 2 1 2 1 1,50

Hands-Free Agrifood 1 1 1 1 2 1 1,17

* The overall assessment is based on the arithmetic mean of the individual categories.
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Subject: Review of PhotonDelta Proposal on Integrated Photonics 

Reviewer: Prof. Peter O'Brien, Tyndall National Institute, Ireland. 

Date: 31st December 2021. 

 

Reviewer's Opening Comments: Integrated electronics generated a socio-economic 

revolution during the past four decades. Today's challenge is that innovation in 

integrated electronics has become incremental rather than disruptive as the 

technology matures. Integrated photonics overcomes this challenge, delivering a 

second digital revolution. Integrated photonics is a key enabling technology for 

emerging applications in medical devices, personal healthcare and clinical 

diagnostics, augmented and virtual reality, energy efficiency communications, 

quantum technologies, sensing for environmental monitoring and autonomous 

vehicles. The socio-economics impact arising from integrated photonics will be 

significant. 

 

PhotonDelta's proposal plans to build on the Netherland's current position as a global 

player in integrated photonics and massively grow this position is a worthy long-term 

objective. The proposal plans to increase research capacity and infrastructure in the 

Netherlands and maximise industrial impacts by supporting existing and new 

commercial enterprises. The proposal outlines three priority areas that PhotonDelta 

will target to achieve this ambitious objective. 

 

1) Develop the Integrated Photonic Ecosystem 

2) Develop Application Technologies 

3) Increase Industrialisation of Integrated Photonics 

 

Review of the Overall Proposal Objectives 

 

1. Develop the Integrated Photonic Ecosystem: The reviewer fully agrees with this 

first prioritisation. Although significant advances have been made in integrated 

photonics, the community is still very fragmented, with a poor transition from advanced 

research to industrialisation. This is further impacted by the immature state of the 

manufacturing supply chain, where companies face many challenges to develop their 

integrated photonic products. To date, most companies have overcome this supply 

chain challenge by solving the technical problems and sourcing materials themselves. 

This impacts their ability to bring products to market quickly and consumes valuable 

funds and resources. The European Commission has identified the immature state of 

the integrated photonic ecosystem and supply chain and has made significant 

investments in programmes such as Pilot Lines including PIXAPP and InPulse. These 

Pilot lines have been established to bridge the gap between research and 

industrialisation. However, much more effort and more substantial investments are 

required to build a mature ecosystem, especially at the industrial level. Industrial-scale 

integrated photonics in Europe is still relatively low level, populated mainly by start-
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ups and small companies. The US and Asia have recognised the technology's great 

potential and tend to have much larger companies invested in the area. This includes 

companies such as Intel, Global Foundries, Cisco, Facebook, Huawei and Samsung. 

The types of companies include technology providers such as photonic chip foundries 

and application or product developers such as telecommunications companies 

(integrated photonics for healthcare has still to take off). The US has also seen major 

investments in start-up companies, who regularly raise on order-of-magnitude larger 

investments than their EU counterparts. These would include companies such as 

Luxtera and Ayar Labs (communications) and Xanadu and PSI Quantum (quantum 

technologies). In addition, US agencies have invested significant federal funds into 

large-scale organisations such as AIM Photonics and DARPA programmes for 

integrated photonics research, such as the PIPES and LUMOS programmes. The US 

has made significant private and public investments in integrated photonics, driven 

mainly by large companies who are now selling leading-edge and quite disruptive 

products. Europe and the EU regions need greater leadership to match these 

investments and to capitalise on its leading position in integrated photonics research. 

This includes retention of its highly qualified workforce, many of whom join US 

integrated photonic companies. There is no doubt the first priority of this proposal must 

be to build the ecosystem. Furthermore, the Netherlands is ideally placed to do this. It 

has world-leading academic research organisations in close proximity that can share 

vital resources such as infrastructure and who can pool their technical expertise. 

Alongside this academic expertise, the Netherlands has one of the highest numbers 

of new integrated photonic companies in Europe, both technology service providers 

and product developers. The potential to build an enriched and collaborative 

ecosystem is very high. The Netherlands also has a strong tradition in 

microelectronics, which will be an essential ingredient for integrated photonics in the 

future. Indeed, photonics must move closer to the electronic world, adopting its mature 

operational and manufacturing disciplines. In essence, we need to change the mindset 

often driven by the photonics community, which is based on customisation, to that 

successfully operated by the microelectronics community, which is based on 

standardisation. The emerging demands of mass-market applications will drive this 

requirement. Any country with deep expertise in microelectronics will understand this 

need for standardisation and will undoubtedly have a competitive advantage. Based 

on its heritage in microelectronics, I firmly believe the Netherlands is in this very 

fortunate position. 

 

The PhotonDelta proposal plans to address this Ecosystem challenge by investing in 

talent programmes, start-up support, shared innovation facilities, and forming 

international collaborations. The reviewer fully supports these proposed activities. The 

talent programmes, including activities such as the innovation trainee instrument, are 

an excellent mechanism to quickly up-skill the workforce. The lack of a trained 

workforce is one of the biggest challenges facing the integrated photonics sector and 

must be a central pillar of PhotonDelta's development plans. Mid-skill personnel such 

as technicians should receive priority training, as well as highly qualified post-graduate 
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level personnel. Mid-skill personnel will be required as companies increase their 

manufacturing capacities. For example, one route to quickly address the need for 

skilled personnel is to attract and train people already working in the microelectronic 

sector. This could be achieved through dedicated training courses, such as those 

already provided by PhotonHub Europe. This approach would also address issues 

previously mentioned about the ecosystem and supply chain and could significantly 

accelerate the development and adoption of integrated photonic technologies in the 

Netherlands. 

 

The proposal also plans to leverage funds to gain more significant investments from 

the private sector is also an effective way to support new companies. The proposal 

intends to allocate 60M Euros from PhotonDelta which will be matched by 250M Euros 

from private sector investors. The reviewer believes it is important that access to these 

funds is conditional on companies using the standard processes and design libraries 

promoted by PhotonDelta (avoid customisation). This approach ensures alignment 

with its priority for ecosystem development. The photonics industry is prone to 

customisation, and companies should be strongly encouraged to follow PhotonDelta's 

standardised design and process flows. In addition, funds made available to 

companies should be of significant value where necessary. Select winners who can 

scale to large volumes based on design standards. Avoid placing too much effort in 

small-scale companies in extreme niche markets. These companies often require 

relatively large financial and technical investments and achieve a much lower return 

on investment. Process runs for integrated photonic devices can be extremely 

expensive, typically costing more than 100k Euros per run. Furthermore, these 

process runs can have long leadtimes, typically more than six months. The reviewer 

recommends PhotonDelta takes a leadership role in helping to coordinate and 

accelerate these process runs on behalf of the companies. This support should also 

extend to the assembly and packaging of devices. Assembly and packaging are the 

main bottlenecks and most significant cost contributors for integrated photonics. 

Companies will need direct support and guidance in this critical area of product 

development and manufacturing. Indeed, more investment should be made in 

assembly and packaging overall. It is a very much overlooked but critical part of the 

ecosystem. Investment funds should be prioritised for these areas. 

 

PhotonDelta plans to form international collaborations in strategic areas. The reviewer 

supports this activity. The reviewer recommends collaboration priorities should be 

given to critical technology areas and key technology providers, including software 

design companies, silicon (CMOS) photonic foundries and equipment providers, 

especially packaging and test equipment providers. Effective collaborations with these 

key technology providers will ensure a more robust manufacturing ecosystem. 

Partnerships with prominent research organisations such as AIM Photonics in the US 

can also bring value, especially in promoting PhotonDelta’s design standards. 

However, the reviewer believes forming collaborations with leading private technology 

companies can bring an immediate and sustainable impact. This could include 
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equipment companies locating new tools such as automated packaging equipment in 

research facilities. The reviewer has direct experience of the benefits arising from 

these collaborations. They act as a high-profile shop window for the equipment 

provider while giving researchers and companies access to the latest manufacturing 

equipment - it is a mutually beneficial relationship giving large returns for both partners. 

 

2. Develop Application Technologies: A significant issue with photonics, in general, 

has been the high level of customisation. Too much customisation leads to cost 

implications and limits the ability to scale. The alternative is to develop standardised 

design rules, materials, and process flows. This approach has been adopted with great 

success by the microelectronics industry. PhotonDelta proposes putting significant 

effort into developing designs rules and generating an enhanced design library. They 

also plan to build four application areas to showcase and validate these design 

libraries. The reviewer supports this approach as it will force companies to adopt 

standardised designs, much like the microelectronics industry. As mentioned earlier, 

there is a need to change the photonics mindset from customisation to the 

microelectronics approach that embraces standards. Significant effort should be 

invested in this activity, including leading international initiatives to prepare and 

promote integrated photonic standards with formal bodies such as IEEE and IEC. 

Furthermore, the reviewer recommends PhotonDelta focuses on the development of 

standards for the baseline technologies rather than placing too much effort into 

developing applications, ie. Provide best-in-class standardised design rules, 

processes and materials so companies can go and build their products. 

 

3. Increase Industrialisation of Integrated Photonics: The proposal plans to 

accelerate industrialisation of InP and SiN technologies, leading to 100k wafer starts 

by 2030. The proposal also outlines the plan to form strategic collaborations with 

silicon photonic (SiPh) foundries. InP and SiN are often seen as competing directly 

against SiPh technologies. The Netherlands has always been considered a leading 

player in both InP and SiN technologies. Examples include companies such as 

Smartphotonics, LioniX and the JeppiX open access InP foundry service. However, 

SiPh has to potential to be a much larger market than InP or SiN and needs special 

attention. SiPh needs light sources which can only be provided by compound 

semiconductor materials such as InP. Therefore, PhotonDelta could be ideally placed 

to become a leading provider of InP sources to the global SiPh industry. The proposal 

mentions this opportunity, as a strategic partnership may be formed with TSMC in 

Taiwan. However, PhotonDelta should investigate partnership opportunities with the 

many other SiPh foundries, including AFM and CompoundTek (Singapore), Global 

Foundries, Tower Jazz and AIM Photonics (US), CUMEC (China), Samsung (Korea), 

VTT (Finland), Cornerstone (UK), STMicro (France), AMO and Bosch (Germany). The 

reviewer's experience is that many SiPh foundries need suppliers of InP sources. 

Indeed, PhotonDelta could develop the capabilities among its partners to build the 

capabilities and infrastructure required for InP integration on SiPh wafers. This could 

be done based on design standards, as mentioned previously. For example, SiPh 
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wafers could be shipped from the foundries to the Netherlands for the heterogenous 

integration of InP lasers and other devices. This should not be left to the original SiPh 

foundries and could become a major value-add capability to the PhotonDelta 

ecosystem. The proposals focus on hybrid and heterogenous integration is well-

founded. The reviewer believes heterogeneous integration will become increasingly 

important and is worth significant investment by PhotonDelta. 

 

The proposal also proposes to support investments in assembly and packaging. The 

reviewer believes this is currently the most critical challenge for integrated photonics 

manufacturing. Assembly and packaging account for over 50% of the total 

manufacturing cost and is a significant impediment to the uptake of the technology. A 

programme that does not have significant activity in assembly and packaging will not 

succeed. The reviewer recommends PhotonDelta gives high priority to this activity. 

This could include the formation of partnerships with packaging equipment providers, 

such as locating their equipment in key research facilities (this point was mentioned 

earlier). 
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Summary of Recommendations 

 

1) Proposal has well-defined objectives and priorities with a set of ten work packages 

to address each element of the overall programme. 

 

2) It is critical to first build the ecosystem in the Netherlands (research through to 

industrialisation). Form dedicated research centres of excellence which can pool 

their resources and expertise. The basis of the ecosystem is already in-place in the 

Netherlands, with a significant number of leading academic experts and 

companies. 

 

3) Focus on developing the baseline technologies including design libraries, device 

foundries, heterogeneous integration capabilities, packaging, and test facilities. 

 

4) Develop standard design libraries, process flows and materials. 

 

5) Encourage companies to use the standardised baseline technologies and design 

libraries. Link this to making investments in companies. 

 

6) Do not encourage customisation as this limits the ability to scale. 

 

7) Form strategic links with the SiPh foundries by offering standardised InP 

technologies which can be heterogeneously integrated with their SiPh devices. 

 

8) Place a significant effort and investment in assembly and packaging as this is a 

major cost contributor for companies. 

 

9) Form strategic links with equipment providers, especially packaging equipment 

providers. 

 

10) Train the workforce, especially the mid-skills sector. 

 

11) Encourage personnel from the microelectronics sector to join photonics companies 

and to help mature the ecosystem. They will accelerate progress in photonics and 

bring the necessary disciplines and operating procedures required for 

standardisation and scale-up of manufacturing. 

 

12) Integrated photonics is gaining significant traction and will continue to grow over 

the coming decade. The timing is perfect for funding this proposal. 

  



Confidential (December 2021) 7 

 
 

Prof. Peter O’Brien 
 

Tyndall National Institute, 

University College Cork, Ireland. 

Email: peter.obrien@tyndall.ie 
 

Director (European Photonics Academy) 

Director (European Integrated Photonics Packaging Pilot Line) 

 



Cellularie Agricultuur 

EUR 252-382 mln NGF afh. van wel/niet realisatie pilot boerderij en CMO faciliteit (fabriek) + EUR 
230 mln deelnemende partijen. 

 Wat is precies de markt? Hoe groot is de markt? Is dit een gamechanger of een niche? 
Graag dit kwantificeren. 

Cellulaire Agricultuur (CA) is een innovatieve methode waarbij dierlijke producten gemaakt 
worden uit cellen i.p.v. door dieren. Momenteel is de huidige techniek nog in ontwikkeling. Het 
kan een gamechanger worden.  

 Welke ontwikkelingen spelen er op dit moment binnen deze sector en welke toekomstige 
ontwikkelingen kunnen we verwachten? Sluit het voorstel hier goed op aan?  

De mondiale vraag naar dierlijke eiwitten is groot en zal blijven stijgen (30-50% in 2050). Of 
een deel van die vraag ingevuld gaat worden met CA zal afhangen van de acceptatie van 
kweekvlees en kweekzuivel, de prijs ontwikkeling en de kwaliteit van de CA producten.  

 Sluit het voorstel goed aan bij de huidige maatschappelijke uitdagingen? 

Er is mondiaal behoefte aan een duurzaam voedselsysteem. De ontwikkeling van CA vlees 
staat nog in de kinderschoenen. Onduidelijk is hoe circulair deze technische innovatie is en 
welk energieverbruik gemoeid is met de productie van CA producten. Wel is duidelijk dat voor 
de productie van CA vlees geen dieren nodig zijn, waarmee de milieuafdruk op dit gebied 
aanzienlijk lager zal zijn (reductie van stikstof en broeikasgassen). In die zin sluit het goed aan 
bij de maatschappelijke uitdagingen van een duurzaam voedsel systeem.  

Ander voordeel is dat CA vlees met smaak en textuur meer op vlees lijkt dan vleesvervangers 
gemaakt van plantaardig eiwit, wat eveneens de vraag naar CA producten kan vergroten. 

 Wat is de mogelijke potentie (economisch, maatschappelijk etc.) en risico’s van de sector? 

Consumenten zijn niet bekend met CA producten als kweekvlees en kweekzuivel en kunnen 
hier mogelijk huiverig tegenover staan. Het draagt niet bij aan het verkleinen van de kloof 
tussen boer en burger (voedsel wordt namelijk geproduceerd in een laboratorium). Wanneer 
dit in Nederland niet geaccepteerd wordt, kan dit project leiden tot desinvestering.  

 Hoe kansrijk is Nederland binnen deze sector? Hoe verhoudt Nederland zich tot 
buitenlandse ontwikkelingen op dit gebied? 

In Singapore wordt CA vlees (kipnuggets) verkocht en Amerika heeft een dominante positie in 
de CA industrie met 40% van alle CA startups. Na de Verenigde Staten volgen Israël, West-
Europa (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), en de Aziatisch-Pacifische 
regio (met name Singapore en Australië) als belangrijkste spelers in de CA industrie.  

Nederland heeft de potentie om haar positie in de CA sector verder te versterken vanwege o.a. 
de aanwezigheid van kennisinstituten, opschalingsfaciliteit (fabriek) en de sterke exportpositie 
in food en agri producten.  

 Welke maatschappelijke consequenties neemt deze transitie met zich mee? Is er 
voldoende draagvlak in de samenleving (producenten, consumenten, boeren) voor deze 
transitie?  

Er kan weerstand ontstaan vanuit de huidige agrarische sector die deze transitie als bedreiging 
ziet. Het kan impact hebben op het bestaansrecht van de agrarische ondernemers en daaruit 
voortvloeiend op de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland.  

In het projectvoorstel wordt dit risico in voldoende mate onderkend en is hier een werkstroom 
voor geformuleerd (Werkstroom 4: maatschappelijk gedragen transitie).  

 
 Is er daadwerkelijk sprake van (een van de type) marktfalen (zoals coördinatie-, systeem-, 

en transformatiefalen)? 



Ja. Het betreft een nieuwe sector die tot nu toe alleen privaat gefinancierd is en nog geen 
publieke tegenhanger kent. Er zijn onvoldoende opgeleide werknemers in Nederland, er is nog 
geen openbaar onderzoek aanwezig, wetgeving voor CA producten in Europa is (nog) niet 
aanwezig en de gehele waardeketen moet nog ontwikkeld worden.  

 Is dit een transitie die structureel bekostigd moet worden door de overheid? 

Als Nederland een mondiale leidende positie in wil nemen in de ontwikkeling van CA producten, zal 
er proactief gehandeld moeten worden.  

De CA ontwikkeling zal ook zonder overheidsingrijpen doorgaan, echter dan zal Nederland hier 
waarschijnlijk iets minder prominent zichtbaar zijn en in economische zin hier ook minder van 
gaan profiteren. 

 Is er samenhang tussen de verschillende onderdelen? Welke onderdelen van het voorstel 
zijn, gezien de uitdagingen en ontwikkelingen binnen de sector, het belangrijkst? Welke 
prioritering kan er gemaakt worden? 

Het project is opgebouwd uit 5 werkstromen die oplossingen bieden voor specifieke barrières: 

1. Talent ontwikkeling 
2. Kennis ontwikkeling 
3. Opschalingsfaciliteiten 
4. Maatschappelijke transitie 
5. Valorisatie en innovatie hub, centrale regie met onderlinge samenwerking van diverse 

initiatieven  

Bij ontwikkeling van ‘Talent’ valt de grootste versnelling te halen. Zonder goed opgeleide 
gespecialiseerde medewerkers zal de ontwikkeling van CA sector minder snel verlopen. Hier wordt 
bij de eerste werkstroom op ingegaan.  

Bij marktvraag wordt verondersteld dat deze ruimschoots aanwezig is (is reeds groen in het 
schema CA-ecosysteem pag. 13). Hier behoeft nauwelijks extra actie op gezet te worden omdat de 
vraag naar dierlijk eiwit groot is en naar de toekomst toe zal stijgen (lagere prioritering). 
Overigens verwacht ik nog wel acceptatie issues vanuit de consument die niet bekend is met CA 
producten en hier mogelijk huiverig tegenover staat en vanuit de huidige agrarische sector die 
deze transitie als bedreiging ziet. Deze barrières worden bij werkstroom 4 uitgewerkt.  

De werkstromen hangen goed met elkaar samen en kunnen de huidige CA sector versnellen.  

 Door welke partijen worden dergelijke transities gewoonlijk gedragen? Zijn de juiste 
partijen betrokken bij dit voorstel? Welke partijen ontbreken? 

In het CA consortium zijn naast kennisinstituten ook startups en toeleveranciers 
vertegenwoordigd. Men wil boeren betrekken bij het opzetten van de pilot boerderij. Echter 
gezien de grote investeringen die met CA gemoeid zijn, verwacht ik niet dat kleinschalige 
productie door boeren technisch en economisch haalbaar zal zijn. Voor sector breed draagvlak 
is het wel relevant om binding met deze doelgroep te hebben.  

 Zijn er verder nog zaken die u mee wilt geven? 

Alternatieve eiwitbronnen 
De Farm to Fork Strategy (europa.eu) heeft een duurzaam voedselsysteem als doel. Hierin 
wordt o.a. ingezet op de productie en de consumptie van meer plantaardig eiwit i.p.v. vlees 
consumptie. In een recente factsheet van de WHO wordt aangegeven dat ‘highly processed 
food veel ongezonde toevoegingen bevat. Plantbased producten kunnen de consument 
overhalen in de stap naar een meer plantaardig dieet. Vanuit een gezondheidsperspectief is 
het aan te raden om meer groenten en fruit te eten en bewuster vlees te consumeren. 
WHO/Europe | Nutrition - New WHO factsheet: how can we tell if plant-based products are 
healthy? 

Voor CA producten is een vergelijkend onderzoek tussen al deze alternatieve eiwitbronnen 
belangrijk, waardoor de consument een afgewogen keuze kan maken.  



Dieren onderdeel van kringloop 
Onderzoek van de WUR laat zien dat dieren een bijdrage leveren aan een gezond en 
regeneratief voedselsysteem. Dieren kunnen biomassa dat ongeschikt is voor de mens 
omzetten in hoogwaardig voedsel en leveren daarnaast ook andere ecosysteemdiensten. 
Dieren verwaarden op deze manier voedingsstoffen die anders verloren waren gegaan voor het 
voedselsysteem prof.dr.ir. IJM (Imke) de Boer - WUR Daarom verwacht ik niet dat CA vlees en 
CA zuivel in de toekomst een groot deel van de dierlijke productie zal vervangen. Wel zou er 
door afname van dieraantallen en groeiende markt naar dierlijke eiwitten (bevolkingsgroei) 
meer vraag naar CA producten kunnen komen.  

Macht in de keten 
Bij toename van CA producten komen er nieuwe toetreders en kan het krachtenveld in de 
keten gaan wijzigen.  

 Alles in ogenschouw nemend denkt u dat het voorstel goed aansluit op de uitdagingen 
en ontwikkelingen van de sector en dat de kansen binnen de sector goed benut 
worden?  

Gezien de huidige ontwikkel fase waar CA zich in bevindt is het nog erg vroeg om te kunnen 
zeggen of deze ontwikkeling kansrijk is voor de sector. Investeringen zijn erg hoog en er zal nog 
veel onderzoek gedaan moeten worden om tot vermarktbare CA vlees producten te komen. 
Wanneer aangestuurd wordt vanuit Europa maar ook vanuit de WHO op een meer plantaardig 
dieet, is het de vraag of de innovatie van CA producten verder ontwikkeld moet worden of dat 
andere keuzes gemaakt moeten worden.   



CROP-XR  

EUR 42 mln NGF + EUR 40 mln deelnemende partijen 

 Wat is precies de markt? Hoe groot is de markt? Is dit een gamechanger of een niche? 
Graag dit kwantificeren. 

Betreft ontwikkeling van nieuwe generatie plantenveredelingsmethoden die extra weerbare 
gewassen moeten gaan opleveren. Deze gewassen zijn beter bestand tegen het veranderende 
klimaat en kunnen aan scherpere duurzaamheidseisen voldoen (minder gebruik van bemesting 
en gewasbeschermingsmiddelen).  

De huidige Nederlandse sector uitgangsmaterialen bezit vooral sterke exportposities in 
groentezaden, bloemzaden en pootaardappelen. Totale exportwaarde van Nederlandse 
uitgangsmaterialen is EUR 3,5 miljard in 2019.  

 Welke ontwikkelingen spelen er op dit moment binnen deze sector en welke toekomstige 
ontwikkelingen kunnen we verwachten? Sluit het voorstel hier goed op aan?  

Handelsstromen zullen wijzigen. De verwachting is dat er in de toekomst alleen mondiale 
export van toegevoegde waarde producten zal plaatsvinden. Dit i.t.t. middensegment 
producten die minder onderscheidend zijn en niet meer kunnen concurreren op de 
wereldmarkt. Deze producten zullen dichterbij huis afgezet gaan worden toekomstbestendige-
land-en-tuinbouw-in-2030_291091564.pdf (rabobank.nl)  

Het instituut CROP-XR, waar een nieuwe generatie weerbare en duurzame gewassen worden 
ontwikkeld, valt onder toegevoegde waarde producten en kan dus een grote bijdrage leveren 
om de exportpositie van uitgangsmaterialen vast te houden/te laten groeien.  

 

 

 Sluit het voorstel goed aan bij de huidige maatschappelijke uitdagingen? 

Met de activiteiten binnen het instituut CROP-XR speelt Nederland in op maatschappelijke 
uitdagingen en marktontwikkelingen die de komende decennia alleen maar groter worden. 
Denk hierbij aan bevolkingsgroei, klimaatverandering en beperkte milieugebruiksruimte. 

 Wat is de mogelijke potentie (economisch, maatschappelijk etc.) en risico’s van de sector? 



Het versterken van een breed innovatie-ecosysteem ligt niet binnen het bereik van 
competitieve bedrijven, ook niet wanneer deze bedrijven samenwerken. Een instituut die 
kennisinstellingen, bedrijven en overheid bijeen brengt zou dit wel kunnen.  

Een innovatie-ecosysteem kan dankzij de integratie van publieke en private kennis de 
ontwikkeling van weerbare gewassen voor productieve en duurzame teelten versnellen. Het 
vraagt om een nieuwe impuls in vruchtbare samenwerking tussen disciplines, bedrijven, 
onderwijs en andere stakeholders. De Nederlandse samenleving krijgt er behoud en groei van 
een wereldwijd leidende sector voor uitgangsmaterialen voor terug. Deze toegevoegde waarde 
producten zullen mondiaal geëxporteerd kunnen worden zie ook figuur ‘Visie op export’. 

 
 Hoe kansrijk is Nederland binnen deze sector? Hoe verhoudt Nederland zich tot 

buitenlandse ontwikkelingen op dit gebied? 

Nederlandse export speelt op het gebied van uitgangsmaterialen een grote rol; 40% mondiale 
exportmarkt voor groentezaden, 30% van de zaden voor siergewassen en bijna 60% voor 
pootaardappelen.  

Nederland heeft een stevig wetenschappelijk fundament opgebouwd, maar ervaart nu 
concurrentie op het gebied van zaden en uitgangsmaterialen van landen met opkomende 
economieën (China, Brazilië, India, Iran, Turkije en Mexico). Het voorstel van CROP-XR wil met 
het innovatie-ecosysteem de koplopers positie behouden.  

 Welke maatschappelijke consequenties neemt deze transitie met zich mee? Is er 
voldoende draagvlak in de samenleving (producenten, consumenten, boeren) voor deze 
transitie?  

De ontwikkeling van weerbare gewassen voor duurzame land- en tuinbouw als antwoord op 
uitdagingen rond landbouw, voedselzekerheid, gewasbescherming, duurzaamheid, 
biodiversiteit en klimaatadaptatie kent voldoende maatschappelijk draagvlak. De methode van 
genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) stuit wel op bezwaren. Deze bezwaren hebben 
vooral betrekking op de zorg van een mogelijk onomkeerbaar negatieve impact op het 
ecosysteem. Wat heeft dit voor gevolgen op complexiteit en samenhang van het ecosysteem? 
Wat is het risico voor de biodiversiteit? Transgenic pollen harms monarch larvae | Nature  

Potential benefits and risks of genetic engineering - Variation - AQA - GCSE Biology (Single 
Science) Revision - AQA - BBC Bitesize 

Mogelijke worden er (te) veel voordelen toegekend aan de methode van ggo’s met 
onvoldoende oog voor de neveneffecten hiervan in het complexe ecosysteem (men overziet 
niet alle nadelen). Het is daarom veiliger dat CROP-XR zich ook inzet op conventionele 
veredelingstechnieken en andere onderdelen zoals systeeminnovaties (bijv. strokenteelt). 

 Is er daadwerkelijk sprake van (een van de type) marktfalen (zoals coördinatie-, systeem-, 
en transformatiefalen)? 

Ja. De huidige generieke maatregelen van stimulering in meer R&D bij bedrijven, zijn niet 
voldoende om de benodigde fundamentele diepte-investeringen in nieuwe 
veredelingsmethoden voor weerbare gewassen van de grond te krijgen. Bij CROP-XR zet men 
de maatschappelijke uitdagingen centraal. Men wil een nieuwe generatie 
plantenveredelingsmethoden ontwikkelen in een samenhangend programma. Hiermee is men 
feitelijk bezig met de groeimarkt voor morgen. 

 Is dit een transitie die structureel bekostigd moet worden door de overheid? 

De uitdagingen m.b.t. klimaat zijn te groot om te wachten totdat de markt het oppakt. 
Gewasveredeling is immers een langdurig traject van minimaal 10 jaar. Het versterken van 
een breed innovatie-ecosysteem (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) is van 
wezenlijk belang om deze transitie te versnellen.  

Ook is het van belang dat nieuwe wetenschappelijke fundamenten in het publieke domein 
komen. Hiermee zijn ze ook toegankelijk zijn voor mkb bedrijven.  



 

Voor deze investering is bekostiging vanuit de overheid gewenst. Deze bekostiging door de 
overheid zal na verwachting, door de ontwikkeling van vermarktbare uitgangsmaterialen, in 
2032 zijn afgebouwd.  

 Is er samenhang tussen de verschillende onderdelen? Welke onderdelen van het voorstel 
zijn, gezien de uitdagingen en ontwikkelingen binnen de sector, het belangrijkst? Welke 
prioritering kan er gemaakt worden? 

Er is sprake van een goede samenhang. Het CROP-XR instituut geeft ondersteuning aan alle 
projecten die worden uitgevoerd in diverse programmalijnen te weten: 

o Plant-XR: ontwikkelen smart-data plantenveredelingsconcept 
o Data-XR: modellering en infrastructuur 
o Agro-XR: weerbare productiesystemen zoals strokenteelt,  
o Edu-XR: kennisontwikkeling en opleiding 
o Transfer-XR; brede toepassing in andere gewassen 

Hierin is Edu-XR van groot belang, immers zonder goede medewerkers kan er onvoldoende 
gewerkt worden aan de nieuwe generatie veredelingsmethoden. Het versterken van het 
innovatie-ecosysteem vereist actie die gericht zijn op het opleiden van menselijk kapitaal. Dit 
onderdeel wordt voldoende erkend in het voorstel van CROP-XR. Overigens vraagt de gehele 
organisatie van CROP-XR instituut dedicated mensen. Ondanks het uitgebreide ontwerp van de 
governance zal focus op de voortgang van de diverse programmalijnen voorop moeten blijven 
staan. 

 
 Door welke partijen worden dergelijke transities gewoonlijk gedragen? Zijn de juiste 

partijen betrokken bij dit voorstel? Welke partijen ontbreken? 

Bij dit voorstel zijn de juiste partijen betrokken zoals Plantum, Topsector Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen, universiteiten, agrarische hogescholen, de drie grootste Nederlandse 
veredelingsbedrijven en technologiebedrijven.  

 Zijn er verder nog zaken die u mee wilt geven? 

In het voorstel wordt aangegeven dat de voedingswaarde richting 2050 met 50 tot 100% moet 
toenemen om aan de groeiende vraag te voldoen. Er wordt niet gesproken over een betere 
verdeling van voedsel in de wereld (1,9 miljard mensen met overgewicht en 800 miljoen mensen 
ondervoed) en er wordt ook niet gesproken over het beperken van voedselverspilling (een derde 
deel van het voedsel wordt verspild). Inzetten op deze thema’s kunnen eveneens een groot deel 
van de toenemende vraag naar voedsel invullen.  

Plantenveredeling alleen zal niet voor hogere opbrengsten zorgen. Ook andere actoren zoals 
verbeteren van bodemkwaliteit en verhogen van biodiversiteit zijn daarbij van essentieel belang. 
Het is van belang om naar het totale samenhang te kijken.  

Positief is dat men in het plan voorziet van een laagdrempelig ‘onderzoekshotel’ waar MKB-
bedrijven hun eigen toepassingen kunnen te ontwikkelen o.b.v. opgedane kennis en expertise in 
CROP-XR.  
 

 Alles in ogenschouw nemend denkt u dat het voorstel goed aansluit op de uitdagingen en 
ontwikkelingen van de sector en dat de kansen binnen de sector goed benut worden?  

Het smart-data veredelingsconcept is een innovatie die goed aansluit bij de Nederlandse 
kennisinfrastructuur. Deze gecombineerde aanpak met o.a. systeeminnovaties zoals bijv. 
strokenteelt moeten uiteindelijk leiden tot meer kennis over weerbaarheid en tot meer weerbare 
gewassen die beter bestand zijn tegen klimaatextremen.  



Switch 2 SFS (sustainable food systems) 

EUR 329,5 mln NGF + EUR 164,9 mln deelnemende partijen 

 Wat is precies de markt? Hoe groot is de markt? Is dit een gamechanger of een niche? 
Graag dit kwantificeren. 

Betreft een initiatief om het wereldwijde voedselsysteem te veranderen in volledig circulair en 
klimaatpositief. Een derde deel van de broeikasgasemissies is afkomstig uit het voedselsysteem.  

Switch2 SFS wil broeikasemissies reduceren met minimaal 27 Mton i.c.m. een verdienvermogen 
van EUR 1,3 miljard tot 2032 in Nederland. In 2050 wil men een reductie van 211 Mton realiseren 
met een verdienvermogen van EUR 7,1 miljard.  

Als dit slaagt, is er sprake van een gamechanger. Wellicht kunnen hier ook elementen ingezet 
worden om broeikasgasemissies te beperken bij non-food sectoren die tweederde deel van de 
broeikasgasemissies veroorzaken.  

Financiële onderbouwing wordt berekend middels een kengetallenberekening op basis van de 
toegevoegde waarde van de netto agrifoodtech-export. Hierbij worden een aantal aannames 
gedaan m.b.t. de groeigraad. Ik kan niet beoordelen in hoeverre dit een reële berekening is.  

 Welke ontwikkelingen spelen er op dit moment binnen deze sector en welke toekomstige 
ontwikkelingen kunnen we verwachten? Sluit het voorstel hier goed op aan?  

Switch2 SFS richt zich op het mondiale voedselsysteem met een broeikasuitstoot van ca 34%. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door de productie van dierlijke eiwitten (incl. landgebruik) en 
verwerkingsprocessen.  

In het Nederlandse landbouwsysteem gaat het om de volgende emissies:  

 

Om dit te reduceren doet Switch2 SFS een aantal voorstellen om de emissies te beperken. Dit sluit 
goed aan bij de opgaven in het klimaat akkoord (Paris Alignment).  

 Sluit het voorstel goed aan bij de huidige maatschappelijke uitdagingen? 



Nederland heeft diverse opgaven zoals invulling geven aan het klimaatakkoord van Parijs, Kader 
Richtlijn Water en aan de gestelde doelen van de Habitatrichtlijn. Voedsel produceren met een 
lagere milieuafdruk is een grote maatschappelijke opgave. Het voorstel sluit hier goed bij aan.  

 Wat is de mogelijke potentie (economisch, maatschappelijk etc.) en risico’s van de sector? 

Het huidige verdienvermogen staat onder druk. De sector moet produceren binnen de 
milieugebruiksruimte. Dit betekent minder beslag leggen op het milieu in de vorm van 
ammoniakuitstoot, belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten, het beslag op grond, 
de productie van broeikasgassen, de emissie van gewasbeschermingsmiddelen, de invloed op de 
biodiversiteit. 

Ook maatschappelijk neemt het draagvlak voor de huidige productiewijzen af. Transities naar een 
duurzaam voedselsysteem zijn nodig en dat is waar dit projectvoorstel invulling aan wil geven.  

 Hoe kansrijk is Nederland binnen deze sector? Hoe verhoudt Nederland zich tot 
buitenlandse ontwikkelingen op dit gebied? 

Gezien het dichtbevolkte land met een hoog productief landbouwsysteem kan deze transitie in 
Nederland veel impact maken. Economie in balans met ecologie is een voorwaarde. Nederland is 
een kennisland met jarenlange ervaringen op het gebied van agrofood. Instituten zoals WUR zijn 
wereldwijd bekend.  

Ook op het gebied van meetinstrumenten zijn een aantal tools ontwikkeld. Denk hierbij aan de 
home | Open Bodem Index , Biodiversiteitsmonitor melkvee Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 
en de ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Biodiversiteitsmonitor maakt 
prestaties akkerbouw inzichtelijk - WUR. T.o.v. andere landen loopt Nederland hierin voorop. Om 
deze koplopers rol te behouden is innoveren nodig.  

 Welke maatschappelijke consequenties neemt deze transitie met zich mee? Is er 
voldoende draagvlak in de samenleving (producenten, consumenten, boeren) voor deze 
transitie?  

Urgentie om te komen tot een voedselsysteem met minder milieu impact wordt door alle partijen 
gevoeld. Draagvlak om tot een andere productiewijze te komen zal afhangen van het 
verdienmodel. Duurzamer produceren betekent veelal een hogere kostprijs. Deze kosten zullen in 
de keten opgevangen moeten worden. Consumenten zullen uiteindelijk meer voor het voedsel 
moeten betalen. In Nederland besteden we slechts 10-15% van ons besteedbaar inkomen aan 
voedsel. Vergeleken met veel andere landen betalen we erg weinig voor voedsel. De prijs voor 
voedsel in Nederland is (te) laag. 

 Is er daadwerkelijk sprake van (een van de type) marktfalen (zoals coördinatie-, systeem-, 
en transformatiefalen)? 

Ja. Op dit moment is er geen financiële prikkel om te komen tot een duurzamer voedselsysteem. 
Een kleine groep bewuste consumenten is bereid om meer voor voedsel te betalen, echter die 
groep is niet heel groot. Middels een bewustwordingsprogramma kan deze groep iets groter 
worden, maar de verwachting is dat dit nog steeds een beperkte omvang zal behouden. Op 
vrijwillige basis zal het dan niet lukken om het voedselsysteem op grootschalige wijze te 
verduurzamen. Klimaatvriendelijke ketens komen op dit moment nog onvoldoende van de grond 
en de werkelijke kosten van voedselproductie worden niet doorberekend aan de consument.  

 Is dit een transitie die structureel bekostigd moet worden door de overheid? 

In een transitie fase kan de overheid een deel van de bekostiging op zich nemen. Denk hierbij aan 
stimulering van een duurzaam voedselaanbod middels belastingen; lagere heffingen op gezond 
onbewerkt voedsel/voedsel met lage footprint en hogere heffingen op ongezond bewerkt 
voedsel/voedsel met hoge footprint. Ook kan er een link gelegd worden tussen voeding en 
gezondheid door het stimuleren van een gezonde leefstijl (gezonde voeding = minder zorgkosten).  

Verder kan door afspraken te maken voor minimale productiestandaarden een eerlijker level 
playing field ontstaan. Hierdoor kunnen Nederlandse boeren beter concurreren met buitenlandse 
boeren die soms tegen lagere productiestandaarden produceren. Dit betekent dat er niet alleen 



gekeken moet worden of er geen residuen aanwezig zijn in het voedsel, maar dat er ook gekeken 
moet worden naar de productiewijzen in het land van herkomst. Daar waar regelgeving beperkend 
is, zal de overheid moeten bekijken waar herstel nodig is.  

Wanneer de randvoorwaarden passend zijn, kan de markt de transitie overnemen en is financiële 
bijdrage vanuit de overheid niet meer nodig.  

Switch2SFS beoogt derhalve aan het einde van de 10 jaar het ecosysteem in Nederland zodanig te 
hebben gepositioneerd dat de (internationale) markt in combinatie met reguliere instrumenten dit 
verder kan oppakken. 

 Is er samenhang tussen de verschillende onderdelen? Welke onderdelen van het voorstel 
zijn, gezien de uitdagingen en ontwikkelingen binnen de sector, het belangrijkst? Welke 
prioritering kan er gemaakt worden? 

Er is voldoende samenhang tussen de drie Switches; Nieuwe voedselbronnen, Nieuwe 
verwerkingsmethoden en Nieuwe Klimaatvriendelijke keten. De laatste is het belangrijkste, zie ook 
opmerkingen bij de voorlaatste bullet.  

 Door welke partijen worden dergelijke transities gewoonlijk gedragen? Zijn de juiste 
partijen betrokken bij dit voorstel? Welke partijen ontbreken? 
 

Relevante markt- en ketenpartijen zijn aanwezig. Primaire sector (boeren) zijn vertegenwoordigd 
door de brancheorganisaties. Risico is dat agrofood bedrijven (daar waar de transitie doorgevoerd 
moet worden) gaan afhaken bij onvoldoende economisch perspectief. Risico is ook dat de 
consument onvoldoende kiest voor duurzaam geproduceerd voeding omdat in de huidige markt dit 
voedsel duurder is. True cost accounting zou hierin een oplossing kunnen bieden.  

 Zijn er verder nog zaken die u mee wilt geven? 

Bij Switch 1: Nieuwe voedselbronnen wordt o.a. gesteld dat door toenemende 
maatschappelijke bewustzijn, de vraag naar alternatieve eiwitbronnen zal groeien (met name 
vleesvervangers). Via een Centrum voor duurzame consumptie zouden gedragsveranderingen bij 
de consument in gang gezet moeten worden. Echter wanneer duurzame geproduceerde producten 
duurder blijven dan ‘gangbare’ producten zal het voedselsysteem nauwelijks wijzigen. Dit blijkt 
ook uit de studie De eiwittransitie is nog maar net begonnen - Rabobank en Peulvruchten in 
Nederland: kansen, maar nog niet klaar voor comeback - Rabobank waarin o.a. wordt aangegeven 
dat onder de huidige condities de markt van alternatieve eiwitten tot 2035 nog een niche markt zal 
blijven. 

Bij Switch 2; Radicaal nieuwe verwerkingsmethoden wordt o.a. voorgesteld om een eerste 
lokale verwerking op het boerenerf te doen. Gezien de huidige efficiënte werkwijze van de zuivel-, 
suiker- en aardappelverwerkers waarbij nauwelijks afval wordt geproduceerd, verwacht ik hier 
niet/nauwelijks winst in het verminderen van broeikasemissies.  

Bij Switch 3; Nieuwe klimaatvriendelijke ketens waarbij marktwensen, productiebronnen en 
verwerkingen aan elkaar gekoppeld worden en verspilling wordt geminimaliseerd, acht ik relevant 
en kansrijk om daadwerkelijk het voedselsysteem te verduurzamen. Uiteindelijk zal ecologie en 
economie met elkaar in evenwicht moeten komen.  

Alhoewel Bionext als een van de betrokken partijen bij het opstellen van het programma staat 
vermeld, mis ik specifieke aandacht voor biologisch. In de Farm to Fork strategie is een ambitie 
van 25% biologische landbouwareaal opgenomen, terwijl Nederland op ca 4% biologisch 
landbouwareaal zit. Om aan deze opgave te voldoen, zullen hier nog slagen in gemaakt moeten 
worden wat mogelijk binnen Switch2SFS opgepakt kan worden.  

 Alles in ogenschouw nemend denkt u dat het voorstel goed aansluit op de uitdagingen en 
ontwikkelingen van de sector en dat de kansen binnen de sector goed benut worden?  

Het voorstel van Switch2SFS versterkt de innovatiekracht, geeft invulling aan reductie van 
klimaatemissies, werkt aan verduurzaming van het voedselsysteem en wil deze oplossingen 
vermarkten wat bijdraagt aan groei voor Nederland. Tevens wordt goede aansluiting gezocht bij 



internationale ontwikkelingen zoals de VN (Food Systems Summit) en de EU (Farm to Fork-
strategie).  

Goed uitgewerkt voorstel met voldoende samenhang zowel in de breedte alsook in de diepte. 
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1 Inleiding 

Een omvangrijke en langjarige projectaanvraag, waarin stevig wordt geïnvesteerd in de bredere 

waarde van bestaande en duurzamere ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Dat verdient bij 

voorbaat een serieuze kans voor financiering vanuit het Nationaal Groeifonds. Al decennialang 

verbaas ik mij over het structureel veronachtzamen van de bredere waarde van de vaak veel te stenige 

en anonieme bedrijventerreinen. Het handelsmerk van deze gebieden is de zeer matige kwaliteit en 

openbare ruimte. Daarnaast wordt vaak totaal voorbij gegaan aan een gedegen landschappelijke 

inpassing. Door de stenige omgeving zijn bedrijventerreinen tijdens warme perioden  ware hitte-

eilanden en lopen bij hoosbuien ook als eerste ‘over’. Hoopgevend is dat het maatschappelijk debat 

rond verdozing (logistiek en datacentra) ervoor zorgt dat bedrijventerreinen eindelijk hoger op de 

agenda komen. Het is niet uit te leggen dat deze gebieden - waar nota bene zo’n 30% van alle banen en 

vaak de meer stuwende bedrijven zijn gevestigd die zorgen voor 40% BRP - zo stiefmoederlijk wordt 

bedeeld. In andere woorden: 30% van de beroepsbevolking werkt en 40% BRP wordt verdiend op 

schrale, karige gebieden met weinig groen en kwaliteit, die vaak synoniem staan met typeringen als 

verrommeling, verdozing, 9-5 gebieden, grijs en anoniem. De focus in de IVN Natuureducatie 

aanvraag op groen, gezond en klimaatbestendig is dan ook niet meer dan logisch. De circulaire 

bijdrage van bedrijventerreinen aan de afspraken vanuit het Klimaatakkoord wordt sterk onderschat. 

Bedrijventerreinen verdienen aandacht en financiering van het Groeifonds.  

De aanvraag 

In de aanvraag wordt de onderbenutte potentie van deze gebieden aangekaart. Naast de vele banen en 

bedrijven kunnen volgens de aanvraag de gebieden ook veel meer onderdeel worden van de omgeving, 

gezonder en groener worden voor de gebruikers, kan de enorme circulaire potentie worden benut en 

kunnen de gebieden een beter functionerend ecosysteem worden. De grote urgentie, potentie en 

stijgende maatschappelijke actualiteit (zeker rond verdozing) komt echter nog niet optimaal in het 

voorstel terug. Wellicht heeft het format en de criteria voor het Groeifonds dit bemoeilijkt. Een nieuw 

en interessant gezichtspunt daarentegen is de betrokkenheid van de groensector en de 

arbeidsmarktdimensie van deze sector bij de aanvraag. Dat kom je namelijk niet vaak tegen. Dit is een 

sterk punt, wat nieuwsgierig maakt en bovendien aansluit op de trend van vakmanschap, 

ambachtelijkheid en het omarmen van het belang van het VMBO-MBO. De eerste reacties over het 

belang van het MBO door de nieuwe Minister van OC&W zijn hoopgevend.  

Onduidelijk is nog hoe deze aanvraag zich verhoudt tot de landelijke Versnellingsagenda 

bedrijventerreinen1, waar sommige consortiumpartners ook bij betrokken zijn. Dit geldt ook voor 

andere vergelijkbare programma’s, zowel op provinciaal, regionaal en lokaal niveau, alsook vanuit 

werkgevers en milieufederaties. De aanvraag was sterker geworden als de samenhang tussen deze 

programma’s uitgebreider aan bod kwam en het helder werd dat overlap tussen programma’s wordt 

voorkomen. In dit kader verwijs ik ook naar initiatieven vanuit WUR2, het Groene Brein3, TNO4, 

Waterschappen5, Clok6, evenals onderzoeken door Hanze7, en Saxion8. Helder is dat het betrekken van 

 
1 https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/Bijlages%20bij%20evenementen/1.%20Bert 

%20Strijker%20en%20Ruben%20Schutte%20-%20Transitiemakers.pdf en eerder 
https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/praktijkvoorbeelden/dossier/vergroenen-bedrijfsterrein 

2 https://www.wur.nl/nl/project/Groene-inspirerende-bedrijventerreinen.htm 
3 https://www.p-plus.nl/resources/articlefiles/Deondernemendeambtenaar.pdf en https://hetgroenebrein.nl/programma/sociaalcirculair/ 
4 https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-energie-producerende-gebouwde-

omgeving/versnelde-verduurzaming-lokale-warmtevoorziening/bedrijventerreinen-versneld-energiepositief/ 
5  https://www.hvhl.nl/onderzoek/projecten-content/klimaatadaptieve-bedrijventerreinen.html en https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-

ben-een-ondernemer/bedrijventerreinen 
6  https://clok.nl/training-energiepositief-bedrijventerrein/ 
7  https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/klimaatadaptieve-bedrijventerreinen 
8  https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/energietransitie-op-bedrijventerreinen/ 

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/Bijlages%20bij%20evenementen/1.%20Bert%20%20Strijker%20en%20Ruben%20Schutte%20-%20Transitiemakers.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/Bijlages%20bij%20evenementen/1.%20Bert%20%20Strijker%20en%20Ruben%20Schutte%20-%20Transitiemakers.pdf
https://www.p-plus.nl/resources/articlefiles/Deondernemendeambtenaar.pdf
https://www.hvhl.nl/onderzoek/projecten-content/klimaatadaptieve-bedrijventerreinen.html
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100% van alle relevante stakeholders te ver gaat. Voor een aanvraag van deze omvang zou een helder 

governance overzicht en projectbeheersing om overlap te voorkomen en werk met werk te maken, niet 

misstaan. 

Samenwerking met onderwijs 

Sterk punt is de samenwerking tussen overheid, ondernemers en bij dit consortium betrokken 

kennisinstellingen/onderwijs. Er wordt een mooie link gelegd met de opleidingen, het betrekken van 

de opleidingen en de groensector in het bijzonder. Op deze manier realiseer je duurzame impact en 

zorg je echt voor leven lang leren rond de noodzakelijke verduurzaming van de planning van 

bedrijventerreinen. Helder is dat er grote tekorten dreigen aan arbeidskrachten om de verduurzaming 

van bedrijventerreinen uit te gaan voeren. Goed dat dit wordt meegenomen in de aanvraag. Jammer is 

dat de exacte invulling van het onderwijs, de arbeidsmarktstrategie en rol living labs nog wat 

algemeen blijft. Dit zal met deze partners zeker goed komen. De huidige passage komt - juist omdat 

dit nieuwsgierig maakt en maatschappelijk zeer urgent is - nu wat over als een gemiste kans.  

Strategisch moment 

Het voorstel sluit aan op het recente coalitieakkoord. De belangrijkste relevante passages zijn: 

‘Hittestress tijdens een warme periode is een steeds groter probleem en veroorzaakt een piek in het 

overlijden van vaak kwetsbare mensen. Om dit tegen te gaan bevorderen we het toevoegen van meer 

groen, water en lichte oppervlakten in dichtbebouwd gebied. Dit leidt tot meer schaduw, verdamping 

en reflectie. We zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving door het steviger aanpakken van 

milieucriminaliteit en milieurisico’s. Het rapport van de Adviescommissie Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving (commissie-Van Aartsen) wordt hierbij betrokken. Het kabinet zet zich in 

voor een goede ruimtelijke inrichting, het beschermen van onze natuur, het tegengaan van de 

funderingsproblematiek als gevolg van bodemdaling, het voorkomen van verrommeling en verdozing 

van onze leefomgeving en de ruimtelijke inpassing van onze energie transitie. Daartoe actualiseren we 

de Nationale Omgevingsvisie, scherpen deze aan en komen we met een uitvoeringsprogramma. De 

minister voor VRO heeft een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid, zowel ten aanzien van 

verstedelijking als ten aanzien van andere opgaven met een sterke ruimtelijke component. We 

versterken het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat en stimuleren met een duidelijke strategie een 

maakindustrie die vooroploopt. Dat doen we door te voorzien in goed opgeleid personeel en het tekort 

aan technisch en praktisch opgeleide werknemers aan te pakken. Door het bieden van een stabiel en 

voorspelbaar ondernemingsklimaat. En door in te zetten op een gelijk speelveld en bescherming te 

bieden tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa. Andersom vragen we van bedrijven om hun 

eerlijke bijdrage te nemen en rekening te houden met mensen en leefomgeving. We zetten in op 

strategische onafhankelijkheid door productie van cruciale (half)producten in Europa en door het 

beschermen van vitale processen en het voorkomen van ongewenste zeggenschap in vitale bedrijven’.  

Dit voorstel komt op een strategisch belangrijk moment; nu het debat over verdozing, meer Rijksregie 

in de ruimtelijke ordening en noodzaak van vergroening hoog op de agenda staat. Meer en meer wordt 

duidelijk hoe groot de circulaire potentie van bedrijventerreinen is en het grote sociaaleconomisch 

belang van deze gebieden. Dit voorstel levert tevens een bijdrage aan de noodzakelijke concretisering 

van de brede welvaart op lokaal niveau rond vergroening, klimaatadaptatie en gezondheid. De 

aanvraag omschrijft kernachtig de noodzaak te investeren in samenwerking : "Zonder ingrijpen 

worden alle opgaven voor biodiversiteit, energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie los en na 

elkaar opgepakt. Dit zou een grote extra inzet van alle partijen vergen en suboptimale maatregelen 

opleveren".  

Het voorstel sluit mooi aan op een steeds belangrijker wordende trend waarbij de waarde van groen op 

het welbevinden van mensen en ondernemers aan bod komt. Illustratief zijn bijdragen zoals:  
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• Ontwikkelaars maken het geluk van mensen niet, maar dragen er wel aan bij9  

• Groen in de stad: hoe doen we dat?10  

• Vijf stappen op weg naar een groen-blauwe inrichting van een bedrijventerrein11. 

2 Strategische onderbouwing 

Nadruk in deze review ligt op de strategische onderbouwing van deze aanvraag. Het slothoofdstuk 

gaat kort in op overige zaken wat betreft de rol van het Rijk en lagere overheden. Wat betreft het 

advies over de strategische onderbouwing van de projectaanvraag ‘Werklandschappen van de 

toekomst; Groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen’ worden de twaalf strategische 

criteria die vanuit het Nationaal Groeifonds zijn gesteld, gevolgd. 

2.1 De bijdrage aan maatschappelijke transities  

Met de verwijzing naar de 'theory of change' en het denken van onder meer de vakgroep van de EUR-

Drift over transitie toont men aan op de hoogte te zijn van belangrijke kaders op dit vlak. Het voorstel 

raakt nadrukkelijk aan de enorme klimaat-, energie- en circulaire transitie waar we voor staan. Toch 

blijft dit nog wat aan de algemene kant, terwijl er meer voorbeelden bekend zijn wat vergroening, 

klimaatadaptatie en gezonde bedrijventerreinen kunnen opleveren. Natuurlijk is het goed dat men aan 

de slag wil in de gebieden, echt met de groensector samen wil vergroenen en de bredere waarde van 

meer leefbare bedrijventerreinen aan gaat tonen. Het lijkt nu echter net alsof er nog niet zoveel is op 

dit vlak. Vanuit de betrokken partners is een veelheid aan kennis en informatie beschikbaar die nu nog 

wat mager is gebruikt en benut in het voorstel. Punt van aandacht is ook hoe serieus en stevig het 

onderwerp circulaire economie wordt betrokken in dit voorstel. Of focust het voorstel vooral op 

klimaatadaptatie en vergroening? Laatste punt van aandacht is dat de daadwerkelijke transitie op 

bedrijventerreinen gedaan moet worden door de gebruikers, ondernemers en vooral de eigenaren in het 

gebied. Zonder medewerking, kennis wat bedrijven beweegt en draagvlak, is de kans op impact van dit 

lovenswaardige voorstel beperkt. Dit is - net als de noodzaak van een professionele organisatie van de 

partijen via diverse vormen van parkmanagement in het gebied – in het voorstel te algemeen 

uitgewerkt. Ik weet nu niet 100% zeker of dat dit onderzoek plaatsvindt met en niet óver het hoofd van 

bedrijven met steun van (vooral) de eigenaren. Het voorstel laat immers mooi zien hoe taai en complex 

de materie is en dat dit echt een coproductie met ondernemers moet zijn. De bijdrage van het voorstel 

aan de maatschappelijke transitie is groot, alleen maakt de aanvraag deze ambitie nog niet geheel 

waar. Suggestie is om bij de eventuele verdere uitwerking gebruik te maken van de rijke 

bedrijventerreinenstudies ten tijde van eerdere Rijksprogramma’s, die resulteerden in studies over de 

verzakelijking en parkmanagement12 van bedrijventerreinen13. Adviezen vanuit mooi Nederland14, de 

Taskforce Noordanus15, de daarop voortbordurende commissie Jorritsma en het afgeronde 

Rijksprogramma duurzame bedrijventerreinen. Van der Krabben, Pen, de Feijter (2015) hebben dit in 

‘de markt voor bedrijventerreinen’ in opdracht van Platform31-NWO op een rij gezet.  

 
9  https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/ontwikkelaars-maken-het-geluk-van-mensen-niet-maar-dragen-er-wel-aan-bij/ 
10  https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/groen-in-de-stad-hoe-doen-we-dat/ 
11  https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/vijf-stappen-op-weg-naar-een-groen-blauwe-inrichting-van-een-bedrijventerrein/ 
12 https://www.rug.nl/staff/p.h.pellenbarg/artikelen/publicaties/24.%20parkmanagement%20op%20bedrijventerreinen.pdf 
13 https://www.platform31.nl/publicaties/verzakelijking-bedrijventerreinen-heeft-toekomst 
14 https://www.infrasite.nl/bouwen/2009/10/16/innovatieprogramma-mooi-nederland-selecteert-26-projecten/?gdpr=accept 
15 https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/11/26/Eindrapport_Taskforce_Noordanus_Kansen_voor_Kwaliteit-

1378368658.pdf 
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2.2 De onderbouwing van probleem- en doelstelling(en), beoogde economische 

en maatschappelijke effecten, en de voorgestelde interventie(s), in 

vergelijking met mogelijke (beleids-)alternatieven 

Het is duidelijk dat er een noodzaak is te komen tot meer groen-blauwe werklandschappen. Deze 

opgave is op basis van de aanvraag goed uiteengezet. Het is jammer dat de juist zo interessante link 

met de uitdagingen en innovaties in de groensector en arbeidsmarkt relatief beperkt zijn onderbouwd. 

De opgave en urgentie blijft op hoofdlijnen in het voorstel en dat is jammer. De beoogde effecten rond 

bepaalde regelingen, leningen, fondsen voorbeelden, marketing, pps en inzet van stakeholders oogt 

logisch, maar ik heb wel twijfels of dit de meest effectieve en slimme aanpak is. In hoeverre is er 

ruimte voor bijsturing, experimenten met andere aanpakken of het over een andere boeg gooien? 

Duidelijk is dat er voor de helaas breed aanwezige onrendabele top voor de aanpak van bedrijven, 

Rijksfinanciering nodig is. Ik mis de bredere afwegingen waarom juist de gekozen aanpak het meest 

logisch is. Je kunt ook meer klassiek kijken naar wat bekend is over opknappen, revitaliseren en 

herstructureren. Of zoals de Topper-regeling ooit, je focussen op enkele terreinen met veel impact? Of 

via BIZ en andere manieren van fondsvorming werken aan vergroening? Of is vergroening de opmaat 

naar fondsvorming en uiteindelijk tot upgrading? In het verlengde hiervan ben ik aangenaam verrast 

over de bijdragen en cofinanciering van overheden, al weet ik niet hoe hard deze toezeggingen zijn. Er 

is namelijk nauwelijks financiering beschikbaar voor het opknappen van terreinen. Of betreft dit 

bestaande onderhoud- en beheerinvesteringen? Op sommige plekken wordt een link gelegd met 

infrastructuur en de cruciale bereikbaarheid van terreinen, maar dit wordt nauwelijks uitgewerkt, 

terwijl hier vaak veel geld mee gemoeid gaat. Dit vraagt nog nadere onderbouwing en analyse in 

relatie tot de MIRT. De onderbouwing en de beoogde effecten staan zeker beschreven, maar de 

bredere afwegingen en duiding is onderbelicht. Toch is het financiële commitment van overheden en 

andere betrokkenen een meer dan hoopvol signaal om echt te willen investeren in bedrijventerreinen. 

De multiplier van een eventuele groeifonds financiering is zeker aanwezig. Er wordt momenteel 

dusdanig weinig geïnvesteerd om de basis en organisatie op bedrijventerreinen op orde te krijgen, 

waardoor een vergroeningsimpuls wel eens kan leiden tot een noodzakelijke omslag of einde van de 

neerwaartse spiraal op verouderde terreinen.  

2.3 De algemene risico’s en afhankelijkheden (strategisch en/of contextueel) 

voor het bereiken van de doelstelling(en)  

De indieners hebben een stevig consortium opgezet, waarin relevante kennis aanwezig is met een 

trackrecord en kennis van bedrijventerreinen. In dat opzicht kun je concluderen dat de basis meer dan 

op orde is. Detail is dat het Ministerie van EZK nog niet meedoet, maar dat is oplosbaar. In de basis 

ligt er een degelijk plan en is dit consortium in staat de stevige ambities en concrete uitvoering waar te 

maken. Punt is wel dat de kracht en trackrecord van dit consortium niet voldoende is benut in dit 

voorstel en dat is jammer. Een aantal partijen is al gewoon aan de slag, boekt resultaten ook op 

gewone terreinen en werkt learning by doing, maar dit staat niet sterk beschreven.  

Grootste zorg is hoe de bedrijven en eigenaren op de terreinen meedoen en betrokken gaan worden. 

Zeker nu staan zij in de overlevingsstand, denken helaas niet verder dan de bedrijfskavels, zijn vaak 

niet georganiseerd en vaak nog niet zover met breder waardedenken. Terecht kiest men voor een 

aantal koploperterreinen waar parkmanagement en het vertrouwen van ondernemers al op een wat 

hoger plan ligt. Het slagen van dit projectvoorstel staat of valt wel met steun en vertrouwen van 

ondernemers. Dit is een enorme risicofactor die niet geheel uit de verf komt in dit voorstel. 

Tegelijkertijd kan uitvoering van dit voorstel ook juist weer helpen om samenwerking en draagvlak bij 

ondernemers in een gebied een impuls te geven. Er gaat namelijk echt concreet iets gebeuren op de 
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terreinen. Punt is alleen dat niet geheel helder is hoe dit wordt aangevlogen en wat de achterliggende 

strategie is.  

2.4 Legitimiteit: Zonder hulp van het Groeifonds voeren bedrijven of 

instellingen het project niet uit (randvoorwaarde) 

Het voorstel voldoet aan deze belangrijke randvoorwaarde. Voor de noodzakelijke blauw-groene 

opgave op bedrijventerreinen moet er simpelweg publiek en privaat budget bij en dat maakt deze 

aanvraag glashelder. Ik kan niet in detail beoordelen of de MKBA helemaal klopt, maar in 

kwalitatieve zin sluit de gekozen aanpak goed aan op breder waardedenken rond groen, blauw en 

gezondheid. De organisatiegraad van terreinen is dusdanig laag dat overheidsbudget noodzakelijk is en 

tegelijkertijd een impuls kan geven aan de upgrading van het gebied. Daarbij komt dat investeren in de 

openbare ruimte en omgevingskwaliteit zeker een taak is van de overheid. Immers zijn zij eigenaar 

van deze openbare ruimte. Daarbij komt dat 30% van de werkgelegenheid geconcentreerd is in deze 

gebieden en de circulaire potentie groot is. Actieve overheidsbemoeienis is daarmee op zijn plaats. 

2.5 Subsidiariteit: Het voorstel is gericht op problemen en/of kansen die op 

Rijksoverheid niveau uitgevoerd moeten worden (randvoorwaarde).  

Het nieuwe coalitieakkoord maakt dit helder. Er is meer ruimtelijke regie nodig, er zijn grote zorgen 

over verdozing, klimaatadaptatie en vergroening. Zie in dit kader de verwijzing in paragraaf 1 naar het 

coalitieakkoord. Dit voorstel van IVN zal diverse bewindspersonen en in het bijzonder de Ministers 

van VRO, Klimaat en EZK een extra steun in de rug geven wat betreft het versterken van de 

ruimtelijke regie, het voldoen aan onze klimaatambities en het op orde brengen van de basis van ons 

vestigingsklimaat. De recente oproep van SKBN van 21-1-2022 aan deze bewindspersonen is in dit 

kader helder, zie stadszaken.nl16. Eerdere bijdragen via ditzelfde forum bevestigen dit17.  

2.6 Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten  

In het voorstel worden diverse verwijzingen genoemd, maar de kracht en trackrecord van dit 

consortium had beter benut kunnen worden. Er ontbreekt een literatuurlijst. Tevens mist de verwijzing 

naar een aantal basiswerken over de Nederlandse planning van bedrijventerreinen vanuit 

onderzoeksgroepen van Van der Krabben, Bugge, Peek, Pen, Snep, Quist en onderzoekers gelieerd aan 

gebiedsontwikkeling.nu zoals Van den Berghe, Nefs en Van Bueren. Hetzelfde geldt voor de 

onderzoeksmatige kennis vanuit lopende en afgeronde onderzoeksprogramma's via NWO en SIA zoals 

vermeld staat via verdus.nl18. In dit kader verwijs ik naar de VerDuS synthesestudie Ruimtelijke 

dynamiek in wonen en werken - een synthese van onderzoek naar continuïteit en verandering19. Deze 

aanvraag was nog sterker en agenderender geweest als er nog meer was voortgebouwd op de state-of-

the-art onderzoeksmatige kennis zoals boven genoemd. En er extra aandacht was besteed aan de 

opmerkelijk geringe aandacht voor onderzoek naar ruimte voor werken. De daadwerkelijke 

 
16 https://stadszaken.nl/artikel/4018/bedrijventerreinen-kunnen-rob-jetten-helpen-met-klimaatambities 
17 https://stadszaken.nl/artikel/2393/de-cruciale-rol-van-bedrijventerreinen-in-de-energietransitie en 

https://stadszaken.nl/artikel/3019/bedrijventerreinen-moeten-flink-aan-de-bak-om-paris-proof-te-worden en 
https://stadszaken.nl/artikel/2377/bedrijventerreinaanpak-loont-meer-dan-wijkaanpak en 
https://stadszaken.nl/artikel/797/bedrijventerreinen-als-energietransitiehubs 

18  http://www.verdus.nl 
19  https://www.verdus.nl/ruimtelijke-dynamiek-in-wonen-en-werken-een-synthese-van-onderzoek-naar-continuiteit-en-verandering/ 

https://stadszaken.nl/artikel/2393/de-cruciale-rol-van-bedrijventerreinen-in-de-energietransitie
https://stadszaken.nl/artikel/3019/bedrijventerreinen-moeten-flink-aan-de-bak-om-paris-proof-te-worden
https://stadszaken.nl/artikel/2377/bedrijventerreinaanpak-loont-meer-dan-wijkaanpak
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technologische kennis die nodig is te komen tot meer groen-blauwe bedrijventerreinen is namelijk wel 

aanwezig in dit consortium. 

2.7 De aansluiting bij internationale ontwikkelingen en/of buitenlandse 

voorbeelden.  

Het wordt zeker aangestipt en deze kennis is aanwezig in dit consortium, maar hier was een meer 

uitgebreide verwijzing en benutting op zijn plaats geweest. Je had graag meer concrete info willen 

krijgen over deze cases, reeds bekende lessen etc. Natuurlijk komt dit met dit consortium en alle 

deelnemende partijen goed, maar het blijft nog wat algemeen allemaal. Er zit zoveel kennis en potentie 

in de aanvraag, dat je ook hier gevoel hebt dat er meer uit te halen valt en de relevantie voor een 

groeifonds aanvraag daardoor groter was geworden. Punt van aandacht is wel dat ons planningsysteem 

dusdanig uniek is, dat het goed is om verwachtingen te temperen wat betreft leereffecten vanuit het 

buitenland. In de publicatie “De markt voor bedrijventerreinen” 20 van Platform31 - kennis- en 

netwerkorganisatie voor stad en regio wordt dit uitgebreid beschreven. 

2.8 De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland.  

Kracht van dit voorstel is dat er expliciet aandacht is voor een vergeten dimensie van ons 

vestigingsklimaat, de vele bedrijventerreinen waar innoverende, exporterende en beeldbepalende 

industriële bedrijven ruimte hebben en krijgen om te ondernemen. De ambitieuze aanvraag richt zich 

op een groot deel van ons stuwende en ook exporterende bedrijfsleven. De bedrijfsomgeving krijgt 

met dit voorstel een enorme impuls en indirect zorgt dit ook voor meer maatschappelijk draagvlak 

voor bedrijventerreinen. Regionale economische of stedelijke groei is uiteindelijk afhankelijk van de 

in de regio of stad aanwezige stuwende bedrijven. Bedrijventerreinen zijn van oudsher juist 

ontwikkeld om deze stuwende bedrijven een plek te bieden21. De cijfers dat 30% van de 

werkgelegenheid en 40% van het BRP gekoppeld zijn aan bedrijventerreinen is veelzeggend voor het 

nationale belang van deze gebieden. 

2.9 De aansluiting van het voorstel bij bestaande nationale initiatieven en 

prioriteiten  

Het Ministerie van EZK werkt al aan een versnellingsagenda bedrijventerreinen, de TKI urban energy 

noemt voor het eerst specifiek bedrijventerreinen als een van de speerpunten en organiseert deze 

kennis in een webinarreeks ‘Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen - Warmte & Koude | 

Topsector Energie’22. Eerder werd al aangegeven dat de nieuwe coalitie meer ruimtelijke regie pakt, 

ook rond ruimte voor werken, vergroening en verdozing23. Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt en 

zeker rond meer uitvoerende en MBO-banen is een van de grote uitdagingen waar de Ministers van 

OC&W en SZW voor staan. Deze aanvraag speelt in op het tekort aan groene banen voor de 

uitvoering van de grote groen-blauwe opgave waar we voor staan. Zie onder meer dit artikel van 

Hortipoint: Krapte op arbeidsmarkt ook voelbaar in groene sectoren24. Er is zeker een link met de 

aanpak van de woningnood en mogelijke woningbouw op en rond bedrijventerreinen, maar deze link 

zou meer uitwerking verdienen. Een groener en blauwer bedrijventerrein beschermt het omliggende 

 
20  https://www.platform31.nl/publicaties/de-markt-voor-bedrijventerreinen 
21 https://stadszaken.nl/artikel/1405/woningbouw-zaait-onrust-op-werklocaties 
22  https://www.topsectorenergie.nl/agenda/webinarreeks-verduurzaming-en-renovatie-van-bedrijventerreinen-warmte-koude 
23 https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/10/29/advies-xxl-verdozing 
24  https://www.hortipoint.nl/deboomkwekerij/krapte-op-arbeidsmarkt-ook-voelbaar-in-groene-sectoren/ 
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landschap en daarmee ook onder meer woningen die uitkijken op dit landschap. Onduidelijk is of 

mogelijke woningbouw op en naast bedrijventerreinen kan worden gecombineerd met de financiering 

van de upgrading van de terreinen. De business case van dit voorstel en MKBA slaat hierdoor 

positiever uit, al is dit nu nog vooral een theoretische gedachte-oefening. Dergelijke rekenexercities 

gebeuren nog nauwelijks in de praktijk.  

2.10 De toekomstbestendigheid en groeipotentieel van het voorstel  

Het voorstel richt zich op meer toekomstbestendige bedrijventerreinen met meer kwaliteit en vooral 

een meer hoogwaardige en klimaatbestendige bedrijfsomgeving. Duidelijk is dat dit op veel 

bedrijventerreinen een thema is en deze aanvraag zorgt voor een snelle uitrol de komende jaren. Het is 

denkbaar dat de scope van het voorstel groeit van enkele tientallen naar honderden bedrijventerreinen. 

Het groeipotentieel is duidelijk aanwezig en daar speelt de brede en ambitieuze opzet op in. De 

betrokken partijen versterken dit potentieel alleen maar25. Dit is een sterk punt van deze aanvraag. 

Punt is dat deze grote potentie staat of valt met steun en betrokkenheid van ondernemers en hier gaat 

het helaas te vaak mis, zeker in deze onzekere en lastige tijd. Bij de uitwerking van dit voorstel moet 

hier extra aandacht voor zijn. 

2.11 De mate van innovatie en brede toepasbaarheid 

Over de brede toepasbaarheid, reikwijdte en landelijke impact kunnen we kort zijn. Dat is een sterk 

punt van deze aanvraag en aanpak. De toepasbaarheid is groot. Helder is waar we het over hebben 

wanneer bedrijventerreinen groener en blauwer worden, en dat dit zorgt voor een prettigere 

leefomgeving en dus stimulans voor welbevinden werknemers en werkgevers. Het innovatiepotentieel 

is mede door het sterke consortium groot. De aanvraag zorgt voor sociale innovatie in de groensector, 

maar de potentie van de aanvraag rond meer innovatieve gebiedsontwikkeling van werklocaties komt 

niet helemaal tot zijn recht. Deels heeft dit te maken met de gekozen focus op groen en blauw en 

minder op circulair en vastgoed. Daarnaast wordt gekozen voor een landelijke uitrol naar honderden 

terreinen in plaats van meer diepgaand aan de slag met verdere financiering van de 

gebiedsontwikkeling van werklocaties en aanboren van andere financieringsstromen rond infra, 

vastgoed, etc. Al met al is de mate van innovatie zeker ruim voldoende, mede doordat een onderbelicht 

ruimtelijk thema wordt opgepakt. De typering weeskind van de ruimtelijke ordening is veelzeggend. 

De aanvraag probeert op een concrete, learning by doing manier door het betrekken van de te vaak 

genegeerde groene sector een stap te zetten naar meer toekomstbestendige bedrijventerreinen. Deze 

learning by doing aanpak wordt via living labs met onderwijs en de sector opgepakt. De brede 

toepasbaarheid blijkt ook door de sterke publiek-private insteek en samenwerking in dit voorstel. 

2.12 De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de 

innovatiekracht van een ecosysteem of sector.  

De aanvraag gaat hier niet expliciet op in en dat is jammer. Bedrijventerreinen zijn ook aan te merken 

als een soort mini-ecosysteem. Er is zelfs een bedrijventerreinvoorstel door de eerste selectie gekomen 

van de nieuwe NWO call over missiegedreven innovatiesystemen26. Punt is dat bedrijventerreinen de 

vestigingsplek zijn voor de meerdere stuwende sectoren (vaak industrie, logistiek en groothandel). Dit 

voorstel verbetert de bedrijfsomgeving van deze sectoren, kan de neerwaartse spiraal van terreinen 

 
25 https://www.gelderland.nl/Toekomstbestendige-bedrijventerreinen, en https://www.vno-ncwmidden.nl/themas/ro-infra/bedrijventerreinen/ 

en https://www.overijssel.nl/onderwerpen/economie/toekomstbestendige-werklocaties/. 
26  https://www.nwo.nl/nieuws/nieuwe-call-over-missiegedreven-innovatiesystemen 

https://www.gelderland.nl/Toekomstbestendige-bedrijventerreinen
https://www.vno-ncwmidden.nl/themas/ro-infra/bedrijventerreinen/
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stoppen en draagt bij aan meer vertrouwen tussen publieke en private betrokkenen. De aanpak grijpt 

niet daadwerkelijk in wat betreft innovatieprocessen bij bedrijven op bedrijventerreinen. Het voorstel 

zet wel stappen om op terreinniveau meer aandacht en organisatiekracht te krijgen, zodat ook de 

potentie als ecosysteem tot zijn recht kan komen. De meest directe innovatie zal enerzijds plaatsvinden 

in de groensector, die steeds meer werk en denkkracht zal moeten zien te organiseren voor het 

uitvoeren voor de enorme klimaatadaptatie-operatie waar we voor staan. Daar helpt de aanvraag zeker 

bij. Anderzijds zorgt de gekozen aanpak van de living labs met het werkveld ervoor dat betrokken 

partijen daadwerkelijk gaan testen, experimenteren en wellicht zelfs komen tot sociale innovatie27.  

3 Tot slot 

Het Rijk zou, gelet op het grote sociaal-economische en circulaire belang en de onderbenutte potentie 

van bedrijventerreinen, kunnen werken aan een duurzaam economisch transitiefonds. Naast het 

benutten van de grote circulaire potentie28, met een mogelijke besparing op CO2-uitstoot die mogelijk 

net zo groot is als de besparing door het aardgasvrij maken van woonwijken, zou dit fonds zich ook 

moeten richten op het duurzaam hergebruik van bestaande terreinen. Terecht nemen de zorgen over de 

verdozing van ons landschap met de week toe29 en wordt lokaal steeds meer op de rem getrapt. De 

basis van menig bedrijventerrein is niet op orde en nog steeds is 1 op de 3 terreinen verouderd. Het 

debat over de planning van bedrijventerreinen moet brown- in plaats van greenfields meer centraal 

stellen. 

Te makkelijk wordt voorbij gegaan aan beter en anders benutten van bestaande terreinen zeker voor 

logistieke hallen. Overweeg te kijken of eventuele opbrengsten van woningbouw aan de randen van 

bedrijventerreinen (als hiervoor milieuruimte is) kunnen fungeren als vulling van een dergelijk fonds. 

Neem als voorbeeld de impulsaanpak winkelgebieden vanuit het Rijk van €100 miljoen voor de 

transitie van circa 30-35 binnensteden30. Start eenzelfde regeling voor de financiering van het 

opknappen van bedrijventerreinen en sluit een akkoord met de provincies en gemeenten voor een 

vergelijkbare bijdrage. We weten uit het verleden dat het up to date krijgen van bedrijventerreinen 

gewoon geld kost31. Start tegelijkertijd een programma voor klimaatneutrale circulaire 

bedrijventerreinen, vergelijkbaar met het zogenaamde Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk, 

waarvoor tot 2028, €435 miljoen beschikbaar is. Een mooie kans voor samenwerking tussen de 

bewindspersonen van EZK, VRO en Energie & Klimaat. Het zou zeker onderdeel moeten zijn van het 

Nederlandse bod richting de Europese commissie, als je kijkt naar de Europese klimaatambities die 

zijn verwoord in ‘Fit for 55’. 

Aanvullend op een duurzaam economisch transitiefonds ligt er een mooie kennis en inspiratiebasis om 

de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen. Voeg aan dit programma met lagere overheden 

en VNO-NCW/MKB Nederland een stevige uitvoerings- en financieringsparagraaf toe: 

Versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen (VPVB) - fase I en II | Rapport | 

Rijksoverheid.nl. Onderzoek daarnaast samen met de Minister van OCW of er extra 

financieringsruimte is voor praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek in het ruimtelijke domein 

en specifiek voor onderzoek naar ruimte voor werken. Dit ligt in lijn met mijn eerdere advies voor de 

 
27 https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/living-labs-nederland 
28 https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/duurzame-ondergrond/naar-een-energie-producerende-gebouwde-

omgeving/versnelde-verduurzaming-lokale-warmtevoorziening/bedrijventerreinen-versneld-energiepositief/ 
29 https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/10/29/advies-xxl-verdozing en 

https://fd.nl/bedrijfsleven/1427713/gemeenten-trappen-op-rem-rond-komst-grote-distributiecentra  
30 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/impulsaanpak-winkelgebieden 
31 https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/opknappen-bedrijventerreinen-vreet-tijd-en-geld 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/08/10/versnellingsprogramma-verduurzaming-bedrijventerreinen-vpvb
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/08/10/versnellingsprogramma-verduurzaming-bedrijventerreinen-vpvb
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/10/29/advies-xxl-verdozing
https://fd.nl/bedrijfsleven/1427713/gemeenten-trappen-op-rem-rond-komst-grote-distributiecentra
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Minister van VRO via stadszaken32. We weten, in tegenstelling tot ruimte voor wonen, namelijk 

opmerkelijk weinig over ruimte voor werken. Dit blijkt ook uit het geringe aantal langjarige 

onderzoeken naar ruimte voor werken33.  

De noodzaak voor een integrale visie op het toekomstbestendig inrichten van bedrijventerreinen is 

groot. Op deze manier kan er echt verduurzaming bewerkstelligt worden. Immers, bedrijventerreinen 

zijn geen eilandjes op zich, maar een wezenlijk onderdeel van de ruimtelijke ordening en van onze 

maatschappij. 

 
32 https://stadszaken.nl/artikel/3997/nog-vijf-expertadviezen-aan-hugo-de-jonge-nu-voor-betere-ruimtelijke-ordening 
33 https://www.verdus.nl/ruimtelijke-dynamiek-in-wonen-en-werken-een-synthese-van-onderzoek-naar-continuiteit-en-verandering/ 
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Werklandschappen van de Toekomst: doorschakelen én verbreden! 
 

Inleiding 

Door de Stafdirectie NGF is mij gevraagd een beoordeling te geven van de Aanvraag die bij het 

Nationaal Groeifonds is ingediend voor het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’ door 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), namens een groot aantal 

betrokken partijen. In deze notitie geef ik mijn indruk van dit voorstel weer, als input voor de 

beoordeling door de Commissie Nationaal Groeifonds. Ik begin met mijn algemene opmerkingen, 

vervolgens ga ik gedetailleerder in op zeven specifieke onderwerpen en vragen, en ik sluit ten slotte 

af met een aantal aanbevelingen. 

Algemeen 

Op het eerste gezicht komt dit voorstel sympathiek over. Er is veel steun van een groot aantal 

organisaties en er is sprake van een brede coalitie van betrokken en belanghebbende partijen. Niet 

alleen andere ministeries dan BZK, maar ook provincies, IVN, de Groensector, onderwijs, adviseurs en 

bedrijven ondersteunen deze aanvraag. En dat geeft vertrouwen voor de uitvoering van dit 

ambitieuze plan. 

Wat in het gehele document opvalt: er is sprake van een sterke doelredenering: ‘Groen is goed voor 

werkgeluk, gezondheid en arbeidsproductiviteit, maar het is nog onvoldoende bekend en 

onderbouwd, dus er is (aanvullende) kennisontwikkeling nodig.’ Daarmee lijkt het bijna een kwestie 

van geloof: ‘Het is écht zo, maar we kunnen het nog onvoldoende bewijzen. En onder meer daarvoor 

is financiële ondersteuning vanuit het Nationaal Groeifonds nodig.’ 

Wat ook opvalt en dat is volgens mij een belangrijke omissie: Er wordt geen informatie geboden over 

reeds lopende initiatieven, projecten en subsidies op provinciaal, regionaal en lokaal niveau, o.a. bij 

de geselecteerde bedrijventerreinen. En dat is vreemd, want in de lijst van provincies en 

bedrijventerreinen wordt wel degelijk al in projecten gewerkt aan verduurzaming van 

bedrijventerreinen, onder meer via stimulering van groene (en blauwe) structuren.  

 

Handboeken en best practices voor vergroening bedrijventerreinen 



 

2 
 

 

Hierboven zijn twee voorbeelden van de provincies Gelderland (links) en Zuid-Holland (rechts) 

afgebeeld, waarin dergelijke projecten al worden benoemd en tips worden gegeven hoe dit op 

bedrijventerreinen aan te pakken. Gemeenten en regionale/lokale ondernemersorganisaties zijn hier 

en nu ook al bezig via specifieke beleidsprogramma’s, facilitering, regelgeving in omgevingsplannen 

en omgevingsvergunningen, alsmede certificering van duurzaamheid bij nieuwbouw, bestaande 

bouw, sloop en demontage (BREEAM-certificaten). 

Het had m.i. dan ook voor de hand gelegen door te schakelen op de kennis en ervaring die reeds in 

deze programma’s en projecten is opgedaan als het gaat om verduurzamen van bedrijventerreinen 

en specifiek de vergroening daarvan.  Kennisuitwisseling over reeds gerealiseerde best practices 

dient daarom naar mijn mening in dit programma centraal te staan, parallel aan het ter beschikking 

stellen van uitvoeringsmiddelen. Ik kom hier later op terug. 

Dat laat onverlet dat er sprake is van een grote opgave van verduurzaming van bedrijventerreinen. 

Zo blijkt uit mijn eigen onderzoek 1 dat gemiddeld slechts 1% van de oppervlakte van de 

bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland groenblauwe structuren kende. Daarbij was het 

blauw vaak nog belangrijker dan het groen, in verband met de functies van afwatering, waterberging 

en afbakening van het terrein. Het groen was meestal braakliggende of tijdelijke landbouwgrond, 

perceelscheiding of middenbermen van ontsluitingswegen. In vergelijking met de tweede generatie 

VINEX-locaties in Zuid-Holland waar het aandeel van diezelfde structuren 6% bedroeg, is dit een 

magere score. Ook was er geen verbetering waarneembaar, nieuwe terreinen scoorden niet beter 

dan oudere. De ambitie wordt met deze NGF-aanvraag op een hoger niveau geplaatst dan tot nu toe 

met de huidige aanpak is bereikt. 

Verduurzaming van werklocaties betekent overigens wel meer dan alleen vergroening. En dat is een 

specifiek probleem in dit voorstel, de beperking tot groen en de Groensector. Zo is er bijvoorbeeld 

sprake van concurrentie met energietransitie, bijvoorbeeld bij de aanleg van zonnepanelen op 

bedrijfsdaken als hernieuwbare energiebron in plaats van groene daken. En er is bij een substantieel 

deel van de bedrijventerreinen (21%) sprake van functionele en/of ruimtelijke veroudering. Een meer 

integrale benadering van bedrijventerreinen door verbreding van vergroening naar verduurzaming 

door energietransitie, klimaatadaptatie en herstructurering/revitalisering te combineren zou dat 

kunnen oplossen. Alle drie genoemde onderdelen van verduurzaming zijn belangrijk voor de 

toekomst van de werklandschappen. 

Specifieke opmerkingen en vragen 

1. Multifunctionele ontwikkeling en woningbouw 

Het pleidooi voor een multifunctionele ontwikkeling onderschrijf ik, met als aanvullende oproep 

thematische verbreding naar verduurzaming. Bovendien doet zich het vraagstuk van de 

woningbouwontwikkeling voor. Vindt die op bedrijventerreinen plaats of langs groene corridors door 

                                                           
1 Gepubliceerd in de Vakbladen BT (02-2020) en Groen (augustus 2020), alsmede in het Handboek Groene, 
gezonde bedrijventerreinen van Stichting Steenbreek en de provincie Zuid-Holland (2021) 
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bedrijventerreinen? Hierbij moet in ieder geval rekening worden gehouden met mogelijke 

milieuhinder en eventuele overlast (geluid, geur, veiligheidsrisico’s). 

2. Vastgoedwaarde, kosten-baten en economische effecten 

Ik herken uit eigen, niet gepubliceerd onderzoek in de provincie Zuid-Holland een stijgende 

vastgoedwaarde op bedrijventerreinen als gevolg van vergroening. Door groenblauwe structuren 

stijgt de verhuur- en verkoopprijs van bedrijfsruimte en grond statistisch significant: 1 m² 

groenblauwe structuren extra leidt tot een afgerond 2 euro hogere werklocatieprijs voor 

bedrijfsgebouw en grond (huur en koop met gestandaardiseerde prijzen).  

De uitkomsten van de maatschappelijke kosten-baten lijken bescheiden, een positief saldo van 

slechts € 2,4 mln. maar worden door onvoldoende kwantificering van een aantal elementen in het 

voorstel waarschijnlijk onderschat. Dat had anders gekund, als men gebruik had gemaakt van de 

waardebepaling van ecosysteemdiensten. De waarde van ecosysteemdiensten, te onderscheiden in 

productie-, regulerende (o.m. CO2-opslag) en culturele (natuurrecreatie/toerisme en woningwaarde) 

diensten, komt in deze aanvraag niet aan de orde, terwijl er wel door CBS en WUR in 2020 

experimentele ramingen zijn gepubliceerd over de waarde van deze diensten voor het bbp 2. 

Daarmee kan een direct verband worden gelegd tussen natuur/groen en economie.

 

Bron: CBS/WUR (2020), Monetary Value Ecosystems 

                                                           
2 De waarde van ecosysteemdiensten (13 miljard euro in 2015) is door CBS/WUR (2020) zo berekend dat de 
resultaten kunnen worden vergeleken met het bruto binnenlands product (BBP). Hierdoor kan de bijdrage van 
ecosystemen aan de economie van Nederland (690 miljard euro in 2015) worden gemeten (2015: 1,9% BBP). 
CBS/WUR volgen hier de UN-aanpak: https://seea.un.org/ecosystem-accounting 
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3. Koppeling bedrijventerreinen aan Natura2000-gebieden verstandig? 

Het lijkt politiek-bestuurlijk niet verstandig om biodiversiteit op bedrijventerreinen te koppelen aan 

Natura2000-gebieden, zie ook de discussie over de toekomst van (intensieve) landbouw nabij 

Natura2000-gebieden. Als je de kaartlagen van bedrijventerreinen en Natura2000-gebieden over 

elkaar heen legt, ligt een aantal economisch belangrijke bedrijventerreinen, in totaal 56, letterlijk 

tegen natuurgebieden aan. Daar zitten uitgestrekte zeehaventerreinen bij zoals die van Moerdijk, het 

Sloehavengebied bij Vlissingen en Borssele, alsmede Tata Steel in Velsen-Noord. Het tegengaan van 

milieuhinder lijkt bij deze terreinen urgenter en belangrijker dan vergroening. De complexe discussie 

over de toekomst van Tata Steel is daar een goed voorbeeld van. 

4. Coördinatie- en regieproblemen? 

Terecht wordt geconstateerd dat er nu heel veel verspreid over Nederland gebeurt, al dan niet 

gestimuleerd en gesubsidieerd door provincies zoals het eerdergenoemde Gelderland en Zuid-

Holland. Kennisuitwisseling en best practices zouden centraal moeten komen te staan. Het is de 

vraag of daar nu onvoldoende mogelijkheden voor zijn. Het is mijn stellige indruk dat er al 

organisatorische oplossingen op lokaal en regionaal niveau bestaan via Ondernemersverenigingen, 

Bedrijven Investerings Zones (BIZ), gemeentelijke Ondernemersfondsen voor de gezamenlijke aanpak 

en financiering gevoed vanuit OZB, en de door ondernemers zelf verplicht betaalde 

parkmanagementactiviteiten gericht op schoon, heel en veilig (bijvoorbeeld Keurmerk Veilig 

Ondernemen). Coördinatie en regie zou dan een taak kunnen zijn voor de gezamenlijke provincies 

(IPO) en gemeenten (VNG), en op rijksniveau voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. In opdracht van dit ministerie is namelijk op dit moment al een meerjarig 

programma gericht op versnelling verduurzaming bedrijventerreinen door TNO, Stichting CLOK en de 

Transitiemakers in uitvoering. 

Nu wordt daarvoor een kostbare organisatorische oplossing voorgesteld via een aparte stichting met 

aanlooptijd, overleg en afstemming, terwijl verduurzamingsprojecten naar mijn mening op dit 

moment vooral gebaat zijn bij kennisuitwisseling en uitvoeringsmiddelen. Gemeenten en provincies 

zouden bijvoorbeeld met het NGF-budget ook jaarlijks meer subsidiegeld beschikbaar kunnen stellen 

om de in de Aanvraag geformuleerde hoge ambitie te realiseren. Dan blijven de hierboven genoemde 

regionale en lokale ondernemersorganisaties, met cofinanciering door hun leden, ook zelf 

nadrukkelijk verantwoordelijk en in beeld voor de duurzame inrichting van hun eigen gebied, onder 

meer met groen. De voorgestelde aanpak is nu vooral gericht op overheden zoals provincies en 

gemeenten, die het op dit punt de laatste decennia juist hebben laten liggen, positieve 

uitzonderingen daargelaten. 

5. Bijzondere positie en rol Groensector 

In de Aanvraag wordt sterk ingezoomd op de positie en rol van de Groensector in het voorgestelde 

programma. De omzetontwikkeling van de leden van de brancheorganisatie VHG (vertegenwoordigt 

de Groensector in brede zin) is de afgelopen 3 jaar meer dan positief, ook bij groenvoorzieners incl. 

dak en gevelbegroeners. Er is sprake van gemiddeld 8% omzetgroei t.o.v. het voorgaande jaar 
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(gemiddeld over 12 kwartalen 2018-2020) 3. Geen armlastige en zieltogende sector, zo te zien! Er 

worden wél andere problemen gesignaleerd: onvoldoende instroom in het onderwijs, en de 

arbeidsmarkt functioneert slecht door krapte. In het voorstel wordt aangegeven dat men aansluiting 

wil zoeken bij de sociale werkvoorziening (SW), maar het is voor mij de vraag of dit voldoende 

oplossing biedt. Er zijn namelijk nu al 28 SW-bedrijven lid van de brancheorganisatie VHG. Ook kan 

gezien de gunstige financiële ontwikkeling van de groenbedrijven de afgelopen jaren meer van de 

sector zelf gevraagd worden, in termen van aantrekkelijkheid als stagebegeleider, werkgever en 

innovator. Nu lijkt het net of dat alleen maar met ‘Werklandschappen van de Toekomst’ kan worden 

gestimuleerd. Wat gaan de Groensector en de genoemde bedrijven zélf inbrengen, hoe de 

versnippering tegen te gaan en een hoogwaardige en innovatieve groeisector worden? Dat blijft in 

dit voorstel onderbelicht. 

6. Alle bedrijventerreinen op dezelfde leest geschoeid? 

Er wordt in de aanvraag nauwelijks onderscheid gemaakt tussen verschillende typen 

bedrijventerreinen. Nu is het inderdaad zo dat veel terreinen als gemengd bestempeld kunnen 

worden. Allerlei typen economische activiteiten en vastgoed (bedrijfshallen, kantoren, grootschalige 

detailhandel) zijn kriskras aanwezig op een gemengd bedrijventerrein. Het is echter niet mogelijk en 

ook niet nodig vanuit vestigingsplaatsperspectief overal een campus of sciencepark en kantoren in 

een groene parkachtige omgeving te realiseren. Er zijn nog steeds functionele zeehaven- en (zware) 

industrieterreinen noodzakelijk en logistieke distributie met een grote behoefte aan opslagruimte en 

goederenmobiliteit, bijvoorbeeld ook in relatie tot het parallelle streven naar circulaire economie op 

bedrijventerreinen. Daar zal minder behoefte zijn aan vergroening maar wel aan andere vormen van 

verduurzaming door energietransitie (laadpleinen, local energy hub) en klimaatadaptatie 

(waterdoorlatende parkeerterreinen, afkoppeling hemelwater van het riool). 

7. Begroting en effectenanalyse 

Er wordt op geen enkele manier gerefereerd aan reeds bekende/ontwikkelde kennis op huidig 

verduurzaamde bedrijventerreinen bij de partners, behalve aan financiële kengetallen van Arcadis 

(per m²). Nu wordt in de Aanvraag gemikt op een ambitie van minimaal 1000 bedrijventerreinen 

vergroenen, naast de Living labs (4), de Ambassadeurs (25) en vouchers (150). Waarop zijn deze 

aantallen gebaseerd, is dit een wensscenario? Nu worden 811 (21%) van de 3773 bedrijventerreinen 

als verouderd beschouwd 4. Deze komen in aanmerking voor een facelift, revitalisering, herprofilering 

of transformatie. Zou het niet logischer zijn om daarop aan te sluiten? 

Aanbevelingen 

Ik vat mijn belangrijkste aanbevelingen samen: 

- Ter reparatie: besteed meer aandacht aan de huidige ervaringen met vergroeningsprojecten 

op bedrijventerreinen, zoals onder meer in de provincies Zuid-Holland en Gelderland zijn 

opgedaan. 

                                                           
3 Bron: maatwerk jaarrapportages VHG door CBS (2019-2021) 
4 Bron: IBIS Werklocaties 
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- In aanvulling daarop: Schakel in het voorstel door op de kennis en ervaring die reeds in deze 

programma’s en projecten is opgedaan als het gaat om verduurzamen van 

bedrijventerreinen en specifiek de vergroening daarvan. 

- Daarop aansluitend: verbreed vergroening naar verduurzaming door integrale oplossingen te 

bieden voor energietransitie, klimaatadaptatie en veroudering op bedrijventerreinen.   

- Stel in dit programma kennisuitwisseling over best practices bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, IPO en VNG centraal, parallel aan het ter beschikking stellen van 

uitvoeringsmiddelen voor regionale en lokale ondernemersorganisaties door provincies en 

gemeenten. 

 

Gerlof Rienstra 

27 januari 2022 



Adviesrapport voormalig EIT Health Directeur  

Jorge Juan Fernandez, voormalig Innovation Director van EIT Health, heeft voor een drietal 
voorstellen een adviesrapport opgesteld: Biotech Booster, MedtechNL en PharmaNL. Als 
internationaal expert op het gebied van Life Sciences & Health heeft hij in zijn advies de 
volgende zaken geanalyseerd: in hoeverre de voorstellen op hoofdlijnen aansluiten bij de 
internationale sterktes van Nederland, welke onderdelen van het plan meer of minder risicovol 
zijn, en welke succesvolle initiatieven lopen in andere EU-landen en buiten Europa.   

  



MedTechNL 

Uniqueness of the proposal 

 The most relevant regions in the world are aiming at the same goal. Every country 
wants to be “the center of medtech” or “the center of digital health”. 

 Having said that, the model of the project focusing on 3 Pillars, 8 Transitions and 3 
Central Program Lines is different. Especially the approach of Transitions. From a 
storytelling perspective is very powerful. 

 Having said that, the real challenge is to be successful in the actual delivery of the 8 
transitions. 

 Additional comments: 
o Are these 8 transitions the right ones? Are there any missing or some that 

should not be part of the list? 
 As stated above, I support focusing the initiative with a narrower 

scope. I will choose less than 8 transitions. Or make sure to have more 
funds allocated to the top 3 transitions (whichever they are, according 
to the needs/preferences of the country). 

 The 8 of them do not seem to be at the same level. Some are big and 
relevant for the whole population (for example, number #6 – Remote 
Patient Management) while others are very specific and will impact a 
smaller number of patients/citizens (for example, number #4 - Image 
guided – Nuclear therapies). 

o Explanation of the 8 transition centers (figure 6). I would try to present them 
in a way where the transition (ie. FROM > TO) can be clearly understood. For 
example: “Prevention. From sick care to health care”.  

o In the same figure 6, I am missing the Key Results that are the Desired 
Outcomes of each Transition. It is relatively simple to define activities (things 
to do); it is much more complex to define the outcomes that will be achieved. 
I suggest having these clear for each Transition from the very beginning. 

 Not clear from the summary what is the key goal of MedTechNL. It seems that it is 
just everything, which is usually a very difficult value proposition to achieve and deliver 
on: 

o Generate new startups in the Netherlands 
o Scale up strategy. Grow the most promising startups to reach international 

markets. 
o Attract scale ups from other countries that are landing into Europe: 

 Due to the location of the EMA (European Medicines Agency) in 
Amsterdam this is a very good incentive for scaleups in the space of 
drug discovery and drug development to set up their European 
operations in the Netherlands. I am mostly thinking of healthtech 
companies in this space (AI, blockchain, etc.). 

Other European/ international initiatives which might compete or be of interest 

Initiatives in The Netherlands worth taking into account: 

 The following initiatives are already running. I would suggest making sure that this 
initiative is not duplicating efforts: 

o Yes Delft! - https://www.yesdelft.com/focus-areas/medtech/ 
o TechLeap - https://www.techleap.nl/what-we-do/healthtech-theme 
o RockStart Health – They used to have a Healthcare program; I don’t know if 

they still keep it under EmergingTech https://rockstart.com/emerging-tech/  

  



From a structure perspective: 

 One of the best examples is taking place in Switzerland: 
o Day One Basel: https://www.dayone.swiss/what-we-do/acceleration/ 
o It has an extensive service offer. Their accelerator program has been doing a 

good job. 
o One of the best practices they have, which is very relevant in this context 

(medtech/digital), is a quarterly meeting among all the healthcare acceleration 
programs in Switzerland, to learn from each other, discuss startups, etc. 

 Another of the best examples I suggest looking into is Copenhagen Health Tech 
Hub. It does not cover the full scope of what MedTechNL intends to, but it is a great 
model (although their funding is only private). 

o https://www.healthtechhub.org/ 
o The focus of CHTH is not “creating more startups” or “scaling startups to other 

countries” but to secure “the adoption of new technologies into the Danish 
healthcare system”. This is the challenge in most geographies. There are 
enough great technologies. But the system is unable to adopt them. This 
critical job needs to be done. 

o Only when you are able to do this (securing that a healthcare system adopts 
new technology) can these companies scale to other countries. Otherwise, the 
only thing they are doing is opening offices in different countries. 

 In the US, some private companies have started working on this space in Health Tech 
/ Digital Health: 

o MD Disrupt: https://mdisrupt.com/about/ 
o NODE Health: https://www.nodehealth.org/validation/  

 In a similar approach, although only focusing on Diagnostics, Singapore’s 
Diagnostics Development (DxD) Hub is a national initiative led by Singapore’s 
Agency for Science, Technology and Research (A*STAR): 

o https://www.dxdhub.sg/  

For the best program to provide feedback to medtech ventures 

 The program I can recommend engaging with is CRAASH from CIMIT (Boston). They 
are the best in accelerating healthtech teams. 

o CIMIT: https://www.cimit.org/  
o CRAASH program: https://www.craash.org/  
o I have been working with them for more than 5 years. There is true 

acceleration of the projects participating. 
o I am happy to put you in contact with them. 

 The accelerator (specific to medtech) that has longer been in place is ZeroTo510 (US-
based) 

o https://zeroto510.com/  
o I have no other reference of them. 

For the process to support new ventures in HealthTech (per your definition) 

 Flagship Pioneering (Boston) 
o https://www.flagshippioneering.com/ 
o Flagship Pionnering, the famous Boston-based investor, which co-founded 

some major companies like Moderna, Editas and Agios. 
o Their process: https://www.flagshippioneering.com/process 
o There is a nice recent article in the Harvard Business Review: 

https://hbr.org/2021/09/what-evolution-can-teach-us-about-innovation 
 Kurma Partners 

o Kurma can be seen as a ‘mini’ Flagship Ventures. 
o https://www.kurmapartners.com/en 
o Flagship, of course, manages way more cash than Kurma, but the model of 

Kurma was similar. It co-founds companies from scratch by taking an 
innovation from university, accelerating its development and ultimately 
leading to an exit or an IPO. 

 Sofinnova Partners – MD Start (Paris) 



o https://www.sofinnovapartners.com/portfolio/md-start 
o https://www.mdstart.eu/ 
o Sofinnova is a VC firm (based in Paris), who launched this program called MD 

Start. 
o MD Start is a medtech company builder: it is a seed fund, and incubator, and 

a team of entrepreneurs brought together under the same efficient 3-in-1 
accelerator structure, dedicated to medical technologies. 

o Created by Sofinnova Partners, MD Start represented the first collaboration 
between Venture Capital and Industry to ‘accelerate’ the development of 
innovative medtech ideas in Europe. Medtronic and Sorin Group, both world 
leaders in medical device technology, and Sofinnova Partners and Versant 
Ventures, two leading life science venture capital firms, have joined forces to 
create an independent entity whose mission is to provide the necessary 
financial and strategic resources to quickly and efficiently identify great 
medical technologies. 

o Now, their latest fund, MD Start III, is managed by Sofinnova Partners with 
the goal of building 6 to 8 new companies and developing them up to first in 
human and beyond. 

 i360medical (Dublin) 
o https://www.i360medical.com/  
o You can take a look at their process in their website. 

For the Central Program Lines 

 Central Program Line #1: “System Transition”. 
o This one is very important. I do believe that this is the main problem we will 

be facing with healthcare technologies in the near future. We have many of 
them, which are good, but the process to incorporate them into patient care 
are not well defined. 

o Canada had with MaRS EXCITE a very good program along these lines. I 
visited them 3-4 years ago and I got a very good impression. It was very 
comprehensive, but at the same time, challenging to execute.  

 https://www.exciteinternational.com 
 https://starfishmedical.com/blog/mars-excite-market-access-in-

ontario/ 
 https://medec.site-

ym.com/resource/resmgr/events/2017_MedTech_Conference_/Prese
ntations_/Shahira_Bhimani-EXCITE.pdf  

 Central Program Line #2: “Data Architecture”. 
o There are several initiatives in Europe trying to “organize data sets in the right 

way”. As a policy maker told me recently, “if you don’t have problems with 
your health data, you have a big problem!”. 

o I would be very careful here and study the space well, to make sure to not 
duplicate efforts or to generate a “typical data architecture” that does not 
support other opportunities in the near future, especially at the EU level. 

o At the European level, the most relevant initiative is: 
 European Health Data Space (EHDS): 

https://ec.europa.eu/health/ehealth/dataspace_en  
o You can find reactions from almost every relevant healthcare organization in 

Europe: 
 https://digitalhealtheurope.eu/results-and-

publications/digitalhealtheurope-recommendations-on-the-european-
health-data-space/ 

 https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2021/11/EHDS_report.pdf 
 https://www.efpia.eu/media/554841/efpia-ehds-position_final.pdf 
 https://www.medtecheurope.org/wp-

content/uploads/2021/02/210203_ehds_iia_mte_response.pdf  
 https://epha.org/wp-content/uploads/2021/11/ehds-eucommission-

18nov.pdf 
o Also, worth looking into this: https://data.europa.eu/es  



o Other initiatives/projects that were relevant, at the intersection of public and 
private entities, with the goal of building new data sets: 

 Project Data Sphere: https://www.projectdatasphere.org/ → cancer 
clinical trial data sharing 

 EHR2EDC project: https://eithealth.eu/project/ehr2edc/ → to 
facilitate secondary use of hospital EHR data in order to improve data 
sharing for research. 

 Central Program Line #3: “Scaling up”. 
o I would suggest paying a visit to Israel. Since 2019 or so the country has 

decided to put a focus on “scale ups” and transform themselves from the 
Startup Nation that they are to the Scaleup Nation that they want to be. 

 https://en.globes.co.il/en/article-israel-transforms-into-scaleup-
nation-1001351180  

o Startup Nation Central: https://startupnationcentral.org/  
o https://finder.startupnationcentral.org/sdg 
o Scaleup Velocity: https://www.suvelocity.org/  

Lessons learned from my previous experiences 

 Number of partners involved. The proposal states that “MedTechNL is bringing 
together >270 partners from all parts of the ecosystem”. I would pay attention to 
partner management, an activity that is usually not well planned and that is very time 
consuming. It is important to establish different levels of engagement for the different 
parties involved. 

o More important than having everyone in the Netherlands is to have the right 
parties who can act as the right levers to the 8 transitions that are the desired 
outcome of the initiative. 

o For example, you can have all the hospitals, RTOs (Research and Technology 
Organizations), universities and patient associations in the Netherlands to the 
highest degree, but unless you have the payers heavily involved, some of the 
8 transitions will never become actionable. 

 Focus in concrete areas of activity. Because the scope is large, I suggest that you 
ask the proposal to concentrate in a defined number of key areas. I believe that the 3 
Pillars, 8 Transitions and 3 Central Program Lines are too much. I suggest to focus.  

o Best example out there for me is YCombinator and their RFS (Request for 
Startups) approach: https://www.ycombinator.com/rfs/ 

o Check out the healthcare one, where the focus is on 5 topics: 
https://www.ycombinator.com/rfs/#healthcare  

 Define concrete goals. Rather than aiming to “turn the Netherlands into the leading 
Medtech ecosystem in Europe” which is a sentence very simple to write and very 
difficult to deliver on, I would suggest asking them for concrete measures of delivery. 
How is success defined? When and how will we know that “The Netherlands is the 
leading Medtech ecosystem in Europe”? 

o Along the lines of the OKRs used in lots of startups.  
o https://www.whatmatters.com/faqs/okr-meaning-definition-example/ 
o And make sure that those Objectives and Key Results are transparent, seen 

by all and communicated to the public (since you are dealing with public 
funds). 

 Breadth vs Depth. My experience is that in these initiatives: 
o Consortia aim to get everyone involved, engaging as many institutions as 

possible. This is not difficult, since there is a clear benefit for each institution 
to get involved (usually, public funding). 

o The initial approach is also to cover every single possible problem in the space. 
Consortia aim for exhaustivity rather than relevance. They add as many 
problems as possible to solve to the list of desired outcomes. 

o My experience is that it is more important to follow a depth approach (tackling 
a few very important problems) rather than a breadth approach (going after 
all the problems where medtech solutions can help). 



o An important lesson learned is to concentrate efforts and focus. Change and 
transitions are extremely difficult management tasks, and it is important not 
to spread the efforts too thin. 

 Financial sustainability. The financial sustainability topic is very relevant. I think 
most people agree that this is the way forward: if solutions are reaching the market 
and impacting patients’ lives with public funds, there should be a return to the 
structure that generated that success.  

o Having said that, financial sustainability is very difficult to do “in the middle” 
or “at the end” of the process. It is very much like IPR (Intellectual Property 
Rights), which is always best if they are clearly defined before the projects 
began. 

o I suggest that you ask to these projects to provide you (the funding entity) 
with a clear sustainability mechanism, that explains what, when and how it will 
be implemented BEFORE you fund them. 

 

 Reducing the administrative burden. Make it as lean as possible in terms of 
reporting for these new structures. One of the biggest complaints we always got in the 
European projects granting schemes was the amount of administrative burden that 
teams had to go through. 

o I believe we have a responsibility in the public sector to make sure that: 
 The public funds are well spent → this means there needs to be some 

type of monitoring. It is more important the monitoring (to make sure 
that the project is progressing adequately and achieving the key 
results that it set itself to reach) than the reporting (generating reports 
that nobody reads). 

 We fund people to devote most of their time to innovate, not to 
produce reports → The reporting should be as light as possible. It is 
more important that these projects are reviewed by experts with a 
regularity than it is that they produce reports. 

  



PharmaNL 

Uniqueness of the proposal 

 The proposal is succinct in this case (half a page). It is more difficult to provide good 
and relevant feedback. 

 The proposal targets the idea of creating a Dutch Innovative Medicines Accelerator.  
o There are not many in the world. It is a difficult type of accelerator, given the 

timings of pharmaceutical products. 
 The proposal states the following: “PharmaNL also contributes to an increase in the 

production of medicines on Dutch soil and to the attractiveness of the Netherlands as 
a pharmaceutical country of establishment”. 

 To strength the pharmaceutical ecosystem in the Netherlands I suggest 
complementing the creation of a Dutch Innovative Medicines Accelerator with other 
programs: 

o Due to the location of the EMA (European Medicines Agency) in Amsterdam 
there is a very good incentive for scaleups in the space of drug discovery and 
drug development to set up their European operations in the Netherlands. I 
am mostly thinking of healthtech companies in this space (AI, blockchain, 
etc.). 

 Also, the Big Tech companies (Amazon, Microsoft, Apple, and Google) 
are developing solutions in pharma, with AI for drug discovery leading 
the way. Source: CB Insights report: 
https://www.cbinsights.com/research/report/famga-big-tech-
pharma/ (14 December 2021). 

o Create acceleration programs targeted to pharma companies to accelerate pre-
clinical research. 

 The BioMedX example is the best one (see below). 
o Biopharmaceutical and MedTech companies are moving “beyond the pill” and 

“beyond the device”, transforming themselves from drug companies and 
medtech companies into healthcare companies.  

 In the case of pharma, there is an opportunity to offer services to these 
companies. For example, the way that PharmStars is offering it (see 
example below). 

Other European/ international initiatives which might compete or be of interest 

 Stanford – Innovative Medicines Accelerator (Bay Area, US): https://ima.stanford.edu/ 
 IMI Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator (Europe): https://amr-accelerator.eu/  
 SPARK at Stanford (Bay Area, USA): https://sparkmed.stanford.edu/  
 BioMedX (Heidelberg, Germany): https://bio.mx/ 
 PharmStars (Boston, US): https://www.pharmstars.com/ 

Stanford – Innovative Medicines Accelerator 

https://ima.stanford.edu/ 

 The Innovation Medicines Accelerator (IMA) seeks to accelerate the translation of 
Stanford research discoveries into new medicines while expanding our knowledge of 
human biology. 

 The newly created Innovative Medicines Accelerator (IMA) is envisioned to overcome 
obstacles in developing medicines for everything from deadly diseases like cancer and 
COVID-19 to rare disorders overlooked by most pharmaceutical companies. 

https://news.stanford.edu/2020/05/21/innovative-medicines-accelerator-turns-focus-covid-
19/ 

  



IMI Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator 

https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/amr-accelerator 

https://amr-accelerator.eu/  

 There is an IMI (EU - Innovative Medicines Initiative) for an AMR accelerator. It focuses 
only on AMR (antimicrobial resistance). 

 Antimicrobial resistance (AMR) is becoming one of the defining problems of our time. 
As bacteria become resistant to the drugs that are supposed to kill them, scientists, 
policy makers and the pharma industry are looking at different ways to fix the problem 
before it’s too late.  

 The aim of the IMI Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator is to progress the 
development of new medicines to treat or even prevent resistant bacterial infections 
in Europe and worldwide. 

 The programme comprises three pillars: 
o Capability Building Network,  
o Tuberculosis Drug Development Network; and  
o Portfolio Building Networks. 

 The scope of the AMR Accelerator is broad; under one structure, it addresses many of 
the scientific challenges of AMR, and it supports the development of new ways to 
prevent and treat AMR. 

 More broadly, the IMI AMR Accelerator contributes to the European action plan on 
AMR. 

SPARK at Stanford 

https://sparkmed.stanford.edu/  

https://sparkmed19.wpengine.com/about-spark/what-is-spark/ 

SPARK is a unique partnership between university and industry founded by Professor Daria 
Mochly-Rosen in 2006 at Stanford University in USA. The purpose is to provide the education 
and mentorship necessary to advance research discoveries from the bench to the bedside. 
SPARK provides access to specialized knowledge and technical expertise regarding drug and 
diagnostic development and sources of funding to support translational efforts. 

The Stanford SPARK program was established in 2006 to advance academic biomedical 
research discoveries into promising new treatments for patients. 

 SPARK (Stanford) (Daria Mochly-Rosen): http://med.stanford.edu/sparkmed.html 
 TEDMED video: https://www.youtube.com/watch?v=WWhVDuwhrVM 

Over 40 different institutions have established or are developing their own versions of the 
SPARK program. SPARK at Stanford is committed to supporting their work and accelerating 
the development of academic discoveries. Since the 2015 launch of SPARK Global, SPARK 
partners have launched 25 startups, received $30 million in funding, achieved 10 awards, and 
initiated 25 clinical trials. 

 There is a SPARK Global Network: https://sparkglobal.io/ 
 There are none in The Netherlands: https://sparkglobal.io/locations/spark-europe/ 

  



BioMedX (Heidelberg, Germany) 

https://bio.mx/ 

 BioMed X was established in 2013 in Heidelberg (Germany). 
 They established a novel open innovation model, outsourcing of preclinical research in 

high-risk exploratory fields. They call it “Outcubation: where incubation meets 
outsourcing”. 

 Betz & Tidona 2015: Nature Biotechnology 33, pp. 20-21: 
https://www.nature.com/articles/nbt.3112 

 This is how it works: 
 Definition of an ambitious R&D challenge which adds significant value to the 

partner’s product development pipeline 
 World-wide publication of the challenge and crowdsourcing of the best ideas 

and talents addressing the challenge (on average 100-200 project proposals 
from up to 80 countries per challenge) 

 Selection and invitation of the 15 best candidates to a 5-day boot camp in 
Heidelberg for interdisciplinary team building, mentorship and conversion of 
outstanding ideas into well-designed project proposals 

 Selection and relocation of 2-3 winning candidates for a 3–5-year fellowship 
at the BioMed X Institute to run the project 

 Their pharma partners are top pharma companies:  
 Abbvie 
 Boehringer Ingelheim 
 Johnson & Johnson 
 Merck 
 Roche  

 BioMed X Institute – an inspiring collaboration model solving the biggest challenges in 
biomedical research. 

 BioMed X is an independent research institute located at the campus environment of 
the University of Heidelberg in Germany. They operate at the interface between 
academia and industry and perform research in the fields of molecular biology, cell 
biology, computational biology, and diagnostics. 

 This video is from 2016, but it explains well BioMedX (Christian Tidona is its Managing 
Director): https://www.youtube.com/watch?v=bRKD2UQQxJg&index=2&list=PLnsza
m4Pp-GqWW6ZqeBlYAHggHRbWW9zd 

PharmStars 

https://www.pharmstars.com/ 

 PharmStars is the first and only pharma-focused accelerator for digital health startups, 
dedicated to driving digital health adoption to improve patient outcomes. They educate 
and mentor digital health startups seeking engagement with pharma and biotech firms. 
They are supported by pharma members who are committed to working with startups 
that graduate from the accelerator. Through their extensive expertise across pharma, 
startups, digital health, and innovation, they understand the challenges that pharma 
and startups face when seeking to collaborate. Their PharmaU program supports digital 
health startups and our pharma members in “bridging the gap,” leading to greater 
success and faster adoption of “beyond the molecule” solutions for patients. 

 PharmStars, the first pharma focused digitalhealth accelerator, is delighted to welcome 
Alexion Pharmaceuticals, Inc. as their newest member. Alexion joins other PharmStars’ 
pharma members: 

o Boehringer Ingelheim 
o Eli Lilly and Company 
o Novo Nordisk 
o Sumitovant Biopharma 
o Takeda 

https://www.pharmstars.com/program-terms  



 PharmStars is supported by a group of “pharma members”—forward-thinking pharma 
companies that have committed to assist the startups. Their pharma members have 
helped define the priority focus, reflecting the types of startups with whom they wish 
to partner. However, startups are selected entirely by PharmStars staff. 

 Each pharma member has designated a liaison (Champion), at the director-level or 
higher, with strong internal relationships and a passion for working with startups. The 
Champion serves as the connection between the pharma company and PharmStars 
startups. Champions have committed to attend the Showcase Event, meet one-on-one 
with startups, and assist in connecting startups that interest their firm with the 
appropriate contacts. 

 

Lessons learned from my previous experiences 

 Governance. Nothing is defined in the summary proposal. 
o Governance is extremely important for this type of consortium to work. 
o I suggest establishing a clear governance model, without generating conflict 

of interest for the participants. 
o The independence of the board members is critical to the well functioning of 

these initiatives. 
 Metrics. Nothing is defined in the summary proposal. 

o It is extremely important to have a set of key metrics that are defined before 
the beginning of operations, known to everyone so there is the right 
accountability and that if the targets are not met the funding is stopped. 

 Focus. Nothing is defined in the summary proposal. 
o Are all alternatives accepted? The two cases of “Innovative Medicines 

Accelerators” concentrate on few indications: 
 Plans for Stanford’s new Innovative Medicines Accelerator arose before 

the COVID-19 pandemic struck, but now its programs are focused 
entirely on helping faculty generate and test new medicines to slow 
the spread of the disease. 

 The IMI Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator focuses only on 
AMR (antimicrobial resistance). 

 Financial sustainability. Nothing is defined in the summary proposal. 
o If the aim is to become financially sustainable in the long run, it is critical to 

define (before operations start) how, in the event of a successful acceleration 
of an innovative medicine, the agreed economic returns will get back to the 
organization. 

o These schemes are complex to define (they work at the intersection of what is 
legally possible for the intervening institutions/companies and what is 
economically desirable). 

  



Biotech Booster 

Uniqueness of the proposal 

 Biotechnology is a key enabling technology that can be applied to several domains. 
o Red biotech (Biomedicine) 
o Green biotech (Agriculture) 
o Blue biotech (Marine) 
o White biotech (Industrial) 

 Because these domains are so different and the expertise needed for each is very 
domain dependent, I do not know of any public initiative that encompasses all together 
under the same roof. This is more common in the research phase but not in the 
innovation phase. 

 From that point of view, the proposal is different. Different does not necessarily mean 
better. 

o In my point of view, all the key enabling technologies are better suited together 
by domain than by technology. 

o Rationale: in the end, there are more commonalities between each domain 
(Biomedicine/Healthcare; Agriculture; Marine; Industry) than there are among 
them. An expert in Red Biotech will have more in common with experts in 
MedTech and Digital Health than with experts in Green/Blue/White Biotech. 

o They share the same language, economic buyers, type of regulations, business 
dynamics, etc. 

o An interesting similar case is Biocat (https://www.biocat.cat/en) launched in 
Catalonia in 2006 with the broad mandate of “boosting the emergent biotech 
sector”. They soon realized that it was too broad a mandate. 

o In 2010 fully concentrated its efforts in Biomedicine (Healthcare and Life 
Sciences), that is Red Biotech. 

o It is currently one of its most developed cluster organizations in Europe. 
o You can find their latest report here: https://report.biocat.cat/. 
o They are publishing their 2021 report in January 2022. 

 Importance of Red Biotech industry in The Netherlands. Unlike the MedTechNL 
proposal, it is true that the Netherlands seem to be well positioned in Europe in terms 
of Biotech. 

o I suggest analyzing in detail the last report from McKinsey on the European 
Biotech landscape (slide 24): https://www.mckinsey.com/industries/life-
sciences/our-insights/can-european-biotechs-achieve-greater-scale-in-a-
fragmented-landscape 

o Also, the one fully dedicated to the Benelux Biotech: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Pharmaceuticals%
20and%20Medical%20Products/Our%20Insights/Biotech%20in%20Europe%
20A%20strong%20foundation%20for%20growth%20and%20innovation/Scal
ing-innovation-How-Benelux-could-become-Europes-leading-biotech-hub-
March%202020.pdf  

 The proposal states the following: “Biotech Booster delivers better propositions 
through an extra link in the valorization chain. Defined as an innovative and integrated 
approach on three levels: 

o Level 1: Trusted Communities 
o Level 2: Biotech Innovation Program 
o Level 3: Scale-out” 

 Organization. 
o Level 1: Trusted Communities → It is said that 10 TCs will be launched. It 

would be important to have the names of the 10 TCs defined upfront. 
 The TCs is just a means toward an end. If in the end there are only 5 

TCs but the expected results are exactly the same, there should not 
be a problem. 

 Given that the proposal is to have “Each TC to have its own TC 
office and consists of a coordinator and three employees, 
funded by Biotech Booster”, it is important to have the 10 TCs 
defined upfront. Otherwise, there is a potential risk to building 
an infrastructure that is not needed just to comply with the 
proposal number (ie. “10 TCs”). 



 It is said that “The TCs are built on existing networks and structures, 
such as KTO's and incubators. The TCs are housed under these existing 
structures and therefore no parallel structures are built. In this way, 
we strengthen KTOs and the structure remains lean”. → It is true that 
following this model no physical infrastructure will be built. But a 
“people infrastructure” will be built.  

 Given that the activities defined will have economies of scale 
it will be important not to treat each of the TCs as a separate 
entity. That way, efficiency gains can be achieved. Otherwise, 
the risk is that each TC operates under a different model, with 
different IT tools, etc. (this is more common than anticipated 
in innovation structures). 

o Level 2: Biotech Innovation Program. Although it is called BIP (Biotech 
Innovation Program) it does not seem to be like an acceleration program but 
rather a pool of experts that will make the decision on which projects will 
advance to level 3: (“teams will present their proposition to the BIP’s 
entrepreneurial panel, consisting of twenty experienced entrepreneurs 
representing all biotech domains”). 

 It is important to have a panel of experts that evaluate the quality of 
the projects. 

 But the most important element to develop an ecosystem is to train 
these projects now so they can be successful now (with this project) 
and in the future (with other projects). Meaning, to make sure that 
they go through a program where for several weeks they are forced to 
validate their different assumptions, based on customer discovery 
research, not on secondary sources research. 

 It is not enough to have a group of experts that can be 
consulted in the event of questions/doubts. 

 

 

 The best company (with European roots) who can do this for 
Biotech projects is ACI (Advise Connect Inspire): 
https://adviseconnectinspire.com/  

o Level 3: Scale-out 
 I suggest looking at the German Accelerator Life Sciences (GALS) 

model I mention below. 
 One of the most important elements for Biotech ventures is space: the right type of 

space. The proposal states the following: “The BIP, like the TCs, is not a physical 
incubator. During development, the Team remains in its own ecosystem and at the 
same physical location”. 

o For the very early stages, this is a good solution. However, when projects 
evolve, their need for the right type of space is important. I do not know the 
full capabilities of the different hubs in the Netherlands to host these 
companies. Maybe this is already solved, but I would suggest looking into this. 

o The need to access very expensive wet lab space is often what keeps 
entrepreneurs in the university. 

o The rationale for LabCentral and JLABS (see below for both) targets this very 
specific need of biotech ventures. It is very well explained in the LabCentral 
section below. 

 Missing element in terms of topics. For the Red Biotech space, the Computational 
Biology / Computational Therapeutics space is highly relevant. This means a 
connection of the Biology world and the Software world. Same approach as 



implemented by the Israel Biotech Fund (see below) which has “established an 
Innovation Lab to research digital health and computational biology”.  

o https://a16z.com/2018/04/30/building-therapeutics-startups/ 
o https://a16z.com/2021/01/08/bio-platform-companies/ 

Other European/ international initiatives which might compete or be of interest 

 FutuRx (Israel): https://www.futurx.co.il/ 
 JLABS (Worldwide): https://jlabs.jnjinnovation.com/ 
 VIB Bio-incubator (Flanders, Belgium): https://vib.be/ecosystem    
 Apollo Therapeutics (UK): https://apollotherapeutics.com/ 
 German Accelerator Life Sciences (GALS): https://www.germanaccelerator.com/our-

programs/life-sciences/  
 Israel Biotech Fund: https://israelbiotechfund.com/ 
 LabCentral (USA): https://labcentral.org/  

Israel - Bioconvergence report 

https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/bio-convergence 

 Israel Innovation Authority published a Bioconvergence report explaining their new 
strategy: From Start-Up Nation to Scale-Up Nation. 

 It can be useful to evaluate potential examples of multidisciplinary areas where to 
focus: 

 

 As suggested in a previous Feedback Report, Israel’s new strategy aims to increase 
the number of scale-ups (not the number of unicorns): 
https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/growth-israeli-innovation-ecosystem 

  



FutuRx (Israel) 

https://www.futurx.co.il/ 

https://www.futurx.co.il/what-do-we-offer/ 

 It is very interesting because it works very well and because it is a joint venture 
between several players (public and private). The private players can even be 
considered competitors. 

 FutuRx is a leading biotech incubator founded and supported by Johnson & Johnson 
Innovation – JJDC Inc., Takeda Ventures, OrbiMed Partners, LEAPS by Bayer and 
RMGP, in collaboration with the Israeli Innovation Authority. 

 FutuRx was founded by Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Takeda Pharmaceutical 
Company, through its venture group Takeda Ventures Inc.-TVI and OrbiMed Israel 
Partners together with the Israeli Innovation Authority of the Ministry of Economy and 
later joined by Leaps by Bayer, the impact investments unit of Bayer AG. 

 Its focus is on company creation and incubation of companies developing novel 
therapeutic targets and platforms. To date 25 new companies have been incepted at 
FutuRx, each receiving ~$3M for a 3-year incubation period as well as interim 
management and hands on R&D and BD support. 

 FutuRx has secured over $250M of follow-on funding for its portfolio companies and is 
currently actively raising funds for several more graduating portfolio companies.  

JLABS 

https://jlabs.jnjinnovation.com/ 

 Of course, the JLABS approach is very interesting as well. 
 There is one JLAB in Europe, in Beerse (Belgium). 
 https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-be 
 Providing a model where scientists can focus on the science 
 Johnson & Johnson Innovation – JLABS (JLABS) is a global network of open innovation 

ecosystems, enabling and empowering innovators across a broad healthcare spectrum 
including pharmaceutical, medical device, consumer and health tech sectors to create 
and accelerate the delivery of life-saving, life-enhancing health and wellness solutions 
to patients around the world. 

 Beyond theirgrowing network of incubation capabilities around the world, JLABS is part 
of the larger Johnson & Johnson Innovation family of companies, which includes: 
 Johnson & Johnson Innovation centers, housing their deal teams and therapeutic 

experts for early-stage development. The one for EMEA is located in London. 
https://jnjinnovation.com/innovation-centers 

 Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc., their established venture capital arm 
https://jnjinnovation.com/jjdc  

 Johnson & Johnson Innovation – BD, their business development group focusing 
on later-stage development.  

 Notice that J&J participates in many major initiatives around the world. It could be 
worth exploring joint opportunities with them. 

VIB Bio-incubator  

https://vib.be/ecosystem 

 The Flemish Institute for Biotechnology (VIB) is probably the most experienced in 
Continental Europe (it started in 1996). 

 They are located in both Ghent and Leuven (Belgium).  
 Their experience in tech transfer from academia is worth exploring: 

https://vib.be/tech-transfer 
 EU-LIFE is committed to ensure excellence in this field and established a Technology 

Transfer Working Group to facilitate sharing good practices and supporting tech 
transfer offices in EU-LIFE institutes.  



 They participated in this EU project (EU-LIFE) which is worth talking to: https://eu-
life.eu/ 

o EU-LIFE is an alliance of independent European research institutes in the life 
sciences building and promoting excellence in the life sciences. 

o The 15 members in EU-LIFE are renowned research centers that operate in 
Europe. 

Apollo Therapeutics 

https://apollotherapeutics.com/ 

 They are coming back. It would be worth to understand their experience in the last 5 
years at the intersection of academia and private players. 

 Apollo emerged in January 2016 as a joint venture between Imperial College London, 
University College London and the University of Cambridge with support from 
AstraZeneca, GlaxoSmithKline and Johnson & Johnson’s venture capital arm, J&J 
Innovation. The tech transfer units at the universities each chipped in £3.3 million 
($4.7 million), and the Big Pharmas added £10 million ($14 million) apiece, for a total 
deal worth about $57 million. 

 The brainchild of three top U.K. universities and three pharma giants, Apollo 
Therapeutics made a splash when it debuted in early 2016. Then, crickets. “We’ve 
been quiet for the last five and a half years because we didn’t need to 
communicate," said Richard Mason, the newly appointed CEO of Apollo Therapeutics. 

 On June 2021, Apollo completed a new $145 million in financing—from Patient Square 
Capital, Rock Springs Capital, Reimagined Ventures and UCL Technology Fund—. The 
proceeds will also support the expansion of the company’s facilities in Cambridge, U.K., 
set up operations across the pond in Boston and allow it to pursue partnerships with 
other academic institutions around the world. 

o Proceeds to support rapid advancement of pipeline with over 15 therapeutic 
programs currently in development across oncology, major inflammatory 
disorders and rare disease. 

German Accelerator Life Sciences (GALS) 

https://www.germanaccelerator.com/our-programs/life-sciences/  

 If you are interested in bringing these biotech startups to the US, the GALS model is 
a good one to investigate. 

o They have a great landing in the US program. 
 The German Accelerator Life Sciences (GALS) is an initiative that helps German life 

science startups and young companies to succeed in the global market. 
 Support provided by GALS ranges from free office space in the world’s most dynamic 

life science innovation hub to mentoring and consulting by industry experts and 
accomplished leaders. 

 GALS was launched in October 2015 and is located in Boston (Cambridge, MA).  

Israel Biotech Fund 

https://israelbiotechfund.com/ 

 Israel Biotech Fund seeks high value returns by identifying and maximizing the success 
of therapeutic assets of Israeli-based biotech companies. 

 Based in Rehovot, Israel’s main Biotech hub, they invest exclusively in Biotech 
companies developing drugs. 

 Israel Biotech Fund (IBF), founded by Dr. David Sidransky, Dr. Yuval Cabilly and Ido 
Zairi, announced the closing of its second fund with a total of $112 million. 

 Israel Biotech Fund won a bid from the Israel Innovation Authority (IIA) and the 
National Digital Ministry together with Pfizer, AstraZeneca, Merck, Teva and Amazon 
Web Services (AWS) to establish an Innovation Lab to research digital health and 
computational biology.  



LabCentral (US) 

https://labcentral.org/  

 Another very interesting model. Some Research Parks in some countries offered the 
same type of approach, but the way that LabCentral has managed to do it in the US is 
quite unique. 

 LabCentral is a first-of-its-kind shared laboratory space designed as a launchpad for 
high-potential life-sciences and biotech startups. 

 LabCentral is a Massachusetts non-profit company, founded in 2013 as a launchpad 
for high-potential life sciences and biotech start-ups. Operating over 150,000 sq. feet 
in Cambridge and on the Harvard University campus, LabCentral offers a network of 
fully permitted laboratory and office spaces for as many as 100 start-ups comprising 
approximately 500 scientists and entrepreneurs. 

 LabCentral provides first-class facility and administrative support, a skilled laboratory 
operations team, and domain-relevant events and programming‒ as well as the other 
critical services and support that early-stage companies need to jumpstart laboratory 
operations. 

 “Once biotech entrepreneurs are convinced that they should try to bring their work to 
market, either with or without bridging-the-gap funding, they are often astounded by 
the next mental adjustment: the amount of effort required to turn their attractive 
innovation into a useful product. Besides securing intellectual property and developing 
a business plan, the budding entrepreneur must find a location for the new company 
– ideally with low rent, important equipment provided, access to supporting services 
and other needed resources”. [K. D. Harrison, N. S. Kadaba, R. B. Kelly, D. Crawford, 
Building a life sciences innovation ecosystem. Sci. Transl. Med. 4, 157fs37 (2012).] 

 Successful co-working facilities have been built for aspiring IT companies in many 
centers of innovation, but there has been a paucity of laboratory spaces for biotech. 
Laboratory infrastructure is costly, and the initial investment is much larger than just 
a desk and a good broadband connection. Lease, fit-out, and permitting of lab space 
consumes precious resources ‒ both human and capital ‒ that could be better 
spent fine-tuning technology to prepare for clinical trials or commercialization. 
LabCentral solves this problem by adopting very conscious design choices to optimize 
use of available space, and to facilitate shared use of resources, equipment, and 
infrastructure. They combine this with a goal-oriented understanding of “concierge” 
services that remove many operational burdens from startup companies. 

Lessons learned from my previous experiences 

 Governance. The simpler, the better. In this case, the structured proposed (with the 
establishment of two different legal entities: the Association and the B.V.) seems very 
complex. My experience with this type of complex is that the most difficult part is the 
setting up of the BV, because the financial sustainability mechanisms (how much and 
how will funds return to the entity, if the biotech ventures/projects are successful) 
need to be in place before setting up the legal entity B.V. 

o The role of the B.V. seems to be complex, playing a (different) role within all 
three levels: 

 In Level 1: as another partner in the TCs 
 In Level 2: as a supervisor of Teams 
 In Level 3: as a facilitator and administrator 

o In terms of the composition of the Supervisory Board, make sure that all 
members are independent (not attached to the institutions who are members 
of the Association) and international/European (not only Dutch). 

 Support services. Compared to Medtech and Digital Health, where tech and business 
is critical, Biotech accelerators require that the science is in place. These requires a 
type of supportive people. 



o Best way to accelerate biotech ventures is by providing the expertise of 
someone who has done it before. Programs like the ones below are worth 
exploring: 

 Entrepreneur-in-Residence 
 Executive-in-Residence 
 CEO-in-Residence 
 Professor-in-Residence (from top universities) 

 International mentors/coaches. When selecting mentors, make sure to add 
mentors that are from outside The Netherlands. A significant number of accelerator 
programs (regardless of the domain: biotech / medtech / digital health) only involve 
experts from their regions, and this is detrimental to the ventures. Startups benefit 
from getting feedback from more advanced ecosystems. 

 Connection to public and private investors. If for Level 3 Biotech Booster “does 
not provide this financing itelf” it means that the initiative has to be extremely well 
connected both to the public funds’ mechanisms and the private investors: 

o Public: EU funding 
 EIF – European Investment Fund: 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2021/eif-to-
invest-25-million-to-support-biomedical-tech-transfer-in-central-
europe.htm  

 The fund is the latest addition to the EIF’s portfolio of technology 
transfer funds established in partnership with leading European 
biomedical research organizations such as the Max Planck Society 
(Germany), KU Leuven and VIB (Belgium), UMC Utrecht (Netherlands) 
and Institut Pasteur (France). 

 I would suggest that you build on this strength: UMC Utrecht can 
provide an insider view on this type of opportunities. 

o EIF and EIT Health joining forces in the Venture Center of Excellence: 
 https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2021/life-science-

finance-available-after-launch-of-venture-centre-of-excellence.htm  
o Private funds: 

 Many VC funds as well as CVCs are heavily investing in biotech 
ventures. 

 Establishing critical overall metrics from the very beginning is important. One 
good model to follow can be McKinsey’s Biotech Innovation Index, which assesses the 
biotech sector on four indicators: https://www.mckinsey.com/industries/life-
sciences/our-insights/infographic-the-mckinsey-biotech-innovation-index. It can 
serve to track progress over time. 

o Discovery: scientific publications and issued patents 
o Translation: formation of new biotech companies and early-stage capital raised 
o Growth capital: average amount of late-stage and public-equity rounds 
o Impact: product approvals 

 Financial sustainability. The financial sustainability topic is very relevant. I think 
most people agree that this is the way forward: if solutions are reaching the market 
and impacting patients’ lives with public funds, there should be a return to the 
structure that generated that success.  

o Having said that, financial sustainability is very difficult to do “in the middle” 
or “at the end” of the process. It is very much like IPR (Intellectual Property 
Rights), which is always best if they are clearly defined before the projects 
began. 

o I suggest that you ask to these projects to provide you (the funding entity) 
with a clear sustainability mechanism, that explains what, when and how it will 
be implemented BEFORE you fund them. 

 Reducing the administrative burden. Make it as lean as possible in terms of 
reporting for these new structures. One of the biggest complaints we always got in the 
European projects granting schemes was the amount of administrative burden that 
teams had to go through. 

o I believe we have a responsibility in the public sector to make sure that: 



 The public funds are well spent → this means there needs to be some 
type of monitoring. It is more important the monitoring (to make sure 
that the project is progressing adequately and achieving the key 
results that it set itself to reach) than the reporting (generating reports 
that nobody reads). 

 We fund people to devote most of their time to innovate, not to 
produce reports → The reporting should be as light as possible. It is 
more important that these projects are reviewed by experts with a 
regularity than it is that they produce reports. 

 



Nationaal Groeifonds – Evaluatie LSH Voorstellen 
 
Evaluatie van de LSH voorstellen aan het Nationaal Groeifonds, specifiek gericht op hun bijdrage aan de fase 
van kennisvalorisatie -gedacht vanuit startende ondernemingen. 
 
Onbezoldigd uitgevoerd door Eline van Beest vanuit haar blik en ervaring als ondernemer in medtech en biotech -beiden 
met universitair IP als startpunt. Hierin is ook haar bredere blik als medtech en biotech venturepartner vanuit een 
investeringsfonds meegenomen. Er is met name gekeken naar de eerste 2 hoofdstukken van de voorstellen en volledig 
gericht op de versterking van kennisvalorisatie met een startende onderneming als uitgangspunt. 

 
 
Algemeen - Startups als motor voor kennisvalorisatie 
Kennisvalorisatie is een ontzettend moeizaam en complex proces, zeker binnen de life science en health 
sector. Veruit de meeste kennis die in universiteiten wordt opgebouwd blijft liggen. Van de uitvindingen die 
uiteindelijk hun weg naar buiten vinden, vloeit veruit het meeste door naar gevestigde bedrijven over heel de 
wereld. Weg investering in het verdienvermogen van Nederland. We moeten zorgen dat die innovaties 
makkelijker hun weg naar buiten vinden, doordat startups dit oppakken en grootmaken. Startups zijn efficiënt 
en ontzettend doelgericht waardoor ze met minder geld veel meer kunnen bereiken én nog veel sneller ook. 
Startups zijn de motor van kennisvalorisatie, en dus in het realiseren van groei. Daarmee kunnen we de 
toekomst van Nederland bouwen.  
 
Analogie leeswijzer 
Er liggen uit één industrie 5 verschillende voorstellen die elkaar op allerlei wijzen overlappen. Om de verschillen 
helder te maken, heb ik mijn interpretatie van de voorstellen vergeleken met het beklimmen van een berg. En 
hoe de verschillende voorstellen, de verschillende onderdelen van die klim versnellen of vergemakkelijken. 
 
Vanuit dat perspectief is de probleemstelling als volgt: We hebben ontzettend goede winkels die de meest 
innovatieve klimuitrustingen van de wereld op de plank hebben liggen om onbeklommen bergen op te kunnen 
komen (universiteiten). De winkeliers (biowetenschappers) weten van de hoed en de rand en vinden het heel 
belangrijk dat de etalage het beste uitstalt (publicaties). Maar ze hebben zelf nog nooit een berg beklommen. 
Daardoor is het vaak onzeker of die innovatieve klimuitrustingen klimmers wel echt in staat zullen stellen om 
onbeklommen bergen op te komen. Ook is er een groot tekort aan klimmers die de uitrustingen naar de top van 
een berg weten te brengen (ondernemers). De financiering mist vaak om een hele uitrusting te kopen en de 
poging te wagen. De winkeliers zelf maken niet zomaar die stap om hun winkeltje op te geven. Degene die een 
poging wagen kunnen zelf vaak enkel wandelschoenen betalen. Daarmee maken ze een rondje aan de voet van 
de berg, maar komen zelden voorbij de eerste gevaarlijke gletcher (preklinische fase) en keren snel terug. 
Achter de gletcher bevinden zich verschillende hutten met ervaren mensen die de rest van de risicovolle tochten 
naar onbeklommen toppen kunnen begeleiden (investeerders/bedrijven). 
 
De opinie omschreven in dit stuk is uitsluitend gericht op de vraag hoe we ervoor zorgen dat de innovatieve 
klimuitrustingen daadwerkelijk de stap naar de berg maken, waarbij ze voorbij de eerste gevaarlijke gletcher 
komen en een van de hutten halen. 
 
 
 
 



PharmaNL 
 
Samenvatting 

• De probleemstelling waarbij er een structureel financieringstekort is in de pre-klinische fase, 
gecombineerd met het beperkt academisch ondernemerschap is zeer herkenbaar. De 
programmalijnen bieden op hoofdlijnen goede oplossingen aan die ik erg aanmoedig. In de uitwerking 
blijkt echter dat dit voornamelijk is gericht op universiteiten, of bedrijven die al in een ver gevorderd 
stadium zitten. Het probleem wordt daarmee niet opgelost.  

 
Analogie: Dit voorstel zorgt ervoor dat de winkels waar klimmers hun uitrusting halen gesubsidieerd worden 
waardoor ze de juiste spullen in huis hebben en het juiste advies kunnen geven, en de winkelmedewerkers zelf 
ook wellicht de berg kunnen gaan beklimmen (universiteiten). Daarnaast zorgen ze dat er onderweg 
waterbronnen beschikbaar zijn voor de klimmers die bijna voorbij de gletcher ofwel het meest uitdagende stuk 
van de klim zijn (productiefaciliteiten, ready-to-go vestigingsplaatsen). 

 
Probleemstelling 

• Seed investeringen in de pre-klinische fase missen - De Nederlandse markt heeft inderdaad een 
structureel financieringstekort in de ‘seed’ investeringsfase, ofwel de fase waarin een medicijn in de 
pre-klinische fase zit. Dan is het risico het hoogste terwijl er toch echt significant geld geïnvesteerd 
moet worden. 

• Beperkt academisch ondernemerschap - Ook is het zo dat er beperkt ondernemerschap is bij de 
academische biowetenschappers. Alle genoemde argumenten hier zijn (zeer!) herkenbaar. 

 
Oplossing 

• DIMA subsidie – Subsidies kunnen zeker stimulerend werken. Over de invulling van deze subsidie 
regeling een aantal opmerkingen: 

o Projecten met een groot potentieel krijgen meestal wel financiering – De voorwaarde 
wordt gesteld dat projecten gericht dienen te zijn op ‘geneesmiddelen met een goede 
economische impact en/of hoog maatschappelijk potentieel’. Dit is vaak juist de kern van de 
‘niet-financierbaarheid’ van een project. Investeerders durven veel eerder in te stappen en 
risico te lopen voor projecten met een enorm potentieel. Investeerders lopen risico en om 
dat over een portfolio toe mitigeren moet ieder bedrijf een enorme ‘returnpotentie’ hebben 
-en dus een grote markt. Daarmee blijven kleinere -meer niche- gebieden, of waar de 
returnpotentie niet heel groot is, toch vaak liggen. De gebieden met de grootste markten zijn 
absoluut niet perse de grootste kans op succes voor een nieuwe onderneming (denk aan 
bijvoorbeeld veel concurrentie). In de vroege fase een bedrijf starten heeft vaak meer 
potentie als het juist op een vlak is waar nog niet zo veel spelers actief zijn en nog weinig 
interesse ligt, vaak juist omdat de markt nog niet duidelijk of nog niet ontwikkeld is. Die 
niche vinden en uitbouwen, iets zien wat nog niemand ziet, is nou juist wat ondernemers 
doen. Dat is marktontwikkeling. 

o Nieuw ontwikkeld IP onder PharmaNL verlaagd kansen van ondernemingen - Verder vind ik 
het risicovol om nieuw ontwikkeld IP direct onder PharmaNL te schuiven. Ten eerste ligt het 
IP er al op basis waarvan een innovatie naar TRL2/3 is gekomen. Dus alle IP die ontwikkeld 
wordt in deze tussenliggende fase kan wel nodig zijn voor de innovatie, maar is veel minder 
relevant en je hebt er wel meteen een licentiepartner bij. Daarnaast, als je over de IP die je in 
die fase ontwikkeld ook nog extra licentiekosten moet gaan betalen, heb je veel cash out in 
een fase waar er nog heel weinig is. Ook beperkt het de potentie van een onderneming op 
langere termijn en dat maakt het minder interessant voor investeerders. Zeker voor 
buitenlandse investeerders die Nederlandse constructies niet begrijpen. Daarom maakt dat 
dit subsidie instrument direct minder interessant voor ondernemers. 

o De eis van 50% subsidiabele kosten is niet haalbaar voor startende ondernemingen - 
Verder is een voorwaarde dat ‘De maximale DIMA-subsidie bedraagt €3.000.000 per project, 
en zal nooit hoger zijn dan 50% van de totale subsidiabele projectkosten.’ Maar de 
voorwaarden zijn dat je alleen een aanvraag mag indienen als je een ‘aantoonbaar niet-
financierbaar’ project hebt. De hele probleemstelling van deze aanvraag gaat toch juist om 
startende ondernemingen die inderdaad een incubator nodig hebben en groeiende lab 



faciliteiten etc. Waar moet je de andere helft van die financiering dan vandaan halen als 
beginnende onderneming? Als de redenatie is dat investeerders eerder bereid zijn tot 
financieren als de helft gesubsidieerd is dan zou dat kunnen kloppen alleen tekenen 
investeerders een termsheet in de hoop dat er subsidie volgt. De subsidie moet dan echt 
eerst komen. Of moet het project zoals alle voorbeeldprojecten aan de universiteit 
plaatsvinden? In dat geval lossen we de probleemstelling nog steeds niet op. 

o De voorziene aanvraagpartijen vallen niet onder de doelgroep van de probleemstelling - 
Verder staat er dat de subsidies ook aangevraagd kunnen worden door ondernemingen met 
een omzet van meer dan 10mln en later meer dan 50mln. Ondernemingen in deze sector die 
een omzet draaien van meer dan 10 mln/50mln zijn niet meer in de incubatie fase en vallen 
zeker niet onder de omschreven probleemstelling van dit onderzoek van ‘beperkt 
ondernemerschap onder academische biowetenschappers’. Over het algemeen duurt het 
>10 jaar voordat een onderneming überhaupt omzet gaat draaien in deze sector.  

o De passende voorstellen zijn universiteiten, waarbij geen nadruk ligt op de validatie van de 
kennis die daar ontwikkeld wordt, en daarmee wordt het doel niet behaald - Daarentegen 
liggen er nu 12 voorstellen voor die direct gesubsidieerd zullen worden, die allemaal van 
universiteiten zijn, waar bij alle 12 op vrijwel niet wordt ingegaan op hoe de innovatie 
daadwerkelijk uit de universiteit gaat komen. Deze voorbeelden zijn stuk voor stuk 
universiteitssubsidies die de stap naar de ‘echte wereld’ in het gehele voorstel niet maken. 
Dat lijkt me met de genoemde probleemstelling van deze aanvraag een cruciaal onderdeel in 
deze subsidies. De verdere ontwikkeling door een kennisinstelling is niet haalbaar want ze 
missen de industriekennis, en bovendien liggen de belangen veel meer bij publicaties dan bij 
industrieel onderzoek. Hier schieten we echt niets mee op. Enkel wordt er de hoop genoemd 
dat een reeds bestaande onderneming het werk gaat inlicenseren. Er staat dat de subsidies 
bedoeld zijn voor projecten in de ‘seed capital fase’, dat zijn geen universiteiten. 

• Productie in Nederland is een mooie stap, maar lost de probleemstelling niet op - De productie van 
innovatieve en essentiële generieke medicijnen op Nederlandse bodem haalbaar maken is een 
prachtige stap die Nederland op de kaart zou zetten. Het zou ons veel meer controle geven en dit 
onder eigen beheer hebben maakt ons ook minder afhankelijk. Ik geloof echter niet dat we hier 
kostentechnisch met Azië kunnen concurreren. Daarnaast worden de bovenstaande problemen 
hiermee niet echt opgelost. Dit is geen directe hurdle voor de kennisvalorisatie en zeker niet in de 
genoemde seed/pre klinische fase. Voor de ontwikkeling hebben we namelijk maar kleine 
hoeveelheden nodig en we kunnen dit gewoon elders bestellen. 

• Shared infrastructuur is nodig maar de voorgestelde invulling niet haalbaar - Goed plan om daarin te 
investeren en hier is een groot tekort aan. De invulling zie ik echter als uitdagend. Om 
ondernemingen te subsidiëren een lab in te richten om vervolgens 50% daarvan publiek beschikbaar 
te stellen is echt niet werkbaar vanuit een ondernemersperspectief. Óf je redt het nog met een 
publiek lab, en dan gebruik je een publiek lab. Óf je redt het niet meer omdat je hard groeit en dus 
voldoende funding hebt, en dan heb je ook je eigen lab nodig. Beter zou zijn om meer ingerichte labs 
flexibel beschikbaar te stellen/ deels te verhuren zoals dat in de VS veel gebeurt, waarbij je single 
benches kan huren in een heel lab met apparatuur. Daarnaast zijn de geselecteerde projecten wel 
heel specifiek gericht op een aantal partijen en niet voor de bredere LSH sector beschikbaar. 

• Incubator Versterking nice to have – Opschalen van het ecosysteem door incubators te laten samen 
werken en succesverhalen te delen. Kan prima werken en denk dat dit ook zal ondersteunen. Hier ligt 
echter niet de crux van het probleem. Bovendien is mijn ervaring juist dat ik door enkele zeer ervaren 
en committed coaches heel veel verder kom, en de rest van ‘het netwerk’ er omheen meer voor 
afleiding zorgt dan wat anders. 

• Ready-to-go vestigingsplaatsen geen probleem voor ‘seed capital fase’ bedrijven – Tegen de tijd dat 
een ‘ready-to-go vestigingsplaats’ een probleem wordt ben je al lang uit de vroege ‘seed capital fase’ 
voorbij. Daarmee is dit onderdeel van weinig toegevoegde waarde voor het probleem dat geschetst 
wordt. 

• Human capital groei belangrijk voor lange termijn, en een programma als de Venture Challenge 
verder uitrollen is een goed idee – Goed en belangrijk punt voor de lange termijn in ons land. Hierbij 
is het wel belangrijk dat we niet op de verkeerde programma’s focussen. We hebben een tekort aan 
ervaren personeel. Niet een tekort aan academici. Ervaren personeel krijg je uiteindelijk alleen door 



veel spin offs te genereren en academici daar te laten werken. Programma’s zoals dat van de Venture 
Challenge kunnen dit goed faciliteren en dat onderdeel van dit voorstel zou ik zeker aanmoedigen. 

 
Aanvullend op het probleem en mogelijke oplossingsroute 

• Aanvullend: Academici mogen geen aandeel houden, belangrijk onderdeel van het probleem - 
Aanvullend aan de genoemde argumenten hiervoor, zou ik willen toevoegen dat een belangrijke 
oorzaak hier is dat wetenschappers slechts een klein aandeel in een onderneming mogen hebben 
(afhankelijk van de universiteit, maar maximaal 5%). Het gevolg is groot. Ten eerste hebben 
wetenschappers vaak het gevoel dat als een innovatie ‘uitspint’, dat de ondernemer die dat dan doet 
‘gratis’ al zijn werk krijgt. Veel wetenschappers vinden dat moeilijk en bemoeilijken daarmee ook het 
uitspinnen van die innovaties (ze willen het wel, maar het voelt niet eerlijk). Ten tweede krijgen 
wetenschappers daardoor nooit exposure van de industrie en dat heeft veel gevolgen die ook in 
eigenlijk alle voorstellen genoemd worden; de waardering van wetenschappelijke publicaties boven 
kennisbenutting, geen incentives voor het vertalen van wetenschappelijke bevindingen naar 
commerciële toepassingen etc. “Diverse studies hebben vastgesteld dat ervaring in de industrie voor 
onderzoekers een grote meerwaarde heeft voor het voor commercialisatie van onderzoek” en “Het 
effect is dat beschikbare innovatie middelen niet altijd op de meest effectieve wijze worden ingezet en 
concrete voortgang naar private financierbaarheid en go-to-market is daarnaast zelden het primaire 
streven. Op het moment van in-vitro proof-ofconcept of productietechnologie-validatie ontbreken veel 
zaken. Kennis van de wettelijk verplichte ontwikkelings- en onderzoek-stappen om het benodigde 
dossier op te bouwen om een kandidaat-medicijn naar de kliniek en de markt te brengen is bovendien 
geen gemeengoed onder academische biowetenschappers.” Doordat de ‘ondernemerskennis’ 
daarmee volledig ontbreekt bij academische wetenschappers, wordt het onderzoek aan de 
universiteiten vaak ook niet op dusdanige wijze uitgevoerd en gedocumenteerd, dat het bruikbaar is 
in het verdere ontwikkeltraject van een medicijn. Vaak moeten experimenten herhaald worden of 
moet met terugwerkende kracht de documentatie van jaren terug opnieuw uitgewerkt worden. Dat 
kost allemaal onnodig veel extra tijd en geld. Als wetenschappers daarentegen veel meer exposure 
hebben aan de industrie -lees gewoon recht hebben op een aandeel- dan vindt deze exposure op 
natuurlijke wijze zijn weg en zijn al deze problemen snel opgelost. In de VS tel je niet mee als 
wetenschapper als je daarnaast niet ook in een aantal ondernemingen zit. 

 



Biotech Booster 
 
Samenvatting 
Ik vind dit een sterk en helder omschreven voorstel. De BIP zorgt voor een lage drempel voor 
biowetenschappers om aan de industrie te proeven en dat lost heel veel kernproblemen op. Ook de 
hoeveelheid financiering is substantieel genoeg om significante stappen te kunnen zetten als biotech 
onderneming. Het enige wat onhelder blijft -en wel kritisch is- is hoeveel % aandeel van de gevormde 
bedrijven terugvloeit naar BIP. Een bredere rol voor de BIP (zodat meer projecten kunnen deelnemen) zou wel 
wenselijk zijn. 
 
Analogie: Dit voorstel beklimt met een geselecteerde groep de berg onder begeleiding van ervaren klimmers, 
waarna de succesvolle beklimmers zelfstandig doorgaan, en degene die terugkeren veel beter weten wat ze 
moeten ontwikkelen in de winkels om de berg op te kunnen gaan.  

 
 
Probleemstelling 

• De problemen ‘systeemfalen op valorisatie’ en ‘marktfalen rond financiering’ in zowel de start-up als 
de scale-up fase zijn zeer herkenbaar, kloppend en ook goed omschreven. 

 
Oplossing 

• Overall een sterk voorstel - De oplossing met trusted communities, het panel van ervaren 
ondernemers en experts, het Biotech Innovation Program (BIP), en de laatste stap naar een scale-out 
omvat zeker de stappen die nodig zijn om veel innovaties die nu op de plank blijven liggen of 
stranden, toch een kans te geven om echt te starten. Zoals eerder omschreven is juist een aantal hele 
goede coaches en een sterk programma veel waardevoller dan een netwerkberg die alleen maar voor 
afleiding zorgt. 

• De BIP zorgt voor een lage drempel voor biowetenschappers om aan de industrie te proeven -Met 
name de stap voor een wetenschapper om inderdaad zijn wetenschap om te zetten in een 
onderneming is ontzettend digitaal op dit moment; je zegt je baan en carrière op, of niet. Het BIP 
geeft echt een mogelijkheid om op een veilige manier hieraan te proeven. Daardoor zorgt dit ervoor 
dat, ook als zij terug gaan, er een veel meer ondernemende cultuur binnen kennisinstellingen 
ontstaat. Die exposure alleen al zal ervoor zorgen dat ze meer gericht zullen zijn op kennis benutting 
en dat ze verder onderzoeken en ontwikkelen volgens industrie standaarden waardoor ze beter 
overdraagbaar zijn.  

• Funding significant genoeg - Er wordt gesproken over funding van 1.3mln per onderneming in de BIP 
fase. Dat is substantieel genoeg om significante stappen te kunnen zetten als biotech onderneming. 

• Baten biotech booster onhelder, en kritisch – er staat omschreven dat er vanaf 2030 inkomsten 
verworven zullen worden middels de exits van bedrijven die langs de BIP zijn geweest. Dat zou 
betekenen dat de BIP aandelen verwerft in alle bedrijven die in het programma lopen. Dit % zou in 
proportie moeten staan tot het risico van ondernemerschap. Afhankelijk van het % aandelen kan dit 
de propositie (veel) minder aantrekkelijk maken voor onderzoekers/ ondernemers om deel te nemen.  

• Aanvullend; bredere rol BIP – Gedacht zou kunnen worden aan een bredere rol voor de BIP, waarbij 
ook starters en wetenschappers kunnen deelnemen aan het programma zonder dat ze een van de 5 
geselecteerde projecten zijn van dat jaar. De programma’s draaien toch en het hoeft daarom niet veel 
extra te kosten om meer mensen te laten meedoen. Zo bied je veel meer projecten een kans en is er 
een veel grotere spreiding van kennis en ervaring binnen de academie. 

 



OncodePACT 
 

Samenvatting 

• Oncode stelt een ‘ontwikkelmachine’ voor om valorisatie van kankeronderzoek te versnellen. Een 
prachtige lange termijn visie. In de praktijk is deze ontwikkelmachine op zichzelf een innovatie, en 
daarmee een risico. Typisch neem je als startup in onze sector risico op je technologie, maar probeer 
je zo min mogelijk risico te lopen op alle andere vlakken (route van ontwikkeling, team, studieopzet 
etc.). Los van de inhoudelijke waarde (het lijkt me prachtig) is mijn vraag daarom of dit het 
valorisatieprobleem nou oplost.  

 

Analogie: Dit zijn aan het eind van dit traject de meest innovatieve klimschoenen en betere routebegeleiding 
(ontwikkelmachine) die specifiek gericht is op een bepaalde berg (kanker), waarmee de slagingskans vergroot, 
maar we moeten nog steeds de mensen vinden die die berg op willen gaan met die (risicovollere) schoenen en 
routebegeleiding (ondernemers). 

 

Probleemstelling 

• Valorisatie van kankeronderzoek is een van de knelpunten in de biotechnologie. Dit komt door te 
weinig toegang tot expertise en kapitaal en de te weinig voorspellende waarde van het huidige 
preklinische ontwikkelproces. Daarnaast wordt het preklinische ontwikkelproces niet geïnnoveerd 
met inzet van nieuwe technologie omdat de waarde nog moet worden bewezen en het daarmee te 
risicovol en kostbaar is om van het huidige proces af te wijken. Dit is allemaal erg herkenbaar, maar 
geldt in zijn algeheel voor de biotech sector.  

 

Oplossing 

• De ontwikkelmachine is op zichzelf een innovatie, en daarmee een risico. De innovatie kan op lange 
termijn van waarde zijn maar stapelt nu een extra risico op een reeds bestaand risico (de innovatie 
die een startup aan het ontwikkelen is). Dit voorstel wil een “een geïntegreerde, preklinische 
ontwikkelmachine bouwen om het ontwikkelproces te versnellen en eerder te de-risken”. Eigenlijk is 
het een langetermijninvestering in technologieplatforms en innovatie modellen voor de preklinische 
fase van medicijnontwikkeling (zoals organoïden en organs-on-a-chip en artificiële intelligentie) -maar 
dan specifiek gericht op kanker. Deze modellen in zijn algemeenheid hebben de potentie om tijd, 
kosten en voorspellende waarde m.b.t. de werkzaamheid te vergroten (maar dat is vooralsnog 
onzeker). Voor de klinische fase stellen ze voor om te werken aan modellen die klinisch en moleculair 
goede patiëntencohorten definieert (met vroeg vaststellen van succes en faalfactoren waardoor je 
een grotere kans hebt om succes aan te tonen). Buiten de onzekerheid of het allemaal gaat werken 
zijn dit zeer goede ontwikkelingen die al bestaan maar zeker versneld zullen worden door de 
OncodePACT. Echter, het zal wel nog vele jaren duren voordat dit leidt tot een versneld 
ontwikkeltraject. En nog steeds zal dit preklinische ontwikkeltraject lang duren (12-18 maanden op dit 
moment volgens het rapport) en veel kosten (1-10mln op dit moment volgens het rapport). Daarnaast 
moet ook de EMA/FDA deze nieuwe validatiemethodieken nog gaan goedkeuren. Voor startups is dit 
om die reden een heel onzeker traject om te bewandelen. Typisch neem je als startup in onze sector 
risico op je technologie, maar probeer je zo min mogelijk risico te lopen op alle andere vlakken (route 
van ontwikkeling, team, etc.). Los van de inhoudelijke waarde (het lijkt me prachtig) is mijn vraag 
daarom of dit het valorisatieprobleem nou oplost.  



Pandamic preparedness 
 

Samenvatting 

• Hier ligt een goed voorstel om ons voor te bereiden op een volgende pandemie. Kijkend naar 
kennisvalorisatie dan is dat hier echter niet het doel van de aanvraag. Het doel is voornamelijk 
gewoon om alles in te richten zodat we een volgende keer snel een vaccin kunnen ontwikkelen. 

 

Analogie: Dit voorstel zorgt ervoor, dat voor het geval er een belangrijke nieuwe berg is (een pandemie), er een 
kennisnetwerk is, dat er voor zal zorgen er 3 mogelijk juiste klimuitrustingen klaarstaan, er 3 liftontwerpen 
klaarliggen die mogelijk van toepassing zouden kunnen zijn, sherpa’s getraind zijn zodat ze stukken kunnen 
meelopen en er een zuurstoffabriek gebouwd wordt zodat op het laatste stuk zuurstof klaarstaat om 
uiteindelijk zo snel mogelijk de top van die berg te bereiken (vaccin op de markt). Dit wordt real time digitaal 
gemonitord vanuit veel verschillende datapunten (data analyse) en er is een microfoon om iedereen duidelijk te 
maken dat de top is bereikt (communicatiestrategie). 

 

Probleem 

• De COVID-19 crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om te beschikken over effectieve 
instrumenten om een pandemie efficiënt in kaart te brengen en te bestrijden. We zijn afhankelijk 
gebleken van het buitenland en het heeft te lang geduurd. Dit komt door: 

o Een gebrek aan gecoördineerde ontwikkeling en translatie van diagnostische tools, 
therapeutica en profylactica (momenteel erg gefragmenteerd). 

o Weinig kennis omtrent effectieve maatschappelijke strategieën ter predictie, preventie en 
bestrijding van een pandemie 

o Geen toegang tot actuele epidemiologische observaties (data) 

 

Oplossing 

• Een gericht aantal mogelijke oplossingen voor een mogelijk probleem - Een publiek-private 
samenwerking om een specifiek aantal concepten, producten en diensten te produceren die mogelijk 
ingezet kunnen worden voor het voorspellen en beheersen van infectieziektenuitbraken met 
epidemisch potentieel. Dit is verdeeld in 5 programmalijnen gericht op voorspelling en detectie, 
diagnostiek en therpeutica, vaccinontwikkeling, productie, communicatiestrategien en data analyse.  

• Kennisvalorisatie is hier niet het doel van de aanvraag - De doelen van het plan zijn helder, welke 
acties er ondernomen gaan worden om dat doel te bereiken blijft echter lang onduidelijk in het plan. 
Over het algemeen is valorisatie echter niet het doel (ook al zou dat zeker kunnen plaatsvinden), het 
doel is voornamelijk gewoon om alles in te richten zodat we een volgende keer snel een vaccin 
kunnen ontwikkelen. 

 

 



MedtechNL 
 

Samenvatting 

• Er is een systeemtransitie nodig om medtech innovaties (sneller) goedgekeurd, vergoed en gebruikt 
te krijgen. Dit rapport richt zich op een oplossing voor 8 willekeurige en specifieke subgebieden 
binnen de medtech. Verder zet het voorstel geen blijvende verandering in gang omdat er in het 
voorstel voor hetgeen nieuw is (transitiecentra) er geen uitrol of organische groeipotentie is, noch 
een terugkerend verdienmodel en dit voorstel verder vooral ‘meer van wat er al is’ aanbiedt. 

 

Analogie: Dit voorstel richt zich op 8 technische onderdelen die nodig zijn om de berg op te komen 
(schoenveters, de schoenzool, maar ook de water dispenser, de rugzakhandvaten en de zonnebrandcreme die 
mee gaat) die (een beetje oneigenlijk) gebundeld worden als de 3 pijlers voor succes; schoenen, rugzak en 
bescherming. Overigens toevallig allemaal van hetzelfde merk. 

 

Probleemstelling 

• Nederlandse medtech ecosysteem kent een aantal bottlenecks die succesvolle innovatie in de weg 
staan. Onderwerpen zijn de vraaggestuurde innovatie, toegankelijke ontwikkel- en testomgevingen 
waar dicht tegen of in de praktijk kan worden geïnnoveerd, data-architectuur om data op dezelfde 
manier te verzamelen, de effectieve implementatie van medtech innovaties – er is een 
systeemtransitie nodig om deze innovaties (sneller) goedgekeurd, vergoed en gebruikt te krijgen. 
Vervolgens is nationale en internationale opschaling nog een bottleneck. Deze problemen zijn lang 
niet dekkend voor de problemen binnen de medtech maar allemaal zeer herkenbaar! 
 

Oplossing 

• De aandachtsgebieden lijken willekeurig - De oplossing zien ze langs 3 pijlers: Preventie en vroege 
diagnose, behandelen met minimale schadelast, monitoren en behandelen in eigen leefomgeving. 
Deze samenvatting voelt heel willekeurig gekozen en ook niet omvattend voor de problemen.  

• De transitiecentra zijn zeer specialistisch en slechts voor enkelen van toepassing - Het bouwen van 8 
transitiecentra, die publieke en private partijen met de medische en technologische expertise 
verbindt om een transitie in gezondheid en zorg te realiseren en de medtech innovaties daarvoor te 
ontwikkelen en naar de markt te brengen. Dit is een prachtig voorstel, alleen in de uitwerking zijn 
deze ‘transitiecentra’ enorm specifiek gericht op slechts enkele niche gebieden in de medtech. 
Daarmee profiteert misschien een paar procent van de medtech startups van zo’n transitiecentrum. 
Het rapport omschrijft zelf letterlijk: ‘Acht transitiecentra brengen praktijk en technologie bij elkaar’ -
dit geeft duidelijk blijk aan de technologie push waar het rapport zelf zo waakzaam voor is in de 
probleemstelling. 

• Het verdienmodel van de transitiecentra is niet realistisch voor startups - De transitiecentra 
ontwikkelen een verdienmodel en realiseren daardoor op termijn voldoende inkomsten om zichzelf in 
stand te houden (verankering) -dit zie ik niet gebeuren, de launching customer moet toch 
voornamelijk geld betalen (laat staan aan verdienen!). Tenzij we hier niet kijken naar startups die in 
de fase zitten die uit de probleemstelling blijkt. 

• 8 subsidie aanvragen in 1 jasje? - Dit voelt veel meer als 8 verschillende subsidie aanvragen in een 
jasje geduwd. Het medtech veld en de behoefte aan innovatie is (veel) breder en groter dan de 8 
gekozen -technologie gedreven- onderwerpen hier. Het voelt een beetje als een subsidieaanvraag 
voor 270 bedrijven die een verhaal aan elkaar geplakt hebben, overigens met een grote dominante 
speler als leidraad.  

• Reeds bestaande ronde tafels, data architectuur en opschalings ondersteuning worden versterkt - 
Tegelijkertijd ontwikkelt MedTechNL drie centrale lijnen die de innovatie in de transitiecentra en de 
medtech sector ondersteunen: De centrale lijn Systeemtransitie (ronde tafels met stakeholders zoals 
verzekeraars), de Data architectuur lijn maakt het mogelijk om medtech innovaties en bestaande 
producten digitaal met elkaar te verbinden en Opschaling, dat medtech bedrijven ondersteunt bij 
opschaling, met kennis over buitenlandse zorgsystemen, vouchers voor mkb om gebruik te maken 
van alle proposities van MedTechNL en toegang tot groeikapitaal en ervaren ondernemers en experts. 
Het bovenstaande bestaat allemaal al. Mooi als dit versterkt kan worden of gesubsidieerd kan 
worden. 



• Geen oplossing voor het marktfalen - Ik ben het heel erg met de probleemstelling eens maar zie niet 
waarom er niet gekozen is voor een veel bredere inzet. Er is nu een heel specifieke groep bedrijven 
die kunnen deelnemen maar veel innovaties zullen hier niet invallen. Een nieuwe 
diabetesbehandeling, een nieuwe kankertechnologie, een nieuw implantaat voor hoofdpijn of een 
digitaal systeem voor de thuiszorg etc. Dit is echt zo specifiek gericht op slechts enkele specifieke 
oplossingen, terwijl de oplossingsrichtingen van ronde tafels en handelsmissies ook inzetbaar zouden 
moeten kunnen zijn voor andere velden. 

 

‘ 

 



Proposal: H2opZee 

My thoughts: Green hydrogen is predicted to be an important part of the future energy mix. From my point 

of view, the H2opZee project will offer a solution that will fit well into the European and rest of the world 

energy market as the hydrogen demand increases. It is a strength that the concept is scalable per unit and 

technically can be implemented to any offshore wind park. The project has very strong and competent 

partners with substantial energy and offshore competence including offshore wind and development and 

operation of pipelines.  

The relevant hydrogen technology is already in large scale use on land. Marinizing will be developed as part 

of the project. I see no major technology hinderances to establish large scale hydrogen production offshore. 

Experiences from offshore oil&gas production has shown the world that the most challenging and 

“impossible” tasks have found their solutions when experts and competent business partners collaborate to 

solve the problems. Possible use of existing pipelines is a great asset to the concept, as this lowers the 

energy transportation cost.  

I think the organizing, collaboration with government and the many stakeholders are promising for the 

project feasibility. The project can lead to major technology and competence export from the Netherlands 

and can contribute to sustainable growth. 

Regarding economy there are two important aspects. Building and operating an offshore hydrogen 

production plant is more expensive than on land. On the other hand, offshore wind offers more energy and 

less pressure on the limited available space on land. If the value of the two latter factors in sum make a 

positive impact on economy, this will strengthen the project even more.  

 

Conclusion: I highly believe that green hydrogen will be a significant part of the future energy mix. The 

H2opZee project can offer scalable technology and processes that will open for large volume offshore green 

hydrogen production, not only in the North Sea but also on global scene. As technology already is in use on 

land (hydrogen production and storage) and at sea (gas pipelines), technical challenges are not 

overwhelming. In my opinion challenges will find their solutions relatively easy compared to other technical 

projects done as part of the North Sea oil&gas activity. The growth potential is huge. The project should be 

realized as a significant contribution to scaling up the future green hydrogen market.  

 

See following pages for my findings of strengths, opportunities, weaknesses and threats. The most 

important findings in each segment are marked as bold text.   

 

Norway, February 19, 2022 

 

Trond Stromgren 

 

 



Strenghts 

• Build-up of knowledge and experience that the Netherlands can export all over the world 

• Cooperation with training institutes and companies in the form of Learning Communities 

• Pipeline to land gives considerably lower costs for energy transport than electricity cables 

• Energy storage in hydrogen will avoid temporary oversupply on the electricity grid 

• Wind power is space demanding. Establishing offshore wind gives less pressure on the 
limited available space on land 

• Several offshore wind farms can use the same pipeline 

• Offshore windfarms are currently being realized without subsidy 

• The project contributes significantly to the stated national aim for 3-4 GW of electrolysis 
capacity by 2030 

• Future-proof concept as no carbon atoms are involved 

• Industrial clusters along the Dutch coast already have a large hydrogen demand 

• North Sea is ideal for offshore wind (high wind speeds, many windy days, limited depth) 

• Very strong project partners with substantial energy and offshore competence including 
offshore wind and development and operation of pipelines 

• Strong contribution to implementation of the Climate Agreement and EU's 55% target by 2030 

• Project supports the Fit for 55 program 

• Will realize large-scale, new and innovative energy infrastructure 

• Hydrogen is predicted to be the cheapest sustainable solution for a wide range of applications 

• Cheap logistics transporting hydrogen by pipeline or the shared use or conversion of an existing 
natural gas pipeline 

• Will increase efficient of the Dutch hydrogen backbone 

• First large-scale demonstration of green hydrogen from the sea in the world 

• Can benefit from technology demonstration and research in the ongoing PosHYdon, 
AquaVentus and other projects 

• Will bring significant R&D and innovation to the stage 

• Actions taken to avoid risk by shortage of sufficiently trained personnel, will join the Human 
Capital Agenda of the Groenkracht NL project 

• Project supports Ministry of EZK January 2021 roll-out strategy of CO2-free electricity and 
infrastructure at sea and on land  

• Public schemes exist for funding the building of infrastructure for sustainable energy  

• Pipeline has large capacity compared to a cable 

• More favorable wind climate off the coast 

• Need for green hydrogen to make energy-intensive sectors more sustainable (i.e. lower 
emissions in heavy road transport and industrial processes) 

• Hydrogen can be stored in large volumes and different forms 

• Offshore wind within Dutch borders will avoid geopolitical dependencies  

• Collaboration between project consortium and the Ministry of EZK in the feasibility phase to 
find an optimal solution within the framework of current legislation and regulations 

• Strong and broad problem analyses  

• Significant contribution to increasing the structural earning capacity of the Netherlands 

• Acts as a driver for the Dutch hydrogen energy system 

• The Netherlands currently holds a leading position in the offshore wind industry 

• All planned offshore wind capacity of 300-500 MW will be used to produce green hydrogen 

• The project will deliver a structural CO2 emission reduction of 400,000 tons per year 

• Existing hydrogen pipelines can be used for hydrogen export 



• Existing technology is applied in a new way (sea electrolysis) and/or scaled up (separation of 
natural gas and hydrogen) 

• Possible option with storage at sea (salt caverns), safer and more public supported 

• RD&I and knowledge development from phases 2-3 will be usable elsewhere if project is 
terminated after phase 3 

• Feasibility study will be basis for project start 

• Long production phase when completed (25 years) 

• The Netherlands has a very extensive natural gas network, both on land and in the North Sea 

• Project ties in closely with both Dutch hydrogen projects (on land and at sea) and international 
green hydrogen from sea projects 

• Existing gas pipeline network to Belgium and Germany 

• Many companies that might bid on the project tenders have already developed very valuable 
knowledge and experience in the production, storage and transport of (green) hydrogen 

• Establishment of hydrogen-from-sea knowledge sharing platform 

• Knowledge developed in the project will be shared widely and openly on different platforms 
and in different formats like courses, seminars and training materials 

• Launching of innovation challenges for second generation technology 

• Special focus on sharing with educational and research institutes and innovative SMEs 

• Phase order and content minimizes the risk for all stakeholders 

• Three main Go/No Go moments, each with specific KPIs 

• Good consortium and stakeholder description 

• Partners are well known with the European Commission taxonomy sustainable criteria  

• Many letters of support by important players both industry and R&D for the hydrogen-from-
seas knowledge sharing platform 

• Positive collaboration between the Ministry of EZK and the consortium  

• Tenders aim to realize project by the most suitable consortium and in a way that best suits the 
interests of society 

• Good descriptions of collaboration and governance model  

• Broad and good description of stakeholders 

• Risk analysis is relevant and gives answers/strategies to all relevant risks  

• The project is fully compatible with the Nature Protection Act 

• Collaboration with EZK on the legal feasibility and with WJZ regarding state aid aspects  

• Good and detailed budget with very informative justifications 

• Good investment and finance/funding descriptions 

• Good and detailed GDP effect discussion 

• Huge social benefits, can save 9.9-25.4 million tons of CO2 emissions during 25 years 

• Use of known technology in new market/segment 

• Good overview for cost of avoided emissions 
 

 

Opportunities 

• The use of hydrogen instead of other sources of energy is the driving force behind the 
reduction of CO2 emissions and the sustainability of sectors that are difficult to make 
sustainable. The greatest impact on the energy transition in the Netherlands is achieved by 
developing as much hydrogen-from-sea capacity as possible  

• Large upcoming market, hydrogen will play a crucial role in the future energy ecosystem  



• An early large-scale investment in marine hydrogen will enable Dutch companies to position 
themselves as the market leaders in marine hydrogen 

• Export developed knowledge worldwide in order to increase Dutch earning capacity 

• Project attracts (innovative) companies that would otherwise settle elsewhere 

• Large structural GDP effect 

• The project will create around 500-750 direct jobs and around 1,250-2,000 indirect jobs 

• Large volume (GWh class) energy/hydrogen storage (at sea salt caverns) based on utilizing 
cheap excess electric energy when wind/solar energy production is higher than market demand 
 

 

Weaknesses 

• Building production capacity and infrastructure is capital-intensive, dependent on funding 

• Large capacity of sustainable electricity production gives a need for government offered 
purchase guarantees or guaranteed prices to give a stable and predictable market 

• New pipelines need landfall space and agreements which is an increasing bottleneck 

• Government support is necessary to facilitate catching up for transforming technologies  

• Uncertainty about development of ETC-pricing (CO2 cost) 

• No concrete business case is yet described 

• Unclear market analysis, will there be a willingness to pay extra for green hydrogen 

• No description of concept’s CO2 footprint 

• Missing descriptions on development of future hydrogen demand 

• Minor discussions on safety  

• No descriptions on utilizing heat from electrolysis process 

• Possibility that (large) part of GDP effect and growth will be in Germany? 
 

 

Threats 

• Technical and economic challenges regarding electrolysis at sea 

• Uncertain market for green hydrogen 

• If business case does not have acceptable return 

• Missing permits for construction of wind farm, pipeline and platform 

• Lack of response to the different project tenders 

• Strong competition with cheaper imported green or blue hydrogen? 

• Major accidents with hydrogen (production/storage/use) during initial period 

• Missing government interventions to improve the competitive position of sustainable energy 
and products, including pricing of CO2 

• Energy production driven by the weather gives uncertainty in the market about future energy 
prices due to large fluctuations in supply. This uncertainty will give higher energy prices. 
Government intervenes and focus on techniques that can limit fluctuations in the energy 
supply is needed to stabilize energy prices 

• Failure to coordinate growth of supply, demand and infrastructure to minimize inefficiencies 
and/or shortages that can slow down the entire chain 

• Missing long-term and large-scale coordination from the government to compensate for the 
unprofitable top and to accelerate licensing for sustainable technologies and systems 

• Missing or low funding from government schemes  



• Lack of available knowledge 

• Failure by government to enable the training and retraining of the required personnel  

• Too low CO2 pricing 

• Missing or slow development of new regulations for the green hydrogen value chain 

• Failure in collaboration between project consortium and the Ministry of EZK in the feasibility 
phase to find an optimal solution within the framework of current legislation and regulations 

• If funding fails for feasibility study or later phases 

• If No-Go becomes the status after the first three phases 

• Obstacles separating gas, hard to achieve purity specifications 

• Lack of market willingness to pay more for green hydrogen than blue/grey hydrogen 

• Failure establishing a Joint Development Agreement for the consortium 

• Not receiving a letter of intent from the Dutch government or separate support for the 
feasibility phase  

• Missing or to few hydrogen customers 

• If relevant products or services is not technically feasible 

• Negative or missing state aid notification 

• Problems upscaling gas separating technology 

• Negative final state aid assessment from WJZ or negative answer on legal feasibility from EZK 

• Failure to close the predicted 2.20 EUR/kg/H2 financing gap 

• Conflicts offshore wind vs. less space for fishing and longer routes for shipping 

• Low competence on tech operators leading to user-initiated failures or accidents 

• Many players in the value chain, how to secure common understanding and interaction?   
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Report Brief / 
Objectives

1. Introduction to the Orkney initiative

2. How did Orkney become a frontrunner in this field?

3. What kind of incentives are there to stimulate 

development and commercialization of maritime hydrogen 

solutions

4. What are the price projections for maritime hydrogen 

(based) fuels, compared to fossil

5. How a country / an industry / sector can stimulate both 

the demand (e.g. ships) and the infrastructure (e.g. 

fueling stations)

6. What are the three main lessons The Netherlands could 

draw from Orkney (both positive and negative)



Introduction 
and Context

a.Orkney – local context

b.Orkney energy eco-system – evolution, today, 

future

c. Orkney hydrogen projects overview and maritime 

examples

d.Orkney energy vision

e.Key stakeholders

f. Funding and finance

g.Business case for hydrogen

h.Hydrogen refueling infrastructure

i. Regulatory landscape



Orkney – Local 
Context

 Archipelago of ~70 islands north east of Scotland; ~20 
inhabited; population ~ 23,500

 Main industries: farming, tourism, arts and crafts, 
fishing, oil processing (Flotta),renewable energy

 Low unemployment, aging population, below national 
average income, >60% of households in fuel poverty 
(>10% of household income spent on energy costs)

 10% of households generate renewable electricity 
(mainly micro wind generators)



The Orkney 
Energy Eco-
System (I): 
Origins

 Water wheels and primitive windmills during 18th / 19th

centuries to grind cereal crops – harnessing natural 
resources

 1951 – first grid connected wind turbine (see image)

 1987 - 2001 - experimental 3MW 2 bladed concrete 
turbine. 

 ~2000 – testing of experimental NEG Micon wind 
turbines,  rated between 1.3 and 2MW

 2001 – UK government decision to establish European 
Marine Energy Centre to ‘kick start’ UK wave and tidal 
energy sector. Decision based on location / sheltered 
harbours / wave and tidal strength in region



The Orkney 
Energy Eco-
System (II): 
Evolution

 Significant wave, tidal, wind resources (estimated 20GW 
combined – including new offshore wind possibilities)

 Grid constraint is restricting full exploitation of existing assets

 Active network management system deployed in 2009 to alleviate 
constraint

 Local generation exceeds demand in 2013 – Orkney is a net 
exporter of electricity

 EV uptake rapidly increasing 3%  local uptake-> 10% target



Active 
Network 
Management

• Alleviation of constraint through smart grid technology 
• Added additional 21MW capacity to full local grid
• Increased renewable energy penetration and revenue for local generators



The Orkney 
Energy Eco-
System (III): 
Today

 Large number of innovative green hydrogen projects

 REFLEX project – understanding Distributed Energy Systems as 
part of the eco-system

 Vehicle to grid charging

 Virtual power plant / P2P trading

 Power wall batteries

 Shore to ship vessel charging

 Ongoing wave and tidal testing, including grid connected 2MW 
tidal turbine

 ~30% of island emissions associated with maritime sector (fossil 
fuelled vessels and port infrastructure) – this is the second largest 
source of emissions in the region, the largest being the Flotta oil 
terminal



The Orkney 
Energy Eco-
System (IV): 
Tomorrow

 Green ammonia production
 Development / extension of existing green H2 production

 Potential new market for maritime fuels

 ‘Sump’ for local renewable electricity

 Offshore wind consent (3GW)
 ScotWind lease round has consented large sites to East and West of 

Orkney

 Utilise local harbours for deployment

 Flotta Hydrogen Hub (see next slide)

 New onshore wind
 Further expansion / development of sites in Orkney

 Local authority intention to develop own assets for power 
generation / decouple public buildings from grid

 New 220MW interconnector planned



Flotta
Hydrogen Hub

 Repurpose oil and gas site – maintain employment

 Infrastructure challenges to route offshore wind electricity to grid 
(distance / cost of new cables)

 Utilise natural harbour for H2 transport vessels



Orkney 
Hydrogen 
Projects

Year Project Activity

2016 Surf ‘n’ Turf Onshore wind to hydrogen / storage / transport / 
conversion of H2 to electricity

2017 BIGHIT Onshore wind to hydrogen / application in power 
generation, heat, and transport

2018 HyDIME Integration of H2 into auxiliary marine engine

2018 HySEAS III Development of fuel cell string for H2 ferry

2018 HOP Evaluation of opportunities for H2 in offshore oil 
and gas environment

2018 ITEG Integration of tidal energy and hydrogen 
production

2019 HySPIRITS Development of a H2 fuelled distillery

2019 HyFLYER I / II Development of 6 / 19 seater H2 aircraft + refueller

2019 REFLEX Development of island distributed energy system 
including H2

2020 HIMET Evaluation of a variety of technologies / fuels for 
maritime decarbonisation, including H2



Orkney’s 
Maritime 
Hydrogen 
Projects (I)

Project Objectives and Outcomes

Surf ‘n’ Turf Deploy 0.5MW electrolyser, 500kg H2 storage, connect 
constrained wind turbine (900kW), transport H2 by 
road and sea, utilise H2 in fuel cell (75kW) for shore to 
ship ferry power (cold ironing), development of H2 
training for mariners

Substantial early stage learning about regulatory 
environment (MCA, grid, road); initial ‘at scale’ build for 
FOAK electrolyser and trailer configurations; 
development of protocols for maritime shipment of 
bulk compressed H2; training; hydrogen production for 
additional projects; revenue stream for island 
community as constrained electricity can be utilised

(see video on next slide)



How Did Surf 
‘N’ Turf 
Happen – The 
Birth of 
Orkney 
Hydrogen

 Serendipity:
 a shared conversation between two of Orkney’s renewables leaders 

in an airport 

 The island of Eday (home to EMECs tidal energy test facility) is the 
weakest point in Orkney’s grid 

 and…..

 Recognition that without grid reinforcement / additional 
interconnection, grid constraint would continue to prevent islands 
from achieving revenue from sale of RE to grid

 Batteries are not the solution for a grid that is full – can other parts 
of the energy system be tackled through an innovative approach

 Innovation money looking for a home (Scottish Government)

 Downturn in development of wave and tidal technologies – what 
else could be done with EMEC assets / what additional value could 
be demonstrated?



https://www.youtube.com/watch?v=Rybpaqhg5Qg&t=95s



Orkney’s 
Maritime 
Hydrogen 
Projects (II)

Project Objectives and Outcomes

HyDIME Install H2 injection system to auxiliary engine on a ferry; 
understand regulatory environment.

System operates up to 60% H2 injection into marine 
fuel oil – reduced emissions (system believed to operate 
up to 80% and further innovation has led to 100% H2 
system); NOx emissions minimised by restricted 
airflow; innovative (unique) underdeck high pressure H2 
storage (200bar) and safety / containment structure; 
shore to ship mobile refuelling configuration designed



Orkney’s 
Maritime 
Hydrogen 
Projects (III)

Project Objectives and Outcomes

HySEAS III EU funded project to develop hydrogen fuel cell / 
electric drive train for vessels; system (string) will be 
deployed on land.

String tests have been successful

Negotiations ongoing to secure funding for ferry build



Orkney’s 
Maritime 
Hydrogen 
Projects (IV)

Project Objectives and Outcomes

HIMET Initial feasibility study to look at a variety of H2 solutions 
for maritime decarbonisation. Includes H2 and ammonia, 
shore to ship power via H2 storage, direct H2 
combustion, fuel cells.

Project recently started

(See link to video on next slide)



https://www.youtube.com/watch?v=SveJfbxXCNk



Orkney’s 
Energy Vision

 Islands energy tariff and eradication of fuel poverty [Orkney 
residents pay a premium for all fuels – typically 0.03€ / unit for 
electricity and €0.3 / litre for road fuels / kerosene]

 An energy system based on renewable energy, with batteries and 
green hydrogen providing system resilience

 Energy autonomy and resilience - decouple islands from regulated 
energy providers

 Decarbonisation of transport (in particular maritime) and wider 
energy system

 Local revenue generation – electrons and molecules

 Potential for electron and molecule exports

 Sustainable local employment



Key 
Stakeholders 
and 
Responsibilities

Stakeholder Responsibility

European Commission / FCH-JU Project funder and informed party

UK Government Project funder and informed party

Scottish Government Project funder and informed party

Highlands & Islands Enterprise Regional Development Agency

Maritime & Coastguard Agency Responsible for Maritime regulations in UK

Civil Aviation Authority Responsible for Aviation regulations in UK

Orkney Islands Council Project partner and local authority for planning

SEPA Scottish Environmental Agency

European Marine Energy Centre Central player in H2 projects in Orkney

Local businesses Supply chain / local support services

OEMs Supply of critical system components / resources

Community Groups Various local groups, with geographical and 
energy interests

Academic Institutions Many Universities working as collaborators

Orkney College Local training provider

Trade Associations Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association / others



Funding and 
Finance

 Funding to date for Orkney H2 projects (and projects 
incorporating H2 aspects) ~ €80 million 

 Funding has come from following sources:
 EU (Interreg programmes) and FCH-JU (now reducing rapidly and 

substantially)

 UK Government – variety of programmes and funding calls

 Scottish Government – direct funding as well as match funding 
support for EU money

 Project partner contributions (typically 30-50% of partner budgets)

 European Marine Energy Centre (EMEC) are central to raising 
funding – significant internal bid writing and project management 
capability

 To date, only two projects are moving into commercial phases –
Eneus Energy’s green ammonia project, and the Flotta Hydrogen 
Hub



Business Case 
for Maritime 
Hydrogen in 
Orkney 

 The Orkney H2 business case is built on an incremental 
progression through research and innovation through to operating 
assets. 

 No commercial assets in operation at present.

 With no clear commitment to any guaranteed offtake, project 
finance will not consider H2 projects currently.

 For progress in the maritime sector, Orkney needs:
 MCA approval for H2 as fuel

 ScotGov commitment to H2 fuelled replacement ferries

 Funding support for additional infrastructure

 EMEC have established a H2 trading company ahead of decisions 
to capitalise on the merchant H2 market locally

 With the combination of subsidies (revised UK Gov renewable 
transport fuel credits scheme due, including eligibility of pre-
existing renewable energy sources) and constrained electricity, 
cheap, local green hydrogen should be possible



Renewables 
and People

 Employment: renewables / clean energy sector employs ~ 150 
people directly (>10% of workforce) and is set to grow

 Renewables jobs pay more than most other sectors now

 Majority of the roles are ‘professional’ level

 Shift from oil and gas to renewables will enable additional jobs to 
transition

 3 Universities now have presence in Orkney

 Orkney college delivering courses in H2 and renewables – looking 
at extending to offshore wind and wider range of H2 

 Work in progress to develop technician level training courses for 
emerging opportunities

Orkney’s employment base has shifted from farming / fishing / public 
sector towards tourism / hospitality / renewables. Of these the 

renewables sector is now creating new jobs, and is reversing the trend 
to ‘lose’ younger people from the islands, as they move away to find 

work.



High Level 
Data for 
Marine Fuel in 
Orkney

 Total Orkney marine fuel consumption (marine gas oil + marine 
diesel oil + heavy fuel oil) = ~ 230GWh / year 

 Equates to around 30% of energy use in Orkney

 Total marine emissions ~ 61 kT CO2e / year

 Maritime sector identified as ‘hard to abate’ – a decarbonisation 
solution is difficult



Hydrogen 
Refuelling 
Infrastructure

 Initial hydrogen refuelling infrastructure is project assets:
 Hydrogen refuelling station (BIGHIT)

 Suitable for smaller 350 bar vehicles

 Trailers for balance fills (Surf n Turf / BIGHIT)

 20-30kg /200 bar balance possible for most transport modes

 Mobile refuellers (HyFLYER I / II)

 20-50kg /350 bar direct compression / boosted balance fill possible

 All assets (except 3 of the trailers) are owned by EMEC, funded by 
project cash

 No assets capable of supporting high pressure (700 bar) refuelling / 
fleet refuelling (HGVs / buses)



Regulatory 
Landscape for 
Orkney 
Hydrogen

Projects need to comply with complex set of regulations

 Maritime regulations
 International (IMO)

 SOLAS
 IGF

 International (other)
 ISO
 IEC
 ASME
 CGA
 ATEX

 National (MCA)
 Class society (DNV / Lloyds / BV)

 Road transport regulations
 ADR

 Production /storage regulations and standards
 ISO / CGA / ATEX
 Pressure / electrical directives
 COMAH / Dangerous Goods Storage



How did 
Orkney 
become a 
Frontrunner in 
the Field?

a.UK Hydrogen Strategy

b.Scottish Hydrogen Strategy

c. Orkney Hydrogen Strategy

d.The role of key stakeholders

e. Public and private collaboration

f. Economic impact and export potential 



UK Hydrogen 
Strategy – The 
Challenges

Focuses on ‘low-carbon’ H2

 cost of H2 relative to current 
fuels is currently more 
expensive, but likely to reduce as 
technology improves

 current hydrogen technologies 
need to be proved before more 
widely applied

 significant current policy 
uncertainty in the energy sector 
regarding H2;

 need to create new 
infrastructure, and co-ordinate 
supply and demand;

 draw in new kinds of investment 
to the industry 



UK Hydrogen 
Strategy –
Next Steps

 UKGov committed to 5GW H2 by 2030, and to delivering net zero by 
2050

 drive research and innovation for low carbon hydrogen production 
and use / reduce social economic and technological barriers to H2 / 
launch of £60 million low Carbon Hydrogen Supply 2 Competition

 continue with £1 billion Carbon Capture and Storage Infrastructure 
Fund

 develop Hydrogen Business Model to raise investments through low 
carbon hydrogen projects - long term revenue to overcome cost 
challenges faced with producing low carbon hydrogen compared to 
fossil fuels

 providing £240 million through Net Zero Hydrogen Fund (“NZHF”) -
includes Government co-investment to support low carbon hydrogen 
production 

 ensure UK hydrogen is low carbon, and prevent the risk of a reversal 
of low carbon energy progress

 Note: UK Government has now recognized the importance of 
‘electrolytic hydrogen’, and has established a working group to 
understand the specific needs for this technology to grow



UK Hydrogen 
Strategy –
Electrolytic 
Hydrogen

 UK Government has now recognized the importance of 
‘electrolytic hydrogen’

 Working group recently established to understand the specific 
needs for this technology to grow

 Investment in manufacturing / skills

 Incentivisation / grants / subsidies / support mechanisms

 Relationship with grid (compare to Germany – removal of grid 
charges for green H2 production)

 Inward investment to grow local supply chain

 Future renewables capacity

 Recognition that many large UK consumers of natural gas want to 
decarbonize and would prefer to go directly to a non-fossil source



UK Hydrogen 
Strategy –
Priority Areas

 Primary advisor to UK Government is the Committee on Climate 
Change https://www.theccc.org.uk/

 CCC recommendations for hydrogen use are:
 Transport – especially HGVs

 Decarbonisation of gas grid – all applications

 Industrial process heat

 CCC advocates electrification wherever possible

 Recent global events /market price movements appear to have 
shifted timelines forward for transition from fossil to renewables 
(see: https://www.theccc.org.uk/publication/letter-climate-
compatibility-of-new-oil-and-gas-fields/ )

https://www.theccc.org.uk/
https://www.theccc.org.uk/publication/letter-climate-compatibility-of-new-oil-and-gas-fields/


Key CCC 
Infographic



Scottish 
Hydrogen 
Action Plan 
(2021)

The Plan sets out six key challenges to be overcome during the next five 
years:

 Scaling Up Hydrogen Production in Scotland

 Facilitating the Development of a Domestic Market

 Maximising the Benefits of Integrating Hydrogen into the Scottish Energy 
System

 Enabling the Growth and Transition of Scotland’s Supply Chain and 
Workforce

 Establishing and Strengthening International Partnerships – Germany is a 
target market

 Strengthening Innovation and Research

Scotland recognizes the future direction of the oil and gas sector in the 
country (and associated employment) and sees hydrogen as a way to 
secure long term employment for a transitioned workforce.



Orkney 
Hydrogen 
Strategy

 Orkney has its own H2 strategy, based on evolution of the existing 
infrastructure

 Current and future role of H2 is clear, and decarbonisation of 
maritime applications is a clear focus

 Potential for H2 across power, heat and transport – future role in 
green chemical manufacture identified



Role of Key 
Stakeholders

 Scottish Government and its development agencies have played a 
vital role

 Funding

 Strong support for Orkney demonstrator / flagship projects

 Orkney Islands Council
 Strategic partner for demonstrators

 Planning + land owner

 Operator of local vessels / buildings / transport

 EMEC
 Proposal writing

 Stakeholder management / advocacy

 Project management

 NGO – ‘safe pair of hands’



Public / Private 
Collaboration

Private sector partners have used Orkney H2 projects to demonstrate / 
validate technology and learn, ahead of commercialisation:

 ITM Power – electrolysers

 Giacomini – H2 catalytic combustion boilers

 Doosan Babcock – Fuel cell / H2 engine

 Ballard – marine compatible FC

 ULEMCo – H2 injection system

 Calvera – innovative short wheelbase H2 trailer

 Nanosun / Fuel Cell Systems – H2 mobile refuellers

Private partners have had to contribute own funds to most of the 
projects. As none of the projects are commercial yet, no finance 
partners have been involved apart from Flotta Hydrogen Hub (see later).

Orkney has been successful due to a culture of innovation – learning by 
doing. In addition the evolution of EMECs facilities to enable H2 
technolologies to be evaluated in real environments has been critical.



Economic 
Impact of 
Hydrogen/ 
Export 
Potential (I)

 Orkney H2 projects to date have totalled ~ €80m funding

 Local hydrogen jobs created (mainly short term) – 30

 Business visitors (including media) pre-COVID – 3-400 per year
 Investor community

 Local / national governments from many countries

 Project developers

 OEMs and technology developers

 Consultants

 High profile of Orkney projects has ‘inspired’ many other H2 
projects / opportunities



Economic 
Impact of 
Hydrogen / 
Export 
Potential (II)
- Flotta
Hydrogen Hub

 ~2GW offshore wind lease awarded for West Orkney

 Dual offtake – power to grid / power to gas
 Derisk project
 Multiple revenue streams / maximised operating profit

 H2 export to UK gas grid / exports by vessel to Germany (Uniper is part 
of the project consortium)

 Maritime refuelling in large natural harbour (Scapa Flow)



Economic 
Impact / 
Export 
Potential (III)
- Flotta
Hydrogen Hub

 Repurpose oil processing facility (due to close 2030-2035)

 Avoid full decommissioning cost

 Maintain employment (~100 jobs + supply chain)

 Could produce 5-10TWh H2 / year (UK total NG demand 900 TWh)

 German Government supporting export market development for 
imports to Germany (€2 bn available)

 Assumed margin £0.30 / kg H2 = ~£50m / year (excluding subsidies)

 Very strong consortium – private sector critical to developing and 
driving the project forward



Incentivisation and 
Commercialisation

a.Orkney - an open or closed eco-system 

b.Success stories - examples of testing grounds 

that have led to impactful applications



An Open or 
Closed Eco-
System?

 Orkney H2 eco-system relies on external partners and 
collaborators to bring in technology / resources / 
finance

 Increasingly important as projects mature and finance 
is required

 Energy autonomy, decarbonisation, and fuel poverty 
drive innovation and scope of projects

 Local benefit more important than wider reach 
(interesting to see this perspective change as real 
money enters the discussion)

 What is the ‘art of the possible’?
 Pushing boundaries with regulators

 Informing Government and other stakeholders

 Learning by doing



Success 
Stories

 As demonstrators, all of the Orkney H2 projects have added value and 
knowledge to this rapidly moving space

 The maritime projects have identified complex decarbonisation 
challenges which have informed the next steps

 Shift from low cost liquid fuel to higher cost gaseous fuel hard to justify

 Status quo has been the norm for many decades and to make a 
complete shift to alternatives fuels will take time and be expensive

 Safety cases take time to prove and evaluate

 Multiple solutions are possible – impacts vessels and infrastructure

 Training / certification needs a clear direction

 Many of the lessons learned have yet to be published – direct 
interaction with project partners is recommended



Maritime 
Decarbonisation
- Future Fuels Mix

Current fuels

•Marine gas oil

•Heavy fuel oil

•Marine diesel oil

•Electric

Transition 
fuels

•LNG / biomethane

•LPG

•HVO

Future fuels

•Compressed H2 / Liquid H2

•Ammonia

•Methanol

•Other H2 carriers (LOHCs)

•Electric

•DME

•Synthetic marine fuel

•Wind / Flettner rotors

•Hybrids of all the above

• Complex mix of future fuels
• Timing of transition is not clear 

– what are the implications of 
IMOs 50% decarbonisation by 
2050 policy?

• Landside infrastructure  / 
bunkering will be complex

• Who pays for the new 
infrastructure and innovation?

• System resilience and safety
• Major driver is air quality in 

harbours / ports

For Orkney, the maritime sector 
provides employment, income, 

and lifeline services. Post-
COVID Orkney expects 200 

cruise liners per year to visit the 
islands.



Future Pricing 
for Alternative 
Marine Fuels

 Need to balance a number of factors:
 Energy density of different fuels – vessels have finite capacity 

/ fuel payload

 Emissions and timeline / legislation to net-zero

 Need to account for weight of additional storage containers 
for compressed gas

 Future trajectory for base case (fossil and derived) fuels

 Carbon taxes, timelines, and international harmonization

 Cost of infrastructure – FOAK v’s future

 Standardisation of infrastructure / fuel grades

 Incentivisation and subsidies

 Opportunities for new vessel designs / lower OPEX



Future Pricing

Complex to make a fair comparison

Fuel Comment

Synthetic MGO / MDO Limited current capacity and availability. Needs massive 
scale carbon capture and production units. Vessels will 
need emissions mitigation measures

HVO Very limited capacity and availability; land availability 
restricts availability of feedstock

LNG / biomethane Widely regarded as a transition fuel. Reasonable 
availability

LPG Reasonable availability

Battery Limited range – payload v’s charging time

H2 Low-carbon H2 not readily available; regulatory barriers

Ammonia Retrofit possible; NOx emissions; only available at major 
ports

Methanol / DME Retrofit possible; requires CO2 mitigation; only available 
at major ports (not DME)



Timelines and 
Forecasts

Two excellent reports exist, produced by DNV and Lloyds (see references 
at end), which cover the challenges of Energy Transition in the maritime 
Sector in a good level of detail.



Stimulating 
Demand in the 
Maritime 
Sector (red = 
priority areas)

To progress decarbonisation in the sector, the following are needed:

 Clear, agreed, mandated, and policeable International regulation, 
targets and timelines for emissions reduction

 Continued innovation development and demonstration of relevant 
technologies to ensure solutions can be deployed

 Recognition that whilst decarbonisation of all sectors is important, 
there are larger sectors and easier ‘wins’ than maritime

 International agreement on alternative fuels and availability / 
infrastructure

 Where appropriate, subsidy mechanisms to be applied to facilitate 
transition

 Support for OEMs upscaling technology in the sector

 A champion to promote decarbonisation in the sector and 
demonstrate competitive advantage

 Access to finance for new vessels and infrastructure

 Robust safety cases and evidence – essential for insurance



The Way 
Forward

Short Term

National and International agreement / 
regulation of maritime emissions

Build safety cases

Invest in real deployments / FOAK

Possibly establish International Centre of 
Low Carbon Maritime Tech to be validated

Support for retrofit technologies

Training and skills – especially technicians

Enhanced innovation portfolio

Implement efficiency measures – easy 
GHG wins

Reduce list of possible alternative fuels

Mid Term

Funding for initial infrastructure –
possibly International Collaborative Fund 

[note role of developing countries]

Support mechanisms for fuel costs / 
emissions penalties

New technology upscale

Long Term

Global infrastructure build out



From the 
IMO’s 
Perspective



Main lessons 
learned

 Training

 Supply and demand needed – work from demand backwards

 Project delays

 Regulations (MCA)

 Challenges of First of a Kind Equipment Deployments

 Cost of demonstrations

 Challenges of cost down curves and timelines

Future Orkney Maritime Decarbonisation Projects are likely to be 
driven by UK Government funding, and a willingness of innovators to 

deploy in the region. This is an increasingly competitive space, and 
whilst the Orkney eco-system is attractive, other locations are 
cheaper, easier to access, and are now developing capabilities.



Training

 Existing framework for skills and training organised for current 
energy system eg vehicle technicians, gas engineers

 Future skills are a hybrid of traditional disciplines chemical and 
electrical engineering

 Reskilling / transitioning oil and gas capability + income 
expectations

 Supply and demand – need to develop new courses for delivery 
when, and at what level of qualification? How many people?

 Access to assets for practical skills

 Accreditation for new cross-sector qualifications – currently by 
application area eg gas engineers, who could in future service 
transport needs as well 



Supply or 
demand 
driven?

 ‘Build it and they will come’ or dedicated project assets with 
defined offtake?

 Early stage – need offtake to secure finance

 Mid stage – build hubs with multiple adjacent offtakers eg
transport hub to service maritime / buses / aircraft

 Longer term – hubs utilising Gas Transmission Networks for 
interconnection and resilience

 Design to avoid physical transportation of hydrogen (cost, risk, 
scale)



Project Delays

 Supply chain
 Equipment delays

 Staff resources

 Competing priorities – market growth

 Early assumptions and unknowns 
 Permitting and approvals

 Site layouts – concept to FEED

 Access to water

 Staff turnover with project partners

 Weather and remote location



Hydrogen 
Regulations 
(MCA and 
others)

 MCA – Maritime and Coastguard Agency – responsible for UK 
maritime regulations

 Hydrogen transportation by sea has a variety of possibilities with 
differing regulations

 In cylinders

 In trailers

 In vehicle fuel tanks eg FCEV

 As vessel fuel

 As vessel fuel, hydrogen is currently possible with an exemption 
and appropriate IMDG (International Maritime Dangerous Goods) 
training for crews and associated staff

 Full approval will need IMO (International Maritime Organisation) 
agreement

 Additional regulations for road movement of Hydrogen

 Grid regulations – what can and can’t be connected together



First of a Kind 
Deployments

 Learning by doing

 Safety first – significant global know-how in hydrogen for large 
chemical processes – applicability for small scale high pressure 
systems

 Materials challenges – corrosions / coatings for use in coastal 
climate

 System design

 Identify show-stoppers and game-changers

 Enable deployment of next stage ‘real’ projects

 Skills – reliance on key OEMs 



Cost and Value 
of 
Demonstrators

 Real value of feasibility studies

 Enabling OEMs to manufacture prototype units and learn
 Upscaling

 Standardisation

 Sub-system integration

 Skills 

 Enables regulators to be informed

 Enables training requirements / skill gaps to be resolved

 Informs wider stakeholder group and provides confidence

 Validates huge number of assumptions



The Real Value 
of the Orkney 
Hydrogen 
Projects

 Hundreds of individual organisations have engaged with the 
projects, learned, and are developing own H2 projects

 Informed many National Governments and EU about real 
possibilities

 Highlight challenges to inform transition timeline and case for 
blue H2 as transition fuel and future for natural gas

 Academic links and growth of R&D in hydrogen to address wide 
range of scientific, engineering, and economic questions

 Local energy system – the real role for hydrogen in decarbonising 
islands

 Short term – revenue from business travellers / Long term –
revenue from H2 (H2 carrier) exports



Closing 
Comments

 Current geopolitics bring into sharp focus the need for nation 
states / regions to ensure energy resilience

 The classic energy trilemma of balancing resilience / economics / 
sustainability of changes to an energy system is sharply in focus 
now, as two of the three components are now unstable. This 
should encourage development of hydrogen capabilities in local 
markets.

 On a regional level, Europe is a net importer of energy. To support 
the proposed EU Hydrogen backbone will need massive H2 
imports from RE producing regions (North Sea for offshore wind, 
and N Africa for solar). This shifts geopolitical balance from Russia 
/ OPEC states for fossil supplies. 

 NL well placed to achieve energy autonomy + also act as northern 
Europe transit point for electrons and molecules.



Final Words

‘Hydrogen alone will not drive this clean
energy transition, but the energy transition
will not happen without hydrogen.’

Michael J. Graff ( Chairman & CEO, American Air Liquide to the US 
Senate hearing on Clean Hydrogen on 10th Feb 202) 



List of Orkney 
Project 
Websites and 
Links

Project Website

Surf ‘n’ Turf https://www.surfnturf.org.uk/

BIGHIT https://www.bighit.eu/

HyDIME https://hydime.co.uk/

ITEG https://www.nweurope.eu/projects/project-search/iteg-
integrating-tidal-energy-into-the-european-grid/

HOP https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploa
ds/system/uploads/attachment_data/file/866379/Phase_1_
-_OGTC_-_Hydrogen_Offshore_Production.pdf

HySPIRITS https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploa
ds/system/uploads/attachment_data/file/978976/HySpirits
_2_Phase_1_Feasibility_Report.pdf

REFLEX https://www.reflexorkney.co.uk/

HySEAS III https://www.hyseas3.eu/

Flotta H2 Hub https://www.flottahydrogenhub.com/

Orkney H2 https://www.youtube.com/watch?v=nivyd5mK20U

https://www.surfnturf.org.uk/
https://www.bighit.eu/
https://hydime.co.uk/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/iteg-integrating-tidal-energy-into-the-european-grid/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866379/Phase_1_-_OGTC_-_Hydrogen_Offshore_Production.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978976/HySpirits_2_Phase_1_Feasibility_Report.pdf
https://www.reflexorkney.co.uk/
https://www.hyseas3.eu/
https://www.flottahydrogenhub.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nivyd5mK20U


Other Sources 
/ Links

Item Link

UK Government Hydrogen 
Strategy

https://www.gov.uk/government/publications
/uk-hydrogen-strategy

Scottish Government 
Hydrogen Action Plan

https://www.gov.scot/publications/draft-
hydrogen-action-plan/

Orkney Hydrogen Strategy https://www.oref.co.uk/wp-
content/uploads/2020/11/Hydrogen-
Strategy.pdf

Orkney Active Network https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/
docs/2013/06/dg_learning.pdf

Handbook for H2 Vessels https://www.dnv.com/maritime/publications/
handbook-for-hydrogen-fuelled-vessels-
download.html

Alternative Marine Fuels https://www.mdpi.com/2673-4060/2/4/29/pdf
https://www.lr.org/en/insights/global-marine-
trends-2030/global-marine-fuel-trends-2030/
https://eto.dnv.com/2019/Maritime/forecast

https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy
https://www.gov.scot/publications/draft-hydrogen-action-plan/
https://www.oref.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Hydrogen-Strategy.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2013/06/dg_learning.pdf
https://www.dnv.com/maritime/publications/handbook-for-hydrogen-fuelled-vessels-download.html
https://www.mdpi.com/2673-4060/2/4/29/pdf
https://www.lr.org/en/insights/global-marine-trends-2030/global-marine-fuel-trends-2030/
https://eto.dnv.com/2019/Maritime/forecast
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SAMENVATTING 

Samenvatting voorstel Nieuwe Warmte Nu! 

De doelstelling van het Nationaal Groeifonds voorstel Nieuwe Warmte Nu! (hierna voorstel NWN!) is het 

doorbreken van blokkades voor de realisatie van duurzame collectieve warmtesystemen en daarmee zowel 

economische als maatschappelijke impuls te genereren. Deze impuls wil  het voorstel NWN! bereiken door de 

onrendabele top via het Nationaal Groeifonds (hierna NGF) te financieren en daarmee een vliegwiel in de 

warmtetransitie op gang te brengen. De economische impuls ontstaat door inzetten op volume van de 

projecten en benutten van technologische en sociale innovaties. Hiermee ontstaan schaaleffecten en wordt de 

leercurve versneld. De aanpak van het voorstel NWN! beoogd een kostenreductie door een schaalsprong en 

steilere leercurve, zodat slechts een eenmalige bijdrage van het NGF nodig is.  

Belangrijke onderdeel van het voorstel is te leren en innoveren door te doen, deze aanpak komt overeen met 

de aanpak Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). In het rapport van PBL “Warmtetransitie in de praktijk” 

staat hierover:  “Door op wijkniveau aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van de bestaande 

gebouwde omgeving worden zowel problemen als mogelijke oplossingen zichtbaar. Dat is van belang: door 

die praktische aanpak op een relatief kleine schaal is het mogelijk om een vinger te leggen op de aard en de 

omvang van mogelijke barrières. Vanuit de transitiewetenschappen kunnen de proeftuinen van het PAW 

gezien worden als transitie-initiatieven waarbij geleerd kan worden wat op grotere schaal kan werken” (PBL , 

2021 ). 

De focus van het voorstel NWN! ligt op projecten die op korte termijn te realiseren zijn. Het is duidelijk dat 

onder huidige condities het aanleggen van warmtenetten voor de bestaande bouw niet haalbaar is zonder 

(financiële) steun. Dit terwijl de warmtetransitie opgave voor de gebouwde omgeving nu onvoldoende 

snelheid maakt om de doelstellingen van zowel 2030 als 2050 te halen. Investeren in de warmtetransitie is 

noodzakelijk, niet alleen om te leren en innoveren, maar ook simpelweg om voldoende snelheid te maken1.  

Samenvatting review  

Het voorstel NWN! richt zich vooral op de financiële barrières en ontwikkelen van kennis & capaciteit, door in te 

zetten op  innovaties en ontwikkelen van standaarden en zo kostenreductie te behalen. In mindere mate is er 

aandacht voor vertrouwen & belangen borgen en evenwichtige machtsverhoudingen &  gelijkwaardige informatie 

posities als onderdeel van de governance uitdagingen van de warmtetransitie. Hierdoor wordt onder andere het 

collectieve actie probleem niet geadresseerd. Ook de bredere context, systeembenadering en externe effecten, zijn 

onderbelicht in het voorstel NWN!.  

Het voordeel van het voorstel NWN! is dat de realisatie van de beoogde projecten door kan gaan zonder te 

wachten op nieuwe regels en/of organisatiestructuren. Dit is belangrijk gezien de opgave waar we voor staan. Als 

projecten die klaar staan voor realisatie niet worden opgestart, worden niet alleen minder woningen en 

glastuinbouw aardgasvrij, maar wordt ook de broodnodige ervaring niet opgedaan. De innovatieve componenten 

in de projecten kunnen de warmtetransitie vooruithelpen.  

Het risico is dat onvoldoende de bestaande zorgen, risico’s en belemmeringen worden geadresseerd. De wijze 

waarop subsidie wordt toegekend zal mede bepalend zijn in welke mate – naast realisatie van de netten zelf – er 

meerwaarde en vliegwiel effecten plaats gaan vinden. Hierbij gaat het niet zo zeer over leereffecten, standaarden 

en innovaties, die moeten leiden tot lagere kosten, daarvoor is in het voorstel NWN! veel aandacht.  

 
1 Als voorbeeld: de gemeente Rotterdam zal vanaf 2020 gemiddeld 8000 woningen en gemiddeld 40 km aardgasleidingen per jaar van het 

gas af moeten halen om in 2050 aardgasvrij te zijn. Een vertraging van de warmtetransitie leidt tot een significante stijging van het aantal 
woningen en het aantal kilometer energienetwerken dat per jaar vervangen of versterkt zal moeten worden. Dit zal resulteren in een 
opgave die niet te realiseren is binnen de gebouwde omgeving zonder extreme overlast. De warmtetransitie is een extra opgave die deels 
afgestemd kan worden op de werkzaamheden in de buitenruimte boven en onder de grond. Hoe meer er in kortere tijd gerealiseerd moet 
worden, hoe minder afstemming mogelijk is en daarmee hoe minder koppelkansen benut kunnen worden. De ondoelmatige vervanging 
van kabels en leidingen neemt dan toe. Daarnaast raakt dit ook de bereikbaarheid van de stad, denk dan ook aan bereikbaarheid voor 
brandweer, politie en ambulances. Er zit een grens aan de hoeveel werkzaamheden er  per jaar uitgevoerd kunnen worden. 
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Het gaat vooral over de elementen die in de aanvraag onderbelicht zijn en met extra focus meerwaarde kunnen 

opleveren. In figuur 1 zijn de elementen / kenmerken van de warmtetransitie in relatie tot het voorstel NWN! 

weergegeven. Sommige elementen vallen bijna geheel binnen de focus van het voorstel NWN! en andere 

elementen vallen er deels buiten de focus en vragen nadere aandacht:  

- Systeembenadering & externe effecten:  Het is niet duidelijk in welke mate het voorstel NWN! gaat bijdragen 

aan systeemoptimalisatie. Onduidelijk is hoe wordt gezorgd dat de ontwikkeling van de warmtenetten in 

samenhang plaatsvindt met de gehele energievoorziening, met oog voor flexibiliteit en 

toekomstbestendigheid. Daarnaast vraagt het afwegen van de externe effecten in het voorstel NWN! meer 

aandacht, denk hierbij aan het meewegen van de effecten buiten het warmte- en energiedomein zoals milieu 

effecten en de impact op de leefomgeving. Het verzilveren van kansen en mitigeren van risico’s gerelateerd 

aan de externe effecten vraagt nadere uitwerking, dit kan in de projecten worden opgepakt.  

- Vertrouwen & belangen borgen:  het voorstel NWN! benoemt vertrouwen en richt zich op  samenwerken. Het 

borgen van transparantie, het democratisch proces en het adresseren van het collectief actie probleem vragen 

nadere uitwerking in het voorstel NWN!. Het borgen van de publieke belangen en specifiek de betaalbaarheid 

en rechtvaardigheid worden geadresseerd. De vraag is hoe wordt voorkomen dat ook op de langere termijn er 

geen grote winnaars en verliezers ontstaan. Doordat het voorstel NWN!  bestaat uit losse projecten is het 

risico dat er uiteindelijk meer individueel en korte termijn rationele besluiten worden gemaakt, die uiteindelijk 

collectief irrationeel en suboptimaal zijn. 

- Financiële barrières:  het afdekken van de onrendabele top met de beoogde NGF subsidie maakt de projecten 

haalbaar. Het verlagen van de kosten, door innovaties en standaard aanpakken zal bijdragen aan het 

rendabel maken van toekomstige projecten. Het is de vraag of daarmee alle financiële barrières worden 

opgelost en in welke mate de mechanismen achter deze barrières inzichtelijk worden gemaakt. De invulling 

aan een rechtvaardige verdeling van kosten en baten, meewegen externe belangen en het zorgen van een 

doelmatige inzet van overheidsgelden vragen nadere aandacht.   

- Evenwichtige machtsverhouding en gelijkwaardige informatieposities: De gevolgen van marktmacht en 

onevenwichtige informatiepositie tussen de partijen, wordt niet expliciet geadresseerd in het voorstel NWN!. 

Deze marktmacht en onevenwichtige informatiepositie heeft echter wel impact op de wijze waarop belangen 

geborgd gaan worden en/of en in welke mate externe effecten meegewogen worden. 

- Kennis en capaciteit: een belangrijke pijler in het voorstel NWN! is het opbouwen van kennis en capaciteit, 

onder andere door het realiseren van richtlijnen en gestandaardiseerde aanpakken. Dit, samen met het 

ondersteunen van beroepsonderwijs, is een belangrijke bijdrage die het voorstel NWN! levert om de transitie 

meer vaart te geven.  

Het is van belang om naast het sturen op de realisatie van de projecten en leereffecten zelf, ook de hierboven 

omschreven elementen van vertrouwen & belangen borgen, evenwichtige machtshouding & gelijkwaardige 

informatieposities  en systeembenadering & externe effecten expliciet worden meegenomen in de realisatie van 

het voorstel NWN!. Dit vraagt dat de subsidie als (publiek) sturingsinstrument wordt ingezet en heldere 

voorwaarden en aandachtspunten worden meegegeven.  

Figuur 1: samenvatting review  
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INLEIDING 

AANLEIDING   

De tweede beoordelingsronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) is gestart. De Adviescommissie Nationaal 

Groeifonds beoordeelt elk voorstel en adviseert het kabinet over de toekenning van de middelen uit het NGF. 

Hierbij gebruikt de commissie een analysekader om de voorstellen te kunnen analyseren en beoordelen. Om 

tot een goed onderbouwd oordeel te komen kan de commissie gebruik maken van een deskundigenpool. Dit 

is aanvullende externe expertise op de specifieke terreinen waar de investeringsvoorstellen betrekking op 

hebben. De commissie heeft aangegeven een review te willen ontvangen over de NGF-voorstel Nieuwe 

Warmte Nu! (voorstel NWN!).   

 

 

RESULTAAT 

Deze review van het voorstel NWN! heeft als doel bij te dragen aan een goed onderbouwd oordeel door de 

commissie. Deze review geeft inzicht en duiding over het voorstel NWN!, gericht op het criterium 

“strategische beoordeling” en de specifiek de door de commissie gestelde vragen (zie Bijlage 1: Focus advies 

beoordeling aanvraag).  

 

Uitgangspunt van deze review is dat warmtenetten een belangrijke rol spelen in de warmtetransitie. Dit 

uitgangspunt wordt in Bijlage 2: Nut en noodzaak warmtenetten toegelicht.  

 

 

LEESWIJZER 

De vragen van de commissie zijn in deze notitie geclusterd per thema, zodanig dat deze op logische wijze een 

reflectie geven op de gestelde vragen alsmede het ingediende voorstel NWN!  

 

Het gaat om de thema’s, die zijn uitgewerkt in het hoofdstuk “Beoordeling per thema”:  

1. Probleemstelling 

2. Vliegwiel 

3. Beoogde projecten 

4. Governance 

5. Warmte project Rotterdam 

 

Blauw cursieve teksten vormen de kern van de review (oordeel) van het voorstel NWN! De overige teksten geven 

de context, deze teksten verwijzen veelal naar het voorstel zelf of naar andere onderzoeken.  
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BEOORDELING PER THEMA  

PROBLEEMSTELLING 

Gestelde vragen: 

• Is dit primair een financieel probleem of een complexiteits- en/of wetgevingsprobleem?  

• Waardoor komt de uitrol van collectieve warmtesystemen traag op gang? Zijn de oorzaken die in het 

voorstel worden geïdentificeerd de daadwerkelijke oorzaken? 

Vragen uit criterium 2.: 

2. De onderbouwing van probleem- en doelstelling(en), beoogde economische en maatschappelijke 
effecten, en de voorgestelde interventie(s), in vergelijking met mogelijke (beleids-)alternatieven.  

3. De algemene risico’s en afhankelijkheden (strategisch en/of contextueel) voor het bereiken van de 
doelstelling(en).  

4. Legitimiteit: Zonder hulp van het Groeifonds voeren bedrijven of instellingen het project niet uit. 
(randvoorwaarde)  

 
Review: 

De warmtetransitie kent financiële barrières die, als deze niet opgelost worden, leiden tot vertraging en  zelfs 

stagnatie van de uitrol van de, voor de warmtetransitie noodzakelijke, warmtenetten.  

De financiële problemen zijn ook een gevolg van mechanismen en weeffouten die huidige aanpak en 

regelgeving kent. Het oplossen van een financieel knelpunt door het afdekken van de onrendabele top, zal 

leiden tot meer en snellere realisatie van de betreffende warmteprojecten. Dit versnellen is van groot belang 

om de warmtetransitie tijdig te kunnen realiseren en voldoende kennis en innovatie ontwikkelingen op gang 

te brengen. Het voorstel NWN! kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van kennis en innovatie 

en het versnellen van realisatie van warmteprojecten.  

De warmtetransitie kent enkele kenmerken, die de haalbaarheid bepalen en waarop geanticipeerd moet 

worden. Deze kenmerken geven richting aan de instrumenten die nodig zijn voor een succesvolle transitie. 

(RES Rotterdam Den Haag, 2021). Hierbij is een kritische succesfactor dat alle partijen – van woningeigenaren 

tot bedrijven – bereid èn in staat moeten zijn deel te nemen aan de transitie. Dit lukt alleen door het 

vormgeven van een gedragen aanpak voor en door de partijen in de hele keten, waarbij rekening wordt 

gehouden met de verschillende belangen en de kenmerken van de warmtetransitie.   

Hieronder staan de belangrijkste kenmerken van de warmtetransitie benoemd:   

1. De warmtetransitie is onderdeel van de totale energietransitie en er zijn externe effecten 

2. Vertrouwen en belangen borgen (voldoende waarde voor iedereen)  

3. Financiële barrières moeten worden weggenomen / opgelost 

4. Evenwichtige machtsverhouding en gelijkwaardige informatieposities tussen de partijen 

5. Voldoende kennis en capaciteit bij alle partijen 

 

Hieronder volgt per kenmerk een review in welke mate dit terug komt in het voorstel NWN! 

Ad. 1 - De warmtetransitie is onderdeel van de totale energietransitie en er zijn externe effecten 

De warmtetransitie is onderdeel van de energietransitie, en de oplossingen hebben invloed op het gehele 

energiesysteem. De transitiekeuzen hebben naast impact op de energievoorziening zelf, ook “externe 

effecten”.  Zie bijlage 3d – Energiesysteem en externe effecten voor een nadere toelichting. 

 

In huidige situatie maakt een warmtebedrijf een afweging vooral op basis van hun eigen bedrijfsvoering 

en doelen. Bij de energietransitie spelen echter meer afwegingen een rol. Deze effecten moeten worden 

meegenomen in de besluitvorming rondom de warmtetransitie. Zo zou het besluit om een gebouw niet 

aan te sluiten op een warmtenet niet alleen moeten gaan over het effect binnen de business case van het 

warmtenet. Het zou ook gebaseerd moeten zijn op het effect dat dit gebouw dan een andere oplossing 

voor aardgas moet vinden. Dit zal waarschijnlijk gevolgen hebben op de betaalbaarheid van de 

eindgebruiker van het gebouw, maar ook bijvoorbeeld tot extra investeringen van de netbeheerder 
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kunnen leiden. Deze gevolgen kunnen verstrekkende externe effecten hebben, zo kan door grootschalige 

elektrificatie van de warmtevraag een uitbreiding het elektriciteitsnet met bijbehorende onderstations 

nodig worden. De besluitvorming over de aanleg van warmtenetten en de externe gevolgen van de 

besluitvorming liggen vaak bij verschillende partijen.  

 

De warmtemarkt staat aan het begin van een grote uitbreiding. Collectieve warmte is een van de 

alternatieven voor aardgas en speelt daarom een belangrijke rol om de klimaatdoelstellingen te behalen. 

Het warmtesysteem zal en moet zich verder gaan ontwikkelen, zoals nu al te zien is in landen waar al een 

uitgebreid warmtenetwerk ligt. Er zullen 4e en 5e generatie warmtenetten ontstaan, dit zijn 

warmtesystemen die flexibeler, slimmer en lokaler zijn en waarbij diverse energiebronnen optimaal 

worden ingezet.  

Samenhang in en met het energiesysteem is daarbij van belang. Voorkomen moet worden dat 

warmtenetten een lappendeken aan op zich zelf opererende warmtesystemen worden, waarbij kansen 

voor optimalisatie tussen warmtegebieden en als onderdeel van het gehele energiesysteem onbenut 

blijven. Het verzilveren van de meerwaarde, zoals systeemoptimalisatie en lagere totale maatschappelijke 

kosten vraagt dat een systeembenadering waarbij  externe effecten ook waarde krijgen bij het nemen van 

besluiten. 

 

De systeembenadering en het waarderen van de externe effecten lijken onderbelicht in het voorstel NWN!, 

maar zijn wel van belang bij het komen tot een toekomstbestendig energievoorziening en optimale 

maatschappelijke afweging. Wel wordt in het voorstel NWN! het voorkomen van verzwaring elektriciteitsnet 

en minder behoefte aan andere bronnen en bijbehorend ruimtegebruik benoemd als maatschappelijke 

effecten. Deze zijn op hoofdlijnen omschreven. De bredere, technische en maatschappelijke, context vraagt 

nadere uitwerking.   

Ad.2 - Vertrouwen en belangen borgen (voldoende waarde voor iedereen) 

Eerste uitdaging hierbij is dat er geen one-size-fits all oplossing is. Het voorstel NWN! doet er goed aan 

verschillend soorten projecten uit te voeren en zo ook hiervan te kunnen leren.    

 

De tweede uitdaging is dat er veel partijen betrokken zijn door de hele keten, elk met eigen belangen en 

waarden. Om de transitie vorm te geven moet iedereen mee kunnen en willen doen. Dit vraagt het 

borgen van de verschillende belangen en specifiek het borgen van de publieke belangen. Zie bijlage 3b – 

Publieke belangen met omschrijving van de meest voorkomende en relevante belangen en de 

complexiteit van deze opgave. In de huidige warmtetransitie is er sprake van een collectief actie 

probleem. Dit is een situatie, waarin actoren individueel rationele keuzes maken die leiden tot collectief 

irrationele en minder optimale uitkomsten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat partijen niet het 

vertrouwen hebben dat andere partijen dat gaan doen wat nodig is om het collectieve optimale uitkomst 

te bereiken. Daarnaast zijn de belangen en waarden niet allemaal eenduidig en gemeenschappelijk 

gedragen. Zie bijlage 3c – Collectief actie probleem, hierin wordt de kern van het collectieve 

actieprobleem in relatie tot de warmtetransitie en specifiek in relatie tot de uitrol van warmtenetten 

omschreven.  

Het voorstel NWN! richt zich niet specifiek op het oplossen van het collectieve actie probleem, echter met het 

gezamenlijk werken aan verschillende projecten en gecoördineerd gezamenlijk doorlopen van een leer- en 

ontwikkeltraject met verschillende stakeholders kan dit collectief actie probleem worden geadresseerd. Dit 

wordt in het onderzoek van TU Delft omschreven in Alternatief 2 “Samen ontwikkelen in een dynamische 

warmtetransitie” (Correljé, 2022). Dit vraagt echter wel specifiek aandacht voor het collectief actie probleem 

en proactief voorkomen van de valkuilen die deze aanpak met zich meebrengt. Denk hierbij aan het risico dat 

er kavels overblijven en toenemende ongelijkheid. Doordat het voorstel NWN!  bestaat uit losse projecten, die 

geografisch niet verbonden zijn, is het risico dat er uiteindelijk meer individueel rationele besluiten worden 

gemaakt die uiteindelijk collectief irrationeel en suboptimaal zijn. De vraag is of aanvullend aan een 

subsidietoekenning gezorgd kan worden dat de juiste sturingsmodellen worden ingericht. Het collectief actie 

probleem is nog niet verwerkt in het voorstel NWN! en daarmee is het een risico dit probleem niet wordt 

geadresseerd.  
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Belangrijke elementen bij het bereiken van vertrouwen en het creëren van waarde voor de partijen zijn: 

• Borging van publieke belangen -  Dit is een belangrijke succesfactor. Betaalbaarheid is hierbij een van 

de belangrijkste, waarbij de kosten bij de eigenaar/ bewoner achter de voordeur een belangrijke 

drempel is. Denk hierbij aan de kosten voor het aanpassen van het inpandige warmtesysteem, isolatie 

en elektrisch koken. Door de projecten in het voorstel te subsidiëren kan de eenmalige aansluit – en 

kosten dekkende bijdrage voor aansluiten op een warmtenet omlaag en daarmee wordt het mogelijk een 

goede propositie te maken, inclusief de inpandige kosten. 2 In hoeverre alle projecten voldoende zicht 

hebben op deze inpandige kosten en overlast, is in deze review niet onderzocht. In het voorstel NWN! 

(p.59) worden leereffecten door ervaring met nieuwe aansluitconcepten als voorbeeld voor het verlagen 

van de kosten voor het aansluiten van woningen benoemd. En in bijlage G (thema Innoveren en leren) 

van het voorstel NWN! wordt expliciet “innovaties in huisaansluiting (buitenlangs naar CV ruimte)” 

genoemd. Het is goed dat het voorstel NWN! naar de hele keten kijkt, tot en met de eindgebruikers. De 

focus van het voorstel lijkt echter wel te liggen bij de aanleg van de warmtenetten zelf (van bron tot de 

voordeur). 

 

Daarnaast is in het voorstel niet expliciet uitgewerkt in welke mate wordt gekeken hoe de belangen 

breder, buiten de projecten, worden geborgd (zie ook systeembenadering). Dit is wel van belang, immers 

is elk project een bouwsteen van een groter geheel.    

 

Een transparant en democratisch proces; dit is van belang om te zorgen dat er wederzijds vertrouwen 

en bereidheid van partijen is, om mee te werken aan de transitie. Dit is een randvoorwaarde voor 

succes. De uitkomsten van de gebruikte onderzoeken en de uitgangspunten zijn openbaar en worden 

gedeeld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat nog niet alles transparant is, denk aan de details van 

de warmte-businesscases. In de projectvoorstellen zijn naast de marktpartijen ook de gemeenten en 

gemeenteraden betrokken bij het proces, of hiermee de eindgebruiker voldoende is meegenomen zal 

moeten blijken. In de warmtetransitie in het algemeen worden burgerinitiatieven nog niet vaak 

omarmd. Het Warmtemanifest 3 “Nieuwe visie warmtetransitie” van Drift gaat hier ook op in. Hierin 

wordt onder andere de noodzaak tot een gelijk speelveld benoemd, werken met modellen die 

integrale oplossingen als onderdeel van de business case hebben en het organiseren van lokaal 

gedragen democratische besluitvorming.  

De mate waarin het voorstel NWN! en haar projecten en afspraken transparant zijn, zullen deels het 

succes van het voorstel en zeker de mate van vertrouwen gaan bepalen. Er zijn afspraken over 

transparantie, zie ook p.7 van de review (gelijkwaardige informatiepositie), vraag is of dit onvoldoende is 

om alle partijen het vertrouwen te geven om deel te nemen, zeker op de lange termijn.  

 

• Toekomstbeeld (Waar werken we samen naartoe voor 2050?) – In het voorstel NWN! is op hoofdlijnen 

het toekomstbeeld helder, maar de wijze waarop toekomstbeeld wordt behaald, wordt niet in detail 

uitgewerkt. Dit is geen probleem, immers ligt de focus op de eerste stap. Daarnaast zijn de projecten 

binnen het voorstel NWN! allemaal onderdeel van een RES en TVW van de gemeenten, hiermee is een 

langere termijn visie omschreven.  

 

 
2 Tekst uit Voorstel NWN! Bijlage B – nwn5 Warm Heeg: “Wat in het ECW model geheel ontbreekt is de financiële businesscase voor 

bewoners:  

▪ Wat zijn de kosten voor isolatie en aanpassen van mijn woning naar gasloos?  

▪ Wat zijn mijn aansluitkosten op een warmtenet ?  

▪ Hoeveel subsidie kan ik krijgen op deze punten ?  

▪ Wat is de maandelijkse besparing agv isolatie en de overstap naar warmte ipv gas?  
Een businesscase wordt alleen sluitend met deelname van voldoende bewoners. Uit onze enquete blijkt dat “belang voor het dorp” en 
“bijdragen aan verduurzamen” de twee belangrijkste drijfveren zijn om mee doen. Op beide punten staat Warm Heeg heel erg sterk. De 
belangrijkste reden om niet mee te doen zijn “kosten”. “Niet Meer Dan Nu” zit bij de meeste Nederlanders tussen de oren. Een 
aantrekkelijk aanbod moet dus op de een of andere manier in de buurt komen van “Niet Meer Dan Nu”. Dit is financiëel alleen haalbaar als 
aan Warm Heeg voldoende subsidie wordt toegezegd, die de upfront kosten voor bewoners beperken.” 
3 Warmtemanifest_Nieuwe-Visie-Warmtetransitie.pdf (eur.nl) 

https://drift.eur.nl/app/uploads/2021/11/Warmtemanifest_Nieuwe-Visie-Warmtetransitie.pdf
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• Haalbare en relevante projecten: een vertaling van toekomstbeeld naar korteretermijnprojecten die 

kansrijk zijn (Wat gaan we doen tot 2030?) – Dit is het sterke punt van het voorstel NWN!, er zijn 

kansrijke concrete projecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.  

 

• Inzicht in betrokken spelers en hun rol en verantwoordelijkheden (Wie doet wat en vanuit welke 

verantwoordelijkheden?) – Binnen de projecten is dit uitgewerkt, in welke mate ook de belangen van de 

eindgebruiker en publieke belangen zijn geborgd zal per project verschillen. Met name die projecten 

waarbij een lokale energie coöperatie de initiatiefnemer is, zal vanaf het begin betrokkenheid van lokale 

partijen geborgd zijn. Hiermee mag voor die projecten een hogere mate van draagvlak (en daarmee 

lagere risico’s) worden verwacht. 

 

Het waarderen van externe effecten en de verdere uitrol van de warmtetransitie in samenhang met het 

energiesysteem vraagt nadere uitwerking. De wijze van toekenning van de subsidie kan hier een 

belangrijke rol in spelen.  

 

• Helder gemeenschappelijk kader – Dit is voor de projecten uitgewerkt. Opstaande vragen zijn:  hoe 

wordt de verdere groei van de netten georganiseerd en zijn er goede afspraken gemaakt over nieuwe 

projecten? Wordt er gewerkt aan een inclusief en rechtvaardige warmtevoorziening in samenhang met de 

gehele energievoorziening?  De energietransitie vraagt immers een gecoördineerde aanpak, waarbij 

wordt gekeken naar de brede impact van het hele energiesysteem. Dit vraagt dat bij projecten ook 

“externe effecten” worden meegewogen in de besluitvorming.   

 

Ad. 3 - Financiële barrières moeten worden weggenomen / opgelost 

Het voorstel NWN! legt hier de focus op, hiermee wordt een belangrijke belemmerende factor in de 

warmtetransitie geadresseerd.  

 

De financiële uitdagingen zijn een samenhang van eigenschappen en oorzaken staat hieronder 

puntsgewijs uitgewerkt. Zie ook bijlage 3a – financiering. 

• De kosten lopen voor op de baten, er is sprake van een investeringsgolf aan de voorkant. Daarnaast 

liggen de kosten en baten bij verschillende partijen in de keten, deze worden niet automatisch 

rechtvaardig gedeeld. Tot slot zijn er externe effecten waarvan een deel niet terug te vinden zijn in de 

directe business case.  

 

In gebiedsaanpakken worden de kosten van productie, transport en/of distributie zoveel mogelijk 

verlaagd door deze te subsidiëren. Daarmee wordt een groot deel van de investering van de warmte-

infrastructuur betaald door de overheid. Daarnaast staan gemeenten vaak volledig garant voor het 

vollooprisico in een gebied. Hiermee worden klimaatdoelstellingen gerealiseerd, maar de vraag is of 

dit op langere termijn doelmatig is. Zonder duidelijke afspraken zien de publieke partijen niets terug 

van de investeringen en hebben geen grip op de verdere ontwikkelingen. Het warmtebedrijf verdient 

deze investering wel terug met een rendement erbij.  

 

Het voorstel NWN! heeft, met name op de lange termijn, onvoldoende uitgewerkt hoe de invulling aan 

een rechtvaardige verdeling van kosten en baten, meewegen externe belangen en het zorgen van een 

doelmatige inzet van overheidsgelden wordt geborgd..     

 

• Het risico, bij aanleg van nieuwe warmtenetten, is in het begin hoog en onder huidige condities 

verdienen de kosten zich niet of in beperkte mate terug (onrendabele top). De focus op haalbare 

oplossingen is het sterke punt van het voorstel, de oplossingen zijn, mede dankzij het afdekken van de 

onrendabele top, haalbaar. Of in de toekomst deze risico’s wel gemitigeerd kunnen worden of dat er bij 

volgende projecten nog steeds subsidie nodig zal zijn, zal afhangen van de mate waarin het voorstel 

NWN! haar doelen gaat halen.   
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• De businesscase van warmtesystemen wordt positief beïnvloed door snelle volloop, grote omvang 

van vraaggebieden, lange doorlooptijden, lagere kapitaalkosten / lager rendement, betere 

beheersing van risico’s en lagere kosten aan de bronzijde (warmteaanbod). Degene die risico’s 

kunnen beheersen zijn niet altijd degene waarbij de positieve effecten in de business case landen.  

 

Zo staan langdurende afspraken (30 jaar) op gespannen voet met de onzekerheid die de transitie met 

zich meebrengt. Omdat de investering van warmte een lange terugverdientijd heeft, is de huidige 

aanpak gericht op langjarige concessies van minimaal 30 jaar. Kortere concessies verhogen de kosten.  

Geen enkele partij kan alle externe effecten op de langere termijn voorzien en is het dus ook niet 

mogelijk om deze af te dekken via wet- en regelgeving of contracten. Flexibiliteit is daarmee erg 

belangrijk, zodat ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden.  

 

Daarnaast is er ook de tendens dat het exploitatierisico van de warmtebedrijven wordt doorgelegd 

aan eindgebruikers. Gebouweigenaren, en vooral professionele vastgoedeigenaren, worden 

gevraagd garant te staan voor een aansluiting en afname van 30 jaar en anders betalen zij een boete. 

Met langjarige concessietermijnen zijn de publieke belangen niet goed contracteerbaar.    

 

Voor het optimaal functioneren van warmtenetten is non-discriminatoire toegang van belang. Net als 

betere transparantie, effectieve concurrentie (op de levering), en eenvoudiger toezicht en daardoor 

minder kosten. Onderzoek naar mechanismen, waarbij kortere concessies (bijvoorbeeld 8 jaar zoals 

in de openbaar vervoersmarkt) gericht op meer concurrentie, flexibiliteit en meenemen van externe 

effecten, zouden onderzocht moeten worden.  

 

Onduidelijk is of en in welke mate het voorstel NWN! onderzoek naar doet naar nieuwe vormen van 

flexibiliteit, concurrentie, contractvormen en het meenemen van externe effecten. Het voorstel NWN! 

lijkt gericht op het huidige marktmodel, waarin langdurige en grootschalige afspraken, als oplossing 

worden gezien. Hierbij lijkt voorbij te worden gegaan aan de dynamiek van de transitie, wensen bij 

eindgebruikers en noodzaak tot flexibiliteit en integraliteit.  

 

Ad. 4 - Evenwichtige machtsverhouding en gelijkwaardige informatieposities tussen de partijen 

De vraag is hoe de uitrol van een warmtenet gaat zorgen voor de verdere uitrol in nabijgelegen gebieden. 

Warmtenetten zijn een natuurlijke monopolie, voor de productie, netwerk en levering.  Vanwege de 

huidige marktstructuur kunnen warmtebedrijven via hun netten schaalvoordelen realiseren die leiden tot 

ongewenste marktmacht. Het warmtebedrijf kan, als monopolist, zijn voorwaarden opleggen bij verdere 

uitbreiding. Voor andere marktpartijen wordt de uitrol van een dergelijk aanliggend gebied minder 

aantrekkelijk. De marktpartij die in een gebied reeds een net heeft, heeft dus meer marktmacht en 

schaalvoordelen dan andere partijen.  

 

De warmtemarkt is nu nog niet transparant genoeg en er zijn onvoldoende boekhoudkundige regels, 

zoals bijvoorbeeld de netbeheerders wel hebben voor de gas en elektra infrastructuur. Ook zijn 

gemeenten onvoldoende in staat om informatie over het functioneren van het warmtebedrijf en de 

business cases boven tafel te krijgen. Daarnaast zijn er situaties bekend, waarin informatie, die de 

gemeenten helpt om de transitie te versnellen, niet mag worden gedeeld met de anderen. Denk aan het 

delen van informatie over afspraken binnen gebiedsaanpakken met andere warmtebedrijven.  

Het is onduidelijk hoe het voorstel NWN! met risico’s van onevenwichtige machtsverhouding en 

informatiepositie  omgaat. In het voorstel NWN! zijn wel afspraken gemaakt over kennis delen van de kennis 

en innovaties, dit is echter expliciet gericht op kennis ontwikkeld tijdens de uitvoering van dit plan. 

Marktmacht en onevenwichtige informatiepositie heeft  impact op de wijze waarop belangen geborgd gaan 

worden en/of en in welke mate externe effecten meegewogen worden. Dit wordt onvoldoende geadresseerd 
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in het voorstel. Wel wordt in het voorstel aangegeven dat in het sociale domein wat betreft de innovatieve 

componenten de focus ligt op burgerparticipatie en draagvlak.  

Ad. 5 - Voldoende kennis en capaciteit bij alle partijen 

Zoals eerder aangegeven gaat de warmtetransitie over veel partijen in de hele warmteketen, en voor alle 

partijen is er een groeiende vraag naar kennis en capaciteit. Zonder deze kennis en capaciteit zal de 

transitie vertragen en niet optimaal vormgegeven worden. Onderscheid kan worden gemaakt naar: 

• Bedrijven – geschoold personeel bij bedrijven, voor:  

o uitvoeren van de projecten van ontwerp tot aanleg  

o beheer en onderhoud, klantenservice etc. voor bestaande en nieuwe energieconcepten  

• Gemeenten, waterschappen en provincie – kennis en capaciteit, voor: 

o vormgeven van de transitie, denk aan inzicht in kosten en baten van verschillende 

oplossingen, externe effecten, inzicht in en kunnen sturen op beheersmaatregelen  

o betrekken en informeren, denk aan organiseren van bewonersparticipatie en tijdig en 

volledig informeren van bewoners en eigenaren  

o goed opdrachtgeverschap. Dit raakt ook aan het verbeteren van onderhandelingspositie, 

denk aan kennis over contracten. 

• Eigenaren (corporaties, particulier, (maatschappelijk)vastgoed) en gebruikers, kennis over: 

o benodigde aanpassingen inpandig en mogelijkheden voor optimalisatie, inclusief 

financieringswijze 

o beheer, onderhoud en gebruik van de (nieuwe) installaties 

In het voorstel NWN! wordt geconstateerd dat de vraagontwikkeling nog niet voldoende is georganiseerd 

en het tempo van de uitvoering te laag is. Achterliggende oorzaken die worden genoemd zijn beperkte 

capaciteit bij de gemeenten.  

Onduidelijk is in welke mate het voorstel NWN! een oplossing voor gaat bieden voor de beperkte capaciteit bij 

de gemeente. Door het afdekken van onrendabele top wordt weliswaar dit probleem minder groot. Het 

organiseren en creëren van tempo in de betreffende projecten wordt “afgekocht”, maar niet 

noodzakelijkerwijs voor de langere termijn opgelost. Het toewerken naar standaarden zal wel een deel van de 

oplossing kunnen zijn. De mate waarin dit op langere termijn effect gaat hebben is lastig in te schatten.  

De analyse van PBL over de lessen van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving laat zien dat er 

maatwerk nodig is, maar ook dat kengetallen en kaders kunnen helpen om het proces te 

vergemakkelijken. (PBL , 2021 ) Tegelijkertijd laten de wijkaanpakken tot nu toe zien dat de gekozen 

opties voor maatwerk niet altijd mogelijk zijn op grote schaal. Bijvoorbeeld de intensieve manier van 

betrekken van bewoners of financiële toezeggingen. (PBL , 2021 )  

De huidige aanpak van de warmtetransitie kenmerkt zich door hoge mate van maatwerk en persoonlijk 

betrekken van de bewoners/eigenaren. Dit is een uitermate arbeidsintensieve aanpak die moeilijk op 

schaalbaar is. Tegelijkertijd wordt ook geconstateerd dat geen enkele woning gelijk is, waardoor het 

komen tot generieke aanpakken lastig is gebleken. (PBL , 2021 )  

Het voorstel NWN! zet zich expliciet in op het komen tot richtlijnen en gestandaardiseerde aanpakken. Dit is 

een belangrijke ontwikkeling om de transitie meer vaart te geven. Een lastige maar belangrijke opgave. 
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Daarnaast is er sprake van een versterkende effect van onvoldoende capaciteit doordat gemeente 
onvoldoende (sturings)instrumenten hebben. Het betrekken en informeren van de burgers vraagt veel tijd 
en energie van de gemeenten, maar zonder wettelijke bevoegdheden - het sluitstuk voor het aardgasvrij 
maken van een wijk - zal de transitie niet voldoende vaart krijgen. (PBL , 2021 ) Zowel de capaciteit als het 
verkrijgen van de juiste instrumenten lijkt buiten de scope van het voorstel NWN! te vallen.4 
 

Tot slot speelt de vraag welke rol gemeenten en warmtebedrijven kunnen en willen spelen in de transitie. 

Zo zijn er warmtebedrijven die alleen tot het afleverset achter de voordeur warmte willen leveren, terwijl 

er ook nog maatregelen inpandig nodig zijn. Immers zijn de meeste woningen ingericht met een 

verwarmingsketel op zolder. Inpandige aanpassingen zijn ook juist de aanpassingen waarvoor bewoners 

terughoudend zijn, er komt overlast, rotzooi en kosten achter de voordeur. Deze taak en risico worden 

vaak bij gemeenten neergelegd. Dit vraagstuk wordt genoemd, maar het is onduidelijk of het voorstel NWN! 

(gezien beperkte aandacht) ook voor dit deel van de keten zal leiden tot leereffecten. Zie ook pagina 8 van 

deze review (borgen belangen). 

   
  

 
4 Pagina 35 Voorstel NWN!: De top 3 van de niet-beïnvloedbare risico’s zijn:  

- Financieel risico door niet verstrekken van SDE++-subsidie  
- Gemeenten hebben geen budget voor warmtetransitie zoals genoemd in Klimaat Akkoord  
- Risico financiering inpandige aanpassingen (warmteafgiftesysteem) 

    Pagina 46 Voorstel NWN!:  
Een risico van andere aard dan hiervoor besproken betreft de kosten voor de gemeenten om NWN! projecten uit te voeren. 
Gemeenten hebben hier geen financiële middelen voor. Het gaat hierbij om inzet van de gemeenten in het gehele 
voorbereidingstraject in het kader van de in het Klimaatakkoord beschreven wijkaanpak: communicatie met eigenaar-
bewoners en andere stakeholders, voorlichting, informatieverstrekking en uitvoering van onderzoeken naar alternatieven. 
Wanneer deze kosten niet gedekt zijn, komt de inzet vanuit gemeenten in het gedrang. Dit kan leiden tot uitstel of afstel van 
het project. Gemeenten en Rijk zijn met elkaar in overleg om de afspraken uit te werken die in het Klimaatakkoord zijn 
gemaakt, om kosten van gemeenten die voortvloeien uit de energietransitie te vergoeden. De Raad voor Openbaar Bestuur 
heeft hier een advies over uitgebracht. Besluitvorming hierover is aan een nieuw kabinet. 
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VLIEGWIEL 

Gestelde vragen:  

- Is dit voorstel uitvoerbaar gezien arbeidstekorten? Wat gaat dit voorstel daaraan doen en is de 

voorgestelde oplossing haalbaar? 

- Hoe groot is de kans dat het vliegwieleffect op zal treden? Zal er voldoende vraag zijn naar de 

warmtenetten? 

- Welke randvoorwaarden moeten worden vervuld om dit voorstel ‘te laten vliegen’ en is daar hier aan 

voldaan? 

Vragen uit criterium 2.: 

6. Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten.  
7. De aansluiting bij internationale ontwikkelingen en/of buitenlandse voorbeelden.  
8. De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland.  
9. De aansluiting van het voorstel bij bestaande nationale initiatieven en prioriteiten.  
10. De toekomstbestendigheid en groeipotentieel van het voorstel.  
11. De mate van innovatie en brede toepasbaarheid.  
12. De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een ecosysteem 

of sector 
 

Review: 

➢ Arbeidsmarkt en krapte 

De uitvoerbaarheid van de projecten, gerelateerd aan arbeidstekorten zijn vooraf niet / nauwelijks in te 

schatten, dat zal moeten blijken na het investeringsbesluit en bij de aanbesteding van de projecten. Het is 

ook afhankelijk van welke voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld materiaal bestellingen, reeds zijn 

uitgevoerd.  

 

Los van dit voorstel zal het beroepsonderwijs, wat betreft opleiding en omscholing, de groei naar meer 

(technisch) geschoold personeel moeten faciliteren. Een groei van aanbod van arbeid is nodig om de 

transitie vorm te geven. Het vergroten van de vraag , mede door dit voorstel, kan op korte termijn leiden 

tot tekorten en/of hogere prijzen. Gezien de warmtetransitie opgave is dit onvermijdelijk, wachten met de 

transitie is immers geen optie. De vraag is dus of de uitvoerbaarheid – gezien de arbeidstekorten – een 

argument zou moeten zijn om een voorstel als deze af te wijzen of juist een argument is om het voorstel NWN! 

door te laten gaan, omdat hiermee extra vraag naar en aandacht voor opleiding en omscholing komt.  

 

Het voorstel NWN! geeft verder aan: “Dit [red. het aantal extra aansluitingen per jaar] is de capaciteit die 

warmtebedrijven denken te kunnen realiseren als de business case positief is, de arbeidsmarkt vormt een 

belangrijkere restrictie voor een hogere capaciteit.” Het voorstel NWN! geeft aan dat het huidige voorstel 

uitvoerbaar, de arbeidsmarkt wordt bij inzet op hogere capaciteit wel als belemmering gezien.  

 

Risico dat gemeenten onvoldoende kunnen inzetten  in het gehele voorbereidingstraject (communicatie, 

uitvoer onderzoeken) wordt echter buiten scope van project geplaatst. Hierover staat in het voorstel 

NWN!  “Besluitvorming hierover is aan het nieuwe kabinet.”  Dit is wel een belangrijk aandachtspunt en 

moeilijk op waarde te schatten. De aangemelde projecten zijn getoetst op concreetheid en haalbaarheid. De 

gemeenten hebben al inzet gepleegd op het voorbereidingstraject van die projecten en dat kan als (positieve) 

indicator worden gezien dat de NWN! projecten gerealiseerd kunnen worden.  

 

In het voorstel NWN! wordt ook aangegeven dat de consortium partners het bieden van stageplaatsen, 

afstudeerplekken en afstudeeropdrachten en het leveren van tijdelijke docenten als een actie om op te 

pakken “als de eerste concrete ervaringen zichtbaar zijn geworden”. Het ondersteunen van 

beroepsonderwijs is van grote meerwaarde en zou juist zo snel mogelijk vorm moeten krijgen om de krapte op 

de arbeidsmarkt zo vroeg mogelijk aan te pakken. Het voorstel geeft aan: ”Zodra de projecten in tranche 2 

in uitvoering zijn en enkele innovaties zijn ‘uitontwikkeld’, wordt een exportstrategie ontwikkeld en in 

samenwerking met enkele consortium partners meegewerkt aan een (bijgesteld) curriculum voor het 
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beroepsonderwijs. Dit valt dus buiten de scope van deze aanvraag bij het Groeifonds”  Het eerder inzetten 

op deze elementen zou (op termijn) een positieve(re) bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie 

(vliegwieleffect minder krapte op de markt).  

➢ Vliegwieleffecten 

Het vliegwieleffect gaat over het realiseren van meer effecten dan alleen de projectresultaten zelf. Of en 

in welke mate dit zal optreden is niet duidelijk. De inzet lijkt zich nu vooral te richten op lagere kosten en 

daarmee meer rendabele projecten. De vraag is of dat de grootste barrières zijn en of die op deze wijze 

worden opgelost (zie ook in dit hoofdstuk de thema’s Probleemstelling en Governance).   

 

Wel is het zo dat het aanleggen van een warmtenet met voldoende warmte leverende capaciteit, zowel 

vanuit de bron als vanuit de aanvoerleidingen, de verdere uitrol van warmtenetten in nabij gelegen 

gebieden makkelijker kan maken. Het hebben van een dergelijke “back bone” maakt uitrol makkelijker, 

doordat de aanvoer van warmte geregeld is. Voorwaarde is wel dat de publieke belangen worden geborgd 

en transparante afspraken zijn gemaakt. Ook de samenhang met het totale energiesysteem en externe 

effecten (zie bijlage 3d – Energiesysteem en externe ontwikkelingen) zijn hierbij relevant.  

Het lijkt er op dat dit soort ontwikkelingen in enkele projecten van het voorstel NWN! beoogd worden. In de 

twee glastuinbouw projecten (Westland en Oostland) is dit een belangrijk potentieel vliegwieleffect. Voor de 

overige projecten (gebouwde omgeving) wordt in enkele  projecten expliciet naar dit soort  doorgroeikansen 

gekeken. Het is echter onduidelijk of en in welke mate de afspraken transparant zijn, welke uitgangspunten en 

kaders worden gehanteerd. Denk hierbij aan afspraken na economische levensduur van het warmtenet, 

bijvoorbeeld in relatie tot eigendom, maar ook afspraken over de verdeling lusten en lasten, samenhang met 

energiesysteem, inclusiviteit en rechtvaardigheid.  

In bijlage A van het voorstel NWN! staan de vliegwielprojecten omschreven.  In de tabel p.3 van deze bijlage 

staat dat het vliegwieleffect zich richt op “repliceerbaarheid, opschaling en kostenreductie”. Dit zijn op zich 

zelf belangrijke effecten, maar moeilijk van te voren vast te stellen of deze effecten behaald gaan worden. Het 

is wel aannemelijk dat met het doorlopen van veel projecten lessen geleerd zullen worden die leiden tot deze 

beoogde vliegwieleffecten.  

Het voorstel NWN! biedt kansen voor het inzetten van de subsidie als sturingsinstrument, gericht op verdere 

uitbreiding en inbreiding van de netten, rekening houdend met de doelen en externe effecten waarbij 

transparantie, betaalbaarheid, rechtvaardigheid (delen lusten en lasten), inclusiviteit, duurzaamheid en 

betrouwbaarheid van een toekomstbestendig energievoorziening leidend zouden moeten zijn. Dit zijn 

elementen die in verdere uitwerking nadere aandacht vragen. 

➢ Innovatie 

In bijlage F van het voorstel NWN! worden de innovaties toegelicht, dit zijn stuk voor stuk relevante 

ontwikkelingen die (in de Nederlandse context) verdere uitwerking verdienen en aansluiten bij 

wetenschappelijke en technologische inzichten en bij internationale ontwikkelingen en/of buitenlandse 

voorbeelden:  

o Design toolkit  als handvat voor publieke en private partijen om warmtesystemen goed te kunnen 

ontwerpen. 

o Hoge temperatuur warmteopslag (Nesselande, Leeuwarden en grondwaterputten voor HTO) zijn 

relevante projecten die naast efficiëntere warmtesystemen ook bijdragen aan 

energiesysteemoptimalisaties.  

o Daarnaast zijn er een viertal innovaties gelinkt aan geothermie, gezien de beoogde rol voor 

geothermie warmte in Nederland zijn ook dit relevante innovaties (Dual Derrik, Eavor Loop, 

Putverbuizing en digital twin).  

o Daarnaast zijn er ook lokale en lage temperatuur oplossingen, dit zijn belangrijke ontwikkelingen die 

verder uitontwikkeld kunnen worden.  
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BEOOGDE PROJECTEN 

Gestelde vragen:  

- Is de keuze van de projecten logisch? 29 voor de gebouwde omgeving en 5 voor de glastuinbouwsector. 

Zijn de criteria o.b.v. waarvan de projecten zijn geselecteerd logisch? 

Vragen uit criterium 2. : 

4. Legitimiteit: Zonder hulp van het Groeifonds voeren bedrijven of instellingen het project niet uit. 
(randvoorwaarde)  

 

Review: 

Vanuit de aanvraag bezien (nu snelheid en impact maken) zijn de criteria logisch. Zelfs zonder vliegwiel zal er met 

het realiseren van de projecten een significant effect bereikt worden. Het is aannemelijk dat zonder financiële 

steun deze projecten niet of met grote vertraging gerealiseerd zullen worden.  

 

Belangrijk is dat bij het criterium “concreet” expliciet staat genoemd dat “op korte termijn gerealiseerd 

kunnen worden” niet alleen gaat over de technische mate van uitwerking van het project, maar ook over het 

beschikken van de vereiste vergunningen en voldoende betrokkenheid van de relevante stakeholders, inclusief 

de bewoners/eindgebruikers. Het is goed dat in het voorstel NWN! naast technische randvoorwaarden ook 

betrokkenheid van stakeholders is meegenomen in de afweging, dit draagt bij aan de realiseerbaarheid van dit 

soort projecten. Zie ook de eerder gemaakte opmerking over vertrouwen en de noodzaak om een 

democratisch proces te doorlopen.  

Belangrijk doel van het voorstel is het reduceren van kosten bij bewoners en gemeenten. Het voorstel geeft 

aan (p.63): “Uit de ervaringen die tot nu toe met de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn opgedaan 

in onder andere het programma aardgasvrije wijken blijkt dat het transitieproces complex is. Het 

transitieproces gaat gepaard met kosten voor bewoners en gemeenten die niet zichtbaar zijn in de financiële 

business case of de ‘nationale kosten’ waarnaar in de modelanalyse is gekeken. Voorbeelden van 

transitiekosten voor burgers, bedrijven en gemeenten zijn (i) de kosten om zich te (laten) informeren over 

alternatieven voor aardgas en plannen van de gemeente en warmtebedrijf (ii) overlast op het moment dat een 

warmtenet aangelegd wordt door een opengebruik straat en inpandige werkzaamheden5 en (iii) de kosten van 

extra bestuurlijke inspanningen bij gemeenten.  

Het voorstel NWN! heeft o.a. als doel om deze kosten te reduceren door meer ervaring op te doen. In 

verschillende projecten worden sociale innovaties meegenomen. Door een leer- en ontwikkelingsprogramma 

wordt ervaringskennis daarnaast verspreid. Dit moet resulteren in een soepeler transitieproces met lagere 

maatschappelijke kosten.”  

Het is goed dat hier expliciet aandacht voor is, dit zijn belangrijke belemmeringen in de transitie. Het is wel de 

vraag hoeveel aandacht hiernaar uit gaat en in welke mate de projecten gaan leiden tot significante lagere kosten 

bij bewoners en gemeenten.  

Projecten met meerwaarde 

Het voorstel NWN! zorgt, door de diversiteit van de vele projecten, voor een grote hoeveelheid aan kennis en 

ervaring, die omgezet kan worden in innovaties, standaarden en kostenefficiency. Dit is de meerwaarde van het 

voorstel NWN!.  

   

Projecten met innovatieve elementen (zoals HT opslag), projecten met expliciet aandacht voor mogelijkheden voor 

doorgroei (het eerste project staat in dienst van daaropvolgend projecten) en projecten met lokale focus (burger 

initiatieven) zijn projecten die extra waarde toevoegen aan het voorstel NWN!  

  

 
5 Voorstel NWN! wil deze kosten reduceren, door meer ervaring op te doen. Dit is een langere termijn doel, op pagina 35 Voorstel NWN! 

staat dit in de top 3 van de niet-beïnvloedbare risico’s benoemd (de financiering inpandige aanpassingen (warmteafgiftesysteem)).   
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GOVERNANCE  

Gestelde vragen:  

• Hoe wordt de governance beoordeeld? Zijn de juiste partijen aangesloten en zijn er voldoende 

incentives om de voorgestelde oplossing waar te maken?  

• Komt er flankerend beleid en in hoeverre sluit dit voorstel aan bij het huidige beleid? 

Vragen uit criterium 2.  

1. De bijdrage aan maatschappelijke transities. (Een positief saldo van maatschappelijke baten en lasten 
is een randvoorwaarde.)  

5. Subsidiariteit: Het voorstel is gericht op problemen en/of kansen die op Rijksoverheid niveau 
uitgevoerd moeten worden. (randvoorwaarde)  

 
Review 

Belangrijk is onderscheid te maken naar de governance van het voorstel, waarbij het gaat over hoe de 

deelnemende partijen samenwerken (hierna “projectorganisatie”). En de governance van de warmtetransitie, 

waarbij het gaat over de samenhang tussen de publiek en private partijen over de hele warmteketen èn als 

onderdeel van de maatschappij (hierna “governance”).  Met maatschappij wordt de bredere maatschappelijke 

context bedoeld, denk hierbij aan de impact en samenhang met het gehele energievoorziening, op de 

leefomgeving, maar ook op sociale aspecten zoals armoede.  

 

De projectorganisatie laat een heldere structuur zien die actief inzet op het leren van de verschillende projecten. 

De vraag is wel of de governance vraagstukken voldoende boven tafel gaan komen in de voorgestelde structuur. 

Zeker in relatie tot het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmte (WCW) is er veel discussie tussen de publieke en 

private partijen. Het voorstel lijkt uit te gaan van de huidige wet en regelgeving en mee te bewegen op de 

ontwikkelingen rondom de nieuwe wet en regelgeving. De aanvraag lijkt niet als doel te hebben hierop proactief in 

te spelen of adviserende rol te spelen.  

Zoals in de samenvatting reeds benoemd, is het voordeel hiervan dat hiermee de realisatie van de projecten niet 

wordt vertraagd. Het risico is wel dat bestaande zorgen en belemmeringen onvoldoende worden erkent, laat staan 

opgelost. De complexe samenhang met de maatschappij en de governancestructuren tussen en met de 

verschillende partijen, worden niet eenvoudiger door de ingeslagen weg te blijven volgen. Sterker het realiseren 

van opzichzelfstaande oplossingen / warmtenetten kan leiden tot een complexer speelveld.  In het voorstel NWN!  

is de relatie tussen de partijen en de governance uitdagingen6 die nu spelen en het bredere context7 onderbelicht.  

  

 
6 Governance uitdagingen, zoals collectief actie probleem, onvoldoende vertrouwen, informatie disbalans, onevenredige 

machtsverhoudingen, borgen publieke belangen.  
7 Bredere context, zoals de impact van warmte op het totale energiesysteem en impact op andere domeinen zoals de leefomgeving en 

sociale zekerheid en vice versa, meewegen externe effecten 
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WARMTE PROJECT ROTTERDAM 

Gestelde vragen: 

• Wat zijn de lessons learned uit het warmteproject(en) in Rotterdam? Komt de aanpak 

van dat project met dit project overeen? Wat zijn verschillen/aandachtspunten? 

 

Review: 

De gestelde vragen richten zich in lijn met het criterium 2 op de inhoud van het voorstel NWN!. De hierboven 

genoemde vragen van de commissie gaat juist over wat niet in het voorstel is benoemd, namelijk de geleerde 

lessen uit de warmteprojecten in Rotterdam.  

 

De geschiedenis van het Warmtebedrijf Rotterdam is in bijlage 4 samengevat. Hieronder staan de 

belangrijkste adviezen / geleerde lessen, die relevant kunnen zijn voor de aanvraag.  

➢ Zorg dat partijen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden (met name de gemeente) helder 

hebben, wat is je doel en hoe verhoudt dit tot de andere doelen en belangen, hoe ga je sturen, welke rol 

heb je en heb je hiervoor de juiste instrumenten in handen? Hoe verhoudt dit tot de andere partijen? Ben 

je bereid financieel risico te lopen en zo ja hoe ga je dat dan beheersen? (Gemeente Rotterdam, 2020) Dit 

raakt de opmerkingen die eerder zijn gemaakt over het governance vraagstuk en de beperkte focus van het 

voorstel, wat betreft het meewegen van externe effecten. Dit advies, om rollen en verantwoordelijkheden 

helder te hebben,  richt zich met name op de rol van de gemeente. De rol van de gemeenten in de projecten in 

het voorstel NWN! is verschillend en de relevantie van dit advies zal dus per project verschillen.   

➢ Zorg voor realistische risico inschatting en een goede uitwerking van de business case. Het is onwenselijk 

om risico’s met (herhaaldelijk) afgeven van garantie en / of subsidie te blijven dichten, zonder de 

aanleiding van de problemen voldoende aan te pakken. (Gemeente Rotterdam, 2020)   

Het voorstel NWN! richt zich op projecten en niet op organisaties, hiermee is de risico beheersing binnen het 

project eenvoudiger. Daarnaast is de subsidie juist gericht op het eenmalig afdekken van risico’s. Vraag is of 

hierna de business case wel sluitend gemaakt kan worden of dat er herhaaldelijk subsidie nodig zal zijn.  

➢ Afzet realiseren vraagt capaciteit van de gemeenten en goede wet en regelgeving en financiële 

instrumenten die leiden tot een goed bod aan de bewoners, dat alles was niet op orde in de periode 2005 – 

2019. En is ook nu nog een punt van aandacht. Dit wordt met het voorstel NWN! niet opgelost.  

➢ Het warmtebedrijf Rotterdam is een klein bedrijf dat qua kennis en capaciteit moeilijk kan “concurreren’ 

met de grote (warmte)bedrijven die niet alleen meer capaciteit hebben, maar ook jaren lange (soms zelf 

internationale) ervaring.  Zoals ook op pagina 10 van deze review genoemd, het hebben van evenwichtige 

machtsverhouding is van groot belang, dit is onderbelicht in het voorstel NWN!.  

➢ Er deed zich ook bij de situatie rondom het warmtebedrijf Rotterdam een collectief actie probleem8 voor, 

de medewerking en besluitkracht van de partijen samen waren onvoldoende om te komen tot een 

gedragen oplossing. Techniek was niet de beperking, onderling vertrouwen en zekerheid van de 

gezamenlijke opbrengst wel. Daarnaast zou je je af kunnen vragen wat mogelijk zou zijn geweest, als de 

huidige samenwerking en de rijkssubsidie (inclusief ontwikkelsubsidie), die nu aan WarmtelinQ is 

gegeven, ter beschikking zou zijn gesteld aan de realisatie van Leiding over Oost door WBR. Het collectief 

actie probleem kan met het voorstel NWN! worden geadresseerd, maar dat vraagt gecoördineerde 

samenwerking. Het voorstel kent echter een groot aantal losstaande projecten, waardoor het adresseren van 

het collectief actie probleem wel lastig zal zijn.  

 

 

  

 
8 Situatie waarin partijen individueel rationele keuzes maken die leiden tot collectief irrationele en minder optimale uitkomsten.  
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BIJLAGE 1: FOCUS ADVIES BEOORDELING AANVRAAG  

Advies notitie richt zich op de vragen gesteld door de commissie en criterium 2 van het afwegingskader 

nationaal groeifonds:  

Vragen gesteld door de commissie: 

- Is dit primair een financieel probleem of een complexiteits- en/of wetgevingsprobleem? 

- Is dit voorstel uitvoerbaar gezien arbeidstekorten? Wat gaat dit voorstel daaraan doen en is de 

voorgestelde oplossing haalbaar? 

- Wat zijn de lessons learned uit het warmteproject(en) in Rotterdam? Komt de aanpak van dat project met 

dit project overeen? Wat zijn verschillen/aandachtspunten? 

- Waardoor komt de uitrol van collectieve warmtesystemen traag op gang? Zijn de oorzaken die in het 

voorstel worden geïdentificeerd de daadwerkelijke oorzaken? 

- Hoe groot is de kans dat het vliegwieleffect op zal treden? Zal er voldoende vraag zijn naar de 

warmtenetten? 

- Hoe wordt de governance beoordeeld? Zijn de juiste partijen aangesloten en zijn er voldoende incentives 

om de voorgestelde oplossing waar te maken?  

- Komt er flankerend beleid en in hoeverre sluit dit voorstel aan bij het huidige beleid? 

- Welke randvoorwaarden moeten worden vervuld om dit voorstel ‘te laten vliegen’ en is daar hier aan 

voldaan? 

- Is de keuze van de projecten logisch? 29 voor de gebouwde omgeving en 5 voor de glastuinbouwsector. 

Zijn de criteria o.b.v. waarvan de projecten zijn geselecteerd logisch? 

Criterium 2. Strategische onderbouwing  

1. De bijdrage aan maatschappelijke transities. (Een positief saldo van maatschappelijke baten en lasten is 
een randvoorwaarde.)  

2. De onderbouwing van probleem- en doelstelling(en), beoogde economische en maatschappelijke 
effecten, en de voorgestelde interventie(s), in vergelijking met mogelijke (beleids-)alternatieven.  

3. De algemene risico’s en afhankelijkheden (strategisch en/of contextueel) voor het bereiken van de 
doelstelling(en).  

4. Legitimiteit: Zonder hulp van het Groeifonds voeren bedrijven of instellingen het project niet uit. 
(randvoorwaarde)  

5. Subsidiariteit: Het voorstel is gericht op problemen en/of kansen die op Rijksoverheid niveau uitgevoerd 
moeten worden. (randvoorwaarde)  

6. Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten.  
7. De aansluiting bij internationale ontwikkelingen en/of buitenlandse voorbeelden.  
8. De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland.  
9. De aansluiting van het voorstel bij bestaande nationale initiatieven en prioriteiten.  
10. De toekomstbestendigheid en groeipotentieel van het voorstel.  
11. De mate van innovatie en brede toepasbaarheid.  
12. De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een ecosysteem of 

sector 
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BIJLAGE 2: NUT EN NOODZAAK WARMTENETTEN  

Er zijn grofweg drie argumenten om naar warmtenetten te kijken als een van de oplossingsrichtingen voor de 

warmtetransitie: 

1. Energiepotentieel 

2. Systeem optimalisatie 

3. Kostenefficiency 

 

ENERGIEPOTENTIEEL 

Algemene lijn in de energietransitie is minder energie gebruiken, hergebruiken van energie en schoon 

opgewekte energie gebruiken. Met warmtenetten wordt het mogelijk om gebruik te maken van de energie die 

beschikbaar is. Daarnaast maken warmtenetten het hergebruik van warmtebronnen mogelijk. Bijvoorbeeld 

warmte uit procesindustrie (> 100oC) kan worden ingezet voor het verwarmen van bestaande bouw (90 - 70oC) 

en vervolgens ingezet kan worden in bijvoorbeeld glastuinbouw en nieuwbouw (70 - 50oC). Dit heet 

cascaderen en dit is een efficiënte manier om beschikbare warmtebronnen optimaal te benutten. Daar komt 

bij dat dankzij warmtenetten energiebronnen gebruikt kunnen worden die anders onbenut blijven, denk aan 

geothermie en aquathermie. Deze type energiebronnen kunnen niet worden ingezet voor de opwek van 

elektriciteit, dit in tegenstelling tot andere energiebronnen zoals zon, wind en biomassa.   

Er zijn regio’s waar warmtebronnen overvloedig aanwezig zijn. Hier is het gebruiken van die warmtebronnen 

logisch, zeker als duurzame bronnen voor de opwek van elektriciteit of groen gas beperkt zijn.  

Dit geldt bijvoorbeeld voor de Regio 

Rotterdam Den Haag. Figuur 1 uit het 

Energieperspectief van de RES 

Rotterdam Den Haag geeft inzicht in de 

verwachte energievraag en 

energiepotentie in de regio Rotterdam 

Den Haag in 2050. Het laat een 

overschot van vraag naar (groen)gas en 

elektriciteit zien en een overschot van 

aanbod van warmte. Het is dan ook 

logisch dat het aanbod overschot van 

warmte wordt gebruikt en waar mogelijk 

elektrificatie van de warmtevraag wordt 

voorkomen.  

Kortom: warmtebronnen zijn een 

belangrijke energiebron in de 

energietransitie en warmtenetten maken 

het mogelijk deze bronnen optimaal in te zetten.  

SYSTEEM OPTIMALISATIE 

In de energietransitie is het van belang te zorgen voor een robuust, flexibel energiesysteem waar omvorming 

en opslag mogelijk zijn1. Meer energiedragers maken de inzet van meerdere bronnen en vormen van opslag 

mogelijk.  Zie ook bijlage 3d.  

Warmtenetten kunnen bijdragen aan een veerkrachtig en toekomstbestendig systeem. Het wordt hierdoor 

mogelijk meerdere type bronnen te gebruiken en zijn andere vormen van opslag mogelijk. Voorwaarde is wel 

dat warmtenetten en bijbehorende opslag integraal worden ontworpen en zo een veelvoud aan bronnen 

 
1 Grootschalige systeemflexibiliteit is nodig voor de benodigde systeembalans. Het betreft onder andere flexibele piek- en 
back-upcentrales, systeembatterijen, elektrolysers, waterstofopslag, en warmteopslag. (CE Delft, Quintel, TNO, 2021) 

Figuur 1: vraag en aanbod energiebalans 2050 (APPM, CE Delft, 

Generation Energy, 2019) 
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ingezet en energie uitgewisseld kan worden. Een bijvoorbeeld van de meerwaarde van warmtenetten is 

omschreven in de systeemstudie van Zuid Holland, hierin staat dat de inzet van warmtelevering in plaats van 

verwarming met elektrische warmtepompen de overbelasting van het elektriciteitsnet vermindert (CE Delft, 

Quintel, TNO, 2021). 

Verder is het van belang om de bij de inzet van energiebronnen rekening te houden met de benodigde 

kwaliteit van de energiebron (exergie). Zo kan groengas een zeer hoge temperatuur bereiken en daarmee ook 

stoom en elektriciteit maken. Om deze bron in te zetten voor het opwarmen van een woning tot 20oC is zonde 

van kwaliteit van die energie. Beter is het om voor verwarming bronnen in te zetten die niet elders gebruikt 

kunnen worden. De meeste warmtebronnen zijn direct inzetbaar voor het verwarmen van gebouwen, maar 

niet geschikt voor andere energievragers zoals gebruikt wordt voor vervoer en de opwek van elektriciteit. Het 

optimaal benutten van alle energiebronnen vraagt, dat hoogwaardige energiebronnen eerst hoogwaardig 

worden ingezet.  

Dit principe is onder andere uitgewerkt in figuur 2 Afwegingskader Warmtekeuze voor de gebouwde 

omgeving in Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, 2021) waarin dit principe is uitgewerkt. Dit optimaal 

benutten van de energiebronnen, ook gerangschikt naar kwaliteit is alleen mogelijk als er warmtenetten zijn 

of worden aangelegd. 

KOSTEN EFFICIËNTIE 

De warmtetransitie kent verschillende oplossingsrichtingen 

(zie figuur 3: warmteopties ), die vrijwel allemaal aanpassingen 

vragen zowel in het gebouw als in de buitenruimte door de 

aanleg of verzwaring van energie infrastructuren. 

Als er wordt gekeken naar de totale kosten dan is te zien dat 

warmtenetten in dichtstedelijk gebied vaak goedkoper zijn 

dan all-electric oplossingen. Zie bijvoorbeeld de Transitievisie 

Warmte van gemeente Rotterdam.  Hieruit blijkt dat voor het 

grootste deel van de stad een warmtenet de meest optimale 

oplossing is.  

Ook in de Startanalyse van het PBL zijn warmtenetten in 

dichtstedelijk gebied de voorkeursoplossing.  

Figuur 2: afwegingskader warmtekeuze voor de gebouwde omgeving (Provincie Zuid-Holland, 2021) 

Figuur 3: warmteopties (RES Rotterdam Den Haag, 2021) 
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FINALE AFWEGING IS MAATWERK  

De uiteindelijke oplossingsrichting in de wijk hangt verder af van meer dan de hierboven genoemde criteria. 

Voor de uiteindelijke besluitvorming zal altijd een lokale analyse nodig zijn die gepaard gaat met een lokaal 

(participatie) proces. Sociale, technische, financiële en-of ruimtelijke omstandigheden kunnen leiden tot 

andere warmteoplossingen. Dit geldt ook als de initiële aannamen toch niet toepasbaar zijn. Zo kunnen 

nieuwbouwplannen leiden tot het toch overgaan op warmtepompen. Funderingsproblematiek leiden tot het 

niet kunnen aanleggen van warmtenetten. En kosten kunnen hoger uitvallen, een beoogde bron kan niet 

geschikt zijn of een wijk kan zelf initiatief nemen voor een andere oplossing.  

Warmtenetten zijn, als je kijkt naar energiepotentieel, systeemoptimalisatie en kosten afweging, in de 

warmtetransitie een zinvolle oplossing. De drie hierboven genoemde criteria geven vooral de nut en noodzaak 

aan om in de warmtetransitie ook naar de oplossingsrichting warmtenetten te kijken. En dat is dan ook het 

uitgangspunt van deze review.  

  



 

5 maart 2022 
7 

BIJLAGE 3: TOELICHTING BIJ THEMA ’S  

De toelichting is opgesplitst in de volgende onderwerpen:  

A. Financiering  

B. Publieke belangen 

C. Collectief Actie Probleem 

D. Systeembenadering 

BIJLAGE 3A - FINANCIERING  

In het voorstel NWN! worden een viertal hoofdoorzaken van het probleem “financiering duurzame collectieve 

warmtesystemen ontoereikend” genoemd:  

- Financiering is een probleem  

- Vraag onvoldoende georganiseerd 

- Tempo uitvoering te laag 

- Kosten blijven te hoog 

Deels zijn dit niet zo zeer hoofdoorzaken maar eerder afgeleide oorzaken / gevolgen. In het voorstel NWN! 

wordt in twee gevallen de aanleiding van deze hoofdoorzaken ook benoemd, bij de financiering is de 

onzekerheid in de vraag, vollooprisico en inkomsten risico genoemd als knelpunten in de financiering. 

Daarnaast wordt in het voorstel aangegeven dat de onvoldoende georganiseerde vraag ontstaan is uit feit dat 

gemeenten nog in beleidsvoorbereidingsfase zitten en onvoldoende middelen hebben om hun rol voldoende 

in te kunnen vullen. De conclusie die in het voorstel NWN! wordt getrokken is dat er geld bij moet om deze 

problemen op te lossen.  

Uit de voortgangsrapportage PAW komen vergelijkbare inzichten naar voren. Zonder (rijks)bijdragen komt de 

businesscase niet rond en gemeenten moeten meer middelen ter beschikking krijgen. “Gemeenten kunnen 

veel doen om bewoners zo goed mogelijk te betrekken en mee te krijgen, maar als sluitstuk voor het 

aardgasvrij maken van een wijk zijn wettelijke bevoegdheden noodzakelijk. Dit om te kunnen sturen op de 

borging van publieke belangen en om hoge maatschappelijke kosten te voorkomen voor het in stand houden 

van het gasnet voor een kleine groep huishoudens.”   (PAW, 2021) 

Het voorstel NWN! heeft de aanname dat een eenmalige financiële bijdrage zal leiden tot niet alleen de 

realisatie van die projecten, die door het afdekken van de onrendabele top doorgang kunnen vinden, maar ook 

dat dit leidt tot technische en sociale innovaties. En dat daarmee nieuwe duurzame collectieve watersystemen 

versneld kunnen worden.  

Het PBL rapport ‘warmtetransities in de praktijk” geeft echter aan dat lokaal gekozen aanpak niet altijd op 

grotere schaal mogelijk zijn en daarmee niet altijd zicht geven op versnelling  (PBL, 2021).  

Wat betreft de onrendabele top komt uit het voorstel NWN! onvoldoende naar voren of onderzoek wordt 
gedaan naar het ontstaan van deze onrendabele top en aan welke knoppen gedraaid kan worden om deze top 
te verlagen. De focus lijkt te liggen op het verlagen van de onrendabele top door hogere efficiency en lagere 
kosten.  

In huidige realisatie van de warmtenetten wordt om het gewenste of vereiste rendement te behalen de 
aansluitbijdragen (AB) en Kosten Dekkende Bijdrage (KDB) vaak aangepast tot het niveau waarop dit 
voldoende is. Hierdoor vormen de AB en KDB meestal de sluitpost van een businesscase. Goed om te beseffen 
is dat vastrecht, meetkosten, warmtetarieven en AB wettelijk met een maximumtarief zijn beperkt. Een 
warmtebedrijf mag niet meer in rekening brengen dan de ACM tarieven. Deze worden jaarlijks vastgesteld. 
Aan de eenmalige kostendekkingsbijdrage (KDB) zit echter geen maximum. KDB en rendement van een 
warmtebedrijf zijn communicerende vaten. Verlaag je de KDB, dus een beter ‘rendement’ voor de 
woningeigenaar,  dan vermindert het rendement voor het warmtebedrijf en omgekeerd. Naast de AB en KDB 
zijn ook de andere genoemde posten van invloed op het rendement van een businesscase. Als men lagere 
warmtetarieven of vastrecht dan de wettelijke maximum tarieven wenst, heeft dit invloed op het rendement 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-warmteleveranciers-2021
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van de businesscase. Als daardoor het rendement van de business onder het minimumrendement van het 
warmtebedrijf zakt, zal het warmtebedrijf inzetten op bijvoorbeeld een hogere KDB (ECW). 

Zoeken naar andere oplossingen is van belang. Denk hierbij aan het verlagen van het gewenste rendement 

over de investering. Dit zal gelijk moeten oplopen met het verlagen van (volloop)risico’s, maar zou ook vorm 

kunnen krijgen door het organiseren van een garantiefonds. Het inzetten op beperken van het vollooprisico en 

vooral op bereiken van minimaal aantal aansluitingen of beter een toename van aantal aansluitingen heeft 

een (significant) positief effect op de business case.  

 

In figuur 4 zie je een schematisch overzicht van het effect op de AK en KDB als bepaalde risico’s of meevallers 
in positieve zin zich voordoen (ECW). Het realiseren van extra aansluitingen heeft een groot effect op de extra 
benodigde bijdrage om de business case, met voor het warmtebedrijf acceptabel rendement rendabel, te 
maken. Hier ligt een belangrijke link met benodigde wet en regelgeving en voldoende capaciteit bij de 
gemeenten. Het is de gemeente die de “business” maakt voor een commercieel bedrijf.  

In het voorstel NWN! wordt aangegeven dat voor de meeste projecten het ECW-model als basis gebruikt 

wordt voor de berekening van de business case. In de handleiding businesscase Warmtenetten van het 

Expertise Centrum Warmte is terug te vinden dat het te hanteren rendement door warmteleverancier zelf kan 

worden ingevuld. Hierover wordt door het ECW aangegeven “Eén of enkele procenten verschil in de 

discontovoet kan een significant verschil in de businesscase teweegbrengen. Het is daarom raadzaam om 

deze sectie door financieel experts van de betrokken partijen te laten beoordelen en te bespreken.” Niet bij 

alle projecten is helder welke waarden gehanteerd worden, daar waar het wel helder is lijkt 6% de 

gehanteerde norm en een doorlooptijd van 30 jaar.    

 

  

Figuur 4: gevoeligheden benodigde bijdragen (website ECW) 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat een economische levensduur van 30 jaar, niet overeenkomt met de 

technische levensduur van de netten. De levensduur is vaak langer, zie bijvoorbeeld de warmtenetten in 

Utrecht en Rotterdam. Daarnaast kan de technische levensduur door te investeren in goede kwaliteit 

materialen verder worden verlengd tot wel 40 tot 50 jaar. Door vervolgens te rekenen met de kosten 

gedurende de gehele levenscyclus van het warmtesysteem2  kan de business case verbeteren.  

Tegelijkertijd is het vanuit publiek oogpunt niet altijd wenselijk of zelfs mogelijk om de business case tijd te 

verlengen. Bij langere concessies is het lastig voor gemeenten om alle externe effecten te voorzien. Het is als 

overheid vrijwel onmogelijk om aan de voorkant toekomstbestendige afspraken te maken en efficiënt en 

effectief te kunnen sturen op de gemaakte afspraken. Daarnaast zien gemeenten ook een tendens bij de 

warmtebedrijven dat zij het exploitatierisico doorleggen aan eindgebruikers. Gebouweigenaren (vooral 

professionele vastgoedeigenaren) moeten garant staan voor een aansluiting en afname van 30 jaar en anders 

betalen zij een boete. Met langjarige concessietermijnen zijn de publieke belangen niet goed contracteerbaar.  

Alternatief is om afspraken te maken hoe na de economische levensduur wordt omgegaan met rest 

levensduur en dus restwaarde van de assets en hoe dit zich verhoudt tot de eindgebruikers en / of 

subsidieverleners, zoals de overheid. Dit soort transparantie lijkt nu te missen, maar is wel van belang.  

  

 
2 Danish Energy Agency – regulation and planning of district heating in Denmark 

[regulation_and_planning_of_district_heating_in_denmark.pdf (ens.dk) “Establishment of DH systems requires large investments in 
infrastructure compared to individual heating supply options. However, the operation costs and the environmental impacts are in many 
cases significantly lower. This is particularly the case if heating is produced by an energyefficient CHP unit or if heating is produced by 
utilising waste heating from an industrial plant. The life-cycle viewpoint Danish experiences show that when evaluating the feasibility of 
DH, it is important to consider the costs over the full lifetime of a heating supply system (typically referred to as “levelized costs of energy” 
or LCOE). In many cases, DH is the most feasible solution over a full lifecycle analysis. Infrastructure investments will be recovered after 
some years by lower annual costs. Of course, viability depends on a number of factors including heating demand and the heating density 
in the specific area. The use of high quality components, although initially increasing capital cost, usually results in lower annual costs. 
Therefore, in many cases, a lower lifetime cost due to lower maintenance costs and longer lifetime can be achieved with the use of 
highquality components. This also leads to lower annual heating costs for the heating consumers. It is important to consider that the 
technical lifetime of a high quality DH network is typically 40-50 years. 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/regulation_and_planning_of_district_heating_in_denmark.pdf
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BIJLAGE 3B –  PUBLIEKE BELANGEN  

Publieke belangen 

In de aanpak van de warmtetransitie wordt het borgen van publieke belangen benoemd als randvoorwaarde. 

Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat de definitie van die belangen niet eenduidig zijn en ook niet door 

alle partijen op dezelfde wijze beoordeeld worden. Zo kan voor de één betaalbaar een eenmalige bijdrage van 

€1.500 betekenen in de warmtetransitie, terwijl voor andere er sprake moet zijn van woonlastenneutraliteit.  

 

Ook welke belangen geborgd moeten worden en met welke prioriteit zal ook per partij verschillen. Zo zijn er 

individuele belangen en waarden zoals rendementsoptimalisatie, continuïteit van eigen activiteiten en impact 

in de leefomgeving.  

 

Doel van de algemene omschrijving van de begrippen is het komen tot een beeld van de belangen die spelen 

rondom de warmtetransitie en de uitdaging die hierbij horen.  Uiteindelijke definitie van belangen zijn vaak 

politieke- of bedrijfskeuzen, bijvoorbeeld welke specifieke bijdrage je van een eindgebruiker mag vragen of 

welk rendement voldoende is voor een private partij.    

 

Hieronder staan de veel gebruikte publieke belangen in algemene termen omschreven, aangevuld met 

steekwoorden. Het gaat hier over belangen voor bewoners en bedrijven/publiek-private marktpartijen. Er is 

gebruik gemaakt van input van de RES Rotterdam Den Haag. Uitgangspunt is dat de belangen geen 

tegenstellingen zijn, maar dat voor succesvolle ontwikkeling allen geadresseerd moeten worden.  

 

Per belang is een nadere duiding gegeven, door kort te omschrijven welke omstandigheden invloed hebben en 

welke vragen er spelen rondom het belang.  Deze context en vragen zijn bedoeld om gevoel te krijgen bij de 

omvang en complexiteit van de belangen en de relatie met de energietransitie. Het beoogd niet een antwoord 

te geven, wel gevoel bij waar je aan moet denken bij energietransitie en systeemsamenhang.  

 

Betrouwbaarheid 

Algemene omschrijving 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de voorzieningszekerheid, de leveringszekerheid en de 

crisisbestendigheid van de energievoorziening op korte en lange termijn. Ook efficiëntie van het systeem is 

van belang in een wereld met schaarse schone energie.  

• Leveringszekerheid 

• Vertrouwen in warmte: transparantie van de kosten en duurzaamheid net 

• Systeemoptimalisatie 

• Toekomstige warmtebronnen 

• Flexibiliteit 

 

Context en vragen  

De betrouwbaarheid van het elk deelsysteem hangt nauw samen met de het gehele energiesysteem en kan 

dus als zodanig niet los bezien worden. Belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid is de inzet van groen 

gas, wat is er beschikbaar voor piek en back up voorzieningen? De mate waarin isolatie zal plaatsvinden, 

hoeveel warmtevraag blijft er over? En de gevolgen van elektrificatie en de daaraan verbonden noodzakelijke 

extra opwek van duurzame elektriciteit en verzwaring van het elektriciteitsnet. Daarnaast speelt ook de 

klimaatverandering een rol in combinatie met het isoleren van woningen, dit zal leiden tot een toename van 

de koelingsvraag en impact hebben op het totale energiesysteem. Het verwarmingsvraagstuk kenmerkt zich 

door een hoge piek vraag naar warmte in de winter, deze seizoensverschillen zijn bij de vraag naar elektriciteit 

kleiner. Daar staat tegenover dat de opwek van elektriciteit door wind en zon grote fluctuaties kennen.  Een 

betrouwbaar energiesysteem zal dus een goede piek en back up voorziening nodig hebben, waarbij 

omvorming en opslag een belangrijke rol zal spelen.  
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Duurzaamheid 

Duurzaamheid betreft hier de milieukwaliteit, waarvoor onder meer de broeikasgasemissies in de gehele 

keten van productie tot levering bepalend zijn.  

• Energiesysteem (bestaande uit elektriciteit, warmte en brandstoffen) verder verduurzamen 

• Piekvoorziening duurzaam invullen 

• Tijdige realisatie van de CO2 doelstellingen 

 

Context en vragen  

Discussies over het wel of niet inzetten van biomassa, de definitie en beschikbaarheid op de lange termijn van 

restwarmte en de beschikbaarheid van groen gas en de keuze van verschillende soorten opwek (zon / wind) 

zijn politieke discussies die dit belang beïnvloeden. Tegelijkertijd is dit belang uiteindelijk wel door te rekenen, 

immers kan de vertaling gemaakt worden naar de mate van broeikasgas emissie reductie.   

 

Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid gaat over de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en de koopkracht van alle 

energieconsumenten. Voor bewoners gaat het enerzijds over de woonlasten en dus het vergelijk met 

verwarmen met aardgas, anderzijds over de verhouding van de kosten die andere warmtealternatieven met 

zich meebrengen.  Betaalbaarheid is met name in de warmtetransitie een groot vraagstuk, maar ook bij de 

(opwek van) elektriciteit is dit een belangrijk aandachtspunt. Hoe zorg je dat oplossingen betaalbaar en 

haalbaar zijn.  

• Financieringsmogelijkheden (subsidies, garanties, leningen) 

• Rendement 

• Vollooprisico (dit geldt met name voor de uitrol van warmtenetten) 

• Programmeren o.b.v. laagst maatschappelijke kosten & kosten eindgebruikers 

• Bijdrage aansluit kosten 

• Haalbaarheid 

 

Context en vragen 

Betaalbaarheid wordt door de publieke partijen breed gezien als een zeer belangrijk aandachtspunt, terwijl 

ook wordt geconstateerd dat deze niet eenduidig is gedefinieerd. Blijft het vergelijk met NMDA leidend? Hoe 

gaan we om met de aansluitbijdragen van bewoners/eigenaren? Zitten alle kosten in deze analyse of zijn er 

nog additionele kosten?  En waar zitten de baten? Zijn alle kosten en baten te kapitaliseren in de business 

case? Hoeveel is redelijk? En hoe meet je dit? Wat betekent dit voor bedrijven, wat is in deze context een 

redelijk rendement?  Hiermee is betaalbaarheid deels te vertalen naar de directe rekening van de 

eindgebruiker, maar hieronder vallen ook elementen die niet direct door te rekenen zijn maar wel waarde 

kennen, denk aan ruimtelijke impact, luchtkwaliteit etc.  

 

Energierechtvaardigheid 

Energierechtvaardigheid gaat over de eerlijke verdeling van de lusten en de lasten die de energietransitie met 

zich mee brengt, over het voorkomen van ‘cherry picking’ en uiteindelijk over eerlijke kosten voor de 

eindgebruikers 

• Kostenverdeling (cherry picking) 

• Inclusiviteit: iedereen die wil kan meedoen en iedereen die niet wil wordt meegenomen in de 

transitie. Er blijft niemand achter.  

• Toegankelijkheid 

• Solidariteit 

• Keuzevrijheid 

 

Context en vragen  

Rechtvaardigheid is een lastig te vangen begrip. Echter kunnen er wel concrete vraagstukken worden 

geformuleerd die dit belang omschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over hoe we om moeten gaan 
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met grootverbruikers die relatief weinig betalen? De (politieke) discussie over dit onderwerp is onvoldoende 

gevoerd om hier een eenduidig beeld over te geven. Ook omdat de belangen van verschillende partijen 

hierdoor hard geraakt kunnen worden. Moeten grondgebonden huiseigenaren baat hebben van de 

warmteaansluitingen van flats van woningcorporaties? Komen de kosten dan op de juiste plek terecht? 

Wanneer is het eerlijk? Moeten ‘first-movers’ meer of juist minder betalen? Moet je mee kunnen delen in de 

baten als je ook meedeelt in de lasten? Moeten burgers onder modaal inkomen lagere bijdragen geven dan 

burgers met een bovenmodaal inkomen? Stel dat iemand een andere warmteoplossing wil, en steunen we dat 

ook als hiermee de transitie voor anderen dan duurder of lastiger wordt?  

 

Vertrouwen 

Vertrouwen bij de eindgebruikers dat zij een goed product krijgen voor een eerlijke prijs. Maar ook vertrouwen 

bij de financiers / ontwikkelaars van de energieprojecten dat de investering wordt terugverdiend – anders zal 

er geen investering plaatsvinden.  

• Draagvlak 

• Haalbaarheid 

• Transparantie 

• Participatie 

 

Context en vragen 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, het is een kwetsbaar en eigenlijk geen belang maar eerder een 

voorwaarde.  Oprechte en daadwerkelijke openheid in besluitvorming en het duidelijk maken welke ruimte er 

is voor participatie bij het maken van keuzen, is cruciaal bij het verkrijgen van vertrouwen. Daarmee is het 

borgen van dit belang anders dan de andere belangen, het kent vooral procesmatige elementen. Hierbij is de 

samenhang van aanpak lokaal en regionaal en de doorlopen besluitvormingsprocessen cruciaal, wie doet wat?  
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BIJLAGE 3C - COLLECTIEF ACTIE PROBLEEM  

Het is de vraag of met de financiële impuls en de focus op de onrendabele top (bij warmtebedrijven) 

voldoende aandacht wordt geschonken aan andere knelpunten in de energietransitie die zich (bij de aanleg 

van warmtenetten) voordoen.  

Onderzoek dat door TU Delft is uitgevoerd in opdracht van de RES Rotterdam Den Haag heeft de 

gezamenlijke (warmtetransitie) opgave geanalyseerd. “Hoewel een belangrijk deel van de warmtevoorziening 

op lokaal niveau, onder meer door gemeenten zelf, invulling zal krijgen, zijn er opgaven binnen de (regionale) 

warmtetransitie die een bovengemeentelijke aanpak wenselijk maken. Generiek kan gezegd worden dat er 

drie opgaven zijn. Dit zijn de afstemmingsopgave [van aanbod, vraag en systemen], de opgave van de 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden, en de opgave van het verdelen van warmte en de lusten en 

lasten die hierbij komen kijken “ (Correljé, 2022). Deze drie opgaven zijn onderling afhankelijk en vragen 

samenwerking. 

De kenmerken van de huidige besluitvormingssituatie uiteengezet: er wordt [red. door de publieke en private 

partijen in de regio Rotterdam Den Haag] een noodzaak gezien tot, en urgentie gevoeld voor collectief 

handelen, want er moet zo snel mogelijk een nieuw systeem ontwikkeld en uitgerold worden. Echter, dit 

collectieve handelen wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van normatieve diversiteit, de sterke 

afhankelijkheden tussen partijen en de ervaren onzekerheden en risico’s van samenwerking. Dit werkt 

verlammend, zeker in combinatie met de ervaren technische en economische complexiteit van het vraagstuk. 

Daar komt tot slot nog bij, dat er grote twijfel bestaat over de ‘acceptatie’ van de transitie door ingezetenen en 

de lokale politiek. Het resultaat is dat partijen op korte termijn vooral hun eigen waarden en belangen 

proberen na te streven. Met iedere individuele keuze blijft er minder ruimte over voor het realiseren van 

collectieve oplossingen. Deze observaties zijn in lijn met de kenmerken van een zogenoemd Collectief Actie 

Probleem (CAP). Een CAP of Sociaal Dilemma is een situatie, waarin partijen individueel rationele keuzes 

maken die leiden tot collectief irrationele en minder optimale uitkomsten.” (Correljé, 2022)  

De kern van het CAP is daarmee tweezijdig: enerzijds is er onvoldoende vertrouwen in de drijfveren en 

voortdurende bereidheid van andere partijen. Normatieve diversiteit werkt fragmenterend. Anderzijds zijn de 

voordelen van collectief handelen voor individuele partijen te abstract, te vaag en te onduidelijk, juist wanneer 

een geheel nieuw systeem opgezet moet worden” (Correljé, 2022). Het niet adresseren van het Collectieve 

Actie Probleem zal leiden tot grote winnaars en verliezers en hogere kosten.  

In dit onderzoek wordt gesteld dat effectieve samenwerking slechts tot stand kan komen, wanneer het 

collectieve actieprobleem geadresseerd wordt. Hiervoor worden twee alternatieve sturingsmodellen 

aangedragen. 

Het sturingsmodel, “We volgen ons plan! Sturen op zekerheid en systeem optimalisatie”, gaat ervan uit dat 

het collectieve actie probleem opgelost kan worden door het verschaffen van zekerheid door middel van het 

gezamenlijk creëren van duidelijke en formele instituties. Er wordt besloten tot een masterplan met 

vastgelegde doelen, normen, standaarden, gedragsregels en procedures waaraan partijen zich committeren 

en zich dienen te houden. (Correljé, 2022) 

Het sturingsmodel, “Samen ontwikkelen in een dynamische warmtetransitie”, gaat ervan uit dat vertrouwen 

zal groeien naarmate partijen meer met elkaar samenwerken in het ontwikkelen van lokale als sub-regionale 

projecten. Het sleutelwoord in dit sturingsmodel is adaptatievermogen. Hierbij wordt uitgegaan van 

stapsgewijze aanpassing aan de ontwikkelingen in de technieken, de vraag en het aanbod, de ervaringen met 

organisatiestructuren en veranderende inzichten, verwachtingen en waardenpatronen. Het is met name het 

structurele karakter in het opschalen en intensiveren van het overleg en de besluitvorming, dat deze aanpak 

onderscheid van het “Ieder voor zich” sturingsmodel [red. het model waarbij het collectieve actieprobleem 

niet actief wordt geadresseerd].” (Correljé, 2022) 
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De diversiteit van perspectieven, belangen, waarden en verwachtingen tussen partijen is groot. Hierbij gaat 

het ook om waarden die breed gedragen zijn, maar ook daar verschillen in definitie kennen. Wat is 

rechtvaardig of betaalbaar? En voor wie?  

Gebrek aan vertrouwen (Hoe weet je dat iedereen de bijdrage levert die nodig is? Is het wel een eerlijk 

aanbod?) wordt ook al in de RES 1.0 van de regio Rotterdam Den Haag3 genoemd als zorg en komt in het 

onderzoek van TU Delft naar voren.  

Oplossingen liggen in het bouwen van vertrouwen in elkaar en het proces, dit leidt tot zekerheid. Bouwen aan 

meer zekerheid en vertrouwen kan door centrale sturing,  maar kan ook groeien door samen te werken. 

Essentie is dat doorgaan op de ingeslagen weg geen oplossing voor het collectief actieprobleem zal brengen 

en dus zal leiden tot collectief irrationele en minder optimale oplossingen.  

De whitepaper `Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten` van AKD, Invest-NL en BNG bank 

redeneert niet vanuit een collectief actie probleem, maar richt zich op risicomitigatie in warmteprojecten. 

Vergelijkbare aandachtspunten komen hierin naar voren. Het borgen van publieke belangen wordt in de paper 

als belangrijke randvoorwaarde benoemd. In de paper wordt voorgesteld om via Regionale Warmtebeheer 

Bedrijven (hierna RWB) en flankerende maatregelen de uitrol van collectieve warmtenetten in de gebouwde 

omgeving te versnellen.   

“Samenwerking is essentieel om te komen tot een betaalbare uitrol van warmtenetten tegen de laagste 

maatschappelijke kosten. Wij [red. AKD, Invest-NL en BNG Bank] zien RWB’s als goed doordachte en 

capabele entiteiten om die samenwerking te organiseren, als publieke samenwerkingspartner van private 

warmtebedrijven. Het RWB borgt publieke belangen en is als mee-investeerder de lange-termijn beheerder 

van de warmtetransitie, gericht op een minimalisatie van de maatschappelijke kosten op regionaal niveau. Het 

RWB ontwikkelt vanuit een projectenportfolio publieke expertise in warmtenetten en –bronnen. “ (AKD, 

Invest-NL, BNG, 2021) 

 

  

 
3 “Vertrouwen heeft te maken met hoe publieke en private partijen zich tot elkaar verhouden, zich in elkaar willen verplaatsen en de mate 

waarin zij bereid zijn om open inzichten te delen over risico’s, kosten/baten en daarmee winst. Duidelijk is dat juist bij de aanleg van 
warmtenetten vertrouwen cruciaal is. Immers een langjarige publiek/private relatie wordt aangegaan om tot een warmtenet te komen.” 
(RES Rotterdam Den Haag, 2021) 
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BIJLAGE 3D –  ENERGIESYSTEEM EN EXTERNE EFFECTEN  

De warmtevoorziening is een onderdeel van de totale energievoorziening. Om een beeld te geven staat 

hieronder een vereenvoudigde schematische weergave van het systeem (figuur 5) .  

 

 

Figuur 5: Schematische weergave van het energiesysteem (RES Rotterdam Den Haag, 2021) 

Energietransitie leidt tot fundamentele veranderingen in ons energiesysteem 

• Hernieuwbare energie is niet altijd beschikbaar op het juiste moment of in de juiste vorm. Deze 

mismatch speelt op korte (seconden en uren), middellange (dagen en weken) en lange (maanden en 

seizoenen) termijn. Het aanbod van sommige energiebronnen (zon, wind) is weersafhankelijk en leidt 

tot minder planbare mismatch. Andere bronnen (geothermie, restwarmte) leveren continu energie en 

leidt tot meer planbare mismatch. Dit alles vraagt andere verdeling en inzet van energie en vooral 

ook vormen van omvorming en opslag. 

• De nieuwe vormen van energie opwek en opslag hebben een grote ruimtelijke impact en vinden 

veelal lokaal plaats. Deze impact op de ruimte is groter dan de fossiele brandstoffen, die een hogere 

energiedichtheid kennen. Dit alles vraagt dat de energietransitie ook rekening houdt met de 

ruimtelijke impact, zowel boven als onder de grond. 

• Er vindt een verschuiving plaats van de een naar de andere energiedrager.  Brandstof wordt 

vervangen door elektriciteit (vervoer en verwarming) en warmte (verwarming). Dit leidt – ondanks 

besparing - tot de extra vraag naar de opwek van duurzame elektriciteit.  

 

Energietransitie vraagt aanpassing van het hele systeem 

• Vraagkant: aanpassingen aan gebruikerskant, doordat type energiedrager verandert, een elektrische 

warmtepomp vervangt de aardgas C.V.ketel. Het zijn technische aanpassingen, maar ook 

aanpassingen in gedrag.  

• Aanbod: verschuiving naar nieuwe vormen energie, specifiek de verschuiving van brandstoffen naar 

elektriciteit, leidt tot sterk groeiende vraag ondanks efficiency maatregelen. Ook nieuwe soorten 

energievraag, zoals de groeiende koelvraag, leiden tot de noodzakelijke ontwikkeling van meer en 

ander typen van aanbod van energie. Nieuwe warmtebronnen zijn nodig, denk aan geothermie en 

thermische energie uit water. 
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• Inzet, omvorming en opslag: mismatch tussen vraag en aanbod groeit en vraagt andere vormen van 

verdeling van energie en vooral vormen van opslag vaak in combinatie met omvorming. Ook het 

inzetten van reststromen is van belang, denk aan restwarmte en het cascaderen van inzet van 

warmte. 

• Organisatie van het energiesysteem (samenhang van control, ICT, data, regelgeving): betrouwbare 

levering van energie vraagt nieuwe vormen van sturen en slimmere afstemming tussen vraag en 

aanbod.   

 

De transitie naar een toekomstbestendig, veerkrachtig en efficiënt energiesysteem is complex. Om dit te 

verwezenlijken kunnen er enkele principes, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, worden omschreven 

(RES Rotterdam Den Haag, 2021):  

1. Zet in op energie-efficiëntie en energiebesparing 

2. Streef naar balans van de energie vraag en productie 

3. Zet hoogwaardige energie hoogwaardig in 

4. Hou rekening met de eigenschappen van de nieuwe energiebronnen 

5. Opslag en omvorming zijn van belang 

De aanpak van de transitie kan op verschillende manieren worden vormgegeven, in figuur 6 zijn verschillende 
vormen van aanpak van de energietransitie weergegeven (keten gericht, aanbod gericht, netwerk gericht, 
vraaggericht en integraal). Het voorstel NWN! is vooral keten gericht. Belangrijk aandachtspunt is dat de 
bredere context (binnen en buiten het energiesysteem) niet uit het oog wordt verloren.  
 
Figuur 6 geeft ook schematisch en onvolledig de bredere context weer. Het borgen van de belangen en de 
maatschappij waarbinnen het energiesysteem functioneert zijn met enkele kernwoorden benoemd. Keuzes in 
elk domein hebben impact op de andere, soms negatief, denk aan een geothermiebron in een natuur en 
recreatiegebied. En soms positief, denk aan een wijkaanpak die ook sociale samenhang in de wijk bevorderd 
of zorgt voor lagere energiearmoede.  

 
 

 

Figuur 6 - schematische weergave bredere context energietransitie opgave 



 

5 maart 2022 
17 

De warmtetransitie heeft impact op het totale energiesysteem, door:  

o de wijze waarop aardgasvrije verwarming vorm krijgt. De oplossingsrichting beïnvloed de 

energievoorziening, zo zal elektrificatie van de warmtevraag de druk op het elektriciteitsnet 

vergroten.  

o de wijze waarop het warmtenet wel of niet integraal bijdraagt aan een robuust energiesysteem. Zo 

kan in een gebied waar een warmtenet ligt meer bronnen worden benut dan als er alleen elektriciteit 

ligt. Ook worden meer en andere vormen van omvorming en opslag mogelijk.  

 

Warmtenetten kunnen een positieve impact hebben op de energietransitie en bijdragen aan betaalbaar, 

betrouwbaar, inclusief en rechtvaardige energievoorziening, zie bijvoorbeeld het artikel (Developing novel 5th 

generation district energy networks, 2020) waarin de integratie van warmtenetten met elektriciteit en groen 

gas wordt omschreven. Hierin ontwikkelen de warmtenetten zich naar lagere temperatuur netten en 

(daarmee) hogere efficiency (zie figuur 7).  

 

Figuur 7: Energie netwerk ontwikkelingen, inclusief 5G concept (Developing novel 5th generation district energy networks, 2020) 

Uit veel studies komt naar voren dat warmtenetten een belangrijke rol gaan/moeten spelen in de 

energietransitie. Zo staat in de Systeemstudie van Zuid Holland (CE Delft, Quintel, TNO, 2021) dat de 

warmtevraag voor een deel zal worden ingevuld met collectieve warmtenetten, die in de verschillende 

scenario’s aanzienlijk tot sterk toenemen, met name in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. Voor de 

gebouwde omgeving is dat steeds gemodelleerd op basis van kostenoptimalisatie. Dit blijkt ook uit de 

Startanalyse van PBL en de scenariostudie “Klimaatneutrale energiescenario’s 2050”4 uitgevoerd door 

Berenschot en Kalavasta.  

 

In de systeemstudie van Zuid Holland is ook breder gekeken naar de effecten van de inzet van 

warmtesystemen. Uit de studie kwam naar voren dat collectieve warmtesystemen in plaats van verwarming 

 
4 rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050_2.pdf (berenschot.nl) 

https://www.berenschot.nl/media/hl4dygfq/rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050_2.pdf
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met elektrische warmtepompen de overbelasting van het elektriciteitsnet vermindert. Dit effect kan in 2050 

oplopen tot 700 MW voor de provincie als geheel. De daarvoor benodigde warmte-infrastructuur moet nog 

grotendeels worden aangelegd. Dit speelt al richting 2030 (CE Delft, Quintel, TNO, 2021). 

 
De interactie van de warmtetransitie in de maatschappij.  
Effecten van de transitiekeuzen zijn niet beperkt binnen het energiesysteem, er is een bredere samenhang 

waarbij keuzes elkaar beïnvloeden:  

- Impact van transitie op de maatschappij, zoals:  

o De impact op de leefomgeving. De verschillende oplossingsrichtingen vragen ruimte boven 

en onder de grond, denk aan overlast door windmolens of de aanleg van een boosterstation 

in een woonwijk.  

o Sociale impact, kan iedereen mee in de transitie of wordt energie armoede aangepakt? 

- Impact van maatschappij op de transitie, zoals: 

o Nieuwbouw en renovatie plannen, welke energievoorziening wordt aangelegd en hoe 

verhoudt dat tot nabij gelegen bestaande wijken? Koppelkansen of juist belemmeringen? 

o Beheer en onderhoud buitenruimte en kabels en leidingen: planning en noodzakelijke 

aanpassingen bepalen mede welke planning en maatregelen voor de warmtetransitie 

mogelijk zijn (of waar synergie mogelijk is) 

Al deze externe effecten zijn relevant voor het maken van de keuzen, ook al worden deze vrijwel niet in de 

business case gekapitaliseerd.   
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BIJLAGE 4: SAMENVATTING ONTWIKKELINGEN RONDOM WARMTEBEDRIJF ROTTERDAM  

De ontwikkelingen rondom het Warmtebedrijf Rotterdam beginnen in 20015, dit is ruim voordat de 

warmtetransitie / het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving op de agenda stond. Mede hierdoor zijn 

de lessen vanuit het dossier Warmtebedrijf Rotterdam niet altijd 1 op 1 toepasbaar op ontwikkelingen op dit 

moment.  

Hieronder volgt een samenvatting van de ontwikkelingen rondom op het Warmtebedrijf Rotterdam, 

voornamelijk op basis van het openbare eindrapport raad enquête Warmtebedrijf Rotterdam.  

De belangrijkste conclusie is dat risico’s bij oprichting van het Warmtebedrijf te laag zijn ingeschat en de 

business case onvoldoende was uitgewerkt. (Gemeente Rotterdam, 2020).  

De inkoop (en het uitkoppelen van) warmte en de afspraken en contracten met partijen heeft tot 2009 

gelopen. Diverse tegenvallers, zoals hogere kosten uitkoppeling Shell, vastgelegde bedragen in tenders 

waardoor hogere kosten niet doorberekend konden worden, verhuizing van AVR Brielselaan naar Rozenburg,  

vragen het herhaaldelijk herzien van de business case. In 2010 wordt de nieuwe business case goedgekeurd en 

gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van “De Nieuwe Warmte Weg”, die in 2013 is gerealiseerd.  

Nieuwe problemen doen zich voor:  

- Tijdens aanbesteding ontstaat vertraging doordat niet alle vergunningen zijn ontvangen en de 

aanbiedingen niet voldoen aan de criteria. Een nieuwe aanbestedingsprocedure moet gestart worden. 

Tijdelijke gunning kan pas na tussenkomst van d rechter worden omgezet in definitief besluit (er was 

bezwaar door een van de deelnemende partijen).  

- De oriëntatie op de AVR-2 leiding, die de bestaande gascentrale aan de Galileistraat zou vervangen die 

het Eneco warmtenet voorziet van warmte, wordt beëindigd wanneer geen overeenstemming bereikt kan 

worden door de gemeente en het Warmtebedrijf met Eneco over een aantal onderdelen van de 

overeenkomsten. De hierover gevoerde onderhandelingen in 2012 bieden geen zicht op 

overeenstemming tussen het Warmtebedrijf en Eneco. Uiteindelijk sluit Eneco zelfstandig een contract 

met AVR, dus zonder tussenkomst van een warmtetransportbedrijf en bouwt zelf een leiding, de Leiding 

over Noord. De samenwerking voor AVR-2 loopt op niets uit. De omvang van het door Eneco met AVR 

gesloten contract is dusdanig dat Eneco minder hoeft in te kopen bij andere partijen zoals E.ON. Hierdoor 

neemt E.ON minder warmte af waardoor de businesscase van het Warmtebedrijf verslechtert. Dit is het 

zogenaamde kannibalisatie-effect. (Gemeente Rotterdam, 2020) 

- Interpretatie geschil met het contract met AVR waardoor er een jaarlijks miljoenen verlies ontstaat.  

Tot slot – en dit is nog steeds in de uitrol van warmtenetten een actueel probleem – was er sprake van 

tegenvallende groei van de afzet van warmte (volloop risico). Dit is mede veroorzaakt door de kredietcrisis, 

waardoor nieuwbouw stil kwam te vallen, terwijl dit juist de basis voor de groei van afzet van warmte was. Het 

aansluiten van bestaande bouw is pas later (ook landelijk) op de agenda gekomen (in het coalitie akkoord van 

de gemeente Rotterdam van 2014 wordt expliciet ingezet op het beter benutten van restwarmte, het 

verduurzamen van de bronnen en het versneld uitbreiden van het warmtenet naar de bestaande bouw). Zelfs 

nadat in het klimaatakkoord concrete doelstellingen zijn opgenomen voor het aardgasvrij maken van de 

gebouwde omgeving, is het aansluiten van bestaande bouw op het warmtenet (tot op de dag van vandaag) 

een moeizaam proces.  

Een van de aandachtspunten voor herstel van WBR is het realiseren van meer warmteafzet (naast aanpassen 

contractuele relatie met AVR en lagere operationele kosten). “Actief sturen op groei van de warmteafzet. In 

nauwe samenwerking met Nuon wordt door WBR de oostelijke tak van de warmterotonde ontwikkeld. Parallel 

hieraan ontwikkelt WBR samen met het Havenbedrijf de ontsluiting en aansluiting van enkele bedrijven aan de 

Vondelingenweg in Rotterdam. Beide ontwikkelingen zullen bij doorgang een aanzienlijke groei van de afzet 

en omzet teweegbrengen.” (Gemeente Rotterdam, 2020) 

 
5 Op 14 juni 2005 neemt het college het voorgenomen besluit tot oprichting van het warmtebedrijf Rotterdam. 
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Om toch een groei in de afzet te realiseren is gekeken naar het vervangen van bronnen die leveren aan 

bestaande netten. Hiermee kon in 1 klap een grote hoeveelheid warmteafzet geregeld worden. Via een leiding 

(Leiding over Oost) vanuit de haven via de Oostland gemeenten zou het warmtenet van gemeente Leiden 

voorzien kunnen worden van warmte geleverd door het Warmtebedrijf Rotterdam.  

Op 7 februari 2018 vindt er een bestuurlijk overleg plaats, waaraan de wethouder Financiën en de 

gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland deelnemen. De gemeente is door dit bestuurlijk overleg in de 

veronderstelling dat de provincie zich onverminderd gecommitteerd heeft aan de kapitalisatie aan de holding 

via het WPF ter realisatie van de Leiding over Oost. Dit ondanks een joint venture van Gasunie en Havenbedrijf 

Rotterdam opgericht om hun belangen in de Zuid-Hollandse warmtetransportmarkt samen te voegen. De 

Joint Venture heeft een wens voor een alternatief tracé: het doortrekken van de Leiding door het Midden 

(toen een Eneco-project), bedoeld voor de warmtelevering van de regio Den Haag. Ter hoogte van (ongeveer) 

Rijswijk zou een aftakking richting Leiden gemaakt kunnen worden. Omdat het Warmtebedrijf nu een 

contract met Nuon heeft gesloten voor levering aan Leiden, is de businesscase van het alternatieve tracé 

alleen mogelijk met medewerking van het Warmtebedrijf en haar aandeelhouders. (Gemeente Rotterdam, 

2020) 

Er wordt in die periode de laatste ontbindende voorwaarden opgeheven terwijl de kapitalisatie van de holding 

nog niet is gerealiseerd (in vertrouwen dat de bijdrage van PZH zou komen). Op 20 maart 2018 wordt duidelijk 

dat de aanvraag van het Warmtebedrijf door het WarmteParticiptatieFonds is geweigerd. De bijdrage van de 

provincie zou via dit fonds plaatsvinden. Na de afwijzing door het WPF onderzoeken de gemeente en de 

provincie op welke alternatieve wijze de aanleg van een warmtetransportleiding van Rotterdam naar Leiden 

mogelijk kan worden gemaakt. (Gemeente Rotterdam, 2020) 

Alternatief leidingtracé (LdM+) blijkt niet haalbaar en gesprekken overname Warmtebedrijf leiden niet tot 

verkoop. Hierna volgen gesprekken met Zuid-Holland en WPF ten behoeve van financiering en aanbesteding. 

(Gemeente Rotterdam, 2020) 

In 2019 wordt besloten tot het publiceren van de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van LoO. In maart 

2019 wordt duidelijk dat er problemen zijn in het tracé in Leiden (vergunningen zijn niet verleend), deze 

problemen komen als verrassing en leiden tot vertraging, waardoor de aanbesteding en dus de 

werkzaamheden niet tijdig kunnen beginnen.  

Uiteindelijk vervalt de optie aanleg LoO in zijn geheel.  



Review NGF-voorstel Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS) 

1. De propositie 

Het Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS) brengt de digitale koppeling aan 

tussen mobiliteit, verstedelijking en verduurzaming door het opzetten van een publiek-private 

datafederatie om data voor meerdere doeleinden te ontsluiten.  

Met DEMS wordt gewerkt aan de  volgende doelstellingen: 

• Transformatie/optimalisatie van het mobiliteitssysteem op basis van data meer op de 

veranderende en steeds wisselende mobiliteitsvraag in te richten, de mobiliteitsmarkt te 

versterken in exploitatiemogelijkheden en dienstenaanbod en het beslag dat het 

mobiliteitssysteem op overheidsmiddelen legt, te beheersen. 

• Realisatie van slimme stedelijke verduurzaming en de IenW-ambities rond betaalbaarheid, 

veiligheid, duurzaamheid en sociale inclusie van mobiliteit. Hiertoe draagt DEMS bij aan de 

woningbouwopgave, de mobiliteitstransitie en klimaatadaptatie en emissiereductie en het 

realiseren van de energietransitie; 

• Leidende positie in Europa in het ontwikkelen en leveren van innovatieve data-gebaseerde 

oplossingen voor mobiliteit en slimme, duurzame verstedelijking: technologische oplossingen, 

die maatschappelijke uitdagingen op zowel stedelijk als ook landelijk niveau aanpakken.  

Het voorstel omvat drie activiteitenboxen met daarin een aantal werkpakketten: 

1. Digitale infrastructuur, waarin gewerkt wordt aan het technologische fundament, om data 

vertrouwd ter beschikking te stellen. De digitale data-infrastructuur zorgt ervoor dat data 

vindbaar is, ontsloten wordt en, waar opportuun, uitwisselbaar is. Technische en semantische 

interoperabiliteit vormen hierbij de kern. 

2. Ecosysteem activeren middels afspraken-set: Van de digitale infrastructuur moet optimaal 

gebruik kunnen worden gemaakt. Om dat te realiseren, worden bijvoorbeeld visie en strategie 

van het federatieve stelsel geoperationaliseerd naar concrete afspraken en instrumenten en 

wordt flankerend beleid in relatie tot licenties en toezicht gerealiseerd.  

3. Innovatieplatform en use cases: Via een groot aantal globaal gespecificeerde use cases wordt 

concrete waarde gecreëerd voor economie en maatschappij. Use cases kunnen op ieder moment 

worden toegevoegd aan het open ecosysteem. Onderscheid wordt gemaakt tussen primaireen 

secundaire use cases. De primaire zijn geidentificeerd en behoren tot het voorstel. Use cases 

starten met wat er op dat ogenblik beschikbaar is .Use cases kunnen dus direct starten en zullen 

in de loop van de tijd steeds meer elementen vanuit de federatieve digitale data-infrastructuur 

gaan inzetten. Omgekeerd zijn er inmiddels meerdere use cases van bijv. Talking Traffic, MaaS en 

Connected Transport in gebruik, die vanaf de start kunnen worden opgenomen in de producten 

van activiteitenbox. 

DEMS wordt als federatief model opgezet waarbij niet sprake is van een centraal verzamel- of 

opslagpunt, maar van een netwerk van componenten voor verschillende databronnen: een platform 

van platforms. Doelgroep van het systeem zijn Rijk, decentrale overheden en het bedrijfsleven, 

waarbij wordt aangegeven dat het Rijk de belangrijkste partner is. 

 

 



In het navolgende gaan we in op de afzonderlijke criteria betreffende de  strategische onderbouwing 

en de kwaliteit van het plan. 

2. Beoordeling strategische onderbouwing 

De propositie 

DEMS beoogt aan de transitie een bijdrage te leveren middels realisatie van een dataecosysteem 

waarbij een omvangrijke en gestructureerde datamarktplaats voor mobiliteit en de stedelijke 

omgeving (multi-domein) wordt gerealiseerd waarmee schaalbare, digitale toepassingen ontwikkeld 

(kunnen) worden. 

Beoordeling 

2.1 Sterke punten van het voorstel 

Toenemende rol van data in mobiliteit en verstedelijkingsvraagstukken 

Met het voorstel wordt goed ingespeeld op actuele en recentere ontwikkelingen waarbij data (zowel 

statische als actuele) een grotere rol spelen in het beleidsproces, bijvoorbeeld: 

• Data zijn essentieel voor het managen van mobiliteitsystemen. Met mobiliteits management kan 

de bestaande fysieke capaciteit van transportsystemen beter worden benut door gebruikers 

meer informatie over restruimte te geven en actuele sturing van transportsystemen te 

bevorderen. Dit vraagt zowel om statische informatie (waar vraag en aanbod/capaciteit over wat 

langere termijn variëren) als om actuele informatie (kortcyclische variatie in vraag en aanbod).  

Denk bijvoorbeeld aan beschikbaarheid van wegcapaciteit (varieert met weersomstandigheden, 

incidenten, onderhoud, etc) en vervoersystemen (aanbod deelmobiliteit, restcapaciteit OV, etc).  

• Koppeling van data over verschillende schaalniveaus is hierbij belangrijk: samenhangen tussen 

landelijke, regionale en stedelijke netwerken is belangrijk om mensen aantrekkelijke deur-deur 

alternatieven voor te schotelen 

• Koppeling tussen de mobiliteitssystemen en ruimtelijke systemen is van belang om te komen tot 

betere afstemming tussen beide. Daarbij zijn goede gegevens nodig, zowel over de kenmerkenb 

ebn het gebruik van de mobiliteitsystemen als over de ruimtelijke inrichting (fysiek) en gebruik 

van de ruimte. Daarmee worden voorwaarden vervult om bewuste beleidskeuzen te maken 

gericht op deze afstemming.  

Er wordt een bijdrage geleverd aan transities 

Realisatie van transities vraagt, per definitie, een multidomein aanpak. Immers, bij transities gaat het 

om veranderingen in een groot aantal componenten van het socio-technologisch mobiliteits- en 

ruimtelijk systeem. Daarbij zullen de afzonderlijke componenten (“silo’s”  genoemd in het voorstel) in 

samenhang moeten worden bezien. Daarbij is beleid in toenemende mate gebaseerd inzichten 

afgeleid uit data die in toenemende mate beschikbaar komen.  De benadering van koppeling van 

data uit meerdere domeinen valt dan ook toe te juichen en kan een bijdrage leveren aan transities: 

• Mensen actief met deze problematiek ervaren dagelijks dat koppeling van data uit verschillende 

domeinen moeilijk is, zowel voor wat betreft de beschikbaarheid, heterogeniteit in definities en 

bronnen als in de mogelijkheid de data te koppelen. 

• Ook kan de voorgestelde koppeling leiden tot efficientere beleidsontwikkeling als in de 

voorbereiding minder tijd behoeft te worden gestopt in verwerven en afstemmen van 

verschillende data. 



• Het gebruik van actuele data (die variatie in ontwikkelingen in de tijd laten zien) kan behulpzaam 

zijn bij beter inspelen op variatie in knelpunten en oplossingen over verschillende tijdschalen. 

De gekozen vorm lijkt op hoofdlijnen geschikt voor de gestelde opgave 

De gekozen technische vorm lijkt ook relevant. Het voorstel lijkt toe te werken naar een hybrid 

integration platform (HIP), dat is een integratieplatform dat geschikt is voor een hybride 

applicatielandschap dat verschillende use cases ondersteunt. De integratielaag bestaat niet alleen uit 

tooling, maar ook uit een infrastructuur, architectuur en governance met afspraken die het mogelijk 

maken om snel, laagdrempelig en veilig data toe te leveren en te gebruiken. Er is in het voorstel 

aandacht geschonken aan een aantal essentiële integratiecompetenties, zoals : API-management, 

applicatie integratie, file transfer, data pipelines en streaming.  En tot de governance is van belang 

dat dat men te allen tijde voldoen aan eisen op het gebied van onder meer security, privacy, 

documentatie, access control en monitoring.  

Stapsgewijze invoering essentieel 

Terecht dat stapsgewijs nieuwe functionaliteiten en technieken worden toegevoegd. Want zoals we 

niet genoeg kunnen benadrukken: je maakt niet alleen een keuze voor de tools, maar je moet er ook 

voor zorgen dat verschillende soorten gebruikers de tools kunnen gebruiken.  

2.2 Zorgpunten 

Er zijn echter ook wel een aantal zorgpunten ten aanzien van het voorstel: 

1. Bijdrage data-integratie aan transities. Behoudens een aantal algemene punten maakt het 

voorstel niet concreet duidelijk in welke mate integratie van verschillende data bijdraagt aan de 

realisatie van de transitie. Data/inzicht is immers slechts één van de aspecten om transities te 

realiseren ten opzichte van vele andere, zoals wet- en regelgeving, fiscale maatregelen en 

communicatie van een heldere visie.  Daarmee is het moeilijk te onderbouwen in hoeverre “data-

integratie” daadwerkelijk bijdraagt aan versnelling van de gewenste transitieprocessen.  

2. Aanpak oorzaken data-integratie. Er wordt niet ingegaan op fundamentele oorzaken van het 

gebrek aan integratie. Hierbij spelen niet alleen technische vraagstukken (beperkingen ICT in het 

verleden), maar ook economische (data is macht) en institutionele zoals de taakverdeling/rollen 

van stakeholders. Een analyse van de de huidige dataplatforms zou daarbij bruikbaar zijn 

geweest. Bij MaaS bijvoorbeeld wordt al gewerkt aan een dataplatform, maar zijn er een aantal 

problemen, waaronder privacy, de betrokkenheid van grote stakeholders als het bedrijfsleven en 

dergelijke. Wat zijn de lessen die op basis van deze zaken te trekken? Maar ook dat je niet steeds 

opnieuw het wiel uitvindt, maar doorbouwt op wat er al aanwezig is. 

3. Draagvlak voor het systeem. Er wordt een nationaal systeem voorgesteld met uitwerking naar 

een aantal schaalbare specifieke use-cases. Hoewel gesproken wordt over een federatieve 

benadering is dus toch een meer top-down benadering waarbij vanuit een integraal systeem 

deelthema’s worden opgepakt. Hier zitten voordelen aan, omdat gebruik gemaakt kan worden 

van bestaande nationale platforms. Maar niet duidelijk wordt dat dergelijk meer centraal 

opgezet ecosysteem ook bruikbaar zal zijn cq kan rekenen op draagvlak voor verschillende 

regionaal-specifieke dan wel publiek-private use-cases.  

4. Statische en dynamische data. Er wordt gewerkt met usecases waarbij zowel real-time als meer 

statische data nodig zijn. Denk aan de verschillen tussen verkeersmanagement cases en data 

betreffende verstedelijkingsopgaven. In deze complexe setting zou meer prioriteit gesteld 

kunnen worden inzake de meerwaarde van DEMS. Bij de inhoudelijke onderbouwing vooral 

aandacht besteed aan de LT-strategische oplossingen (RO, Energie)  irt mobiliteit. En weinig aan 



de zaken die juist bij de cases een rol spelen, nl de KT mobiliteitsdiensten georienteerde 

vraagstukken (hubs, OV- en deeldiensten, etc). Hier lijkt meer focus op te moeten liggen 

• Stakeholders. Het neerzetten van zo’n HIP lukt alleen als er sprake is van een breed gedragen 

visie op integratie. Dat betekent dat belangrijke stakeholders erachter moeten staan. En daar 

maak ik me nog wel zorgen over. Harde afspraken zijn er met overheden en een aantal 

adviesbureaus,  maar harde afspraken met private spelers die vooral bij de usecases een rol 

spelen lijken er nog niet te zijn. Zijn de verschillende stakeholders bereid om de voor de 

verschillende vraagstukken noodzakelijke gegevens aan te leveren? Gewenst is dat grote 

hoeveelheden data van organisaties, publiek en (semi-)privaat, middels het ecosysteem en 

binnen het ecosysteem beschikbaar worden gesteld. Wel worden de publiek al beschikbare data 

benoemd, maar soms heb ik ook daar de vraag of dat wel zo makkelijk gaat vanuit privacy-

overwegingen. Talking Traffic is toch vooral een overheidsonderwerp. 

• Haalbaarheid en benodigde inspanningen. De beoogde data moeten van een groot aantal 

organisaties komen. Binnen overheden zullen een groot aantal diensten betrokken zijn. Ook 

andere publieke organisaties zoals CBS, NDW, etc zullen flinke inspanningen moeten leveren om 

de gevraagde informatie te leveren. Het is de vraag of elk van deze diensten in voldoende mate 

de meerwaarde van de te leveren inspanningen zien ten aanzien van hun eigen taken om deze 

inspanningen te willen/kunnen leveren. 

2.3 Overige strategische aandachtspunten 

Legitimiteit: Verwacht mag worden dat het project zonder steun van het Groeifonds niet wordt 

uitgevoerd: 

• Er lijkt sprake te zijn van een lage betalingsbereidheid voor de informatie. Er is al veel “gratis” 

informatie beschikbaar. Ook de kwaliteit van informatie is voor niet-verzamelaars vaak niet-

transparant 

• Kosten van dataverzameling relatief hoog. Inefficiencies inwinning data door dubbelingen; 

• Voor marktpartijen moeilijk om rendabele businesscase te maken 

• Veel losse deelmarkten met veel nadelen voor de transitie. Gebrekkige harmonisatie en 

overdracht van informatie tussen deelmarkten 

We weten uit economische theorie dat open data en interoperabiliteit van data welvaartswinst 

kunnen opleveren voor de samenleving als geheel, maar dat afzonderlijke spelers, mn de zittende 

vervoerders, daar veel minder belang bij hebben (marktaandelen, etc). Zoals hiervoor geschetst is de 

vrijblijvendheid bij het aanleveren van de data een risico-factor. 

Subsidiariteit: Het voorstel is gericht op problemen en/of kansen die op Rijksoverheid niveau 

uitgevoerd moeten worden. Er zijn voordelen aan aanpak op landelijk niveau: 

• Standaardisatie en harmonisatie werken kostenverlagend 

• Vermijden dubbelwerk, schaalvoordelen 

• Versnelt penetratie dynamische navigatiesystemen en dus realisatie baten 

• Bescherming belangen gebruikers: 

Gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten.  

Nederland loopt naar mening voorop in nationale afstemming van data, bijvoorbeeld op het gebied 

van reisinformatie, open data en afstemmingen bijvoorbeeld op het gebied van deelmobiliteit, 

tarieven en een goed functionerend nationaal statische bureau (CBS). Ook op het gebied van 

verstedelijkingsvraagstukken hebben we jarenlang een voortrekkersrol vervult, welke door de 



nieuwe aandacht bij het Kabinet voor woningbouwopgaven weer een additionele impuls kan krijgen. 

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan dataverzameling en evidence-based beleid. Met het 

voorstel wordt een nieuwe stap gezet tot de voor smart-mobility en RO gewenste dataintegratie. 

Deze aandacht heeft ook aandacht getrokken van het internationale bedrijfsleven, denk aan de 

snelle ontwikkeling van de OV-reisadviezen met Google-maps, welke mogelijk werd door 

ontwikkelingen van het NDOV. 

Het systeem als export-product 

Ik betwijfel of het voorgestelde ecosysteem zich kan ontwikkeling tot een export-product met 

economische waarde. Wellicht dat betrokken adviesbureaus de opgebouwde ervaringen op de 

internationale markt kunnen gebruiken, maar de grote verschillen in dataverzameling tussen landen 

maakt dit lastig. Uiteraard zal er wel veel internationale belangstelling gaan ontstaan voor deze 

ontwikkelingen en kan Nederland een grote(re) rol spelen bij de ontwikkeling van beleid op het 

niveau van de gehele EU.  

3. Kwaliteit van het plan  

Het project is opgedeeld in een aantal werkpakketten met activiteitenboxen. Terecht dat een 

gefaseerde ontwikkeling wordt voorzien. Daarbij wordt gestart met data ten behoeve van de 

interactie tussen mobiliteit en verstedelijking. Daarna komen andere toepassingen, globaal 

uitgewerkt in een aantal use-cases. De genoemde use-cases zijn mooie voorbeelden van 

vraagstukken waarbij data belangrijke meerwaarde kunnen hebben. Overigens wordt mij niet 

duidelijk waar in de activiteitenboxen de relatie tussen mobiliteit en verstedelijking is ondergebracht. 

Zo ontbreekt dit thema in de fasering en planning (fig 4).  

Hoewel het projectplan alle relevante onderdelen van het project beschrijft heb ik wel een aantal 

zorgen bij de uitvoering. Daarbij zijn de volgende punten het meest relevant: 

1. Het grote aantal use cases impliceert dat elk slechts zeer globaal is uitgewerkt. In de doelen staan 

nogal eens een groot aantal nader uit te werken onderwerpen die elk om forse ontwikkeling 

vragen: 

a. Use case 1: Zo wordt in de Amsterdamse Mobiliteitscentrale genoemd dat applicaties 

worden ontwikkeld voor beprijzen van MaaS (in beperkte mate een datavraagstuk), 

geofencing (veel privacy-issues en vraag in hoeverre hier relaties met andere 

onderwerpen worden gelegd), capaciteitsmanagement (niet verder uitgewerkt).  

b. Use case 2: Bij Last-mile solutions zoals uitgewerkt inzake planning van ritten wordt 

terecht op noodzaak van actuele data gewezen, maar is een forse ontwikkeling nodig van 

de beoogde voorspellingen van reistijden met Machine Learning methoden en AI. 

Alleen al op basis van deze twee use cases is duidelijk dat het om substantiële 

ontwikkelingsvraagstukken gaat. Hoewel ik deze toejuich, is het zeer de vraag of dit alles 

haalbaar is in de tijd, of de expertise wel beschikbaar is om deze onderwerpen tegelijk op te 

pakken (nodig om in de doorlooptijd voldoende voortgang te boeken).  

2. De toegevoegde waarde van het systeem in de use cases wordt alleen in algemene termen 

beschreven. De potentiële opbrengst ook, waarbij mij niet duidelijk wordt wat de meerwaarde is 

ten opzichte van het niet doorgaan van DEMS. Alleen door specifieker producten/resultaten te 

benoemen lijkt het me mogelijk om de meerwaarde en potentiële opbrengst te benoemen. Zo 

wordt bij de use case Amsterdamse Mobiliteitscentrale gesproken over ‘nieuwe instrumenten’ 

maar niet duidelijk wordt gemaakt welke en wat daar dan mee wordt beoogd. De City Support 

centers (use case 6) beschrijven klassieke oplossingen in Smart City beleid, maar door deze zo 



breed op te zetten is de vraag wat nu echt wordt gedaan en wat de opbrengsten zijn. Ook hier is 

een preciezere uitwerking noodzakelijk om meerwaarde te kunnen demonstreren. Het voorbeeld 

van Waste Management uit Portugal is een bestaande uitwerking, maar de vraag is hoe hier voor 

de Nederlandse situatie meerwaarde wordt gevonden. 

3. De beperkingen van de databenadering laat zich ook illustreren op basis van de use case ISA. 

Vanuit een aantal optieken is snelle invoering van ISA in Nederland wenselijk. Daarvoor is 

inderdaad een bredere data ecosysteem noodzakelijk. Echter, daarmee is ISA nog niet 

gerealiseerd. Daarvoor moeten een groot aantal andere beleidsknopen worden doorgehakt. Als 

dat niet gebeurd is weliswaar sprake van een data ecosysteem, maar dan zal het effect op de 

verkeersveiligheid nihil zijn. Als deze verbanden wel worden gelegd, dan zal deze use case 

aanzienlijke besparingen opleveren in investeringen in stedelijke infrastructuur en tegelijkertijd 

bijdragen aan de verkeersveiligheid en kwaliteit stedelijke leefomgeving. Er wordt echter niet 

ingegaan op de vraag of aan deze essentie van de implementatie van ISA ingegaan.  

4. Het instellen van een Ecoraad bestaande uit directeuren van overheden, bedrijven en 

wetenschappers lijkt een goed idee. Hierbij is wel de vraag of de heterogeniteit van de use cases 

en de heterogeniteit van betrokken stakeholders wel voldoende afgedekt worden met deze raad. 

Ook rijst de vraag of hier niet beter kan worden aangesloten bij een aantal bestaande organen. 

Overigens blijkt ook hier weer dat het voorstel zich richt op realisatie van het ecosysteem 

waarmee niet wordt geborgd dat de flankerende maatregelen noodzakelijk voor realisatie van de 

effecten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

  4. Conclusies en aanbevelingen 

a. Het voorstel om te komen tot een data ecosysteem is actueel en opportuun in het licht van 

de benoemde maatschappelijke doelstellingen en de gewenste transities. Met het voorstel 

wordt ingespeeld op de noodzaak om van beleid gericht op aanleg van (dure) infrastructuur 

te komen tot beter management van bestaande systemen. En daarvoor zijn (geïntegreerde) 

data onontbeerlijk; 

b. De opstellers hebben een project uitgewerkt bestaande uit een drietal activiteitenboxen, 

uitgewerkt in werkpakketten. Deze opzet is doordacht en relevant vanuit de gestelde doelen 

c. Ook de genoemde use cases zijn relevant binnen de Smart Mobility en Smart land use 

opgaven.  

d. Er is een behoorlijke belangstelling bij een groot aantal maatschappelijke organisaties voor 

het project, waarbij een aantal overheden en onderzoeksbureaus zich al daadwerkelijk 

hebben gecommiteerd aan het voorstel 

e. Er is een duidelijke Rijksrol voor het project: het verzoek om een bijdrage van het groeifonds 

is dan ook goed verdedigbaar: 

a. Zonder deze bijdrage zou het project niet van de grond komen. Het valt niet te 

verachten dat het data ecosysteem zonder bijdrage van de grond komt. 

b. Er zijn, onder een aantal voorwaarden, duidelijke kansen voor een bijdrage aan de 

(brede) welvaart 

Ondanks deze positieve punten heb ik in het voorgaande wel een aantal zorgpunten benoemd die 

negatief zijn voor honorering van het gehele voorstel: 

• De daadwerkelijke effectiviteit hangt eveneens samen met allerlei forse flankerende 

maatregelen, denk aan fiscale maatregelen, aanpassingen in wet- en regelgeving, en 

dergelijke. In het voorstel worden deze noodzakelijke voorwaarden voor succes niet nader 

ingevuld 



• De haalbaarheid is ook een zorgpunt. Er is een grote inspanning nodig van de primaire data 

leveranciers (allerlei overheidsdiensten, private organisaties, etc). Deze dataleveranties zijn 

zeker niet gegarandeerd, deels door private belangen van bijvoorbeeld vervoerders, deels 

doordat forse inspanningen gevraagd worden van allerlei overheidsdiensten, waarbij de 

vraag is of de baten voor een ieder wel opwegen tegen de kosten 

• Geen zicht op hoe wordt omgegaan met de grote heterogeniteit van definities van 

datastructuren en elementen en de vraag hoe hier afstemming kan worden gerealiseerd 

• Zeer globale uitwerking van de use cases waarbij iedere use case een groot aantal deelopties 

omvat die elk zeer veel tijd vragen 

• De kansen voor (commerciële) export van het gerealiseerde ecosysteem beperkt lijken te 

zijn. Kennisoverdracht naar EU en EU-lidstaten lijkt wel kansrijker.  

• Een planning die mij als zeer ambitieus over komt 

• De overall governance van het ecosysteem waarbij de vraag is of mensen aan tafel 

kunnen/willen komen met voldoende mandaat om daadwerkelijk afspraken te kunnen 

maken over de levering van data en de inzet daarvan in de praktijk. 

Deze kanttekeningen impliceren dat ik u adviseer om dit project een kans te geven om zich te 

bewijzen. Het haakje is dat de indieners aangeven dat een stapsgewijze/iteratieve benadering 

mogelijk is. Daarop aansluiting adviseer ik u om de indieners te vragen een voorstel uit te brengen 

voor een eerste, substantiële, stap met 1-2 use cases. Daarbij hoort een beperktere uitwerking van 

die eerste twee activiteitenboxen. Indieners zou gevraagd kunnen worden om deze use cases 

integraal uit te werken en het ontwikkelingsproces en de effectiviteit goed te evalueren. Bij deze 

uitwerking kan worden voorgesorteerd op uitbouw met nieuwe use cases. Op basis daarvan zou 

besloten kunnen worden tot vervolgstappen.  

 

 

 

 

 



 

Aanvulling Advies Groeifonds 
In het voorstel was het ook van belang om te kijken naar de positie van koplopers in de logistiek. 

Logistiek komt op allerlei gebieden voor, denk aan de binnenstedelijke distributie om winkels te 

bevoorraden en pakjes te bezorgen bij mensen thuis of de logistiek van de grote ketens die uit de 

hele wereld spullen halen waarmee ze winkels als Action, maar ook Coolblue of Bol.com, 

bevoorraden. Er is ook een speciaal type logistiek in Nederland waar we in voorop lopen en waar 

grote koplopers zitten. Denk aan de Bloemenveiling Aalsmeer, de marktleider in de logistiek van 

bloemen over de hele wereld. Logistiek is echter veel meer dan alleen goederenvervoer. Logistiek 

wordt ook gestuurd vanuit Nederland zonder dat fysieke stromen plaatsvinden, de regiefunctie 

wordt dan vanuit Nederland gedaan. Dat geeft Nederland een unieke positie die het niet zomaar kan 

vasthouden. Het is van belang ervoor te zorgen dat je wereldwijd wordt gezien als de regisseur in 

logistieke ketens en dat je de kennis, kunde en vaardigheden in huis hebt.  

 

Een mooi voorbeeld hiervan is ASML, een icoon van de Nederlandse industrie en een juweel binnen 

de hightech van Nederland. ASML is in de productie van chipmachines wereldwijd de koploper, er is 

geen ander bedrijf zo technologisch vooraanstaand als ASML. ASML is gevestigd in de regio 

Eindhoven. Bij een vestigingsplaats wordt gekeken naar meerdere factoren, zijn er de juiste mensen 

aanwezig, zijn er genoeg scholen in de omgeving en is er een cluster van kennisinstellingen waarmee 

kan worden samengewerkt. Logistiek is echter ook een uniek kenmerk om te besluiten je ergens te 

vestigen. ASML is een bedrijf dat producten maakt waar vanuit wereldwijde supply chains hele dure, 

bijzondere en unieke onderdelen bijelkaar komen om uiteindelijk te worden geassembleerd tot 

chipmachines. Dan is ook de aanwezigheid van een vliegveld vlakbij belangrijk om deze machines bij 

de klant te krijgen. Het gaat hierbij niet om zomaar een transport, het zijn bijzondere machines en 

onderdelen waarbij het transport zoals dat heet geconditioneerd plaatsvindt, bijvoorbeeld helemaal 

luchtdicht.  

 

De reden waarom dit soort bedrijven floreren in Nederland is de logistieke topinfrastructuur die we 

weten aan te bieden, niet alleen in kwantitatieve maar vooral in kwalitatieve zin.  

 

Als ik naar DIL kijk is het goed als dit voorstel zich nog eens richt op de betrokkenheid van deze 

koplopers. Dat zal overigens geen enkel probleem gaan opleveren, maar het is wel goed om daar in 

een vraag op terug te komen.  

 

Nico Anten 

Voorzitter Connekt 

11 januari 2022 
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Advies Groeifonds 
 

1. Algemene observaties 
Graag wil ik beginnen met wat algemene observaties. Ik adviseer over twee voorstellen die spelen in 

de wereld van mobiliteit en logistiek: DEMS en DIL. In deze voorstellen vallen een aantal zaken op.  

 

Zowel in mobiliteit als in logistiek heeft de afgelopen jaren een duidelijke kentering plaatsgevonden 

van de technologisering naar veel meer de digitalisering. Het is echter niet opgehouden bij 

digitalisering. De grootste sprong waar men voor staat is om de data op een nieuwe manier te gaan 

organiseren, kortom de governance van data. De huidige digitalisering geeft daar geen antwoord op. 

Er wordt alleen maar aangegeven dat je data digitaal kan vastleggen, maar niet op welke manieren 

dat kan en dat is nogal bepalend voor het feit of je daar nieuwe verdienmodellen op kan 

ontwikkelen. 

 

Een tweede observatie is dat deze nieuwe manier van denken over data governance nog nauwelijks 

terug te vinden is in de modellen om te beoordelen wat het mogelijke verdieneffect is van deze 

investeringen. In potentie is de opbrengst heel groot, maar het laat zich nog moeilijk uitrekenen. Het 

heeft er zeker mee te maken dat het ook een soort durf is om te zeggen dat je het gaat proberen, 

mits wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Aan het einde van mijn advies zal ik ook een 

aantal randvoorwaarden opnemen die in mijn ogen behulpzaam kunnen zijn om beide voorstellen 

effectief uit te laten voeren en ze zo maximaal mogelijk aan te laten sluiten bij de criteria van de 

commissie Dijsselbloem.  

 

De derde algemene observatie is dat het nadenken over datamodellen en hoe je die wil organiseren 

alleen maar zin heeft als je dat doet in een internationale context. Nederland is veel te klein om 

unieke datamodellen te kunnen ontwikkelen. Dit vindt minimaal plaats op Europees niveau en het is 

goed te zien hoe de Europese commissie heeft besloten om flink te investeren in wat de dataspace 

for mobility and logistics heet. Je kan hier niet als Nederland de ogen voor sluiten, want anders ga je 

hier misschien een paar hele mooie unieke oplossingen ontwikkelen die dadelijk gaan doodvallen 

omdat Europa anders besluit. Behalve de verbinding zoeken met de Europese context is het van 

groot belang dat overheid en bedrijfsleven ook een actieve rol vervullen in het ervoor zorgen dat de 

ideeën die wij in Nederland hebben ook gaan aansluiten en gaan passen in de normen die Europa 

gaat voorstellen. Sterker nog, dat er een hele actieve rol komt om de normering op Europees niveau 

actief te beïnvloeden. Dit is in het domein van data nog niet altijd gebruikelijk. Er is wel een klein 

verschil tussen mobiliteit en logistiek, waar mobiliteit sterk een overheidsbeïnvloeding heeft is 

logistiek een volledig commerciële markt. Dat is op internationaal niveau ook veel vanzelfsprekender 

en dat verschil zie je ook wel in beide voorstellen terug. 

 

Tot slot een vierde observatie. Beide modellen bewegen zich op het domein wat in feite te maken 

heeft met beweging. Beweging van personen en voertuigen zoals in DEMS en beweging van 

goederen en in zekere zin ook voertuigen zoals in DIL. Het is jammer dat het niet gelukt is om tot één 

voorstel te komen, dat zou het misschien krachtiger kunnen maken. Maar er kunnen goede redenen 

voor zijn waarom dit niet gelukt is, daar heb ik geen zicht op.  
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2. DEMS (Data gedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) 
Als je naar DEMS kijkt dan ligt er een uitgebreid en goed verzorgd voorstel. Heldere teksten, zij het 

dat er wel veel tekst in staat en sommige teksten niet per se de conclusie of de onderbouwing van 

het voorstel ondersteunen, maar ik ervoer dat ook niet als heel hinderlijk. Graag wil ik in mijn advies 

ingaan op vier punten:  

 

1. De impact op de criteria van het verdienmodel 

2. De internationalisering 

3. De voorgestelde organisatie en uitvoering 

4. De opzet van het stappenplan 

 

2.1 Verdienmodel 
DEMS is zoals in de algemene inleiding opgemerkt een voorbeeld van een nieuwe manier van kijken 

naar de wereld waarin data gedreven werken en veel meer vanuit nieuwe spelregels, en vanuit de 

governance, een voorstel te maken om de mobiliteit te verbeteren. Daarbij is er een analyse gemaakt 

dat het huidige mobiliteitssysteem tegen de grenzen aanloopt. Dat is een helder verhaal en 

vandaaruit is een bepaalde aanpak uitgedacht waar een investering voor wordt gevraagd van ruim 

120 miljoen euro en waarvan uiteindelijk een maatschappelijke opbrengst kan worden verwacht van 

bijna 10 miljard euro in 2035, die zelfs nog kan oplopen. Op papier betekent dat dat een relatief 

kleine investering tot een hele hoge opbrengst kan leiden. Als je de onderbouwing hiervan leest is 

het moeilijk om een elasticiteit te vinden tussen de gevraagde financiering en de mogelijke 

opbrengsten. Anders verwoord: stel je geeft de helft van het bedrag krijg je dan ook de helft van de 

maatschappelijke opbrengsten of als je het bedrag verdubbelt krijg je dan ook twee keer zoveel aan 

een structurele bijdrage van het BNP (Bruto Nationaal Product). Dat is moeilijk te onderbouwen, de 

vraag is ook in hoeverre je daar heel veel tijd in wil stoppen. Dit is typisch een voorbeeld van een 

voorstel waarin je nooit helemaal met de huidige modellen kan doorrekenen wat de opbrengst 

wordt, maar aan de andere kant als het gaat lukken dan is het wel een hele mooie om te gaan 

uitvoeren. Dat betekent dat de focus zou moeten komen te liggen in een advies vanuit de commissie 

Dijsselbloem onder welke voorwaarden dit voorstel verder zou kunnen gaan. 

 

Een tweede opmerking rondom het verdienmodel is dat de gevraagde bijdrage van rond de 120 

miljoen wel is uitgesplitst in allerlei activiteiten, maar daaronder verder geen uitsplitsing ligt. We 

moeten aannemen dat er zoveel geld nodig is. Het voorstel doornemende is het alleen moeilijk te 

zien waarom het bedrag 120 miljoen is, en niet bijvoorbeeld 80 of 150 miljoen.  

 

2.2 Internationalisering 
In de propositie wordt de stellige opmerking gemaakt dat wat DEMS wil bereiken te nieuw is voor 

Europa en dat het daarom van belang is dat Nederland hierin gaat investeren. Ik denk dat dat geen 

goede stelling is en ook geen goede afweging. Je loopt namelijk een groot risico dat wanneer je voor 

de muziek gaat uitlopen, je in Nederland iets gaat ontwikkelen wat later niet voldoet aan Europese 

standaarden. Om de analogie te gebruiken van de eind jaren 70, je moet voorkomen dat je in 

Nederland het Philips video 2000 systeem gaat ontwikkelen, wat misschien wel het allerbeste 

videosysteem ooit was, maar dat uiteindelijk de markt wereldwijd kiest voor VHS. Dat risico zit wel 

besloten in dit voorstel, omdat nadrukkelijk wordt gekeken naar de Nederlandse context om de 

vernieuwing te ontwikkelen. Er worden veel Europese ontwikkelingen genoemd - sterker - ik heb er 

geen een kunnen vinden die niet genoemd is. Er wordt alleen niet verder uitgeschreven of in het 
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activiteitenplan terug te vinden wat men met al die Europe ontwikkelen aan wil. Ik denk dat je hier 

andersom moet gaan kijken en heel duidelijk moet gaan stellen dat de Europese context het 

uitgangspunt is voor DEMS. Met andere woorden, dat alles wat DEMS aan het ontwikkelen is moet 

passen binnen hoe Europa hier tegenaan kijkt. Denk aan de in Europa geformuleerde data mobility 

space, maar ook andere zaken die te maken hebben met de national excess points en de 

afsprakenstelsels die nodig zijn. Ook daar wordt wel keurig een verwijzing gemaakt naar het reeds 

met publiek geld ontwikkelde afsprakenstelsel iShare, maar ik kwam niet veel verder dan te zien dat 

er een verwijzing is en niet dat zoiets als uitgangspunt wordt genomen. Het zou erg zonde zijn 

wanneer er al een afsprakenstelsel als iShare is ontwikkeld, met miljoenen aan nationaal publiek 

geld, dat dit niet als uitgangspunt wordt genomen voor de ambities van DEMS. Dat wat vrijblijvende - 

zoals het op mij overkomt - zou als harde randvoorwaarde moeten worden geformuleerd.  

 

Dit betekent dat mijn advies over de internationalisering is: het als uitgangspunt nemen van de 

Europese ontwikkelingen en zorgen dat alles wat je in DEMS doet daaraan voldoet. Dat je dus geen 

eigen specifiek Nederlandse ontwikkelingen in gang zet, tenzij dat uitsluitend gebeurt vanuit de 

gedachte om volledig Europese normen en beleid te beïnvloeden. Het vereist echt toezicht om te 

zorgen dat dat gebeurt want het is gewoon verleidelijk om alleen voor Nederlandse oplossingen in de 

praktijk te gaan. Dat maakt het minder complex. Die Europese complexiteit is onvermijdelijk voor het 

succes. 

 

2.3 Organisatiestructuur 
In het voorstel wordt gekozen voor een sterke aansturing vanuit het ministerie zelf. Dat is positief als 

het gaat om de commitment die het ministerie die daarmee af wil geven, maar er zit wel het risico in 

dat een sterke sturing ertoe kan gaan leiden dat het teveel een opdrachtgever-opdrachtnemer 

aanpak gaat worden. Hiermee ga je het risico lopen dat de overheid te dominant gaat voorschrijven 

van niet alleen wat er moet gebeuren maar ook hoe het moet gebeuren. Als dat laatste gebeurt dan 

doe je de creativiteit die het bedrijfsleven en de kennisinstellingen kunnen bieden in het bereiken 

van de oplossing teniet.  

 

Mijn advies bij de organisatiestructuur is om de uitvoering veel meer publiek-privaat te organiseren 

of zelfs misschien nog meer aan de private kant te hebben waarbij de overheid zeer duidelijk een 

opdracht gevende rol heeft. Dat staat ook goed in het voorstel voorwoord. De overheid heeft dan 

een controlerende rol, wat eveneens goed staat verwoord in het voorstel, maar de aansturing en 

uitvoering gebeurt minder dominant door de overheid of misschien zelfs helemaal niet. Dit voorkomt 

ook dat de focus te veel alleen op Nederland gericht gaat worden. Want juist een veel dominantere 

aansturing in door kennisinstellingen en bedrijfsleven zoals gezegd bij voorkeur in een privaat-private 

context zal vanzelf veel meer die open Europese blik gaan hanteren. 

 

2.4 Stappenplan 
Het voorgestelde stappenplan bestaat uit drie delen: 

 

1. het opzetten van een digitale infrastructuur; 

2. het ecosysteem activeren; 

3. een innovatieplatform inrichten en met de usercases aan de slag. 
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In het voorstel wordt ervoor gekozen om deze stappen gedeeltelijk parallel te laten lopen. Het advies 

is om eerst te beginnen en alleen geld toe te wijzen voor stap 1: de digitale infrastructuur. In die stap 

moet namelijk helemaal de slag worden gemaakt om het hele idee, de visie en filosofie van DEMS te 

integreren in Europese context. Dat kan dan duidelijk als een randvoorwaarde worden meegegeven 

over de manier waarop het programma moet worden uitgevoerd. Op het moment dat dat goed 

geregeld is heb je als Nederland helemaal de handen vrij om hier uiteindelijk vol mee aan de slag te 

gaan en het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen op voorsprong te gaan zetten in 

relatie tot de concurrenten in andere landen waarbij de markt dan wel in één keer Europees is. Lukt 

deze stap 1, dan kun je snel daarna starten met het ecosysteem activeren waarbij dan het 

afsprakenstelsel van iShare een belangrijke is en het verder ontwikkelen van het innovatieplatform 

en de usercases. In de doorlooptijd die is gekozen voor DEMS is er dan nog meer dan genoeg tijd om 

de stappen 2 en 3 uit te voeren, maar ga je alles relatief tegelijkertijd doen dan loop je opnieuw het 

risico dat de natuurlijke tendens ontstaat om alles binnen de Nederlandse context te gaan oplossen 

en niet vanuit de internationale context te kijken. 
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3. DIL (Digitale Infrastructuur en Logistiek) 
Over het algemeen kan je zeggen dat dit voorstel heel concreet is uitgewerkt vergeleken bij DEMS. 

De teksten zijn erg down to earth en focussen vooral op wat er moet gebeuren. Het begint met een 

heldere probleemanalyse die ook goed inzicht geeft in wat de voordelen zijn als men dit voorstel gaat 

uitvoeren. Goed uitgewerkt is de aansluiting met alle andere relevante digitale initiatieven die vanuit 

andere overheden komen, dus los van het ministerie van IenW. Denk daarbij aan de douane en 

andere partijen. Ook de internationale context is goed uitgeschreven, zij het dat de focus ligt op alle 

internationale aansluitingen die via Nederlandse overheden lopen. Het deel wat beschrijft dat er 

direct bij internationale initiatieven kan worden aangesloten, dus buiten Nederlandse overheden om, 

is wat mager uitgewerkt. Dat wordt overigens ook opgemerkt in het rapport.  

 

Ik zal in mijn advies ingaan op de volgende vier criteria: 

 

1. het verdienmodel 

2. de internationale context 

3. de organisatie 

4. de opzet 

 

3.1 Verdienmodel 
Er wordt een bijdrage gevraagd van 71 miljoen euro om uiteindelijk een maatschappelijke bate van 

167 miljoen euro te kunnen opleveren. Mijn advies hierover is dat het een no brainer is om dit 

voorstel uit te voeren. Logistiek is voor Nederland van groot belang, niet alleen de logistieke sector 

zelf, maar ook dat voor veel andere sectoren in Nederland. Denk aan de hoogwaardige IT-industrie, 

het hele cluster rondom Eindhoven, wat niet zonder een goede onderliggende logistiek kan. In die zin 

is logistiek ook voorwaarde stellend voor allerlei andere domeinen, zoals hightech en systems etc. Er 

is een relatief bescheiden inverdieneffect berekend van 167 miljoen euro. Dat komt in de uitwerking 

in mijn ogen ook realistisch over qua verwachting.  

 

3.2 Internationale context 
Zoals net opgemerkt is het voorstel zich goed bewust van de internationale context. Dat kenmerkt 

ook de Nederlandse logistieke sector met wereldwijde supply chains. Maar het deel wat beschrijft 

wat er zou kunnen gebeuren met de aansluiting bij Europese initiatieven of nog breder internationale 

initiatieven die niet al belegd zijn via andere Nederlandse overheden is mager uitgewerkt. Het advies 

is dan ook om als een voorwaarde op te nemen dat daar meer inzicht en uitwerking in komt. Ook om 

te voorkomen, net als in het DEMS-voorstel, dat er misschien iets te unieks voor Nederland wordt 

ontwikkeld wat dadelijk niet werkt. Het risico dat zoiets gebeurt is gezien de aard van de sector in dit 

voorstel veel kleiner, maar daarmee is het nog niet nul.  

 

3.3 Organisatie 
De partijen die dit voorstel steunen en die nodig zijn bij de uitvoering zijn helder benoemd. Personen 

die een rol zouden moeten vervullen worden al met naam en toenaam genoemd. Ik kan alleen 

nergens vinden wie welke rollen gaat vervullen, dus of de uitvoering van het voorstel helemaal 

privaat wordt neergelegd of dat het een publiek-private uitvoering is. Ik pleit - en adviseer ook - wat 

dat betreft om ervoor te zorgen dat het ergens wel een publiek-private verantwoordelijkheid wordt, 

omdat de bijdrage die aan de overheid wordt gevraagd (de publieke bijdrage in de uitvoering), wat 
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mager is. Er kan zeker nog nagedacht worden of dat niet wat meer en beter zou kunnen worden 

uitgewerkt. 

 

3.4 Opzet 
Het voorstel is helder uitgewerkt. De focus ligt echt op de concrete activiteiten die gaan 

plaatsvinden, wat deze moeten kosten en wat daarvoor nodig is. In die zin is het ook een voorstel 

wat typisch past in wat de uitstraling is van de Nederlandse logistieke sector wereldwijd. Het is zeer 

doelgericht en zeer concreet.  

 

Het advies is dan ook het voorstel zonder meer goed te keuren, maar met de opmerking om de 

internationale context en vooral wie welke rol heeft in de uitvoering wat meer uit te werken. 
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4. Conclusie 
DEMS en DIL zijn twee goede voorstellen die helemaal passen in een veranderende wereld rondom 

de nieuwe manier van data delen en de bijbehorende governance. De principiële keuze die 

Nederland heeft te maken is of het zich helemaal afhankelijk maakt van ontwikkelingen buiten 

Nederland (met name in Europa bepaald) en dus laat bepalen hoe het voor Nederland gaat 

plaatsvinden of ga je voor een proactieve rol. In mijn advies is het vanzelfsprekend dat je voor een 

proactieve rol gaat. Beide sectoren, mobiliteit en logistiek, zijn van groot belang voor de Nederlandse 

economie en dat kun je niet overlaten aan externe ontwikkelingen. Dit betekent een proactieve 

houding en daarmee passen de voorstellen heel goed in de filosofie van het Groeifonds. 

 

Het advies is dan ook om beide voorstellen goed te keuren met inachtneming van de gegeven 

randvoorwaarden, zodat er ook vanuit het Groeifonds voldoende grip zal zijn of de voorstellen zich 

inderdaad ontwikkelen richting de doelstellingen van het Groeifonds en het uiteindelijke resultaat 

gaan opleveren. 

 

Ik ben gaarne bereid een nadere toelichting te geven. 

 

Nico Anten 

Voorzitter Connekt 

23 december 2021 
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Samenvatting 

Het Luchtvaart in Transitie (LiT) plan is ambitieus en bevat de essentiële onderdelen om tot een nul-
emissie luchtvaart in 2050 te kunnen komen. Wij zien dan ook in beginsel een duidelijke meerwaarde 
van subsidie uit het NGF bovenop de effectuering van de plannen genoemd in de Luchtvaartnota. (o.a. 
bijmengverplichting en CO2-plafond). De voorgestelde programmalijnen beslaan de onderwerpen waar 
de beste kansen liggen voor verduurzaming van de luchtvaart en zijn duidelijk en doelgericht 
beschreven.  

LiT heeft potentie succesvol te zijn, maar dan zal wel aan een aantal voorwaarden moeten worden 
voldaan. Deze voorwaarden komen voort uit de volgende kanttekeningen:  

1. Luchtvaart is geen doel maar een middel om internationale connectiviteit te bereiken. Daarmee 
is het onderdeel van een veel breder palet aan vervoerwijzen, weg-, rail, en vaarnetwerken, 
ICT-netwerken en maatschappelijke en economische doelstellingen. Daarin spelen dus niet 
alleen brandstof- en luchtvaart-technische aspecten maar vooral ook aspecten van duurzaam 
energiebeleid, reisbeleid, vervoersbeleid, economische beleid, infrastructuurbeleid (inclusief 
internationale wegen, spoorlijnen en waterwegen/havens), ICT-netwerken en infrastructuur, 
maar zeker ook disciplines als vervoerspsychologie en kennis van zakenreizen en toerisme.  

2. Wat mist is een meer onafhankelijke Raad van Advies. Deze Raad zou bij majeure besluiten 
over financiering en bijvoorbeeld tenderprogramma’s een dwingend advies moeten kunnen 
geven. Samenstelling van de RvA dient te worden gebaseerd op partijen en mensen met enige 
afstand tot de Nederlandse luchtvaartindustrie maar wel relevante kennis. Een flink aandeel 
internationale leden van buiten Nederland ligt daarbij voor de hand 

3. Naast het plan om groene waterstof te importeren bevelen we sterk aan om ook serieus te 
bekijken of productie elders in het koninkrijk of de wereld niet efficiënter is. Om ervoor te 
zorgen dat SAF niet fysiek hoeft te worden gedistribueerd, terwijl toch de emissiereducties bij 
de luchtvaartmaatschappij of het land komen die de SAF koopt zou een SAF-exchange veel 
kunnen betekenen. Nederland zou een grote rol kunnen spelen in het oprichten en huisvesten 
van een dergelijke de internationale institutie. Dat betekent dat de koop van de brandstof niet 
hoeft te leiden tot het feitelijk gebruik ervan, zolang het maar ergens ter wereld wordt gebruikt. 
De verkoop moet wel meetellen voor de bijmengverplichtingen en CO2-plafonds – inclusief 
ETS - die op allerlei geografische schalen afgesproken kunnen worden. Op die manier wordt 
het logistieke probleem van een initieel zeer schaarse brandstof over de hele wereld 
transporteren opgelost en kan in eerste instantie de brandstof daar worden geproduceerd waar 
dat het meest energie-efficiënt en goedkoop kan worden gedaan. Dit is van groot belang voor 
de eerste 10-20 jaar waarin slechts procenten SAF zullen worden bijgemengd. 

4. Voorwaarden voor succes van de programmalijnen 
a. Goede internationale aansluiting op lopende en binnenkort te starten (EU-)programma’s 
b. Financiering voor elke volgende fase afhankelijk maken van de voortgang van de 

ondersteunende beleidsmaatregelen uit de Luchtvaartnota (bijmengen en CO2-plafond). 
Deze twee beleidsmaatregelen zijn noodzakelijk om de markten voor alternatieve 
brandstoffen en op termijn ook de markt voor doorbraaktechnologie te ontwikkelen. 
Weegmoment lobby op peil en eigen beleid op goede weg. 
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c. Sterke lobby voor internationale navolging van de Nederlandse beleidsvoorstellen als 
bijmengverplichting en CO2-emissieplafonds. Met name het Europese ETS kan worden 
gebruikt als een CO2-plafond.  

 
Aanbevelingen: 
1. Het gemis aan een bredere maatschappelijke context leidt tot onze aanbeveling om ruimte te 

scheppen in programmalijnen 4 en 5 voor het bredere beeld. Daarin kunnen de samenhangen 
worden onderzocht en weergegeven. Ook biedt dat ruimte om kritisch te volgen waar voor 
luchtvaart de optimale keuze is en waar mogelijk andere oplossingen denkbaar of beter zijn 
vanuit diverse maatschappelijke perspectieven. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de variatie 
in partijen die op tenders in kunnen inschrijven, maar vooral welke vraagstukken in de tenders 
worden uitgezet. Hier ligt ook een taak voor de ‘Raad van Advies’ die wij aanbevelen. 

2. Breidt Programmalijn 4 uit naar een integraal model van alle internationale reisbewegingen en 
inclusief binnenlandse toeristische (meerdaagse) reizen (want tussen die reizen en 
internationale reizen bestaat een sterk verband) en gebruik dat om ook de 15 miljoen (of meer) 
reizen per trein te realiseren als onderdeel van de verduurzaming van de gehele reis- en 
communicatiesysteem. Dit vergt uitbreiding van het consortium met enkele partners waaronder 
spoorbedrijven, toeristische bedrijven, ICT-bedrijven en busbedrijven en onderzoeksinstituten 
op het gebied van vrijetijds- en zakelijk reisgedrag en digitale communicatie en de bouw van 
scenario’s.  

3. Richt een onafhankelijke Raad van Advies in. Deze raad moet op vooraf welomschreven 
terreinen gevraagd en ongevraagd deels bindend advies kunnen geven. Een dergelijke Raad van 
Advies zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van de relevante ministeries (dus meer dan 
I&W en EZK), de brede wetenschap (niet alleen uit de luchtvaart of luchtvaart-economische 
hoek, maar in disciplines als milieukunde, reisgedrag, andere vervoerwijzen, ICT, 
internationale netwerkvorming), NGO’s, en mogelijk een luchtvaartbranche-organisatie. De 
Raad moet op een aantal afgebakende terreinen sturend gevraagd en ongevraagd advies kunnen 
geven. Ook is het van belang deze Raad voor een belangrijk dele bestaat uit onafhankelijke 
personen van buiten Nederland.  

4. Neem het initiatief voor vestiging van een ‘SAF-exchange’ in Nederland en heroverweeg het 
idee van massale SAF-productie in Nederland, waarbij de optie voor een intensieve 
samenwerking met landen die veel goedkope duurzame energie beschikbaar hebben (Midden-
Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Europa, misschien zelfs Australië via partner luchthaven 
Brisbane) goed in kaart wordt gebracht. Het verdienmodel voor Nederland van SAF zit hem 
niet in de feitelijke productie ervan maar in het gegeven dat zonder SAF de Nederlandse 
luchtvaart sterk belemmerd kan raken in haar groeiambities, en daarmee mogelijk in meer 
algemene zin het verdienmodel van de Nederlandse economie.  

5. Het acquireren en runnen van Europese projecten is een vak apart en het verdient aanbeveling 
om hiervoor scholing en training voor projectleiders en proposal-schrijvers op te zetten. 

6. Er is niet voorzien in een regeling of aanpak in het geval dat conflicten ontstaan over de 
prestaties van Het bestuur en het Program Office. In een dergelijk langlopend en omvangrijk 
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project is het ondenkbaar dat er geen geschillen zullen ontstaan en het verdient aanbeveling 
daar vooraf procedures voor te ontwikkelen. 

7. Nederland kan zich op het gebied van beleidsvisie onderscheiden en de rest van wereld 
inspireren bijvoorbeeld met beleidsnoviteiten als bijmengverplichting, CO2-plafond en 
vervangen van circa 20% van de vluchten door de trein. Het snel implementeren van de 
Luchtvaartnota met bijbehorende flankerend beleid, en sterke communicatie richting EU, IATA 
en ICAO is daarbij noodzakelijk. 

8. Maak de financiering van elke volgende stap afhankelijk van de voortgang van beleidsvorming 
met name het CO2-plafond en de bijmengverplichting. Dus als één van deze twee sneuvelt of 
deels sneuvelt dan wordt de financiering van de projecten navenant afgeschaald.  

9. Zorg dat een goed afgebakend deel van de NGF-fondsen beschikbaar komt als directe matching 
voor Europese projecten. Dat maakt de Nederlandse industrie een aantrekkelijkere partner bij 
de acquisitie van die projecten en helpt de internationale doorwerking van de resultaten te 
realiseren.  

10. Maak een deel van de doorbraaktechnologie-ontwikkeling afhankelijk van samenwerking met 
een OEM (Original Equipment Manufacturer, b.v. Airbus, Boeing en/of EMBRAER) die 
interesse heeft om deze technologie toe te passen. 

11. Zorg dat Nederland haar sterke positie in ICAO verzilvert door ook de ICAO zich achter 
bijmengmandaten te laten scharen en de reeds bestaande CO2-standaard voor nieuwe 
vliegtuigen uiteindelijk zo scherp af te stellen dat alleen doorbraaktechnologie nog 
certificeerbaar is.  

12. Door inzet van een deel van de verhoging van de vliegtaks kunnen ontwikkelingen gedaan met 
behulp van het NGF ook op de lange termijn bestendigd worden.  
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1 Inleiding 

1.1 Duurzame ontwikkeling luchtvaart 

De luchtvaart ziet zich de komende decennia gesteld voor een aantal grote uitdagingen op het gebied 
van duurzame ontwikkeling. Met het voorstel “Luchtvaart in Transitie” (LiT) probeert de Nederlandse 
luchtvaartsector deze uitdagingen aan te gaan. Het voorstel leunt op twee technologiesporen - 
revolutionaire vliegtuigtechnologie en SAF - en drie ondersteunende sporen – luchthavens als 
experimenteerruimte voor infrastructuur, verdieping met onderzoek en randvoorwaardelijke 
ontwikkelingen zoals het opleiden van voldoende personeel.   

Het is hierbij goed te beseffen hoe lastig de problemen zijn en hoe belangrijk het is dit nu aan te pakken. 
De problemen zijn geluidhinder, luchtkwaliteit (PM, stikstof) en klimaatverandering. Conventionele 
technologische vernieuwingen zullen nauwelijks in staat zijn om bij onbelemmerde economische groei 
het geluidprobleem aanzienlijk te verminderen. Het stikstofprobleem en de uitstoot van fijn stof en 
ultrafijn stof (Particulate Matter, PM) kunnen vooralsnog niet technisch worden opgelost, zeker niet als 
tegelijkertijd brandstofefficiency leidend is bij nieuwe vliegtuigontwikkelingen. Alternatieve 
brandstoffen bieden zeker kansen voor nul-emissies wat betreft CO2, maar bij afval/biomassa is 
beschikbaarheid van grondstoffen limiterend en bij synthetische brandstoffen de beschikbare 
hoeveelheid duurzame energie. Revolutionaire vliegtuigen (fuel cell, waterstof) zullen niet voor 2050 
een substantieel luchtvaartvolume over kunnen nemen en ook daar geldt dat met name de productie van 
groene waterstof gelimiteerd kan worden door de beschikbare hoeveelheid hernieuwbare energie.  

Bij het elektrificeren van de grote luchtvaart dient men de effecten op geluidhinder nadrukkelijk mee te 
nemen. Weliswaar zijn de huidige batterijvliegtuigjes als de Pipistrel Velis Elektro stiller dan hun 
fossiele varianten, maar niet stil. Onderzoek van NASA laat zien dat voor een klein vliegtuig het 
verschil bij hoog vermogen nihil is (Berton & Nark, 2019). Voor grotere vliegtuigen die door propellers 
of open rotors worden voortgestuwd moet men van een aanzienlijk geluid uitgaan met name tijdens de 
eerste fase van de klim. Bovendien laat het zich aanzien dat de capaciteit van dergelijke vliegtuigen 
vooralsnog gering zal zijn waardoor het aantal vliegbewegingen aanzienlijk toe kan nemen met 
gevolgen voor niet alleen de spreiding en sterkte van het geluid maar ook voor de veiligheid en 
capaciteit van het luchtruim.  

In Nederland heeft men dit alles onderkend. In de Luchtvaartnota is er daarom naast aspecten als 
veiligheid en bereikbaarheid ook veel aandacht voor duurzaamheid. Dit is internationaal gezien 
vooruitstrevend en daarmee is de Luchtvaartnota een belangrijk beleidsvoornemen. De Luchtvaartnota 
stelt op het gebied van klimaat een CO2-plafond en een SAF-bijmengverplichting voor. Met deze twee 
beleidslijnen wordt een sterke prikkel afgegeven aan de sector om de beoogde routes zelfstandig te 
ontwikkelen. Zonder dergelijk beleid is het duidelijk dat de ontwikkeling van (dure) duurzame 
oplossingen voor de Nederlandse luchtvaart onvoldoende zal zijn om een markt te creëren. De 
meerkosten van de oplossingen van een markt kan, mits op ten minste op Europese schaal, door de 
sector worden gedragen. Maar er ontstaat een concurrentieprobleem als Nederland het in zijn eentje zou 
doen, dan wordt luchtvaart via Nederland immers aanzienlijk duurder dan in andere landen en derhalve 
zal de sector marginaliseren en ontstaat niet de wereldmarkt voor e-fuels en revolutionaire technologie 
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die nodig is om effectief te decarboniseren. Aan de andere kant is de kans dat alleen Nederland 
dergelijke maatregelen neemt vrijwel nul. Dat geldt zeker binnen de Europese context waarin ook 
bijmengverplichtingen en het emissiehandelssysteem ETS een rol spelen. Die laatste kent ook een CO2-
plafond, maar dan voor luchtvaartmaatschappijen. Maar ook elders in de wereld volgen de 
ontwikkelingen elkaar snel op. Dat roept de vraag op of de gevraagde half miljard aan investeringen 
wel nodig zijn en onder welke voorwaarden en in hoeverre dat rendement afhankelijk is van het 
voorgenomen beleid. Op deze vragen zullen we in dit document proberen een antwoord te geven. 

1.2 Rol van luchtvaart in totale bereikbaarheid 

In het voorstel wordt de relatie met andere vervoerwijzen grotendeels onbesproken gelaten. Alleen over 
de trein wordt vermeld dat die slechts voor zeer korte afstanden een rol kan spelen en daarvan dus geen 
enkele oplossing te verwachten is. Dat klopt in zekere zin wanneer het over het totale brandstofgebruik 
en de uitstoot van CO2, gaat. Maar dat is niet het enige probleem dat opgelost dient te worden. Maar 
liefst ruim 30% van de vluchten vanaf Nederlandse luchthavens is onder de 700 km. Het besparen van 
een fors aandeel daarvan leidt wel degelijk tot een significante vermindering van geluidhinder, NOx en 
PM op en nabij de luchthavens, luchtruimcapaciteitsproblemen en veiligheidsproblemen. Voorts 
‘verleidt’ luchtvaart in een aantal gevallen mensen, door de korte reistijd gecombineerd met de lage 
kilometerkosten, om aanzienlijk verder weg gelegen bestemmingen te kiezen dan strikt genomen nodig 
zou zijn om het doel van de reis te bereiken. Er zijn aanwijzingen dat de toeristische sector zich deze 
mogelijkheid realiseert (zie b.v. interview in Parool met Sunweb-directeur Mattijs ten Brink waarin hij 
de groei van de luchtvaart betwijfelt en zich meer op bestemmingen in eigen land en buurlanden wil 
gaan richten). Bovendien heeft de trein vandaag al een aanzienlijk lagere emissie per trip vergeleken 
bij het vliegtuig zodat elke overstappende passagier direct emissies vermindert, een kans die gezien de 
enorme urgentie van het klimaatprobleem moeilijk kan worden genegeerd. Bovendien zal het 
elektrische deel, het grootste deel van het spoorvervoer, binnen enkele decennia nul-emissies bereiken. 
Nu al rijden Nederlandse en Zwitserse treinen en Duitse ICE’s op 100% duurzame energiebronnen. 
Ook voor elektrische auto’s geldt dat daar binnen decennia grote stappen gezet kunnen worden, waarbij 
tegelijk het energiegebruik vele malen geringer zal zijn. Zo kost een reis over 500 kilometer per 
hogesnelheidstrein aangedreven door alternatieve energiebronnen slechts 8-9% van de energie 
vergeleken met een vlucht op synthetische brandstof geproduceerd met uitsluitend duurzame energie. 
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat de aanleg van (grensoverschrijdende) (hogesnelheids) 
treinverbindingen vaak vele decennia op zich laten wachten. Als men serieuze stappen wil zetten op dit 
vlak zullen ook daar snel forse investeringen moeten worden gedaan om voor 2050 voldoende capaciteit 
te kunnen leveren. Tot die tijd zal luchtvaart ook op de relatief korte afstanden een rol blijven spelen. 
Tegelijk is er fysiek nog fors onbenutte ruimte of het spoor, maar wordt die nog niet optimaal benut. 
Dat heeft te maken met versnipperde ticketverkoop, nationaal geoptimaliseerde dienstregelingen en het 
gebrek aan een gedeeld verkoopkanaal.  

De conclusies zijn: 

1. Energie (duurzame) is de uiteindelijke limiterende factor voor het oplossen van het 
klimaatprobleem van luchtvaart. 
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2. De voorgestelde technologische routes leveren goede kansen voor verduurzaming maar dat 
neemt niet weg dat er problematische duurzaamheidsaspecten over kunnen blijven waaronder 
geluid, veiligheid, capaciteit van het luchtruim, beschikbaarheid van duurzame energie en 
grondstoffen waaronder zeldzame metalen 

3. Door bovenstaande limiteringen is de groei van de luchtvaart geen vanzelfsprekendheid: 
Luchtvaart is nu eenmaal een hard-to-abate sector als het om CO2-emissies gaat. Er bestaan 
derhalve grote onzekerheden rondom de groei van de luchtvaart wanneer deze tegelijkertijd 
binnen klimaatdoelen moet blijven.  

4. Dat maakt dat de grootste valkuil van het voorstel gelegen is in de aanname dat de luchtvaart, 
met name na de COVID-19 crisis, wereldwijd zal groeien zoals voor de crisis. Het is essentieel 
te toetsen wat er gebeurt bij nulgroei van de wereldwijde luchtvaart. Dat maakt de vraag 
opportuun of het wel verstandig is om de huidige relatief grote (ten opzichte van het Europees 
gemiddelde) afhankelijkheid van de Nederlandse economie van luchtvaart te willen handhaven 
of zelfs uitbreiden. Tegelijk is er ook een omgekeerd effect: naarmate projecten als het LiT 
wereldwijd meer succesvol zijn, is er meer ruimte voor groei van de luchtvaart binnen alle 
duurzaamheidsgrenzen. Daarom is de terugverdiencapaciteit van de gevraagde investering niet 
alleen afhankelijk van het succes van die investering, maar ook van soortgelijke ontwikkelingen 
in de wereld en het benodigde flankerende beleid om de markt voor duurzame luchtvaart te 
ontwikkelen.  

5. Omdat Nederland een vrij unieke luchtvaartinfrastructuur die heel compleet is (opleidingen, 
kennisinstituten, maakindustrie, gebruikers) levert ons land een mooie uitgangspositie om op 
bepaalde, zorgvuldig gekozen, gebieden een voortrekkersrol te kunnen laten spelen.  

6. Het voorstel geeft geen informatie over de rol van luchtvaart in de context van alle 
internationale connectiviteit en de wisselwerking tussen auto (meest gebruikt), trein, bus, 
vliegtuig en, in het zakelijk verkeer, toenemende mate de digitale snelweg. Dat roept de vraag 
op wat de beste kansen heeft. 

7. Aansluiten bij internationale (Europese) ontwikkelingen in zowel de industrie als de Europese 
onderzoeksprogramma’s zoals Clean Aviation en SESAR, maakt de kans van slagen groter.  

 

1.3 Aanpak van dit advies 

Ons advies is onafhankelijk van de indieners van LiT opgesteld. Onze inbreng is bovendien op 
persoonlijke titel en geschreven in onafhankelijkheid van onze werkgevers. Daarbij hebben we eerst de 
hoofdpunten en acties van het advies bestudeerd en bekeken tegen de context zoals wij die kennen op 
basis van ons dagelijkse werk en de bredere wetenschappelijke en professionele literatuur. Ook hebben 
we daarbij geanalyseerd welke context LiT beschrijft. Daaruit destilleerden we een aantal potentiële 
tekortkomingen van het voorstel. Voorts hebben beide auteurs LiT gelezen en aantekeningen gemaakt 
op basis van de officiële criteria van het NGF. Dit leverde een aantal kanttekeningen, maar ook een 
aantal positieve punten en een algemene indruk van de kwaliteit en volledigheid van het voorstel. De 
auteurs hebben hun kennis en ervaring ingebracht in dit proces, waarbij de Joris Melkert vooral zijn 
technische en operationele kennis van de luchtvaartsector heeft kunnen inbrengen, terwijl de inbreng 
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van Paul Peeters vooral de bredere kennis op het gebied van milieueffecten van reizen en luchtvaart en 
de rol van luchtvaart in de reiswereld, de economie en de maatschappij heeft meegenomen in het advies. 

Op basis van al dit materiaal zijn we gaan schrijven waarbij we eerst een grove opzet hebben gemaakt 
en het werk hebben verdeeld over de verschillende deelprojecten. Bij elkaar zijn er zeven versies van 
het advies geweest.  

Tijdens het hele proces hebben de auteurs vier keer werkoverleg gehad naast één overleg met de 
opdrachtgever en andere reviewers. Dat laatste met name om te bekijken of de door het NGF-team 
getrokken concept conclusies in lijn waren met onze adviezen.  

Wat betreft de onafhankelijkheid van de auteurs. Paul Peeters is op geen enkele wijze direct aan het 
voorstel gebonden. Joris Melkert werkt bij de TU Delft, die mede-indiener van LiT is. Hij was echter 
op geen enkele manier bij betrokken bij het schrijven van LiT. Voorts hebben we de evaluatie van de 
vierde programmalijn over kennis, die grotendeels door de TU Delft zal worden gedragen, alleen door 
Paul Peeters laten doen. 
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2 De voorgestelde projecten en plannen  

2.1 Strategische onderbouwing 

De strategische onderbouwing is uitgebreid en schetst een compleet beeld van de Nederlandse 
luchtvaartsector. Het toont ook goed aan waarom de luchtvaart een “hard-to-abate” sector is. Alhoewel 
in Nederland geen complete passagiersvliegtuigen meer worden gebouwd is de sector heel compleet. 
Van opleidingen op alle niveaus en kennisinstellingen tot maakindustrie en grote gebruikers. Dat is 
internationaal gezien een vrij unieke situatie, zeker voor een land met de omvang van Nederland. Die 
unieke situatie en de kansen die dat biedt worden in het plan goed onderkend. 

Ook de noodzaak voor de sector om versneld klimaatneutraal te worden wordt onderkend. Daarbij 
beseffen de auteurs dat dit geen gemakkelijke opgave wordt en dat Nederland op wereldschaal een 
beperkte bijdrage kan leveren. De belangrijkste knelpunten worden goed onderkend. Hierbij zijn het 
snel maken van grote stappen op het gebied van duurzame brandstoffen en het versnellen van radicale 
innovaties de belangrijkste. Door de meest effectieve niches te vinden kan men aansluiten bij de 
internationale ontwikkelingen. Het plan sluit goed aan bij de Luchtvaartnota en versnelt het halen van 
de ambities daaruit van 2070 naar 2050. 

Het plan onderscheidt drie hoofdgebieden: duurzame vliegtuigbrandstoffen, efficiëntere vliegtuigen en 
vliegtuigsystemen en verbeterde operatie op de grond en in de lucht. De verdeling van het effect op 
verduurzaming tussen deze drie (46%-38%-6%) is in lijn met vergelijkbare plannen uit de rest van de 
wereld. De genoemde percentages zijn ambitieus te noemen maar technisch gezien zeker mogelijk.  

In de vier programmalijnen (en een aanvullende programmalijn) wordt een en ander verder uitgewerkt. 
Daarbij wordt onderkend dat deze programmalijnen moeten aansluiten bij internationale plannen. Hoe 
dit gaat gebeuren wordt ook uitgelegd. Verder worden de mogelijke risico’s besproken en de daarbij 
horende mitigatieplannen. Ook de posities van deze plannen naast andere middels het Nationaal 
GroeiFonds gefinancierde programma’s wordt beschreven. 

2.2 Algemeen commentaar op het plan 

In Figuur 3 van het voorstel geeft men een overzicht van de beoogde CO2-reductie per 
oplossingsrichting. We vragen ons af hoe waarschijnlijk het is dat tot 2050 minder dan de helft van de 
reductie van SAF komt en bijna de helft van nieuwe vliegtuigtechnologie.  Brandstofcel aangedreven 
vliegtuigen zouden in 2050 een stevig stuk markt kunnen bieden op de kortste afstanden maar daarmee 
vooral concurreren met nu al bestaande duurzame weg- en railoplossingen. De toegevoegde waarde 
daarvan voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart is klein, ook al omdat dat segment 
slechts een 5-10% van de totale emissies bevat. Een efficiencyslag bij conventionele vliegtuigen zal 
maximaal twee keer in die dertig jaar gebeuren en levert doorgaans een efficiencywinst van 10-15% 
per keer op. De enige kans voor bijna nul emissies ligt in bijna 100% synthetisch SAF gebruik. Dat 
neemt niet weg dat het ontwikkelen van steeds efficiëntere vliegtuigen onverminderd belangrijk is. 
Voorlopig zal SAF schaars blijven. Door steeds efficiëntere vliegtuigen in te zetten zal er minder SAF 
nodig zijn wat de duurzaamheid sneller dichterbij brengt. 



 12 

Op pagina 11 staat: “Knelpunten staan het verduurzamen van de luchtvaart – en het daaraan verdienen 
– door Nederlandse bedrijven nog in de weg”. Een probleem lijkt ons dat de focus op het verdienen in 
Nederland, zeker bij de SAF-onderdelen, mogelijk een efficiënte oplossing op wereldschaal eerder in 
de weg staat. Nederland is een klein land en heeft niet de ruimte om voldoende van de land-intensieve 
hernieuwbare energie te kunnen leveren om tegelijkertijd de grootste te zijn in energie-intensieve en 
arbeidsextensieve datacenters, een zeer intensieve landbouwsector én ook nog de hoofdleverancier van 
SAF (e-fuels) in Europa te zijn. Nederland is nu een grote kerosine-hub is in Europa (p28: “In 2019 is 
er in Nederland ruim twee keer zoveel kerosine geproduceerd als de vraag in Nederland, en wordt 
ongeveer dezelfde hoeveelheid ook geëxporteerd (inclusief doorvoer)”). Dat is een logisch gevolg van 
de grote eigen luchthaven(s) en de positie van Nederland in de maritieme en petrochemische infra. Maar 
wanneer e-fuels gemaakt moeten worden is het maar de vraag of die productie-hub in Pernis de beste 
plek is. Waarschijnlijk is dat niet zo of voor een veel kleiner deel dan het huidige aandeel in fossiele 
kerosine. De idee dat alles hetzelfde moet blijven in fysieke zin, alleen de olie vervangen door 
windmolens en waterstof staat efficiëntere oplossingen elders in de wereld eerder in de weg. Daarom 
zou het plan beter kunnen verkennen hoe Nederland een rol kan spelen in bijvoorbeeld de wereldwijde 
distributie en controle op bijmengen waarbij de bijmengmarkt (de airlines) en de e-fuel productie 
digitaal aan elkaar worden gekoppeld. Nog nergens wordt aan een dergelijk e-fuel exchange systeem 
gewerkt op wereldschaal en daar zou het groeifonds een belangrijke internationale spin-off kunnen 
genereren. In die zin kan Nederland een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van kennis en kunde 
en deze met behulp van de “one-of-a-kind” proeffabrieken ontwikkelen. De opgedane kennis en 
ervaring kan van veel waarde zijn voor andere landen. Elk land zijn eigen e-fuel laten maken is zeker 
in de beginjaren van de transitie contraproductief. Het idee om massaal groene waterstof te importeren 
heeft een hoge energie- en kostenpenalty. Wat betreft kosten is het vervoer van vloeibare waterstof in 
tankerschepen circa 40-70 keer zo duur als kerosine (van der Meulen et al., 2020; JRC, 2021). Zelfs 
wanneer waterstof in de vorm van methanol of ammoniak wordt ingevoerd, blijft een efficiency en 
energieprobleem bestaan.  

Het (kennelijke) idee dat er alleen een verdienmodel voor Nederland bestaat als Nederland een grote 
rol heeft in productie/distributie rondom de Rotterdamse haven lijkt ons niet erg doelmatig. Het 
werkelijke verdienmodel voor Nederland zit hem er naar onze mening in dat de Nederlandse luchtvaart 
‘milieuruimte’ creëert door ervoor te zorgen dat SAF-productie, waar ook ter wereld, een grote vlucht 
neemt en toegankelijk is voor Nederlandse luchthavens of luchtvaartmaatschappijen. Zonder die optie 
krijgt de Nederlandse economie met sterke beperkingen van de groeimogelijkheden van luchtvaart te 
maken wanneer de doelstellingen voor CO2-plafond en bijmengen uit de Luchtvaartnota worden 
gevolgd.   

2.3 Brandstof en energie 

2.3.1 Korte beschrijving 

LiT kiest er nadrukkelijk voor om de meest kansrijke alternatieve brandstof (synthetische 
vliegtuigbrandstof of e-fuel) te ontwikkelen. Die keuze ondersteunen we. Op het gebied van 
biobrandstoffen en brandstof uit afval is de schaalsprong al gemaakt of in gang gezet. Belangrijker is 
dat e-fuel de enige SAF-soort is die de koolstofcirkel 100% kan sluiten, terwijl biobrandstoffen blijven 
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hangen tussen de 50% en 80% en brandstoffen uit afval vetten en oliën vooralsnog kampen met niet 
opschaalbare aanvoer van grondstoffen en de noodzaak om juist afvalstromen te verminderen in de 
circulaire economie. De beperkende factor bij e-fuel is de hoeveelheid beschikbare groene waterstof, 
zoals het LiT ook onderkent. Het LiT programma beoogt vier doelen te bereiken: 

1. Het bewijzen van de e-fuel productietechnologie waardoor de eerste grote risico’s voor 
investeerders in opbouw van de productiecapaciteit kunnen worden weggenomen. 

2. De ontwikkeling van een kennis en expertisecluster ter versterking van het vestigingsklimaat 
van een e-fuel industrie in Nederland.  

3. De transitie van de bestaande vliegtuigbrandstof hub naar eentje voor duurzame brandstoffen. 
4. Het vergroten van marktpositie en behouden van de koplopersrol bij de ontwikkeling van e-

fuels. 
Impact KPI’s zijn: 

1. Totale investeringen in R&D door marktpartijen 
2. Totale investeringen in productiecapaciteit 
3. Totale productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen en het percentage van binnenlandse en 

internationale markt die bediend wordt.  
 

Energetisch gezien zou het het meest efficiënt zijn duurzame brandstoffen daar te produceren waar de 
duurzame energiebronnen beschikbaar zijn. Voor synthetische kerosine is de meest kritieke “grondstof” 
de benodigde energie. Produceren daar waar er voldoende duurzame energie beschikbaar is ligt daarom 
voor de hand. Daarna zou je deze eventueel kunnen verschepen naar een kerosineterminal elders op de 
wereld. Zo lang nog een wereldwijd tekort is aan deze brandstoffen is het energetisch voordeliger deze 
brandstof direct bij de bron in vliegtuigen te tanken en niet eerst nog te verschepen. Dit vraagt een 
wereldwijd administratief systeem dat dat goed in de gaten kan houden en de credits daar kan laten 
landen war er voor de duurzame brandstof betaald wordt. Eer dergelijk systeem is niet nieuw. Het is te 
vergelijken met het gebruik van groene stroom. De stroom die werkelijk uit het stopcontact komt is een 
mix van groen ene grijze stroom. Toch kan met groene stroom kopen.  

Nederland kan in dit systeem een voortrekkersrol spelen. Ten eerste om met de “one of a kind” faciliteit 
ervaring op te doen met de technische kant van het produceren van duurzame kerosine en ten tweede 
door een wereldwijde hub voor de SAF Exchange (handelsbeurs) voor duurzame brandstof op te zetten. 

Om bovenstaande doelen te bereiken worden de volgende activiteiten voorgesteld: 

1A. Pilotfabriek DAC – Zenid: in deze faciliteit wordt de direct air capture (DAC) technologie 
gekoppeld aan een FT-productieproces in een pilotfaciliteit.  

1B. Pre-commerciële fabriek Synkero: deze fabriek is wat productieproces gelijk aan die van Zenid, 
maar maakt gebruik van een industriële puntbron voor CO2. Dat bespaart de kosten en het 
energiegebruik van DAC. 

1C. Pilotfaciliteit Methanol/DME naar jet: naast het voor luchtvaartgebruik gecertificeerde FT-
productie proces, is ook een proces via methanol in ontwikkeling. Dit proces is nog niet 
gecertificeerd voor vliegtuigtoepassingen en bevindt zich dus in een lager stadium van 
ontwikkeling.  
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1D. Pilotfaciliteit waterstof import H2Gate: dit project probeert het tekort van groene waterstof in 
Nederland op te vangen door import uit andere landen. Waterstof is een lastig te vervoeren stof 
die of onder zeer hoge druk of onder zeer lage temperaturen moet worden vervoerd of chemisch 
gebonden in de vorm van ammoniak of methanol. Een en ander vergt een geheel eigen 
infrastructuur waarin dit project voorziet. Bovendien zal eventueel chemisch gebonden 
waterstof een extra processtap vergen om daaruit de pure waterstof te destilleren.  

 

Bovenstaande projecten sluiten aan op bestaande initiatieven. Programmalijn 1A leidt ertoe dat de 
faciliteit tegen 2030 weliswaar slechts een fractie van de behoefte aan SAF produceert, maar dat tegelijk 
ook wordt “toegewerkt naar het realiseren van de opschaling van de fabrieksopzet (100-500x)” (p33). 
Hoe dat wordt gedaan valt buiten het NGF-project en wordt niet verder toegelicht. De KPI’s betreffen 
de kosteninschattingen, productiecapaciteit en afnamecontracten.  

Deze programmalijn probeert Rotterdam als ‘gateway’ voor vliegtuigbrandstoffen te behouden en om 
te bouwen naar ‘gateway voor e-fuels’. Deze gateway zal niet alleen de Nederlandse e-fuel markt 
bedienen maar ook weer tot export leiden onder de veronderstelling dat daarvoor een hogere prijs is te 
realiseren. Een voorwaarde voor deze ontwikkeling is de voldoende beschikbaarheid van groene 
waterstof voor de productie van e-fuels. De sub-programma lijnen 1A en 1B zijn van groot belang voor 
de introductie van e-fuels in de wereldwijde luchtvaart. Deze twee activiteiten gebruiken groene 
waterstof als grondstof voor het produceren van Syngas dat weer als grondstof voor de het FT proces 
dient. Echter, om dat de productie van groene waterstof op Nederlandse bodem, dus met behulp van 
bijvoorbeeld windenergie op de Noordzee, mogelijk tekort zal schieten bieden de sub-programmalijnen 
1C en 1D in de invoer van groene waterstof naar Nederland.  

Het sub-programmalijn 1D voorziet in een invoerhaven voor groene waterstof. De technologie daarvoor 
staat deels nog in de kinderschoenen (JRC, 2021) en het is zeker nuttig het opschalen van bestaande 
technologie te toetsen. Sub-programmalijn 1C verkent een alternatieve route voor de productie van e-
fuels, namelijk die via methanol. De methanol-route heeft overall slechts betrekkelijk kleine voordelen 
vergeleken met het gehele PT proces. Volgens bijvoorbeeld Schmidt et al. (2018) is er in termen van 
energie-efficiëntie maximaal 1 procentpunt voordeel en levert deze route mogelijk een kostenvoordeel 
van tussen de 7% en 11%. Voor LiT kan de methanol-route grotere voordelen opleveren wanneer de 
groene waterstof in de vorm van methanol wordt ingevoerd. Deze lopen volgens LiT op tot mogelijk 
30%. Maar daarbij tekenen wij aan dat die 30% winst dan bij de methanolproductie elders juist als 
verlies optreedt.  

Resumerend vormen de vier sub-programmalijnen een logisch en samenhangend pakket om de 
doelstelling, een e-fuel-gateway te ontwikkelen als uiteindelijke vervanger van de huidige kerosine 
gateway, te realiseren. De kanttekening die we hierbij plaatsen is dat mogelijk op wereldschaal een e-
fuel-hub in Nederland niet de beste oplossing is, met name vanwege het gebrek aan beschikbaarheid 
van voldoende goedkope duurzame energie.  
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2.4 Vliegtuigontwikkeling 

Het plan werkt uit hoe doorbraaktechnologie voor duurzame ultra-efficiënte vliegtuigen kan worden 
gerealiseerd. Als we kijken naar de historische ontwikkelingen in de luchtvaart dan zien we een continue 
verbetering op het gebied van geluid en emissies. Gemiddeld genomen worden op dit moment 
vliegtuigen per jaar 1-1,5% zuiniger uitgedrukt in brandstofgebruik per geproduceerde stoel-kilometer. 
Sinds de eerste straalverkeersvliegtuigen op de markt kwamen is al zo’n 65% efficiency verbetering 
gerealiseerd. Vanuit een technisch oogpunt is dit een zeer indrukwekkende prestatie, al is de 
verwachting dat de verbeteringen in de toekomst steeds langzamer zullen verlopen (Peeters & Middel, 
2007).  

Tegelijk zijn er twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij deze ontwikkeling. De eerste is dat het 
aantal geproduceerde passagier-kilometers wereldwijd tot voor kort nog groeide met 4-5% per jaar en 
daarmee de jaarlijks verbetering meer dan tenietdeed. Ten tweede komen er niet elk jaar nieuwe 
vliegtuigtypen op de markt. Dit gaat met tussenpozen van 10-15 jaar. Op z’n moment is er dan wel een 
stapsgewijze verbetering in de orde van 10-15%. Alleen worden niet alle 30.000 passagiersvliegtuigen 
in datzelfde jaar vervangen door nieuwe vliegtuigen. Vernieuwingen worden dus geleidelijk 
doorgevoerd in de vloot. 

Om ook in absolute zin emissies te reduceren moeten grotere stappen gezet worden. Afgezien van 
minder (ver) vliegen kan dat enerzijds door de gebruikte brandstof te vervangen door een duurzame 
variant en anderzijds door betere vliegtuigen in te zetten en deze inzet te optimaliseren. Dat laatste kan 
bijvoorbeeld door de operatie op de grond en in de lucht te optimaliseren. Men moet dan denken aan 
niet meer omvliegen of elektrisch taxiën op de luchthaven. 

Om de vliegtuigen zelf zuiniger te maken kan men er sowieso van uit gaan dat er een autonome 
ontwikkeling is die ervoor zorgt dat bestaande vliegtuigen vervangen worden door nieuwe, betere 
vliegtuigen. Daar is een goeie economische reden voor omdat deze nieuwe vliegtuigen doorgaans 
goedkoper te vliegen zijn (minder brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten). Om de benodigde 
extra stappen te zetten zijn meer radicale ontwikkelingen nodig. In het voorstel worden verschillende 
paden benoemd. Deze hebben betrekking op het gebruik van waterstof, zowel in de vorm van 
waterstofverbranding als waterstof-brandstofcel-elektrische vliegtuigen. Deze ideeën sluiten goed aan 
bij de internationale ontwikkelingen. Het voorstel om te gaan werken naar vliegende prototypes is 
ambitieus en internationaal vooruitstrevend. Alleen Airbus heeft ontwikkelingen op deze schaal 
aangekondigd. Deze ontwikkelingen zouden elkaar goed kunnen versterken en daarmee ook de 
Nederlandse positie. Het is goed dat het ontwikkelen van grote accu-elektrische vliegtuigen niet beoogd 
wordt. Dat is een technisch gezien onhaalbare ontwikkeling, zeker binnen de termijn van het voorstel. 

Daarnaast wordt een voorstel gepresenteerd op het gebied van materialen, productietechnologie en 
constructie. Dit is een gebied waar Nederland traditioneel een sterke speler is. Dit kan verder uitgebuit 
worden en daardoor sneller leiden tot daadwerkelijke implementatie. Nederland beschikt al over de 
benodigde hoogwaardige ontwikkel-, test- en maak-infrastructuur. Hierbij moet wel opgemerkt worden 
dat de verwachte winst in emissiereductie duidelijk beperkter zal zijn dan die van het invoeren van 
waterstofvliegtuigen. Van dat laatste zal de implementatie weer langer op zich laten wachten. Vanwege 
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de positie van Nederland op dit gebied lijkt het verstandig om vooral te mikken oplossingen voor 
materiaalproblemen rond waterstof en brandstofcelvliegtuigen.  

Een gebied dat men niet expliciet noemt is het ontwikkelen van verbeterde aerodynamica. Ook met een 
verbeterde aerodynamische vormgeving kan het energiegebruik van een vliegtuig gereduceerd worden. 
Het wordt niet duidelijk gemaakt in het plan waarom dit niet voorgesteld wordt. 

Tenslotte wordt er een plan gepresenteerd voor elektrische en thermische systemen voor duurzame 
aandrijflijnen. Het zal wellicht niet bekend zijn dat een vliegtuig ongeveer 100 verschillende systemen 
aan boord heeft om goed te kunnen functioneren. Deze zijn vanaf de buitenkant niet zichtbaar maar 
absoluut essentieel voor een veilige en goede vluchtuitvoering. Al deze systemen gebruiken energie. 
Dat betekent ook dat al deze systemen verder geoptimaliseerd kunnen worden. Het is niet zinvol om al 
deze typen systemen te gaan bekijken. Dan zou je gaan concurreren met de rest van de wereld. Door te 
focussen op een beperkt aantal systemen kun je wel een voorlopersrol gaan spelen en daarmee een 
wereldwijde afzetmarkt creëren. Door nu te kiezen voor de drie systemen genoemd in het plan 
(elektrische hoogvermogensbekabeling en datadistributiesystemen, elektrische compressor voor 
brandstofcelsystemen en thermische managementsystemen) maakt men een helder keuze en kan de 
benodigde focus aangebracht worden. Dit zal sneller leiden tot verdienvermogen. 

2.5 Proeftuin luchthavens 

Moderne luchthavens vormen een complexe infrastructuur. Dat betreft zowel de landzijde als de 
luchtzijde van de luchthaven. Alhoewel de grondgebonden activiteiten op een luchthaven “relatief 
eenvoudig” duurzaam te maken zullen zijn, kan dat in de praktijk nog best eens tegenvallen. Een 
luchthaven met de omvang van Schiphol heeft een energiegebruik vergelijkbaar met dat van een kleine 
stad. Als die geheel geëlektrificeerd moet worden dan heeft dat nog wel wat voeten in aarde. Daarbij 
mag dat niet interfereren met de operatie van het vliegtuig. Denk dan bijvoorbeeld aan de mogelijke 
invloed van een hoogvermogen elektrisch kabel op gevoelige navigatieapparatuur aan boord van 
vliegtuigen.  

Met de inzet van meer en meer elektrische grondgebonden apparatuur zal er een grote laadinfrastructuur 
gerealiseerd moeten worden. Bij de omschakeling naar alternatieve, duurzame vliegtuigbrandstoffen 
zal ook de tankinfrastructuur moeten worden aangepast. Biokerosine en synthetische kerosine kunnen 
ingevoerd worden in het bestaande tanksysteem. Bij de invoering van waterstof zal dat anders worden. 
Bij de toekomstige overgang naar waterstof zullen alle luchthavens in de wereld eerst een tijd lang 
meerdere brandstoffen moeten aanbieden alvorens volledig over te gaan op waterstof. Door hier 
vroegtijdig ervaring mee op te doen kunnen we in Nederland kennis en ervaring opdoen die later in de 
rest van de wereld vermarkt kan worden. Dit geldt zowel voor de ombouw van bestaande luchthavens 
als bij de ontwikkeling en bouw van nieuwe luchthavens.  

Een vraag is wel of deze activiteit niet geconcentreerd moet worden op twee luchthavens. Voor 
experimenten in de lichte luchtvaart ligt het voor de hand dit te doen op een tweetal regionale 
vliegvelden. Dit omdat het type vliegtuigen dat hierbij gebruikt wordt in de klasse general 
aviation/lichte luchtvaart zal vallen die vrijwel uitsluiten vanaf dit soort vliegvelden opereren. 
Overigens willen we ervoor waarschuwen dat investeringen in general aviation binnen LiT alleen zin 
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hebben als ze tot doen hebben een proeftuin voor de grote luchtvaart te zijn. Daar ligt de grote uitdaging 
en daar richt ook de lijn voor SAF zich op. Voor de overgang naar een elektrische 
luchthaveninfrastructuur en de invoering van waterstof ligt het voor de hand dit op Schiphol te doen als 
internationaal toonaangevende luchthaven. 

2.6 Kennisontwikkeling 

De vierde programmalijn bestaat uit een kennis- en innovatiegerichte ondersteuning van de drie andere 
programmalijnen. Doel is het ontwikkelen van een overkoepelende en richtinggevende visie en het 
aangeven van baanbrekende innovaties die door de industrie worden opgepikt en verder naar de markt 
gebracht. Programmalijn 4 biedt voorts de mogelijkheid om de Nederlandse kennisinfrastructuur te 
versterken en zo haar positie in het Europese onderzoek te vergroten. De programmalijn bestaat uit de 
volgende drie sub-programmalijnen:  

4A. Een denktank onder de naam ‘Flying Vision’ zet een open systeem op waarin diverse partijen 
(binnen en buiten de luchtvaart) in co-creatie oplossingen bedenken voor de luchtvaart. De 
initiërende partijen zijn TU Delft, NLR, Airbus, Schiphol en KLM, maar gedurende de looptijd 
worden eventueel partners toegevoegd. 

4B. Ondersteunend onderzoek dat middels tenders wordt uitgezet. Hoofddoel van de vierde 
programmalijn is om met ondersteunend onderzoek de continuïteit van LiT te borgen alsmede 
de in de andere lijnen opgebouwde innovatie-infrastructuur. Op die manier vergroot het de kans 
op een verbetering van heg verdienvermogen van Nederland middels de volgende golf aan 
luchtvaartinnovaties. 

4C. Open virtuele kennisinfrastructuur onder de naam Dutch Aviation Systems Analysis Lab 
(DASAL). Het doel is om ook meer fundamenteel onderzoek te doen naar technologie op alle 
de gebieden van brandstoffen, vliegtuigtechniek en luchthavens. Langs deze weg worden de 
eerste drie programmalijnen gesteund en mogelijk gestuurd. 

 

De impact wordt gemonitord met KPI’s: 

1. Aantal vervolgonderzoeken met een marktpartij 
2. Omzet en werkgelegenheid in startups/spinouts 
3. Omzet in de open innovatie-infrastructuur uit de diensten en gebruikers/klanten (DASAL en 

ACM3) 
 

De verschillende onderdelen hangen als volgt samen: Flying Vision geeft de richting aan het 
ondersteunend onderzoek en de tenders die daarvoor worden ontwikkeld. DASAL vormt de plek waarin 
plannen vooraf kunnen worden beoordeeld en achteraf gemonitord en waarvan gebruik gemaakt kan 
worden bij de uitvoering en evaluatie. De core vormt het uitzetten van tenders. Redenen daarvoor zijn 
dat daarmee de tenders ook openstaan voor niet-luchtvaart organisaties en dat onderweg bijsturing 
mogelijk is tussen de drie tender-rondes. Wij ondersteunen het van harte dat ook niet-luchtvaart 
organisaties een rol zouden kunnen spelen. De ontwikkeling van e-fuels speelt zich per definitie 
grotendeels buiten de luchtvaartsector af.  
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De Flying Vision is opgezet als een overlegplatform dat een roadmap en workshops organiseert, maar 
ook zelf onderzoek doet. Het zal vooral de eerste jaren van het NGF een rol spelen. De activiteiten 
behelzen de praktische kanten als huisvesting, kantoorinfrastructuur, en de uitvoeringsfase. Bij de 
uitvoeringsfase wordt vooral het overleg gecontinueerd en de roadmap (of agenda?) geüpdatet. Ook is 
sprake van onderzoek, maar de rol daarvan wordt niet nader omschreven. We gaan ervan uit dat het 
daar zeer brede verkenningen betreft naar wat er op het gebied van luchtvaart en duurzaamheid in 
Nederland en de rest van de wereld gaande is. Op die manier kunnen nieuwe ontwikkelingen, innovaties 
en trends in een vroeg stadium worden herkend en vertaald naar de onderzoeksagenda en de tenders.  

De KPI’s zijn geformuleerd in aantallen workshops, partners en gesloten contracten met partners. Hoe 
de onderzoeksresultaten worden gemeten is niet duidelijk. Voor de doelstelling om zo de LiT resultaten 
ook naar Europese schaal te brengen is geen expliciete KPI benoemd. De ondersteunend-onderzoek 
sub-programmalijn noemt een reeks van onderwerpen. Er zijn clusters rondom e-fuels, 
waterstofvliegtuigen en faciliteren van innovaties op luchthavens, geheel in lijn met de algehele opzet 
van LiT.  

De derde sub-programmalijn bestaat uit DASAL, een virtueel lab waarin met behulp van specifieke 
modellen de economische en maatschappelijke betekenis van onderdelen van het LiT kunnen worden 
geanalyseerd en getoetst. De te ontwikkelen kennis, modellen en tools zullen zich op een hoger 
abstractieniveau bevinden.  
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3 Bijdrage aan het duurzame verdienvermogen  

3.1 Algemeen 

Het bbp-effect is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Groeifonds Propositieformulier met 
uitzondering van de zichtjaren (die moeten volgens het formulier 2042 en 2052 zijn en niet 2040 en 
2050 zoals in het voorstel is toegepast). Het voorstel stelt dat de Groeifonds investering met een factor 
4,5 wordt terugverdiend.  

De financiële duurzaamheid kunnen wij als niet-economen minder goed beoordelen. Wel zien we een 
goede mogelijkheid via de route van de vliegtaks. In het regeringsakkoord is aangegeven dat de 
vliegtaks omhoog zal gaan en dat een deel van de extra opbrengsten gebruikt kunnen worden voor het 
verduurzamen van de luchtvaart. Dat lijkt ons om meerdere redenen een verstandige ontwikkeling. Ten 
eerste omdat dat een duurzame financiële toekomst geeft zonder het internationale speelveld te veel te 
verstoren. Ten tweede omdat daarmee de versnelling die door LiT in beweging wordt gezet, voortgezet 
kan worden. En ten derde omdat dat aansluit bij de gedachte “de vervuiler betaalt”. Als men wil vliegen 
dan moet men daar een eerlijke prijs voor betalen en voorlopig zal duurzaam vliegen duurder zijn dan 
niet duurzaam vliegen. 

Toch enkele opmerkingen: 

1. Bij de berekeningen is van een discontovoet van 2,9% (introtekst paragraaf 5.1), maar iets verderop 
wordt gesproken van 2,25% (onder tabel 54). Welke is gebruikt en op grond waarvan is die waarde 
toegepast? Dit is relevant omdat het resultaat sterk kan verschillen wanneer een half procentpunt 
hoger of lager wordt gekozen.  

2. Bij de alternatieve brandstoffen wordt uitgegaan van de investeringen en daarnaast van de productie 
maal de prijs van de kerosine. Daardoor ontstaat mogelijk een dubbeltelling wanneer de prijs 
marktconform is en dus een voorziening bevat voor het terugbetalen van de investering. 

3.2 Criterium 

1. De omvang van de positieve bijdrage aan duurzame en structurele economische groei, in 
verhouding tot de bijdrage uit het Groeifonds (inclusief de onderbouwing van die bijdrage). 

De huidige analyse is vooral gebaseerd op de spin-off van de innovaties naar de markt van vooral de 
luchtvaart- en brandstofsector en de daarin verwachtte omzetten. Dergelijke berekeningen zijn met zeer 
grote onzekerheden omgeven. Zeker in dit geval, waarin de geboden oplossingen vrijwel zeker niet 
marktconform ingevoerd kunnen worden door te grote en blijvende kostenverschillen tussen de 
conventionele technologie en de benodigde nieuwe duurzame technologie, zal de overheid een markt 
moeten creëren door fiscale maatregelen of regelgeving. De Luchtvaartnota dekt dit af met een 
bijmengverplichting en een CO2-plafond. Maar wanneer deze maatregelen niet of in sterk afgezwakte 
vorm worden doorgevoerd, bestaat de kans dat de spin-off zeer gering zal zijn. Daar staat weer 
tegenover dat als de duurzame innovaties niet plaatsvinden en de milieudoelen toch gehaald moeten 
worden, de enige resterende oplossing is om het volume van luchtvaart sterk naar beneden te stellen. In 
dat geval kan men beredeneren dat elke versnelling van de invoering van de door LiT beoogde 
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technologie leidt tot een ruimer volume binnen de milieudoelen. En dat vormt uiteraard een stevige 
basis voor economische groei van de sector. Hoe de investering uitpakt op een groter schaalniveau, de 
BV Nederland in een wereldwijde nul-emissies toekomst wordt in het plan niet beschreven. Dit lijkt 
ons een belangrijk aandachtspunt voor met name het onderzoek ten behoeve van Flying Vision en het 
ondersteunend onderzoek. 
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4 Strategische onderbouwing 

4.1 Algemeen 

In de volgende paragraaf geven we per criterium ons commentaar. De strategische onderbouwing wordt 
in het voorstel weergegeven in hoofdstuk 2. 

4.2 Criteria 

1. De bijdrage aan maatschappelijke transities. Een positief saldo van maatschappelijke baten 
en lasten is een randvoorwaarde. 

Het voorstel voor LiT beschrijft in sectie 5.3 de resultaten van de maatschappelijk kosten en baten maar 
niet de bijdrage aan de bredere maatschappelijke transitie. Dat komt doordat de bijdrage aan 
‘maatschappelijke transities’ als de energie- en klimaattransities onderbelicht blijft door de nogal nauwe 
beschrijving vanuit het perspectief van alleen de luchtvaartsector. Zo levert luchtvaart weliswaar een 
belangrijke bijdrage aan de ‘internationale verbondenheid’ van Nederland met de rest van de wereld, 
maar luchtvaart is daarin zeker niet het enige onderdeel. Die verbondenheid bestaat uit een veel breder 
complex van weg-, water- en railverbindingen, internationale netwerken, ICT-verbindingen, 
economische overeenkomsten, etc. Wanneer men uitzoomt van ‘luchtvaart’ naar de transitie naar een 
nul-emissies economie in de komende dertig jaar van heel Nederland dan is het evident dat daarbij 
sectoren en industrieën met een zo hoog mogelijke eco-efficiency een hoofdrol zouden moeten spelen. 
Tegen die achtergrond is het de vraag of de afhankelijkheid van hard-to-abate sectoren als cement, staal, 
scheepvaart en ook luchtvaart mogelijk niet getemporiseerd zou moeten worden.  

De druk op groei van de luchtvaart zal in de toekomst groot zijn. Opkomende economieën als China, 
India en Zuid-Amerika lieten de afgelopen 10 jaar forse groei zien en het Afrikaans continent sluit daar 
mogelijk nog bij aan. Dit zal zich wellicht vertalen in de “oude” groeipercentages van 4-5% per jaar 
voor de luchtvaart wanneer milieugrenzen niet worden gerespecteerd. De druk om te groeien zal maken 
dat ook in Azië, Zuid-Amerika en Afrika de vraag naar een duurzame luchtvaart op zal komen. En dat 
vergroot de mogelijkheden voor de Nederlandse luchtvaartindustrie om met innovaties voor duurzame 
technologie geld te verdienen. Maar dat werkt alleen wanneer de scope van LiT voldoende 
internationaal en wereldwijd is en het verdienmodel ook juist op die manier wordt benaderd en niet 
vanuit een nationaal perspectief en de nationale markt.  

Er zijn in de Europese context indicaties voor een ‘trendbreuk’ in de groei van de luchtvaart. De recente 
internationale afspraken over het betalen van belasting door internationale bedrijven kan bijvoorbeeld 
de effectiviteit van luchtvaart als vestigingsfactor voor hoofdkantoren doen afnemen. De meerwaarde 
van extra bestemmingen zal sowieso steeds verder afnemen. De jaren vóór de COVID-19 crisis was in 
het toerisme een sterke groei van de belangstelling voor internationaal treinreizen zichtbaar en nog altijd 
ontstaan elk jaar nieuwe en verbeterde verbindingen zoals de gedurende de crisis ingevoerde 
rechtstreekse Eurostar Amsterdam-Londen en diverse nachttreinen. Voorts zijn er trends waarneembaar 
in de toerismesector waarin men de afhankelijkheid van luchtvaart vanwege de vele (milieu-
)onzekerheden tracht te verminderen (bijvoorbeeld bij Sunweb maar ook bij de reisorganisaties van de 



 22 

ANWB). Ook in China, een belangrijke wereldspeler in de luchtvaart, indicaties dat de groei van 
luchtvaart is afgenomen door de grote investeringen in China in het spoor. Ook loopt de heropening 
van de internationale luchtvaart in Azië fors achter op andere delen regio’s in de wereld. Het is dus 
hoogst onzeker of de “oude” groeipercentages van 4-5% per jaar weer gehaald zullen worden, zeker in 
het licht van de noodzaak om al in 2050 naar nul-emissies van CO2 te gaan. Het negeren van dergelijke 
ontwikkelingen vormt een risico voor het verdienmodel van LiT. 

De Luchtvaartnota ondersteunt nadrukkelijk de ontwikkeling naar een veel forser aandeel van de trein 
met een doelstelling waarin in 2040 tot 15 miljoen reizigers internationaal per trein gaan reizen (nu 
circa 4 miljoen). Het gaat volgens de plannen in de Luchtvaartnota om vervanging van circa 100.000 
vluchten naar minder ver weg gelegen bestemmingen. Vanuit milieuoogpunt is een overstap naar 
aanzienlijk meer spoor en elektrische auto te verkiezen zelfs als de luchtvaart geheel overgaat op 
synthetische brandstoffen. De reden hiervoor is het zeer hoge gebruik van duurzame energie voor 
luchtvaart op synthetische brandstof vergeleken met elektrische grondgebonden alternatieven. Ook is 
het milieukundig veel beter als een deel van de reizigers minder ver weggelegen bestemmingen kiest 
wat niet alleen scheelt in afgelegde kilometers, maar ook een grotere verschuiving naar meer 
milieuvriendelijke vervoerwijzen mogelijk maakt. Aangezien nul-emissie spoorvervoer (Nederland, 
ICE Duitsland, Thalys, Eurostar, Zwitserland, Noorwegen, Zweden) al volop in bedrijf is biedt die route 
een veel snellere weg naar emissiereducties. Luchtvaart met vergelijkbare lage emissies en 
energiegebruik bestaat voorlopig niet. Voorts wordt het spoorsysteem beter van zo’n overgang en 
derhalve steeds aantrekkelijker voor steeds langere afstanden en biedt zo ook interessante opties voor 
reizen naar minder ver weggelegen bestemmingen. Dat had de Eurostar kunnen bewijzen die op weg 
was naar 4 rechtstreeks plus nog een vijftal indirecte verbindingen per dag voordat COVID-19 die 
plannen in de war schopte. Met tien rechtstreekse treinen bied je een goed alternatief en vervang je 
vrijwel de gehele huidige luchtcapaciteit tussen Amsterdam en Londen. De capaciteit van de 
infrastructuur is groot genoeg om die extra treinen op te vangen. Het zou in de geest van de 
Luchtvaartnota zijn om ook vervanging van luchtvaart door milieuvriendelijkere vervoerwijzen mee te 
nemen in LiT. Programmalijn 4 biedt een goede kans om juist dit brede perspectief (ten minste op het 
niveau van alle fysieke en digitale internationale verbondenheid met alle technieken en vervoerwijzen) 
te integreren en de dynamiek tussen die subsystemen in kaart te brengen en maximaal te benutten voor 
de Nederlandse economie tegen de geringste milieubelasting en het laagste energiegebruik. Het 
voorgestelde DASAL-model lijkt nu vooral een luchtvaart-model dat de andere vervoerwijzen en de 
alternatieve mogelijkheden van telewerken, televergaderen en vooral ook potentiële veranderingen in 
bestemmingskeuzes buiten beschouwing laat. Het gevolg van het voorgestelde gedetailleerd single-
mode luchtvaartmodel is dat zo’n model veel informatie genereert op luchtvaartgebied maar niet in staat 
is antwoorden te geven op het gebied van de maatschappelijke en sociaal-economische meerwaarde van 
alternatieve ontwikkelingen. En dan geldt in de politiek: wat niet kan worden berekend bestaat niet. 
DASAL biedt een mooie kans om daarin verandering te brengen en het beleid meer evenwichtig te 
informeren. 

Daarom doen wij de volgende aanbeveling: Breidt Programmalijn 4 uit naar een integraal model van 
alle internationale reisbewegingen en inclusief binnenlandse toeristische (meerdaagse) reizen (want 
tussen die reizen en internationale reizen bestaat een sterk verband) en gebruik dat om ook de 15 miljoen 
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(of meer) reizen per trein te realiseren, die de Luchtvaartnota noemt als onderdeel van de verduurzaming 
van het gehele reis- en communicatiesysteem. Dit vergt uitbreiding van het consortium met enkele 
partners waaronder spoorbedrijven, toeristische bedrijven, ICT-bedrijven en busbedrijven en 
onderzoeksinstituten op het gebied van vrijetijds- en zakelijk reisgedrag en digitale communicatie en 
de bouw van scenario’s.  

Wat betreft de maatschappelijke kosten-baten: dat deze uiteindelijk positief uitvallen lijkt wel 
waarschijnlijk, maar de wijze waarop dit wordt onderbouwd in 5.3.1 is toch nogal mager. Bovendien 
zit er een fout in de berekeningen:  

• De beoogde duurzame brandstoffen zullen weliswaar per vlucht tot een vermindering van 
fijnstof en stikstof kunnen leiden bij de start- en landingsbewegingen (Landing and Take-off 
cycle: LTO), maar wanneer tegelijk wordt uitgegaan van een groei van het aantal vluchten valt 
nog te bezien of hier winst wordt geboekt in de daadwerkelijke luchtkwaliteit en de WHO-
normen gehaald zullen worden. 

• Voor geluidhinder zal zeker enige winst haalbaar zijn, maar de LiT projecten hebben daar geen 
verdere invloed op ten opzichte van een BAU-scenario (Business as Usual) 

• De CO2-winst is berekend op basis van Figuur 2. Helaas is deze berekening niet correct omdat 
het oppervlak berekend is van de emissies die overblijven in plaats van de emissies die extra 
worden bespaard door de LiT-projecten. Dat betekent dat niet 110 maar 60 Mton wordt 
bespaard. De waarde daarvan is €1,8-7,2 miljard.  

De conclusie dat dit meer is dan de totale investering klopt nog wel maar de winst is fors kleiner.  

2. De onderbouwing van probleem- en doelstelling(en), beoogde economische en 
maatschappelijke effecten, en de voorgestelde interventie, in vergelijking met mogelijke 
alternatieven. 

Algemeen: 

1. Probleem- en doelstelling zijn helder omschreven 
2. Economische effecten houden te weinig rekening met mogelijke alternatieve sociaal-

economische ontwikkelingen 
3. Maatschappelijk effecten, zie onder betreffende criterium 
4. Mogelijke alternatieven: worden niet beschreven 

 

De rol van luchtvaart in de Nederlandse economie wordt nogal breed uitgemeten. Toch bestaat daarover 
een forse maatschappelijke en wetenschappelijke discussie. Zo wordt geredeneerd dat 10% extra 
intercontinentale bestemmingen leidt tot een groei van het aantal hoofdkantoren met 4%. De vraag is 
of dat wel zo wenselijk is want juist de intercontinentale vluchten veroorzaken het grootste aandeel aan 
emissies, terwijl de directe rol van hoofdkantoren in de hele economie beperkt is en de 
belastingvoordelen voor bedrijven om hun hoofdkantoor in Nederland te vestigen door recente 
internationale afspraken fors minder zullen worden. Zie voor maatschappelijke effecten de 
beschouwing onder vraag 1. 

3. De algemene risico’s en afhankelijkheden voor het bereiken van de doelstelling(en). 
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Het LiT geeft in tabel 1 een overzicht van de risico’s en mitigatie daarvan. Daarin worden drie 
onderwerpen benoemd: het ontbreken van een Nederlandse vliegtuigbouwer die nieuwe 
vliegtuigtechnologie kan toepassen, pad-afhankelijkheid van een bepaalde technologie en onvoldoende 
ondersteunend beleid in Nederland, Europa en internationaal. Het eerste risico is deels afgedekt door 
MoUs. Tegelijk kan het aan het MoU programma verbonden ‘ombouwidee’ mogelijk wel helpen om 
een eigen niche voor Nederland te ontwikkelen voor de wereldmarkt en ook op kortere termijn dan 
geheel nieuwe vliegtuigen zullen kunnen realiseren. Dan moet echter wel zeer snel worden gehandeld 
omdat dergelijke ombouwpakketten ook elders in ontwikkeling zijn (bijvoorbeeld Universal Hydrogen 
UH2, die ATR-72’s wil gaan ombouwen).  

Wat betreft de pad-afhankelijkheid lijkt het ons inmiddels wel duidelijk dat e-fuels en waterstof als 
brandstof voor jets en/of als energiebron voor brandstofcellen de enige opties zijn voor werkelijk nul-
emissies. Dus de gemaakte keuzes ondersteunen we van harte. Wel zijn er natuurlijk nog vele 
detailkeuze (type brandstofcel, veiligheids- en operationele consequenties, etc.) maar die worden 
voldoende gemitigeerd in de huidige opzet. De randvoorwaarde van het beleid is zeer belangrijk. Een 
gerichte en eenduidige boodschap naar politici dat bijmengmandaten en heldere CO2-plafonds (of 
emissiehandelssystemen die uiteindelijk naar een plafond nul gaan) de enige routes zijn naar effectief 
beleid dat de condities schept voor een markt waarin de soms dure oplossingen via de ticketprijzen 
worden bekostigd (volgens het ‘de vervuiler betaalt principe’).  

Tegelijk missen we een bespreking van een scenario waarin bijvoorbeeld de genoemde 100.000 
vluchten op korte afstanden naar het spoor of andere vervoerwijzen gaan of de zakelijke markt zich niet 
‘herstelt’ na Corona, en de consequenties daarvan voor de spin-off. Ook wordt de in Nederland beperkte 
beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen hier niet benoemd, maar vormt wel een risico voor 
succes. Weliswaar kiest programmalijn 1 voor de oplossing van invoer van waterstof via methanol, 
maar daardoor blijven andere oplossingen buiten beeld die voor de wereld mogelijk effectiever zijn. 
Dus wij zouden aanbevelen om niet te sterk vast te houden aan productie in Nederland en ook via 
partners in de energie-industrie contacten te leggen met bedrijven in landen met een veel sterkere en 
constantere duurzame energiebronnen (Midden-Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Europa, misschien zelfs 
Australië via partner luchthaven Brisbane). Programmalijnen 4 en 5 kunnen hieraan een goede bijdrage 
leveren.  

Zoals al eerder gemeld, is het opzetten van een SAF Exchange, verrekeningssysteem waarbij elders 
geproduceerde duurzame brandstoffen mogen meetellen noodzakelijk. Dit is vergelijkbaar met het 
systeem van groene elektriciteit. Wat er thuis uit het stopcontact komt kan zowel groene als grijze 
stroom zijn maar ergens is wel die groene stroom opgewekt. Omdat luchtvaart bij uitstek een sterk 
internationaal karakter heeft en ook de uitstoot internationaal gevolgen heeft, maakt het niet uit of de 
duurzame brandstof op Nederlandse bodem of elders wordt geproduceerd. Zo lang nog slechts een klein 
aandeel (~0,25%) van alle brandstof SAF is, kan een SAF Exchange helpen vorkomen dat dure en 
energetisch inefficiënte logistieke oplossingen nodig zijn. Zolang er nog schaarste is aan duurzame 
energie ligt het voor de hand de duurzame brandstoffen daar te produceren waar die duurzame energie 
ruimer (en goedkoper) voorhanden is. Dit neemt niet weg dat ontwikkeling van kennis en kunde in 
Nederland zou moeten plaatsvinden. Die kennis en kunde kan later internationaal “verkocht” worden. 
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Bovenstaande vergt wel een verandering van denken oever het ‘verdienmodel’ van der SAF-
ontwikkeling. Die bestaat niet zozeer uit het al dan niet produceren of verhandelen van SAF, maar veel 
meer in het mogelijk maken van een omvangrijke luchtvaartsector binnen de CO2-plafiond en 
bijmengmandaat doelen van de Luchtvaartnota. Het business-as-usual scenario is een scenario waarin 
die doelstellingen alleen gehaald kunnen worden door sterke beperkingen van het luchtvaartvolume. 
Het niet optreden van die beperkingen vormt dan de bijdrage aan het verdienmodel, los van wie de 
brandstof precies produceert. 

4. Legitimiteit: zonder hulp van het Groeifonds voeren bedrijven of instellingen het project niet 
uit. Het gaat hier om een randvoorwaarde. 

De ontwikkeling van de belangrijkste elementen van het plan (synthetische brandstof productie, 
ontwikkeling ultra-lage emissies demonstratievliegtuigen en de experimenten met waterstof handling) 
zullen niet makkelijk vanzelf tot stand komen. Voor de e-fuels geldt dat deze altijd aanzienlijk duurder 
zullen zijn dan fossiele kerosine en er dus alleen een markt kan ontstaan als er ondersteunend financiële 
of wetgevende (mandaat) regelgeving is. Voor de radicaal nieuwe technologie geldt dat vooral de 
investeringsrisico’s groot zijn. Ten eerste gaat het om enorme investeringen die pas over tien tot twintig 
jaar opbrengsten gaan leveren. Ten tweede zijn er grote technologische onzekerheden over de 
haalbaarheid van een en ander met dus het risico dat het uiteindelijk niet lukt om een gecertificeerd 
product op de markt te zetten. Je ziet dat de twee grote vliegtuigbouwers, Boeing en Airbus, daarin 
vooralsnog verschillende keuzes in maken: Boeing kiest voor evolutionaire ontwikkeling, dat wil 
zeggen het verder optimaliseren van het huidige vliegtuig, terwijl Airbus publiekelijk fors inzet op 
radicale technologische vernieuwing, dat wil zeggen elektrisch, brandstofcel, waterstof. Dat Airbus toch 
al substantieel investeert in deze ontwikkelingen maakt dat de legitimiteit mede sterk afhangt van waar 
de fondsen precies voor worden gebruikt en welke toegevoegde waarde de via NGF aangevraagde 
fondsen zullen hebben ter versnelling van de internationale ontwikkeling en versterking van de rol van 
de Nederlandse industrie daarin.  

Met het NGF aansluiten bij deze ontwikkelingen en daarmee een goede uitgangspositie voor Nederland 
creëren zal deze ontwikkelingen versnellen. Het is hierbij belangrijk goed aan te sluiten bij deze 
programma’s.  

Bij de e-fuels is het van groot belang om de energie-efficiëntie van het productieproces, als cruciale 
factor voor de opschaalbaarheid, te verbeteren. 

5. Subsidiariteit: het voorstel is gericht op problemen en/of kansen die op rijksoverheid niveau 
uitgevoerd moeten worden. Het gaat hier om een randvoorwaarde. 

De voorgestelde projecten hangen voldoende samen om allemaal vooral relevant te zijn door 
coördinatie op nationale schaal; een regionale ‘einzelgang’ zou de ontwikkeling kunnen belemmeren, 
wat niet wegneemt dat projectonderdelen over diverse regio’s verspreid worden gerealiseerd. Een punt 
van aandacht vormt de rationale van de verdeling van projecten over de vijf luchthavens van nationaal 
belang. Doelmatigheid zou hier leidend moeten zijn. Gezien de internationale ontwikkeling is het 
noodzakelijk sterk aan te sluiten bij de ontwikkelingen bij Airbus maar ook Embraer. Deze twee OEM’s 
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lijken nu het meest in te zetten op een radicale vernieuwing. Zonder een significante bijdragen van het 
NGF zal Nederland hier alleen een ondergeschikte rol in kunnen spelen. 

6. Het gebruik van de laatste wetenschappelijke en technologische inzichten. 

Onze analyse is dat men voldoende gebruik maakt van de laatste inzichten. Het feit dat zowel het NLR 
als de TU Delft deel uitmaken van het programmateam geeft ons voldoende vertrouwen dat de laatste 
kennis en de nog te ontwikkelen kennis goed geïntegreerd zullen worden. 

7. De aansluiting bij internationale ontwikkelingen en/of buitenlandse voorbeelden. 

Het voorstel signaleert zelf al dat hier de grootste uitdagingen liggen. Op het gebied van de e-fuels 
ontstaan meer en meer initiatieven verspreid over de wereld. Weliswaar opereren de meeste bij LiT 
betrokken bedrijven en organisaties sterk internationaal, toch wordt in hoofdstuk 2 van het LiT de 
strategische onderbouwing sterk vanuit het Nederlandse perspectief beredeneerd. Dat is jammer omdat 
verduurzaming van de luchtvaart niet alleen wereldwijd noodzakelijk is, maar ook nooit door Nederland 
bepaald of zelfs maar uitgevoerd kan worden. Het voorstel kan op dit vlak nog versterkt worden. 
Weliswaar kun je koploper zijn bij de ontwikkeling van synthetische brandstoffen, maar als de rest van 
de wereld niet meedoet zullen die te duur blijven om alleen in Nederland toe te passen tenzij daar zeer 
veel subsidie op wordt gegeven. Dat geldt nog sterker voor de net zo noodzakelijke 
doorbraaktechnologie: de realiteit is dat Nederland slechts een kleine speler is bij het bepalen van de 
toekomstige vloot van vliegtuigen en de technologie die daarin wordt toegepast. Het is daarom van 
belang zorgvuldige keuzes te maken op welke technologieën wel en op welke niet in te zetten. Het 
voorstel heeft deze keuzes inderdaad gemaakt. Het is ook bij de uitvoering van de plannen van belang 
dat dit continu gemonitord wordt omdat de komende negen jaar de huidige prioriteiten door 
ontwikkelingen elders ingehaald kunnen worden. 

In vrijwel de hele wereld is het besef doorgebroken dat de luchtvaart versneld moet verduurzamen. Dit 
wordt onder andere zichtbaar in het nieuwe Clean Aviation programma van de EU. Om een belangrijke 
rol te spelen, ook in dit programma, doet Nederland er goed aan te kijken naar wat andere landen doen 
en waar mogelijk samen te werken of specialiteiten op te zoeken waar we als land een leidende rol in 
kunnen spelen. Vooral NGF-gefinancierde matchings-gelden kunnen hier een belangrijke positieve 
bijdrage leveren omdat ze Nederlandse partners beduidend aantrekkelijker maken. Het idee van 
matchinggelden dient derhalve explicieter opgenomen te worden in de voorstellen.  

8. De aansluiting bij de comparatieve voordelen van Nederland. 

Ook hier zijn kanttekeningen te plaatsen. Sterke punten zijn: 

• Gebruik maken van de bestaande hoogwaardige kennisinfrastructuur 
• Een redelijke thuismarkt als het gaat om e-fuels. 
• Een sterke MRO-en maak-industrie voor onderdelen van vliegtuigen. 
• Een goeie ligging binnen West-Europa met kansen om ook via andere vervoerwijzen en ICT 

internationale connectiviteit te verbeteren.  
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• Ervaring met het huisvesten van diverse internationale instituten en een stevige positie in ICAO 
zodat bijvoorbeeld de door ons voorgestelde e-fuel Exchange een goede plek zou kunnen 
vinden binnen Nederland. 

Meer aandacht vragen de volgende punten: 

• Nederland lijkt niet te beschikken over voldoende duurzame energie om een grote productie 
van e-fuels te leveren. Het streven om wel die grootste productie-hub te willen worden wordt 
in LiT opgelost via de waterstof-hub in Groningen, maar andere oplossingen zijn denkbaar en 
mogelijk in vele opzichten, onder andere energetisch en milieukundig, superieur. We bevelen 
aan om dit eerst te onderzoeken voordat de ontwikkeling van de methanol-route en H2Gate. 
Die laatste kan zal zeker nodig zijn maar kan mogelijk, beter de vraag invullen voor vele andere 
sectoren die waterstof nodig hebben, zeker wanneer ook de e-fuel zelf kan worden ingevoerd 
of gebruikt via de door ons voorgestelde e-fuel Exchange. Nederland vormt een prima plek 
voor dat laatste instituut.  

• Nederland heeft geen ‘zelfscheppende’ vliegtuigindustrie (bouwt niet zelf vliegtuigen). 
Daardoor zijn deze ontwikkelingen vooral nuttig als de ontwikkeling ervan direct aan een OEM 
(Original Equipment Manufacturer zoals Boeing, Airbus of Embrear) kan worden gekoppeld. 
We bevelen aan om een deel van de financiering aan randvoorwaarden van aansluiting bij een 
OEM te onderwerpen en een deel beschikbaar te maken als matching bij Europese projecten.  

• LiT onderbouwt de noodzaak voor verduurzaming met de stelling dat luchtvaart, bij 
ongewijzigd beleid, met gemiddeld 3,6% per jaar zal groeien en dus wel zal moeten 
verduurzamen. Deze groei is gebaseerd op projecties van ICAO en RefuelEU. Echter, dit soort 
projecties vormen geen ‘onvervreemdbaar recht’ op deze groei. Bovendien ligt er ook een taak 
om te verduurzamen als er geen groei is. De vraag is eerder omgekeerd: welke groei past binnen 
de door de Luchtvaartnota en internationale milieuverdragen gestelde randvoorwaarden voor 
duurzaamheid (bijvoorbeeld nul-emissies in 2050) en gegeven de ontwikkeling van duurzame 
technologie binnen de luchtvaart. Het concept van de Luchtvaartnota stelt duidelijke kaders 
zoals het CO2-plafond en de SAF-bijmengverplichting. Voor geluid bestaan al limieten als 
gevolg waarvan Schiphol in 2018 en 2019 niet verder kon groeien. Wanneer de efficiency en 
de capaciteit van de SAF-fabrieken achterblijft, dan kunnen dergelijke doelstellingen alleen 
nog maar gehaald worden bij een geringer volume en dus geringere groei. Daarom is het 
belangrijk om binnen Flying Vision substantieel aandacht te besteden aan de mogelijkheden 
van andere vormen van connectiviteit dan via de lucht. Ook is een vraag wat dat voor gevolgen 
kan hebben voor de rentabiliteit van de LiT-projecten en de lange-termijn bijdragen aan de 
Nederlandse economie. Door de impact op het verdienmodel van e-fuels te koppelen aan de 
productie en handel ervan gaat men voorbij aan het veel grotere effect van het voorkomen van 
krimp van de luchtvaart als gevolg van zonder voldoende e-fuels onhaalbare milieudoelen. Dit 
punt vergt meer aandacht in het plan. Ook als er geen groei van de luchtvaart plaats vindt, zullen 
ontwikkelingen hard nodig blijven om de bestaande vloot snel duurzamer te maken. 

9. De aansluiting van het voorstel bij bestaande nationale initiatieven en prioriteiten. 
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Op luchtvaartgebied is deze zeker aanwezig: ongeveer alles en iedereen op luchtvaartgebied is 
betrokken en derhalve ook een groot deel van de bij partijen reeds lopende duurzaamheidsprojecten. 
Wat hier wel lastig is, is dat het een vervoerssectorale aanpak behelst. Het gaat alleen over internationale 
luchtvaart, terwijl het aantal internationale grensoverschrijdingen per auto aanzienlijk groter is dan per 
vliegtuig en ook bus en trein grote aantallen genereren – in ieder geval in de jaren voor de crisis - snel 
groeiden. Wanneer men bedenkt dat bij alle grondgebonden personenvervoerwijzen de milieuprestatie 
nu al fors beter is en de transitie naar nul-emissies zich in de implementatiefase bevindt moge duidelijk 
zijn dat het project veel meer vanuit de gehele internationale connectiviteit moet worden ontwikkeld. 
Voor zowel de reiziger als de BV Nederland, is de mogelijkheid tot verplaatsen, de mobiliteit en 
connectiviteit, het belangrijkst en is de wijze van verplaatsen sterk afhankelijk van allerlei andere 
factoren. Daar komt bij dat ook de Luchtvaartnota deze kansen ziet en uitgaat van zeer forse groei van 
reizen per trein. Daarom is het jammer dat het voorstel dat niet benoemd, en er ook geen consequenties 
uit trekt. Een balans tussen kwaliteit, netwerk en omvang van de vervoerbewegingen is belangrijk. 
Vandaar onze aanbeveling de scope van Programmalijnen 4 en 5 juist op dit gebied fors uit te breiden 
en heel LiT te laten monitoren door de door ons voorgestelde Raad van Advies.  

10. De toekomstbestendigheid en groeipotentieel van het voorstel. 

E-fuels 

Zoals eerder opgemerkt is het beslag van e-fuel productie op duurzame energie erg hoog. Wereldwijd 
geldt dat wanneer e-fuel productie haar huidige overall efficiency van circa 20% niet verbetert, de 
luchtvaartsector rond 2050 circa 60% van alle hernieuwbare energie zal gebruiken die de IEA verwacht 
in haar zero-emissies scenario’s. Dat is geen realistisch aandeel. Theoretisch kan de efficiency van e-
fuel productie in de buurt van 60% komen, maar dan is nog zo’n 20% van alle hernieuwbare energie 
wereldwijd nodig. Dit energie-aspect speelt juist ook in Nederland, waar huishoudens, wegverkeer, 
industrie, datacenters een alsmaar groter beroep op doen op wind en zonne-energie. Hoewel het 
groeifonds expliciet vraagt om de directe voordelen voor Nederland, kan men zich afvragen of productie 
op plekken waar een intensievere en constantere hernieuwbare energiebron beschikbaar is, uiteindelijk 
niet kan leiden tot een snellere ontwikkeling van de wereldwijde e-fuel productie. Het fundamentele 
economische effect van de NGS-bijdrage van LiT ligt niet zozeer het in Nederland produceren van e-
fuels, maar juist in het wereldwijd veilig te stellen van een zekere hoeveelheid luchtvaart en tegelijk 
binnen de grenzen voor duurzaamheid te blijven. Dan kan namelijk de economische bijdrage van 
luchtvaart behouden blijven terwijl die zonder duurzame energie verloren zou kunnen gaan voor 
Nederland en de rest van de wereld. In comparatief opzicht is dus een zo groot mogelijke ruimte voor 
de wereldluchtvaart waarschijnlijk van groter belang dan het zelf produceren van een groot deel van de 
e-fuels die deze ruimte moet creëren binnen de Nederlandse grenzen. Is de leverantie van hernieuwbare 
energie zodanig constant dat dat tot de hoogste energetische en economische efficiëntie van de productie 
van e-fuels leidt? Eerder in onze reactie hebben we al aandacht besteed aan de kansen die hier liggen 
en hoe dit het beste georganiseerd zou kunnen worden. Om een groter deel binnen de Nederlandse 
grenzen te houden zou men nog kunnen bekijken of de ongebruikte overproductie van windenergie 
soelaas kan bieden. Dat is een goedkope energiebron, maar betekent wel dat de productiecapaciteit van 
de e-fuel fabrieken niet ten volle kan worden gebruikt.  
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Doorbraaktechnologie 

Wereldwijd zal de luchtvaartsector absoluut doorbraaktechnologie moeten inzetten om zowel nul-
emissies te worden als groei te kunnen genereren. Uitgaande van een nul-emissies toekomst, is deze 
technologie zeer kansrijk. De vraag in hoeverre Nederland daarvan profiteert hangt vooral af van het 
succes van de Nederlandse toeleveringsindustrie om haar in het kader van doorbraaktechnologie 
ontwikkelde producten te kunnen wegzetten bij de vliegtuigbouwers in de wereld. Zoals LiT al aangeeft 
is dit lang niet zeker. Vandaar de suggestie om te kijken in hoeverre het verstandig is om de 
Groeifondsbijdrage deels in te zetten als matching voor internationale samenwerkingsprojecten of om 
internationale aanpak voorwaardelijk te maken.  

11. De mate van innovatie en brede toepasbaarheid. 

Deze is hoog. De voorstellen liggen op het niveau van het beste dat in de wereld wordt gedaan op dit 
moment. Ook is de keuze van projecten en technologieën de meest voor de hand liggende.  

12. De mate waarin een voorstel bijdraagt aan het versterken van de innovatiekracht van een 
ecosysteem of sector. 

Ook dit is zeker op orde. De doorwerking in onderwijs en onderzoek zal zeker bijdragen aan de 
innovatiekracht van de sector. Wel mist de bredere notie van internationale mobiliteit voor studenten 
en onderzoekers.  
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5 Kwaliteit van het plan 

5.1 Algemeen 

Het plan is opgezet met behulp van een groot aantal stakeholders uit de Nederlandse luchtvaartsector. 
Alle belangrijke spelers zijn vertegenwoordigd. De voorgestelde projecten zijn goed doordacht en 
snijden hout. Op sommige plekken is te zien dat het plan onder grote tijdsdruk tot stand is gekomen 
maar de kwaliteit van de plannen heeft daar niet onder geleden. 

5.2 Criteria 

1. De doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie. 

Nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaart gaan altijd langzaam en kosten veel geld. Dit heeft onder 
andere te maken met het enorm hoge veiligheidsniveau van de luchtvaart. Maar dat is niet uniek voor 
Nederland. Dit geldt voor de hele wereld omdat de veiligheidseisen over de hele wereld geharmoniseerd 
zijn. Het is voor een enkel land ook al lang niet meer financieel haalbaar om een eigen zelfscheppende 
vliegtuigindustrie overeind te houden. Binnen Europa heeft dit geleid tot de vorming van het 
Airbusconsortium en het verdwijnen van de nationale vliegtuigfabrieken.  

In het kader van dit voorstel is het daarom goed te beseffen dat een minimale benodigde investering 
voor een conventioneel nieuw type vliegtuig in de orde van 10-20 miljard euro ligt. Een nieuw type op 
basis van doorbraaktechnologie zal nog veel grotere investeringen vergen. Een dergelijk niveau van 
investeringen is in Nederland niet haalbaar. Daarom is het belangrijk om via dit plan de juiste 
activiteiten te kiezen die enerzijds aansluiten bij de bestaande expertise en anderzijds uitzicht bieden op 
het genereren van toekomstige verdiencapaciteit. Het voorstel geeft voldoende argumenten ter 
onderbouwing van de deelplannen dat dit inderdaad het geval is.  

Hierbij moet wel voldoende aandacht besteed worden aan de lange doorlooptijd van de ontwikkelingen. 
Met financiering uit het Groeifonds kunnen belangrijke eerste stappen gezet worden. Na het beëindigen 
van dit werk zal er nog veel doorontwikkeling nodig zijn voordat de implementatie voltooid is. In de 
tussentijd is er wel waardevolle kennis en ervaring opgedaan en zijn er technologieën (door)ontwikkeld 
die bijdragen aan een goede uitgangspositie van Nederland.  

Tegelijkertijd moet ook gekeken worden naar de verdere toekomst. In die zin is het goed te vermelden 
dat in het regeringsakkoord van de nieuwe regering specifiek wordt vermeld dat ten eerste de belasting 
op vliegen (vliegtaks) omhoog zal gaan maar tegelijkertijd ook vermeld wordt dat een deel hiervan 
beschikbaar zal komen voor de verduurzaming van de luchtvaart. Dit geeft ten eerste een goede 
stimulans om een eerlijker prijs te betalen voor vliegen “De vervuiler betaalt” en aan de andere kant 
zorgt het er ook voor dat de ontwikkelingen na de uitvoering van dit plan door zullen gaan. De gedane 
investeringen in het kader van dit plan zullen daarmee alleen maar toenemen in doelmatigheid.  

2. De formulering van tussentijdse doelen, mijlpalen, prestatie-indicatoren, fasering en 
planning. 



 31 

Bij alle voorstellen is een planning en fasering aangegeven. Alle betrokken partijen zijn duidelijk 
genoemd met hun specifieke bijdragen. De tussentijdse doelen en de belangrijkste KPI’s zijn genoemd. 
Hierbij is nog een onderscheid gemaakt tussen proces gebonden KPI’s en resultaat KPI’s. Deze zijn 
veelal ook gekwantificeerd en daarom goed meetbaar. 

3. De omschrijving van de praktische en juridische uitvoerbaarheid van het voorstel en de 
haalbaarheid van de implementatie. 

De technisch –inhoudelijk beschrijving van de vier programmalijnen is goed uitgevoerd. Voor alle 
programmalijnen worden duidelijk de verschillende fasen weergegeven. Ook wordt aangegeven in 
welke van die fases steun vanuit het Nationaal Groeifonds wordt gevraagd. Deze opzet is helder en 
ambitieus maar realistisch. Daarbij merken we wel op dat een programma van deze duur en omvang 
ook onzekerheden en risico’s heeft. Die worden in het plan geadresseerd. Zie ook wat we daarover 
onder punt 4 vermelden en de mogelijk uitgebreidere rol van Flying Vision. 

Wij hebben geen juridische achtergrond. Het lijkt ons daarom niet opportuun een analyse te geven van 
de juridische haalbaarheid. 

4. Het overzicht van plan specifieke risico’s, kansen, afhankelijkheden en bijbehorende 
beheersmaatregelen. 

In de beschrijving van de overkoepelende risico’s van het plan alsmede de beschrijving van de 
programmalijnen is voldoende aandacht besteed aan de verwachte risico’s en de mitigatie daarvan. 
Belangrijk is het wel te beseffen dat de grootste risico’s altijd liggen in de “unknown unknows”, de 
risico’s die men nu nog niet kan zien aankomen, zoals bijvoorbeeld een wereldwijde pandemie die de 
hele sector vrijwel stillegt dat de afgelopen jaren was. Het is belangrijk dit te beseffen, maar ook te 
beseffen dat je dit niet kunt voorkomen. Het is daarom ook belangrijk een voldoende flexibele structuur 
te maken die dergelijke risico’s kan ontdekken en waar mogelijk kan mitigeren.  

In die zin pleiten wij voor het geven van een belangrijker en langdurigere rol aan de Flying Vision. 
Deze groep zou een rol kunnen spelen enerzijds in het bewaken van voldoende samenhang tussen de 
verschillende programmalijnen en het op tijd bijsturen als de omstandigheden en/of de uitkomsten 
veranderen. Maar ook kan Flying Vision een belangrijke regierol spelen als zich onvoorziene risico’s 
voordoen. In de governance kan daarom meer aandacht besteed worden aan de rol van Flying Vision. 

5. Het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom en knowhow (indien relevant). 

De bescherming van intellectueel eigendom en gebruikte en te ontwikkelen kennis lijken op orde. 
Pagina 94 van het plan geeft in een kader voldoende aan hoe dit is geregeld. 

6. De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem. 

Een sterk punt van het plan is dat het is samengesteld door een programmateam van vijf partijen maar 
met daarnaast tegelijk een zeer grote groep van deelnemende partijen die de hele Nederlandse 
luchtvaartsector vertegenwoordigen. In die zin geeft het plan een overzicht weer van alle plannen in het 
land. Omdat de luchtvaart bij uitstek een internationale sector is moet voor flankerend beleid en andere 
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initiatieven binnen het ecosysteem eerder naar de rest van Europa dan naar de rest van Nederland 
gekeken worden. Het is belangrijk dat er goed wordt aangesloten bij de Europese programma’s als 
Clean Aviation en SESAR 3. Dit plan biedt daartoe de nodige mogelijkheden. Hierbij is het wel van 
belang dat de aandacht niet te breed verspreid wordt omdat het dan veel lastiger zal worden op gebieden 
een leidende rol te gaan/blijven spelen. Dat zou de toekomstige verdiencapaciteit van Nederland in 
gevaar brengen. 

Tegelijk plaatsen we een kanttekening bij de eenzijdige focus op luchtvaart alleen. Dat kan leiden tot 
een vernauwing van het probleem tot het stimuleren van de luchtvaart omdat dat het enige is waarmee 
internationale connectiviteit kan worden gerealiseerd binnen het denksysteem van LiT. Wij denken 
echter dat dat geen optimale weg is. Wanneer meer milieuvriendelijke andere vervoerwijzen een markt 
zouden kunnen veroveren op de luchtvaart is het, gezien de enorme uitdagingen om luchtvaart nul-
emissies te maken, verstandig die niet-luchtvaart oplossingen te accommoderen waar dat enigszins 
mogelijk is. Dus waar de Luchtvaartnota als doel heeft 100.000 vluchten op korte afstand naar de trein 
over te laten gaan, is het niet doelmatig juist voor deze korte afstanden nul-emissie luchtvaart te 
ontwikkelen tenzij dit vooral een duidelijke stepping stone is naar juist de langere afstanden. Het 
ecosysteem is niet zozeer ‘luchtvaart’, maar ‘internationale connectiviteit’. Dit kan worden 
ondervangen door een maatschappelijk brede Raad van Advies met goed gedefinieerde bevoegdheden 
in het leven te roepen en de taken in Programmalijn 4 (en 5) uit te breiden tot het bredere ecosysteem.  

7. De onderbouwde begroting (per activiteit). 

Hoofdstuk 4 van het plan geeft zowel voor de centrale organisatie als de vier programmalijnen een 
financiële onderbouwing. De gepresenteerde overzichten zijn duidelijk en uitgesplitst over de hele 
periode van het plan. Voor ons als niet-economen is het echter lastig deze begroting op waarde te 
schatten. Datzelfde geldt ook voor het geprognosticeerde verdienvermogen. 

8. De beschrijving en onderbouwing van de mate van co-bekostiging en/of financiering (per 
activiteit). 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor het vorig item. 

9. Additionaliteit: bekostiging van het voorstel leidt niet tot verdringing van andere publieke en 
private bekostigings- en/of financieringskanalen. 

Uit het plan en ook uit eerdere onderzoeken blijkt dat de hier voorgestelde ontwikkelingen niet tot stand 
zouden komen zonder de gevraagde bijdrage. Dit is de afgelopen drie jaar uitgebreid onderzocht in het 
kader van de Duurzame Luchtvaart Tafel (DLT). Aan de DLT zijn door de gezamenlijke Nederlandse 
luchtvaartsector diverse actieplannen ontwikkeld. Tot uitvoering van deze plannen is het echter niet of 
in slechts zeer geringe mate gekomen vanwege gebrek aan middelen en marktzekerheid. Voor deze, 
vaak risicovolle, ontwikkelingen zijn momenteel geen andere financieringsbronnen van voldoende 
omvang beschikbaar, noch in de publieke sector, noch in de private sector.  

De bekostiging van de beschreven plannen zal daarom niet leiden tot verdringing van andere 
bekostigings- en/of financieringskanalen. Sterker nog, door deze middelen ook (deels) in te zetten als 
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matching voor Europese financiering, zouden ze zelfs een additionele stroom van middelen kunnen 
openen die anders voor Nederland gesloten zou blijven. 

10. De omschrijving van monitoring en evaluatie van de implementatie. 

In het plan wordt ook aandacht besteed aan de monitoring en evaluatie van de implementatie. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat praktische implementatie in de luchtvaart vaak veel doorlooptijd in beslag 
neemt. Afhankelijk van de programmalijn zal dat al tijdens de looptijd van het programma of pas daarna 
tot (commerciële) implementatie leiden. Wel lijkt het waarschijnlijk dat door de uitvoering van het plan 
de implementatie versneld kan worden. 
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6 Randvoorwaarden, samenwerking en governance 

6.1 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden voor Flying Vision worden besproken in paragraaf 3.5 van het voorstel en 
samenwerking en governance komen in 3.6 aan bod. Doelstellingen voor de randvoorwaarden zijn het 
versterken van het Nederlandse luchtvaart ecosysteem, het bereiken van internationale aansluiting en 
het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Dit wordt gemonitord door KPI’s te formuleren 
voor het aantal innovaties en de versnelling van de valorisatie van duurzame innovaties in de 
Nederlandse luchtvaart, deelname van Nederlandse bedrijven en onderzoeksbureaus in Europese 
programma’s, reductie van de uitstroom van toptalent naar andere industrieën en vergroting van het 
aantal studenten dat voor een studie in de luchtvaart kiest.  

Het valt ons op dat onder ‘randvoorwaarden’ eigenlijk ‘ondersteunende acties’ zijn begrepen. 
Randvoorwaarden zien wij eerder als bijvoorbeeld externe factoren zoals een bepaald beleid van de 
Nederlandse regering, de Europese Commissie, de ICAO en de mate waarin de sector succesvol de in 
de Luchtvaartnota/Akkoord duurzame luchtvaart is en de sector kapitaalkrachtig genoeg is en blijft om 
de transitie door te maken. Want wat gebeurt er als de veronderstelde duurzaamheidsacties uit het 
Akkoord duurzame luchtvaart en de inmiddels vastgestelde Luchtvaartnota de komende jaren niet 
materialiseren? Welke onderdelen van LiT zijn afhankelijk daarvan welke kunnen evengoed doorgaan? 
Het LiT bevat diverse acties om de doelen te ondersteunen. De eerste actie, versterken van het 
ecosysteem, is goed opgezet. De tweede – Internationale samenwerking – blijft hangen in mooie 
voornemens, die, wanneer waargemaakt, de aansluiting helpen, maar waarvoor geen duidelijke strategie 
lijkt te zijn opgezet. We stellen voor om een goed afgebakend fonds te creëren om, binnen de aanvraag 
van LiT, de matchingsgelden die bij vrijwel alle Europese projecten bijgedragen moeten worden, zeker 
te stellen voor zover het overheidsgeld kan zijn. Dat maakt dat Nederlandse partners gewilde partners 
in consortia zullen zijn. Succesvolle partners in Europese consortia hebben niet alleen een hoge kennis 
en expertise en faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling, maar ook een goede kennis van de wegen 
waarlangs Europese projecten succesvol geacquireerd kunnen worden en kennis van hoe je het beste 
consortia samenstelt, welke partners kansrijk zijn en welke voorwaarden er bestaan. Het acquireren en 
runnen van Europese projecten is een vak apart en het verdient aanbeveling om hiervoor scholing en 
training voor projectleiders en proposal-schrijvers op te zetten. Een actieplan voor positionering van 
Nederland lijkt ons een goede eerste stap maar onvoldoende omdat deelname in consortia niet gebeurt 
op basis van reclame en marketing maar op basis van weten hoe je voorstellen schrijft en met wie. De 
KPI’s voor deze activiteit zouden ten minste ook de omvang van de EU-gelden die worden 
binnengehaald moeten bevatten, omdat die omvang een proxy is voor de deelname aan de Europese 
luchtvaartsector en innovatie. 

De derde activiteit beoogt de kwaliteit en kwantiteit van de arbeidskrachten te borgen. Het is evident 
dat dit noodzakelijk is en ook dat dit gebaseerd moet worden op prognoses van de behoefte vanuit de 
Nederlandse en internationale luchtvaartsector. 
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6.2 Samenwerking en governance  

Paragraaf 3.6 beschrijft het systeem van governance en samenwerking. De verdeling van het geld wordt 
gestuurd door de Stuurgroep Overheid bestaande uit vertegenwoordigers van I&W en EZK. De 
Stuurgroep Overheid wordt ondersteund door bestaande subsidiegevers namelijk RVO en de (nog op te 
richten) subsidie uitvoeringsorganisatie van I&W, die het verlenen van de subsidies uitvoeren. Het 
uitgeven van het geld wordt bestuurd door Het Bestuur maar uitgevoerd door het Program Office dat 
per Programmalijn het dagelijks bestuur verzorgt. De uitvoering van de projecten en onderzoeken vindt 
plaats door de bedrijven in consortia. Het is de vraag hoe de over twee ministeries gespreide uitvoering, 
doelmatig is te houden. Daar moet meer duidelijkheid over komen en daarbij zou ook de vraag moeten 
worden gesteld waarom het RVO, een bestaande uitvoeringsorganisatie met veel ervaring op het gebied 
van innovatie en duurzame technologieontwikkeling, deze uitvoeringstaken niet beter op zichzelf zou 
kunnen doen. Een scherpe afbakening van wie wat doet is essentieel evenals eenduidige regels en 
criteria voor toekenning van gelden.  

Daarnaast wordt ten behoeve van de versterking van het ecosysteem de Algemene Vergadering 
opgericht waarin alle in de consortia participerende bedrijven en organisaties zitting hebben en die 
besluiten van Het Bestuur kan bekrachtigen. Een laatste onderdeel in het organisatieschema (Figuur 40 
van het voorstel) vormt de Duurzame luchtvaarttafel. Deze wordt genoemd omdat LiT voor een deel 
invulling geeft aan de Luchtvaartnota en het Akkoord duurzame luchtvaart, dat door de tafel is 
onderschreven. Wat we missen is een onafhankelijke Raad van Advies, die bindende adviezen kan 
geven over de richting van het project en met een samenstelling die uit meer dan alleen de 
luchtvaartsector bestaat. In de volgende sectie beschrijven we hoe dit er uit zou kunnen zien. 

6.3 Criteria  

1. De expertise, uitvoeringscapaciteit en reputatie van betrokken partijen. De ervaring en 
trackrecord (bewezen kwaliteiten en resultaten) van het management. 

Hier hebben we geen twijfels over. 

2. De afspraken tussen de partijen over de samenwerking, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en de afgesproken financiële en/of inhoudelijke bijdragen. 

Dit hangt samen met de governance en organisatie van het plan. Deze wordt onder het volgende punt 
besproken.  

3. De onderbouwing van een robuuste en effectieve governance (bestuur en organisatie) die 
slagvaardige besluitvorming en scherpe keuzes mogelijk maakt door een heldere beschrijving 
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor verschillende organen, waaronder op 
strategisch en financieel vlak. 

De algemene opzet van de governance voldoet als het gaat om de verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen overheid en sector en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden binnen tussen de 
partners. Tegelijk is er wel een aantal kanttekeningen bij de huidige opzet te plaatsen: 
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5. In de huidige opzet lopen monitoring, kwaliteitscontrole, toetsing en sturing door elkaar. Van 
onafhankelijke toetsing is geen sprake behalve mogelijk op het niveau van de twee betrokken 
ministeries. Bijvoorbeeld, voortgang wordt gemeten met behulp van DASAL, één van de 
activiteiten in programmalijn vier. Daarmee kan de kwaliteit van DASAL zelf natuurlijk niet 
worden gemonitord. Hetzelfde geldt voor het Program Office dat zowel uitvoering als controle 
doet. Dat lijkt ons geen wenselijke situatie.  

6. Hoewel de twee meest relevante ministeries worden benoemd waar verantwoording aan moet 
worden afgelegd, vragen we ons af waarom LNV niet ook wordt betrokken in verband met de 
stikstofproblematiek en geluidhinder in natuurgebieden en het Ministerie voor VWS in verband 
met de gezondheidseffecten van emissies van geluid en schadelijke stoffen naar de lucht. Het 
risico bestaat dat oplossingen in het ene milieu- of gezondheidsdomein leiden tot extra belasting 
in één of meer andere domeinen. Door alle beleidsdomeinen te betrekken kan dit mogelijk 
worden voorkomen. 

7. Er is niet voorzien in een regeling of aanpak in het geval dat conflicten ontstaan over de 
prestaties van Het bestuur en het Program Office. In een dergelijk langlopend en omvangrijk 
project is het bijna ondenkbaar dat er geen geschillen zullen ontstaan en het verdient 
aanbeveling daar vooraf procedures voor te ontwikkelen. Ook lijkt het verstandig de monitoring 
op afstand van de uitvoering te zetten of onder de verantwoordelijkheid van 
Uitvoeringsorganisaties overheid. Een externe ‘Raad van Advies’ zou hier een goede rol 
kunnen spelen. Een dergelijke Raad van Advies zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers 
van de relevante ministeries (dus meer dan I&W en EZK), de brede wetenschap (niet alleen uit 
de luchtvaart of luchtvaart-economische hoek, maar inclusief disciplines als milieukunde, 
reisgedrag, andere vervoerwijzen, ICT, internationale netwerkvorming), NGO’s, en mogelijk 
een luchtvaartbranche-organisatie. De Raad van Advies moet op een aantal afgebakende 
terreinen sturend gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. 

8. De governance structuur is sterk naar binnen gericht: alleen partijen die direct met luchtvaart 
te maken hebben spelen er een rol in. Dat is op zichzelf verdedigbaar voor de puur luchtvaart-
technische aspecten van het plan, maar wringt omdat bij duurzaamheid juist de relatie met de 
omgeving, de rol van luchtvaart in de internationale connectiviteit van Nederland, de 
verhouding tot andere vervoerwijzen en communicatiemiddelen, de rol van luchtvaart in de 
economie, maar ook zaken als de wereldwijde ontwikkeling van de economie, de positie van 
Europa en de consequenties van het globale klimaatbeleid van groot belang kunnen zijn. 
Hoewel er geen twijfel over is dat een zekere hoeveelheid luchtvaart naar netto nul-emissies 
gebracht kan worden gemaakt met behulp van e-fuels en later van vliegtuigen waarvoor 
waterstof een energiebron vormt, is lang niet duidelijk of ongelimiteerd groeiende luchtvaart 
naar nul-emissies kan gaan met behulp van deze twee technische methoden. Zo is te berekenen 
dat de wereldwijde luchtvaartsector ergens tussen 2040 en 2050 ongeveer 20-60% van alle 
duurzame energie nodig zou hebben wanneer het aandeel e-fuels in 2050 naar 100% moet 
groeien. Dat kan dus een beperking leggen op de groei van de wereldwijde en daarmee (het nut 
van) een sterke hub of relatief omvangrijke Nederlandse luchtvaart. In een eventueel lage 
groeiscenario zal de economische waarde van luchtvaart voor Nederland mogelijk fors inboeten 
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en wellicht de waarde van spoor-en wegverbindingen en relaties met fysiek minder ver 
weggelegen bestemmingen juist toe.  

9. Voorts spelen de ontwikkelingen van Nederlands beleid op het gebied van geluidhinder, 
stikstof, PM, ruimtegebruik, natuur- en stiltegebieden een grote rol in de mate waarin groei van 
de luchtvaart binnen de Nederlandse context haalbaar is. De vraag is hoe de huidige governance 
structuur richting geeft aan de verbondenheid met de wereld buiten luchtvaart. Hoe verhoudt 
bijvoorbeeld het idee om op korte termijn tussen Rotterdam en Londen te gaan vliegen met een 
waterstofvliegtuig zich tot de doelstelling geformuleerd in de Luchtvaartnota naar vervanging 
van circa 100.000 vluchten op korte afstanden naar de trein? Juist de markt met Londen speelt 
in die overgang een essentiële rol. Het deels wegvallen van zo’n markt voor de trein kan ernstige 
repercussies hebben voor het gehele samenhangende railnetwerk en de kwaliteit, doelmatigheid 
en kosten van het internationale spoorverbindingen. Wij zien een rol voor de Stuurgroep 
Overheid om dit te monitoren met behulp van modellen ontwikkeld bij DASAL. Maar tegelijk 
zou juist de bewaking van de maatschappelijke effectiviteit van het programma onder snel 
veranderende nationale en internationale beleidscontexten een belangrijke rol moeten zijn voor 
een Raad van Advies die meer op afstand staat en dwingend advies kan geven. 

10. De Algemene Vergadering is op zich een prima idee, maar meer ter versterking van het 
ecosysteem dan voor een sturende of controlerende rol.   

 

Wat betreft de risico’s (intern en extern) wordt alleen gekeken naar de risico’s op projectniveau maar 
veel minder naar de risico’s (en kansen) die ontstaan door veranderingen in onder andere milieubeleid 
en economisch beleid op nationaler en internationale schaal. In paragraaf 3.6.8 wordt een 
staatssteunanalyse opgevoerd. Daaruit heeft het voorstel een aantal elementen overgenomen maar 
onduidelijk is welke risico's het eventueel tot ongeoorloofde staatssteun verklaren van onderdelen van 
het plan tot uitvoerings- en financieringsrisico’s leidt. Dit speelt ook bij de tenderconstructie in 
programmalijn 4. 

4. De betrokkenheid en steun van belanghebbenden. 

De rol van directe belanghebbenden in de luchtvaart is goed geregeld. Dat geldt voor toeleveranciers 
en gebruikers van de producten en diensten van LiT. Echter, de bredere rol van maatschappelijke 
organisaties en andere belanghebbenden is niet bijzonder sterk. Met name het idee om bewonersgroepen 
feitelijk geen rol te geven en NGO’s alleen te informeren omdat men veronderstelt dat NGO’s het plan 
zullen ondersteunen, getuigd niet van een goed inzicht in de huidige maatschappelijke discussies. 
Voorts kan duurzame luchtvaart niet alleen met efficiency en emissiefactoren – techniek – worden 
opgelost, maar is het noodzakelijk ook naar volume, groei en de meerwaarde van bepaalde 
luchtvaartsegmenten te kijken. En dus ook om niet-vliegende oplossingen voor de 
luchtvaartproblematiek integraal te beschouwen. Daarom stellen we voor om NGO’s, inclusief enige 
vertegenwoordiging van bewonersgroepen, ICT en vertegenwoordigers van de communicatiesector, de 
spoorwegen, de toeristische sector (inkomend en uitgaand als grote vrager van vervoersdiensten) en de 
autosector integraal een rol te laten spelen bij de aansturing van het plan.  



 38 

De internationale belanghebbenden zouden aanzienlijk beter gewaarborgd kunnen worden door 
concrete co-financiering in alle programmalijnen in te bouwen waardoor Nederlandse partners 
aantrekkelijker worden als deelnemer in internationale consortia. 
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7 Conclusie en additionele vragen 

7.1 Algemeen 

Wij zien in beginsel een duidelijke meerwaarde van subsidie uit het NGF bovenop de effectuering van 
de plannen genoemd in de Luchtvaartnota (o.a. bijmengverplichting en CO2-plafond). De keuze voor 
de programmalijnen zijn precies die onderwerpen waar de beste kansen liggen voor verduurzaming van 
de luchtvaart en zijn duidelijk en doelgericht beschreven. Door inzet van een deel van de verhoging van 
de vliegtaks kunnen ontwikkelingen gedaan met behulp van het NGF ook op de lange termijn 
bestendigd worden. Wij zien dus een grote potentie voor de Nederlandse industrie, maar die zal zich 
alleen kunnen ontwikkelen onder een aantal voorwaarden. 

Zo vragen we aandacht voor de brede inpassing in de nationale en internationale mobiliteit en 
connectiviteit. Ook willen we het belang benadrukken dat de projecten in internationaal verband goed 
te worden verankerd. Dat zal de verdiencapaciteit vergroten en de wereldwijde uitrol van duurzame 
luchtvaart versterken waardoor de lange-termijnwaarde van luchtvaart voor de Nederlandse economie 
beter wordt gewaarborgd. 

Op het gebied van de governance hebben we ook een aantal aanbevelingen gedaan. Het duidelijker 
scheiden van diverse bevoegdheden en toezichthoudende rollen kan de uitvoering verbeteren. Daarnaast 
zien wij ook een belangrijkere en mogelijk wat langduriger rol voor de Flying Vision denktank. 

7.2 Additionele vragen 

Van de beoordelingscommissie van het NGF hebben we vooraf een tiental additionele vragen 
meegekregen, die we hieronder beantwoorden. 

1. Hoe realistisch zijn de ambities afgezet tegen de internationale context, het gebrek aan bewezen 
technologieën, de blijvende groei van de luchtvaart en de vele andere knelpunten? 

Wat betreft de e-fuels denken we dat de onzekerheden in de technologie niet prohibitief zijn. Bovendien 
vormen deze alternatieve brandstoffen de enige optie om de luchtvaart binnen drie decennia 
daadwerkelijk op nul-emissies te krijgen. De vraag is meer tegen welke kosten dat zal zijn en in hoeverre 
andere grenzen – geluid, stikstof, luchtkwaliteit, ruimtegebruik, duurzame energie, groene waterstof – 
toch beperkingen aan de groei van de Nederlandse luchtvaart opleggen en in hoeverre bijvoorbeeld 
beschikbaarheid van “grondstoffen” (o.a. duurzame energie) ook beperkingen aan de groei van de 
wereldluchtvaart oplegt en derhalve ook aan het economisch belang van een grote luchtvaartsector voor 
Nederland.  

De grootste risico’s liggen in het creëren van de markt en de beschikbaarheid van duurzame energie 
voor de productie. Door het grote en vooralsnog blijvende kostenverschil tussen fossiele brandstof en 
e-fuel zullen stevige beleidsinterventies nodig zijn om de e-fuel markt te creëren. Belastingen om 
fossiele brandstoffen uit de markt te prijzen hebben als nadeel dat ze vanaf het eerste moment erg hoog 
moeten zijn om e-fuels goedkoper te maken. Dat is economische niet zo efficiënt zolang e-fuels nog 
nauwelijks geproduceerd kunnen worden. Met subsidies kan een meer geleidelijke weg worden 
gevolgd, maar dat kan weer leiden tot hogere kosten van de productie dan in een ongesubsidieerde 
competitieve markt het geval zou zijn geweest. Een bonus-malus regeling (feed-in regeling), waarin 
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alle subsidies worden gedekt door een langzaam toenemende belasting op fossiel, is in ieder geval 
kosten neutraal voor de overheid en kan zeer effectief zijn (bijvoorbeeld de driewegkatalysator in auto’s 
is langs die weg in zeer korte tijd ingevoerd).   

De beste papieren in termen van zekerstellen van het halen van de milieudoelstelling hebben de in de 
Luchtvaartnota voorgestelde CO2-plafond en bijmengverplichting. Een bijmengverplichting zorgt 
ervoor dat de druk op kostprijsverlaging groot is en daardoor de prijzen efficiënt. De grote hoeveelheden 
(schaarse) duurzame energie benodigd voor de productie van e-fuels maakt dat de geografische locatie 
van deze productie van groot belang is en dat zeker niet alleen binnen Nederland moet worden gekeken 

Wat betreft de doorbraaktechniek zijn de onzekerheden technisch gezien te overzien, maar vergen de 
vele uitdagingen een enorme investering en een lange doorlooptijd. Deze zeer grote investeringen en 
onzekerheid over de markt in de verre toekomst vormen een existentieel risico voor een zelfstandige 
OEM om een zero-emissie vliegtuig in de markt te zetten. Je ziet dan ook dat Boeing er vooralsnog niet 
instapt, maar Airbus er wel serieus naar kijkt. Maar wanneer Boeing niet alsnog aansluit maakt Airbus 
kans het onderspit te delven, omdat deze nieuwe technieken vliegtuigen zullen opleveren die minder 
ver kunnen vliegen met mogelijk minder payload dan de op de oude voet te ontwerpen vliegtuigen.  

Daar staat dan wel tegenover dat die Boeing-vliegtuigen op e-fuels zullen moeten vliegen wat de kosten 
van vliegen ongeveer verdubbelt ten opzichte van nu en zeer waarschijnlijk ook fors hoger zal zijn dan 
van de zero-emissievliegtuigen. Dus dat kan de situatie veranderen. Maar ook 100% e-fuels komen er 
alleen met behulp van een forse stimulering vanuit de nationale overheid en internationale organisaties 
als EU en ICAO en onder de voorwaarde dat voldoende duurzame energie kan worden geproduceerd. 

Voor het afdwingen van nul-emissietechnologie zou de CO2-standaard van ICAO een goed middel zijn 
mits de ICAO in staat is af te wijken van de regel dat hun normen niet technologie sturend mogen zijn. 
Het is zaak voor Nederland om alles uit de kast te trekken om een degelijke internationale afspraak 
mogelijk te maken. Het is verstandig om dergelijke acties, het bewerken van de internationale fora door 
de Nederlandse regering, integraal onderdeel te maken van LiT. Hiervoor is dus flankerend beleid 
gewenst. 

2. Hoe groot zijn de kansen van de Nederlandse luchtvaartindustrie op een internationale schaal? 
Niet alleen qua concurrentie, maar ook als het gaat om de gewenste mondiale transitie. 

In beginsel heel behoorlijk. De aanwezige kennis en kunde is van hoog niveau. Ook bestaan er relaties 
met de bouwers van vliegtuigen als is het gebrek aan een eigen zelfscheppende vliegtuigindustrie een 
nadeel. De mogelijkheden van MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) en het ombouwen van 
bestaande vliegtuigen naar waterstof en/of elektrisch, zien we als een mogelijk kansrijk product op een 
forse wereldwijde markt, hoewel dan wel grote snelheid geboden is aangezien partijen elders in de 
wereld al begonnen zijn met dergelijke ontwikkelingen. Ook op het gebied van e-fuels heeft Nederland 
de expertise in huis en kansen om een rol te spelen in de wereldmarkt. Naast het ontwikkelen van kennis 
en kunde op het gebied van e-fuels zien we meer een rol voor Nederland weggelegd in een intensieve 
samenwerking met andere landen die in deze ontwikkeling voortrekkers zijn. De praktische implicaties 
van het creëren van een wereldmarkt is een uitdaging die nog niet wordt opgepakt, maar waar Nederland 
de juiste papieren heeft om een grote rol te spelen. Het gaat daarbij om de ontwikkeling en vestiging 
van een SAF Exchange (handelsbeurs), in plaats van, zoals LiT doet, uit te gaan van grote 



 41 

marktaandelen van e-fuel productie op Nederlandse bodem. Ook zou Nederland een sterke aanvoerder 
kunnen zijn van een coalitie van landen die vooroplopen met ondersteunende maatregelen als een CO2-
plafond en een bijmengverplichting zoals in beeld bij bijvoorbeeld de EU, en in onder andere Zweden, 
Noorwegen en Duitsland. 

3. Duurzame energievraag- en aanbod: een duurzame luchtvaart is nog steeds een zeer energie-
intensieve sector. Hoe verhoudt de vraag vanuit de luchtvaart zich met andere energievragers 
en de beschikbare infrastructuur? 

Zoals het voorstel ook erkent, is de beperkte beschikbaarheid van de Nederlandse duurzame energie 
een belemmering voor grootschalige productie van e-fuels op Nederlandse bodem. Ook is het 
energetisch niet doelmatig om de in de Luchtvaartnota genoemde 100.000 door spoor vervangbare 
kortste vluchten en wellicht ook nog een deeltje van de wat langere vluchten, toch met vliegtuig plus e-
fuel uit te voeren. De duurzame energievraag van e-fuel plus vliegtuig ligt ruim tien keer hoger per 
vervoerde passagier dan van een elektrische (hoge snelheids-)trein op basis van hernieuwbare energie. 
Hoewel de 100.000 kortste vluchten slechts een klein aandeel van de CO2 veroorzaken, blijft het weinig 
doelmatig om er tien keer meer energie in te steken voor een marginale betere reistijd dan met andere 
vervoerwijzen het geval zou zijn.  

Voor de overige vluchten betekent een en ander ook dat het tot grote volumes wind- en zonne-energie 
leidt. Daarom bevelen we sterk aan om in de e-fuel programmalijn veel meer aandacht te besteden aan 
productie van de e-fuel op plekken waar surplus-energie (door mismatch aanbod vraag) voorhanden is 
of waar extra ruimte gecreëerd kan worden voor de productie van duurzame energie. Vooral de Schiphol 
Groep lijkt een goeie kans te hebben om bijvoorbeeld in de Outback in Australië iets op te zetten samen 
met de luchthaven van Brisbane waar Schiphol Groep 18,72% belang in heeft. Het vervoeren van e-
fuels is aanzienlijk goedkoper dan van groene waterstof. Bovendien kan de door ons voorgestelde SAF 
Exchange het logistieke probleem grotendeels oplossen zonder massaal en duur fysiek vervoer van 
aanvankelijk kleine volumes e-fuel of grondstoffen als waterstof of ethanol. 

4. Vervolgperspectief: Het project loopt tot 2030. Vlootvernieuwing en grote technologische 
vernieuwingen lopen in de luchtvaart erg traag. Hoe ziet het transitiepad eruit na 2030? 

In beginsel gaat LiT ervan uit dat tegen 2030 de belangrijkste innovaties, met name de opschaling van 
e-fuel-productie, voldoende is om naar de markt te gaan. Voorwaarde is dat overheden die markt 
creëren. Voor de doorbraaktechnologie ligt dat anders omdat in 2030 slechts een fractie marktrijp zal 
zijn vergeleken met wat daarna - vooral ná 2050 - nodig zal zijn. Ook hier is overheidsbeleid een 
voorwaarde om de transitie af te dwingen en waar nodig te ondersteunen met een vervolgproject. 

Door op korte termijn de ontwikkeling van nieuwe technologie sterker ter hand te nemen kan Nederland 
zich in een gunstige uitgangspositie maneuvreren. Dat vergroot de toekomstige verdiencapaciteit. Het 
is de internationale consensus dat dit decennium een sleutelrol zal spelen in de toekomstige 
ontwikkelingen. Dus nu is wel het moment om daarbij aan te sluiten en Nederland een goede 
uitgangspositie te geven voor de decennia die daarna volgen waarin de grootschalige uitrol zal gaan 
plaatsvinden. 
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5. Hoe is de samenhang tussen de programmalijnen (wordt wel in het stuk beschreven/verbeeld, 
maar is summier onderbouwd)? Zijn onderdelen ook individueel uitvoerbaar? En wat is per 
onderdeel de toegevoegde waarde/ impact?  

Op zich zijn de twee hoofdelementen – e-fuels en doorbraaktechnologie – de juiste opties om op lange 
termijn de doelstellingen te halen. De luchthavenontwikkeling en Flying Vision zijn daarin 
ondersteunend. Het los uitvoeren van de programmalijnen ligt minder voor de hand. De samenhang is 
duidelijk aanwezig. Het schrappen van één van de twee hoofdlijnen lijkt ons niet doelmatig omdat 
beiden op hun eigen manier noodzakelijk zijn om de doelen te halen en zonder NGF te later, te laat, of 
niet tot stand zullen komen. De integrale opzet van het plan waarbij de hele Nederlandse 
luchtvaartsector is betrokken is daarom een sterk punt van het plan. 

6. Wat zijn relevante ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau? 
Het gegeven dat Airbus en Embraer veel investeren in de doorbraaktechnologie die LiT voorstelt en dat 
de VS vooral op de lijn zit van de e-fuels, maakt dat LiT goed aansluit bij beide internationale 
ontwikkelingen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat beiden in de toekomst hard nodig zullen zijn 
om de luchtvaart duurzaam te maken. Door dit in één geïntegreerd programma te stoppen creëert 
Nederland een goede uitgangspositie daarvoor. 

7. “Innovatie in de luchtvaartsector kent naast technologierisico's ook een hoog marktrisico. … 
De [Nederlandse luchtvaart]sector bestaat uit toeleveranciers, die veel moeten investeren in 
een lang traject zonder zekerheid dat een order of afname volgt.” Als de risico’s zeer groot 
zijn, is dat niet alleen voor bedrijven maar ook voor de overheid een reden om niet te investeren. 
Wat zijn in dit kader de risico’s per onderdeel?  

De kosten van het niet ontwikkelen van zero-emissie luchtvaart bestaan eruit dat luchtvaart 
gemarginaliseerd wordt of dat klimaatverandering niet is op te lossen. Ergens tussen 2040 en 2050 zal 
de wereldwijde luchtvaart zonder revolutionaire transities meer dan alle emissies uitstoten die in Parijs 
zijn afgesproken. Dat is een milieutechnisch en maatschappelijk ongewenst en politiek en economisch 
onwaarschijnlijk scenario. Dus hoewel de risico’s van de transitie fors zijn, is de noodzaak voor de 
transitie existentieel voor de lange termijn toekomst van de luchtvaart. Aangezien het besef van de 
noodzaak van een trendbreuk in emissies wereldwijd is doorgedrongen en ook binnen de 
luchtvaartsector steeds meer gemeengoed wordt, schatten wij de risico’s van niet meedoen aan deze 
transitie groter dan er juist wel aan deelnemen. Dat geldt met name ook voor de Nederlandse economie. 

Daarnaast zal de luchtvaart een belangrijke rol blijven spelen in het vervoer over grote afstanden. Er 
zijn domweg geen realistische vervoersalternatieven hiervoor. Het is niet waarschijnlijk dat er 
intercontinentale treinverbindingen gaan komen vergelijkbaar met de Kanaaltunnel. Het is eveneens 
onwaarschijnlijk dat vervoer over de lange afstanden weer per schip plaats zal gaan vinden. Daar komt 
bij dat ook de internationale scheepvaart een van de andere “hard to abate” sectoren is waar een 
duurzame oplossing niet makkelijk zal zijn. Dit alles maakt dat ontwikkeling van duurzame luchtvaart 
noodzakelijk is.  

8. Is het realistisch dat als gevolg van uitsluitend dit programma de volledige 
duurzaamheidsdoelstellingen in de luchtvaart behaald worden en zero-emissie van CO2 twintig 
jaar eerder wordt bereikt? 
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Het voorstel levert zeker forse bijdragen aan het potentieel om het halen van de genoemde doelstellingen 
te vervroegen. Maar uiteraard hangt dat ook af van het halen van de doelstellingen uit het Akkoord 
duurzame luchtvaart. Die doelstellingen kunnen worden geborgd met het in de Luchtvaartnota 
voorgestelde CO2-plafond en de bijmengverplichting. Het lijkt ons verstandig om toekenning van de 
NGF-bijdrage hard aan die beleidsopties te koppelen.  

Als bijvoorbeeld de 14% bijmengverplichting voor 2030 uit de inmiddels vigerende Luchtvaartnota op 
zeker moment toch niet wordt uitgevoerd dan zou dat grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van 
programmalijn 1. Het verdwijnen van of afzwakken van het CO2-plafond kan grote gevolgen hebben 
voor zowel programmalijn 1 als 2. Overigens heeft Europa in het “Fit for 55” plan ook een 
bijmengverplichting staan. Deze is alleen in de periode tot 2030 minder ambitieus dan het Nederlandse 
plan. Dan nog steeds kan Nederland een voorloperrol op zich nemen door nu al met behulp van 
bijdragen uit het NGF de benodigde kennis en kunde te verwerven en deze internationaal toe te passen. 
Een eventueel afgezwakte ambitie van LiT leidt ook tot het mogelijk niet halen van het CO2-plafond, 
wat consequenties kan hebben voor de volumeontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Daarom is 
een zeer krachtige lobby vanuit de Nederlandse luchtvaartsector en betrokken overheden voor hogere 
internationale ambities van groot belang voor de doelmatigheid van de bijdrage van de NGF-bijdragen. 

Uitsluitend het uitvoeren van het plan voor het NGF zal niet leiden tot het halen van de volledige 
duurzaamheidsdoelstellingen in de luchtvaart. Al was het alleen maar omdat de luchtvaart bij uitstek 
een internationale “tak van sport” is. Dit zal dus altijd gezien moeten worden in het internationale 
perspectief. Door nu gericht te investeren in een aantal zaken kan Nederland zich op die vlakken een 
voortrekkerspositie verwerven en daarmee verdiencapaciteit genereren. De echte implementatie zal 
sowieso langer duren en gepaard moeten gaan met flankerend beleid en een duurzame financiële 
ondersteuning vanuit de markt in samenspraak met de overheid. In ons commentaar hebben we daar 
een traject voor geschetst. 

9. Het risico van pad-afhankelijkheid rond mogelijke dominante technologieën in de toekomst 
wordt ondervangen door een ‘adaptief programma’. Zou het programma opgeknipt kunnen 
worden in de fasering om risico’s te beperken en later te investeren in de ‘winnende 
technologieën’? 

Het aantal paden dat op dit moment technisch gezien realiseerbaar is, is niet groot. Bij alternatieve drop-
in-brandstoffen gaat het om biobrandstoffen, brandstof uit afval en synthetische brandstoffen ofwel e-
fuels. Biobrandstoffen kennen grote bezwaren in relatie tot concurrentie met voedsel en natuur en halen 
geen van allen 100% reductie. Afvalbrandstoffen zijn in beginsel ook op biomassa gestoeld en hebben 
naast het voordeel van één cyclus extra gebruik van biomassa uiteindelijk dezelfde nadelen als 
biobrandstoffen. Ook kan het gebruik van biomassa voor brandstof problemen veroorzaken met andere 
toepassingen ervan, zoals bodemverbetering, bemesting, grondstof voor meer duurzame en recyclebare 
producten, etc.  

Daar komt bij dat op termijn, bij de uitvoering van het Akkoord van Parijs, de wereld naar een circulaire 
economie zal bewegen. In een circulaire economie zullen er weinig afvalstromen meer zijn. Alle 
afvalstromen zullen hergebruikt worden. De vraag is of er dan voldoende biomassa reststromen over 
zullen zijn die gebruikt kunnen worden om brandstoffen uit te maken. 
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Alleen e-fuels met DAC (Direct Air Capture) of winning van CO2 uit de zee, kan de CO2-cyclus 
compleet sluiten. Het is niet uit te sluiten dat ergens iets wordt ontdekt dat bovenstaande ongeldig maakt 
maar er is op dit moment geen zicht op dat ‘iets’. Bovendien is er geen tijd meer om weer vanaf een 
TRL-1 niveau ’iets’ te gaan ontwikkelen want dat kost opnieuw decennia.  

Voor de doorbraaktechnologie zijn de opties ook beperkt tot waterstof verbranden of het gebruik van 
waterstof in brandstofcellen. Beiden zitten in het programma. Toepassing kan afhangen van het soort 
vliegtuig dat men wil bouwen dus de kans is groot dat beiden in de grote luchtvaart toegepast zullen 
gaan worden. De andere route is om te blijven bij efficiëntere versies van de huidige technologie 
(straalvliegtuigen) en het bij e-fuels te laten. Dat eerste leidt echter nooit tot nul-emissies en het tweede 
heeft het eerder genoemde duurzame energienadeel.  

Sowieso kan het nooit kwaad stevig te blijven investeren in efficiëntere vliegtuigen en 
vliegtuigsystemen. Elke efficiëntieslag zorgt ervoor dat er minder brandstof nodig zal zijn en maakt 
daarmee het probleem kleiner. Hier geldt wel dat de hele wereldwijde luchtvaartsector hier continu mee 
bezig is. Een focus op specifieke gebieden is daarom raadzaam. Het voorstel brengt ook die focus aan. 

10. Wat voor internationale status kan een Nederlandse ‘Flying Vision’ c.q. ‘overkoepelende en 
richtinggevende visie’ hebben? 

Er bestaan heel wat luchtvaartvisies in de wereld, bijvoorbeeld ACARE Flight Path 2050, EREA 
Destination 2050, etc. De meest bekende is Flight Path 2050 van ACARE en is uitgebracht in 2012. 
ACARE is the Advisory Council for Aeronautical Research and Innovation in Europe en is dé Europese 
denktank voor de luchtvaart. Deze Flight Path 2050 visie wordt nog steeds wereldwijd veel geciteerd 
maar is inmiddels wel wat gedateerd. Die visie wordt daarom op dit moment geüpdatet. In die update 
worden vergelijkbare ontwikkelingen opgenomen als die in het NGF-voorstel. Ook daar zal worden 
aangegeven dat het nu het moment is om te handelen. Als men op tijd klaar wil zijn met de 
verduurzaming dan moeten in dit decennium de belangrijkste stappen gezet worden. Als dat niet lukt 
dan zal tijdige implementatie niet meer lukken.   

De meeste aanbevelingen in de verschillende visies liggen in dezelfde lijn als Flying Vision. Waar 
Nederland zich mee op het gebied van beleidsvisie kan onderscheiden en de rest van wereld kan, nee 
moet, inspireren is met beleidsnoviteiten als bijmengverplichting, CO2-plafond en vervangen van circa 
20% van de vluchten door de trein. Het snel implementeren van de Luchtvaartnota met bijbehorende 
flankerend beleid, ook richting ICAO is daarbij noodzakelijk. 

De Flying Vision kan hierbij een belangrijke rol spelen als denktank. Wij adviseren dan ook de rol van 
de Flying Vision langer te laten doorlopen binnen het project. 

7.3 Conclusie 

7.3.1 Programmalijn 1: brandstoffen 

Programmalijn 1 Behandelt een belangrijke en kansrijke ontwikkeling. Een aanzienlijk deel van de 
toekomstige duurzaamheid van de luchtvaart zal uit de brandstoffen moeten komen. Hierin kunnen we 
als Nederland een voortrekkersrol spelen.  We denken daarbij wel dat de doelstelling van 'grote 
productie in Nederland’, de doelmatigheid van de ontwikkeling op wereldschaal in de weg kan staan. 
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Wij denken niet dat het mogelijk is voor Nederland om als enige land de luchtvaart over te zetten op e-
fuels. Dat kan alleen als dat wereldwijd gebeurt. En om het klimaatprobleem op te lossen moet dat ook 
wereldwijd al kunnen paden daartoe per regio wat verschillen.  

Vanuit het wereldwijde perspectief zal de productie van de e-fuels moeten worden gekoppeld aan 
plekken waar DAC (Direct Air Capture) goed mogelijk is, waar zeer veel hernieuwbare energie 
voorhanden is of waar veel overgeproduceerde renewables (b.v. wind gedurende de nacht) beschikbaar 
is. Het kan zijn dat Nederland een goede plek is voor de productie van e-fuels, maar dat wordt niet 
aangetoond en lijkt ook niet zo waarschijnlijk. Om het hiaat aan hernieuwbare energie op te vullen met 
vervoer van waterstof is, voor het probleem op wereldschaal, geen optimale oplossing. De kosten en 
energie-input voor het vervoer van waterstof zijn aanzienlijk hoger dan voor het vervoer van kerosine.  
Daarom lijkt het verstandig als Nederland niet streeft naar productie op eigen bodem tenzij dat van alle 
mogelijke opties de meest kosteneffectieve of energetisch meest efficiënte manier is.  

Daar komt nog bij dat er geen enkele noodzaak is om bij een bijmengverplichting uit te gaan van fysiek 
door de Nederlandse luchtvaart gebruikte e-fuels. Zeker in de komende 1-2 decennia is een wereldwijd 
uitwisselingssysteem waarin groene luchtvaartmaatschappijen, al dan niet ondersteund door nationale 
bijmengverplichtingen, betalen voor extra productie van e-fuels, die vervolgens zo dicht mogelijk bij 
de productie wordt bijgemengd. Een dergelijk systeem kennen we in Nederland voor groene stroom, 
waarbij de afnemer exact dezelfde stroom krijgt als degene die grijze stroom koopt, maar met dat 
verschil dat de producent uiteindelijk wel het gekochte aandeel groen moet leveren.  

Nederland beschikt over diverse internationale instituten en het lijkt ons, gezien de positie van 
Nederlandse bedrijven op de brandstoffenmarkten en de internationale reputatie en verbondenheid van 
Nederland, kansrijk dat Nederland het initiatief neemt voor zo’n SAF-exchange instituut en dat 
bijvoorbeeld in Rotterdam vestigt. Wanneer dit ook met een nieuw kennisinstituut wordt verbonden, 
kan Nederland daar voordelen uit halen anders dan het verkopen van e-fuel. Een en ander maakt sub-
programmalijn 1D op dit moment minder goed te verdedigen voor de luchtvaart.  

De sub-programma lijnen 1A en 1B zijn van groot belang voor de introductie van e-fuels in de 
wereldwijde luchtvaart. Het nationale economische belang zit echter niet zozeer in het massaal op 
Nederlandse bodem produceren maar in het mogelijk maken van een duurzame luchtvaart in de wereld. 
Wanneer dat niet lukt is de kans groot dat wereldwijd beperkingen aan (de groei van) luchtvaart 
ontstaan. Dat is geen goed perspectief voor een land dat haar economie zo sterk met luchtvaart heeft 
vervlochten. Essentieel daarbij zijn drie met elkaar verbonden parameters: de energie-efficiëntie van 
het proces, de kosten van de e-fuels en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Het lijkt ons 
essentieel om KPI’s te formuleren voor deze drie parameters en een apart programma te ontwikkelen 
om in al deze drie te voorzien.  

Om e-fuels hun eigen markt te laten veroveren dienen ze op termijn goedkoper te worden dan kerosine 
uit fossiele olie. Dus de pilots zouden ervoor moeten zorgen dat technologie wordt ontwikkeld die dat 
voor elkaar krijgt. Wij achten de kans daarop buitengewoon klein. Om ervoor te zorgen dat er een 
wereldmarkt voor e-fuels ontstaat die fossiele kerosine in 2050 geheel verdringt, zijn er vijf 
mogelijkheden (de getallen tussen haakjes zijn op basis van e-fuels die zeven keer fossiele kosten ofwel 
circa €4,50 per kg):  
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• een bijmengverplichting,  
• een zeer hoge belastingen op fossiele kerosine (600%),  
• een zeer hoge CO2-belasting (€1.234/ton),  
• een aanzienlijke subsidie (86%) op alle e-fuels of 
• een prijsexplosie van fossiele kerosine die duurzame kerosine goedkoper laat zijn. 

Uit recent Duits onderzoek naar een pilotfaciliteit voor e-fuels schat men dat de kosten in 2030 tussen 
de €2,30 en €3,30 per kg uitkomen (Drünert et al., 2020) en in 2050, bij opgeschaalde productie, op 
€1,80 tot €3,10 per kg. Daaruit blijkt wel dat het goedkoper maken van e-fuels volstrekt onvoldoende 
is voor marktintroductie. Een gegarandeerde markt door een over de tijd groeiende bijmengverplichting 
lijkt de meest efficiënte beleidsoptie omdat dan de prijsopdrijvende effecten van subsidies en de 
onnodig hoge CO2 kosten voor veel andere sectoren worden vermeden.  

Een bijmengverplichting leidt ertoe dat de kosten van de e-fuels geheel voor rekening komen van de 
sector en dus uiteindelijk de luchtreiziger - de vervuiler betaalt - en dat er derhalve een sterke prikkel 
ontstaat voor de sector om die kosten te beperken. De voorgestelde pilots vormen vooral een 
zekerstellen van de eerste noodzakelijke stappen op weg naar commerciële productie onder de 
voorwaarde van een bijmengverplichting. De kans om dat laatste te realiseren neemt toe naarmate de 
pilots beter laten zien dat er geen technische belemmeringen meer zijn. Een niet in LiT genoemd 
economisch effect is het gegeven dat de omvang van de Nederlandse luchtvaartsector onder een 
bijmengverplichting afhangt van de prestaties van e-fuel productie1. Daarnaast moet gemeld worden 
dat de EU ook via het “Fit for 55” programma een bijmengverplichting invoert. Het tempo van die 
invoering ligt initieel iets lager dan wat nu voorgesteld wordt in de Luchtvaartnota maar de verplichting 
komt er dus sowieso. Nederland kan hier dus een voortrekkersrol gaan spelen. 

De sub-programmalijn 1C hangt sterk samen met 1D namelijk het de noodzaak om groene waterstof te 
importeren. Wanneer in 2050 100% van alle kerosine e-fuel zou zijn, dan zijn verplaatsingen van eind- 
en tussenproducten mogelijk noodzakelijk, maar in de eerste fases kan worden volstaan met een 
exchange markt van SAF op internationale schaal. Voor het overige heeft de methanol-route alleen 
voordeel als die wordt gebaseerd op aangevoerde methanol als waterstof-carrier. Het gehele methanol-
proces heeft vergeleken met het gehele PT proces volgens bijvoorbeeld Schmidt et al. (2018) nauwelijks 
een energetisch voordeel en slechts een bescheiden kostenvoordeel van tussen de 7 en 11%. Wellicht is 
het beter om een deel van deze fondsen te investeren in een project om alternatieven voor DAC te 
onderzoeken bijvoorbeeld het idee om CO2 niet uit de lucht maar uit zeewater te halen te verkennen. 
Daar kunnen forse energetische en praktische voordelen aan zitten (Patterson et al., 2019). Degelijke 
projecten bieden potentieel grote kansen voor de Nederlandse offshore sector.  

Programmalijn 1D lijkt ons op dit moment, vanuit een energetisch oogpunt, niet opportuun. 
Programmalijn 1C hangt daar gedeeltelijk mee samen. Als technologieontwikkeling is deze wel 

 
1 Immers, bij handhaven van een percentage van bijvoorbeeld 20% in een bepaald jaar, en een gegeven 
hoeveelheid geproduceerde e-fuel voor zeg 100.000 vluchten, betekent dat het totaal aantal vluchten beperkt zou 
zijn tot 500.000 vluchten. Wanneer slechts voor 50,000 vluchten e-fuel zou worden geproduceerd dan leidt de 
bijmengverplichting tot een maximum van 250.000 vluchten.  
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belangrijk en kan net als programmalijnen 1A en 1B Nederland een technologische voorsprong geven. 
Als dit los gezien wordt van programmalijn 1D is deze ontwikkeling zinvol. 

Ten slotte wijzen we erop dat de invulling van het begrip ‘verdienmodel’, namelijk dat Nederland alleen 
aan de fysieke productie en distributie van e-fuels kan verdien zoals voorgesteld door LiT te beperkt is. 
Het werkelijke verdienmodel zit hem erin dat bij het falen van de ontwikkeling van e-fuels, de 
Nederlandse luchtvaart niet zal kunnen groeien binnen de milieudoelen van de Luchtvaartnota. Het 
verschil tussen de economische bijdrage van de luchtvaart voor een in situatie waarin het volume zeer 
beperkt is ten opzichte van een waarin e-fuels een aanzienlijk groter volume mogelijk maken, is 
waarschijnlijk een veel relevantere bijdrage aan het verdienmodel. 

7.3.2 Programmalijn 2: Vliegtuigsystemen 

In programmalijn 2 wordt aan de ene kant voortgebouwd op gebieden waar Nederland traditioneel sterk 
in is (materialen en constructies en vliegtuigsystemen) en aan de andere kant gewerkt aan de meer 
disruptieve technologieën die heel hard noodzakelijk zijn om de luchtvaart duurzaam te maken, n.l. het 
gebruik van waterstof in vliegtuigen. De voorgestelde demonstrators zijn internationaal toonaangevend 
en kunnen Nederland een technologische voorsprong geven. Vergelijkbare technologieën worden ook 
in Europees verband (o.a. Airbus en Clean Aviation) onderzocht. Dat biedt kansen hierbij goed aan te 
sluiten.  

Op dit moment is nog niet te zeggen of waterstofverbranding of de optie van gebruik van waterstof in 
brandstofcellen de leidende technologie zal worden. Het is waarschijnlijk dat beide technologieën naast 
elkaar zullen gaan bestaan. Daarom zijn zowel programmalijn 2A als 2B belangrijke programma’s.  

Programmalijn 2C richt zich op materialen, productietechnologie en constructies. Dit is een gebied waar 
Nederland traditioneel sterk in is. Deze voorsprong moeten we als land zien te behouden. Daar waar de 
ontwikkeling van waterstoftechnologie pas op termijn zal bijdragen aan de verdiencapaciteit van 
Nederland geldt dat niet voor programmalijn 2C. De draagt nu al bij aan de verdiencapaciteit en zal met 
de impulsen uit deze programmalijn dat alleen maar meer gaan doen. 

Aan boord van vliegtuigen zijn er tientallen verschillende systemen die allemaal worden aangeleverd 
door toeleveranciers. Door te focussen op een beperkt aantal systemen kan Nederland op die gebieden 
een voortrekkersrol proberen te spelen. De voorgestelde keuzes zijn goed overwogen en maken daarom 
serieus kans de verdiencapaciteit van Nederland te vergroten. 

7.3.3 Programmalijn3: Proeftuin op luchthavens 

Luchtvaart vindt per definitie plaats in de lucht en op luchthavens. Het plan om een aantal 
proeftuinen/fieldlabs in te richten op luchthavens is daarom een goed idee. Ook de infrastructuur op 
luchthavens zal moeten worden aangepast aan een meer duurzame luchtvaart. Iets wat op het oog heel 
eenvoudig lijkt kan in de praktijk best wel tegenvallen. Door dit vroegtijdig te testen worden de 
kinderziektes eruit gehaald en kan de opgedane kennis en ervaring later geëxporteerd worden en daarbij 
bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland. Beide deelprogramma’s passen bij die 
ontwikkeling. Wel geven wij in overweging niet te veel verschillende luchthavens te betrekken in de 
experimenten. 
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7.3.4 Programmalijn 4: Flying Vision en onderzoek 

Het is van groot belang de ontwikkelingen te ondersteunen met onderzoek. Dat zorgt voor een 
wetenschappelijk verantwoorde inbedding. Daarnaast kan met modelstudies ook verder gekeken 
worden dan met de beperkte fysieke experimenten die in het kader van het programma kunnen worden 
uitgevoerd. In programmalijn 4 wordt dit goed uitgewerkt 

Flying vision: hier ontbreken een slimme inzet van luchtvaart, de rol van luchtvaart in internationale 
verbondenheid met de wereld, het energieprobleem en groene waterstof en alternatieve oplossingen 
zoals door Nederland gefinancierde productie elders om de eigen luchtvaart-gerelateerde doelstellingen 
te kunnen halen.  

Ondersteunend onderzoek: aerodynamica ontbreekt, brandstofcel ontbreekt, evenals brandstofcel 
onderzoek in relatie tot bv de vlieg-dynamische aspecten van een brandstofcel bij snelle vliegfase 
veranderingen (o.a. doorstart). Dit vergt een hoog niveau van innovatie en out-of-the-box-denken om 
tot praktische oplossingen te kunnen komen. Ook ontbreekt expliciet het onderwerp 
‘certificeerbaarheid’. In het plan wordt niet duidelijk gemaakt waarom deze onderwerpen niet 
besproken worden. 

De vraag is dus waarom het ondersteunend onderzoek niet veel breder is opgezet. Innovatie gedijt niet 
persé door er een grote hoeveelheid geld in te investeren of door volgens een vast programma zwaar te 
investeren. Innovatie laat zich maar zeer ten dele op die manier afdwingen. Innovatie komt voor een 
belangrijk deel voort uit serendipiteit (Fink et al., 2017), namelijk “vinden wat je niet zocht”. Daarom 
zou het ondersteunend onderzoek vele breder ruimte moeten krijgen om de kans op serendipiteit te 
vergroten. Dat kan door niet alleen naar de luchtvaartsector te kijken maar alle benodigde elementen 
mee te nemen inclusief de rol van luchtvaart in totale grensoverschrijdende mobiliteit, economisch en 
maatschappelijk belang en hoe delen van de luchtvaart op korte termijn over kunnen gaan naar 
bestaande of met relatief korte termijnaanpassingen te upgraden alternatieve systemen (ICT, trein, auto, 
bus, veranderde reispatronen). Ook is hier de vraag relevant in hoeverre elke vlucht evenveel bijdraagt 
aan het netwerk of de Nederlandse economie en hoe daarmee omgegaan kan worden in het kader van 
milieudoelen. 

Ook is dit noodzakelijk omdat in sommige gevallen uitgegaan wordt van het vervangen van gangbare 
korte-afstandsvliegtuigen met 150-200 zitplaatsen door 15-19-zitters wat een onbeheersbare vergroting 
van het aantal vluchten oplevert. Het is essentieel om dergelijke veranderingen te toetsen aan capaciteit 
in luchtruim, op luchthavens, bij stationsgebouwen (aantal slots), geluidhinder, kosten van dergelijke 
schaalsprongen en mogelijkheden van niet-luchtvaart-gerelateerde vervoers- en communicatie-
oplossingen. 

De producten van de Flying Vision zouden wat concreter kunnen worden geformuleerd. Zo lijkt het ons 
zinvol om niet zozeer een roadmap, maar een onderzoeksagenda als hoofdproduct na te streven omdat 
zo’n onderzoeksagenda een veel directere input kan vormen voor de tenders. Overigens wordt in figuur 
32 wel een agenda benoemd, maar wordt dat verder in de tekst niet nader toegelicht. Verder is niet 
helemaal duidelijk hoe de onderwerpen worden afgebakend.  
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De rol van de innovatie-infrastructuur en de relatie daarvan met het onderzoek onder Flying Vision is 
niet duidelijk en verdient nadere toelichting. Ook is de vraag of er voor Flying Vision niet beter een 
onafhankelijke rechtspersoon opgericht kan worden en of in de deelnemers er niet iemand een 
organisatie uit de SAF-hoek nodig is en wellicht ook uit een organisatie die zich in meer brede zin 
bezighoudt met internationaal vervoer, communicatie en de economie daarvan. 

DASAL: ”beter inzichtelijk maken van kennis voor marktpartijen”. Dat is natuurlijk prima, maar het 
grootste probleem is dat marktpartijen en de sector informatie in zeer geringe mate delen. Informatie 
over vliegbewegingen, emissies, kosten en baten, werkelijke geluidsbelasting, gedetailleerde informatie 
over vliegtuigprestaties per vliegtuigtype, technisch-wetenschappelijke publicaties, etc. zijn niet of 
slechts tegen zeer hoge kosten of met een grote inspanning beschikbaar voor wetenschap, 
beleidsmakers, politici, NGO’s en de verdere maatschappij.   

Het zou – ook in het kader van het open-access programma waarin Nederland een absolute koppositie 
inneemt - goed zijn om DASAL een in hoge mate publiek toegankelijke omgeving te maken (open 
science). Dit zou de groep mensen die mee-innoveren en denken aanzienlijk verruimen tegen geringe 
kosten. Bovendien komt een dergelijke open structuur het maatschappelijk debat ten goede en dat geeft 
ruimte voor het hoogst-mogelijke sociaal-economische rendement. Dat betekent bijvoorbeeld dat de 
modellen en databases om niet beschikbaar zijn voor wetenschap, studenten en anderen. Dit zou een 
voorwaarde kunnen zijn voor de gehele vierde programmalijn.  

7.3.5 Algemeen en governance 

Wij adviseren Flying Vision langer te laten doorlopen en meer een regierol te geven. Juist de rol als 
denktank kan zeer waardevol blijken te zijn, ook in de latere fasen van LiT. Men zou meer inhoudelijke 
coördinatie en monitoren van ontwikkelingen en internationale context kunnen doen. Dat gaat ervoor 
zorgen dat het programma goed aansluit bij de internationale ontwikkelingen.  

In algemene zin vinden wij dat de governance van het programma wat steviger en onafhankelijker kan 
worden georganiseerd. We zien nu dat het programmamanagement meerdere rollen tegelijk krijgt die 
mogelijk conflicterend kunnen zijn. Wij adviseren een onafhankelijke Raad van Advies in te stellen. 

7.4 Aanbevelingen 

Voor de aanbevelingen verwijzen we graag naar de samenvatting voorin deze review. 
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1. Introductie 

Dit document is een high-level reflectie op Propositie (G) - Nederlandse Luchtvaart in Transitie. De 
structuur is simpel. Na een kort commentaar op de hoofdlijnen wordt één voor één ingegaan op de 
concrete vragen zoals gesteld door de Stafdirectie van Het Groeifonds, met het zoveel mogelijk in 
ogenschouw nemen van de criteria uit het analysekader die zich focussen op de strategische context en 
de kwaliteit van het plan. In Annex 1 van dit document bevindt zich een literatuurstudie die zich focust 
op globale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de luchtvaart. 
 

2. Commentaar op hoofdlijnen 

Over het algemeen is de kwaliteit van het voorstel hoog en de strategische onderbouwing goed. Het 

voorstel sluit uitstekend aan bij de mondiale ontwikkelingen en vraag uit de markt. Daarbij is er een 

goede mix gevonden tussen het inspelen op de actuele en toekomstige vraag van bepaalde producten 

(i.e. SAF) en het maken van een aantal strategische keuzes (e.g. de focus op waterstof), waarbij de 

Nederlandse industrie een grote sprong voorwaarts kan maken. De sterke oriëntatie op het wereldbeeld 

van Airbus kan hierbij als begrijpelijk, maar wel enigszins risicovol worden gezien.       Uit het 

voorstel komt verder een duidelijk besef naar voren van de beperkingen van de Nederlandse industrie—

het ontbreken van een OEM—maar ook de krachten—een cluster met een aantal toonaangevende 

bedrijven en instellingen en een sterk en innovatief MKB. Er is een goede balans tussen het 

noodzakelijkerwijs volgen van de mondiale ontwikkelingen en het aannemen van een assertieve 

houding om zodanig de potentiële voordelen te maximaliseren.                

De individuele programmalijnen bevatten alle benodigde bouwblokken van de energie transitie in de 

luchtvaart. Wel lijken soms duidelijke verbindingen tussen de individuele programma lijnen te 

ontbreken. Ook mist soms binnen individuele programma lijnen een zekere focus (i.e. Programmalijn 3). 

 

3. Beantwoording specifieke vragen 

VRAAG: Hoe realistisch zijn de ambities afgezet tegen de internationale context, het gebrek aan 
bewezen technologieën, de blijvende groei van de luchtvaart en de vele andere knelpunten? 

Uit een eerste analyse van het rapport en de literatuurstudie (zie Annex) komt de indruk naar voren dat 

de plannen en ambities goed aansluiten bij die van de mondiale sector als geheel. Binnen die context is 

een relatief goede balans gevonden tussen het in de pas lopen met de ontwikkelingen maar ook gedurfd 

een aantal strategische keuzes te maken (i.e. inzet op waterstof) die, mits ze goed uitpakken, Nederland 

een belangrijke voorsprong kunnen geven ten opzichte van het buitenland. De transitie als geheel zal 

hoe dan ook een enorme uitdaging worden. Dit heeft vooral te maken met de geprojecteerde groei van 

de luchtvaart. Een paar versoberende historische observaties en projecties: 

- In 1960 namen 100 miljoen mensen het vliegtuig. In 2019 ondernamen 4.5 miljard mensen een 
vliegreis, dus een groei met een factor 45. 

 
- Doordat de reizen in lengte toe zijn genomen is de groei van het totale volume, gemeten in revenue 

passenger kilometers (RPK’s) tussen 1960 en 2019 met een factor 75 toegenomen.                        
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- Sinds 1960, toen de eerste moderne straalvliegtuigen het luchtruim kozen, zijn vliegtuigen tot wel 
80% zuiniger geworden. Toch, door de groei van het luchtverkeer zijn de emissies sinds 1960 maar 
liefst verdrievoudigd. 

 
- Ondanks Covid, verwachten de International Air Transport Association (IATA) en de Airport Council 

International (ACI) dat het luchtverkeer rond 2039-40 nog een keer zal verdubbelen, voornamelijk 
gedreven door de opkomende middenklasse in landen als China, India, Indonesië, maar ook landen 
als Nigeria en Brazilië. Voor honderden miljoenen mensen die nu behoren tot de groeiende 
middenklasse in landen als deze, is vliegen tot nu toe een droom geweest—tot op heden heeft maar 
20% van de wereldbevolking ooit gevlogen. Deze mensen aspireren nu naar een levensstijl waar ook 
zij de wereld kunnen verkennen. 
 

- Die verdubbeling gaat grotendeels geaccommodeerd worden met de huidige generatie vliegtuigen 
die momenteel en de komende jaren van de productielijn komen en een levensduur van 20-25 jaar 
hebben. 
 

- Voor de periode na 2040 lopen de schattingen uiteen maar de meesten gaan ervan uit dat in de 
periode 2040-2100 het luchtverkeer nog enkele malen zal verdubbelen. 
 

- Deze enorme toename in de vraag kan een groot deel van de potentiële milieuwinst van SAF en 
doorbraak technologieën weer tenietdoen, zeker in de komende jaren nu de productie van SAF nog 
niet goed opgeschaald kan worden en de nieuwe aandrijf technologieën nog niet bewezen zijn. 
Daarom zou de enige echte oplossing zijn dat er simpelweg minder gevlogen wordt. 
 

- Echter, dat is allesbehalve realistisch. Meer en meer mensen migreren, studeren, en leven voor 
langere tijd in het buitenland. Bovendien geldt simpelweg dat voor de meeste mensen een reis een 
broodnodige ontsnapping is uit wat verder een relatief stressvol en monotoon bestaan is. 
 

 
- De geest van het gemakkelijke reizen is—ondanks virussen en vliegtaxen—uit de fles en die gaat er 

ook niet meer in terug, tenzij kataklysmische ontwikkelingen—van politieke, economische, of 
milieutechnische aard—het tij tijdelijk dan wel permanent zullen keren. 

 
De energietransitie is al een enorme uitdaging met een stabiele vraag naar hulpbronnen, laat staan met 
een vraag die met gemiddeld 3-4% per jaar toeneemt. Als we dan beseffen dat er nog steeds grote 
obstakels zijn voor het opschalen van SAF en het feit dat nieuwe technologieën als vliegen op waterstof 
en brandstofcellen tot op heden onbewezen zijn, lijkt de barrière bijna niet te nemen. Kan Nederland de 
verschillende doelen met elkaar verenigen? Behoud van de luchtvaart en van het voor Nederland zo 
belangrijke netwerk van wereldwijde bestemmingen? En met afname van emissies? En met meer 
welvaart en banen? Het zal een enorme tour de force worden maar het moet geprobeerd worden. Er is 
simpelweg geen andere optie. 
 
VRAAG: Hoe groot zijn de kansen van de Nederlandse luchtvaartindustrie op een internationale 
schaal? Niet alleen qua concurrentie, maar ook als het gaat om de gewenste mondiale transitie. 

Als klein land zonder OEM en motorbouwer moet Nederland z’n plaats kennen. Echter, op het gebied 

van de luchtvaart moet Nederland moet ook zijn eigen krachten niet onderschatten. Bedrijven als KLM 

en Schiphol, en instituten als de TU en het NLR hebben een ijzersterke en world-class reputatie.        
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Momenteel speelt een aantal Nederlandse bedrijven al een belangrijke rol als toeleverancier in de 

globale toeleveringsketen voor vliegtuigbouw, met name gecentreerd op Airbus, wat een uitstekend 

uitgangspunt is voor delen van dit voorstel. Even belangrijk is dat Nederland een sterke cultuur van 

heeft van innovatie, een cultuur van snel kunnen schakelen, en bijna aangeboren skills voor business 

development, marketing en sales.                             

Een ander voordeel is dat de sector ook nog eens goed samenwerkt, een noodzakelijkheid door de 

beperkte schaalgrootte. De samenwerking van Nederlandse luchthaven service- en 

toeleveringsbedrijven in Netherlands Airport Technology (NAT) is hiervan een goed voorbeeld. Het 

voorstel legt een goede basis om de samenwerking tussen bedrijven verder te versterken.           

Concluderend: Op alle technische deelterreinen die het voorstel bestrijkt zijn er buitenlandse 

concurrenten die dezelfde ambities nastreven. Echter, er is geen enkele reden waarom de Nederlandse 

luchtvaartsector niet een grote en toonaangevende rol zou kunnen spelen. 

VRAAG: Wat zijn relevante ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau? Zowel vanuit beleid 
en afspraken in de sector (IATA, ICAO, EU, Destination 2050, etc.) als de ontwikkelingen binnen de 
industrie (OEMs, zoals Boeing, Airbus, etc. en de keten van leveranciers erachter), de 
luchtvaartmaatschappijen en luchthavens? Op welke wijze sluit dit voorstel daarop aan?  

Uit de literatuurstudie (zie Annex) blijkt dat er een globale en industriewijde consensus is dat er een 

decarbonisatie van de luchtvaart plaats moet gaan vinden. Er is ook een consensus dat sustainable 

aviation fuel (SAF) de oplossing is voor de komende decennia.               

Voor de langere termijn is er overeenstemming dat vliegtuigen gaan overschakelen op een mix van 

elektrisch vliegen, hybride vliegen, en vliegen op waterstof. Echter, er zijn grote verschillen van mening 

over de implementatie tijdlijn en over de toepassingen van verschillende technologieën.                                 

Zo zet Airbus sterk in op waterstof en ziet het als de voornaamste vorm van aandrijving voor vluchten op 

de medium- en lange afstand. En daar eindigt het niet: de fabrikant wil al in 2035 de eerste vliegtuigen 

op waterstof afleveren. Elektrisch vliegen speelt ook een belangrijke rol maar meer alleen voor korte 

vluchten.                            

De meeste andere partijen zien pas een overschakeling na 2050 en dan een mix van elektrisch, hybride 

en waterstof, zonder een duidelijke keuze te maken. De Air Transport Action Group, een voorname 

onderzoeksgroep (zie Annex) is het meeste conservatief en stelt dat voor vluchten op de lange afstand 

waarschijnlijk altijd traditionele brandstoffen benodigd zullen blijven.                                                                        

Wat betreft de implementatie van waterstof wijzen partijen als de Federal Aviation Administration (FAA) 

en Airport Council International op de enorme kosten die gepaard gaan met de aanleg van de 

bevoorradingsinfrastructuur op luchthavens en de benodigde expertise om verantwoordelijk om te gaan 

met waterstof. Dit zou wel eens een onnoemelijk obstakel kunnen opwerpen voor het uitrollen van 

bevoorradingsinfrastructuur in met name ontwikkelingslanden in Azië, Centraal Azië, Afrika, en Latijns-

Amerika, nota bene de landen waar luchtvaart het sterkst groeit.                                                              

Gezien het bovenstaande, kan geconcludeerd worden dat Programmalijn 1: First-of-a-kind 

pilotfaciliteiten voor synthetische vliegtuigbrandstof, volledig in lijn is en afgestemd op de globale 

ontwikkeling waarbij in de komende jaren een transitie naar SAF plaatsvindt.          

De tweede programmalijn realiseert drie demonstrators van waterstofvliegtuigen. Nederlandse 

toeleveringsbedrijven zijn voornamelijk georiënteerd op de plannen Airbus; de fabrikant die fors en 

vroeg inzet op waterstof, en de fabrikant waar de Hollandse toeleveranciers al grotendeels aan leveren. 

In dat opzicht lijkt het plan zinnig en strategisch.                                
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Echter zoals beschreven, kleven er nog steeds zeer grote technische obstakels aan waterstof, met name 

aan wat betreft opwekking, opslag, en bevoorrading. De torenhoge investeringen alsook de expertise 

die benodigd zijn voor het opwekken en bevoorraden van waterstof kunnen voor grote delen van de 

wereld een (te) groot obstakel blijken te zijn. Daarom brengt Programma lijn 2 risico’s met zich mee. 

Omgekeerd, als waterstof inderdaad the fuel of choice wordt, zit het Nederlandse luchtvaart cluster op 

de eerste rij.                         

Andere elementen uit Programma lijn 2: De onderzoek- en ontwikkel initiatieven Materialen, 

productieprocessen en constructies voor ultra-efficiënte vliegtuigen en Elektrische en thermische 

systemen voor duurzame aandrijflijnen staan los van het bovenstaande en worden gezien als zinvolle 

investeringen.  

VRAAG: Hoe is de samenhang tussen de programmalijnen (wordt wel in het stuk 
beschreven/verbeeld, maar is summier onderbouwd)? Zijn onderdelen ook individueel uitvoerbaar? 

Op blz. 11 van de het voorstel wordt gewezen op de samenhang tussen de verschillende Onderdelen, 

althans, de theoretische samenhang: Alles hangt met elkaar samen. Nieuwe energiedragers hebben 

alleen zin als er vliegtuigen zijn die erop kunnen vliegen en luchthavens waar zij kunnen tanken en/of 

opladen – en vice versa. De technologieën, producten en diensten die verschillende partijen en 

samenwerkingen ontwikkelen zijn bovendien delen van totaaloplossingen en sterk afhankelijk van de 

ontwikkeling van andere componenten en systemen (e.g. voortstuwing en lichtgewicht materialen).Er is 

samenhang tussen de programmalijnen in de zin dat ze bij elkaar de hoofdingrediënten bevatten die 

nodig zijn voor de transitie van de luchtvaartsector, te weten: het ontwikkelen en opslaan van nieuwe 

brandstoffen; het (mede) ontwikkelen van vliegtuigmotoren en opslagsystemen voor deze nieuwe 

brandstoffen en het onderhoud ervan; en ontwikkeling van de infrastructuur om de nieuwe 

brandstoffen naar het vliegtuig te krijgen.                      

Hier en daar haken de programmalijnen goed op elkaar in. Zo wordt bijvoorbeeld in Programmalijn 1 

(blz. 17) een test faciliteit gerealiseerd voor het opwekken van energie voor het maken van SAF. Echter, 

deze faciliteit zal ook weer nodig zijn bij de transitie naar vliegen op waterstof zelf (Programmalijn 2). 

Echter, soms zijn er logische connecties die in het voorstel niet of nauwelijks gemaakt worden. Zo 

beschrijft bladzijde 62 het Fieldlab Next Aviation – Rotterdam The Hague Airport waar de nieuwe 

generatie vliegtuigen en vliegtuig materialen getest zal worden. Echter, de connectie met de activiteiten 

in Programmalijn 2: Doorbraaktechnologie voor duurzame ultra-efficiënte vliegtuigen, wordt niet echt 

beschreven. Datzelfde geldt voor de connectie tussen Programmalijnen 1 en 3.                                                      

Soms beklijft de indruk dat de vier programmalijnen vier verschillende voorstellen zijn die in één 

document zijn gecombineerd. In elk geval lijken de individuele programmalijnen relatief autonoom van 

elkaar te opereren en daarom kunnen delen ervan wellicht ook individueel uitgevoerd worden. Wellicht 

geldt dat zelfs voor individuele onderdelen/activiteiten binnen de programmalijnen maar daar is een 

verdere analyse voor nodig. 

VRAAG: Wat is per onderdeel de toegevoegde waarde/ impact? Wat is er sterk en kansrijk aan de 
verschillende programmalijnen die zijn opgesteld? En wat ontbreekt er en is mogelijk zwak of weinig 
kansrijk?   

Programma lijn 1: First-of-a-kind-pilotfaciliteiten voor synthetische vliegtuigbrandstof 

Sterktes 
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Over het algemeen is de strategische onderbouwing and kwaliteit van Programmalijn 1 robuust te 

noemen. Uit het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat er een globale consensus is dat SAF het 

luchtvaart landschap voor de komende decennia (moeten) gaan domineren. Momenteel zijn productie 

en opschaling de grootste knelpunten. Programmalijn 1 speelt hier op in en lost een aantal concrete en 

acute bottlenecks op. Het speelt bovendien in op de krachten van Nederland: het land heeft al een 

dominante positie in de productie, import en export van kerosine en is ook reeds koploper op het 

gebied van SAF. De investeringen en activiteiten vinden ook in Nederland plaats. Daarom is de kans 

groot dat de positieve economische en werkgelegenheidseffecten daadwerkelijk in Nederland 

neerslaan.  

Aandacht/verbeterpunten 
Betrokkenheid buitenlandse bedrijven                         

Een punt van zorg is dat in de programmalijnen 1A, 1C, en 1D veel buitenlandse bedrijven worden 

betrokken om bepaalde technologieën te leveren alsook de faciliteiten te managen. Het risico is dus dat 

de economische benefits voornamelijk neerslaan in het buitenland. Een vraag zou daarom kunnen zijn 

om de betrokken Nederlandse partijen te vragen of er geen mogelijkheden zijn om de benodigde 

buitenlandse technologieën en bedrijven deels te substitueren door Nederlandse. Daar staat wel 

tegenover dat de partijen allen uit EU-landen komen (voornamelijk Duitsland). Uiteraard is enige vorm 

van leakage is niet te voorkomen, maar het zal dan tenminste bijdragen aan het versterken van de 

Europese luchtvaartindustrie als geheel. In ieder geval moet voor gewaakt worden dat de subsidies en 

de te genereren voordelen niet meer dan nodig te goed komen aan buitenlandse partijen.  

Grootschalige productie 
Het is jammer dat dit plan niet voorziet in de grootschalige productie van bio kerosine, ondanks dat de 
technologie al commercieel beschikbaar is en Nederland juist zo’n sterke petrochemische sector en 
heeft, inclusief de bijbehorende infrastructuur. 
 
Programmalijn 2: Doorbraaktechnologie voor duurzame ultra-efficiënte vliegtuigen 
 
Sterktes 
Zowel de strategische onderbouwing als kwaliteit van het plan van Programmalijn 2 zijn over het 
algemeen goed. Zoals eerder besproken is de verwachting dat er op lange termijn een overgang zal 
plaatsvinden naar  waterstof verbranding en waterstofbrandstofcel-elektrische aandrijving. Programma 
lijnen 2A en 2B  anticiperen scherp op deze transitie goed aan bij deze verwachte transitie waarbij als de 
kaarten goed gespeeld worden de Nederlandse industrie een voortrekkersrol kan spelen. 
Programmalijnen 2C en 2D spelen in op de al sterke rol van Nederlandse bedrijven voor het maken van  
sub-componenten. De deelnemende bedrijven zijn voor een groot deel midden- en klein bedrijven 
waardoor er een groot potentieel is voor groei en om banen te creëren.  
 
Aandacht/verbeterpunten 
Noodzakelijkheid drie testvliegtuigen 
In Programmalijn 2 worden drie test vliegtuigen of platforms ingezet: een Fokkertoestel, dat met name 
zal worden gebruikt om ervaring op te doen met waterstofverbranding en het integreren en testen van 
innovaties voor en het modificeren van bestaande toestellen met turbofan-motoren; twee 
turbopropvliegtuigen (Havilland en Embraer) die zullen worden gebruikt om innovaties te testen en 
demonstreren op basis van waterstofbrandstofcel-elektrische aandrijving. 
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Nergens wordt uitgelegd waarom er twee turbopropvliegtuigen nodig zijn die hetzelfde doel lijken te 
dienen. De indruk bestaat dat verschillende clusters van bedrijven voor het formuleren van dit voorstel 
al aan individuele platforms werkten die nu beiden in het voorstel zijn gezet. Op bladzijde 139 wordt 
overigens weer over twee platforms gesproken in plaats van drie. 
 
Groot aantal deelnemers 
In totaal nemen 50 partijen deel aan een of meerdere van de vier clusters. Hoewel dit in de vliegtuig- en 
automotive industrie vrij normaal is moeten ervoor gezorgd worden dat het projectmanagement, de 
coördinatie en de monitoring robuust zullen zijn. 
 
Betrokkenheid buitenlandse partijen 
Ook hier geldt weer dat de betrokkenheid van buitenlandse partijen als Embraer en Rolls Royce  
onvermijdelijk is. Er zal voor gewaakt moeten dat de Nederlandse patenten en IP goed beschermd  
worden. 
 
Ontbreken accu-elektrisch vliegen 
Met de uitzondering van elektrische laadinfrastructuur op luchthavens valt accu-elektrisch vliegen  
buiten de scope van het voorstel. Op blz. 15 gaat het voorstel op die keuze in: Gegeven dat >95% van de 
CO2-uitstoot afkomstig is van commerciële vluchten van >500 km, is ervoor gekozen om de voorgestelde 
oplossingen primair toe te spitsen op grote commerciële vliegtuigen, wat zich vertaalt in opgenomen 
innovaties op het gebied duurzame vliegtuigbrandstof en waterstof als energiedrager.  
Het rapport zegt wel dat elektrisch vliegen zijn eigen voorstel verdient: Daarnaast onderschrijft dit 
voorstel dat er meer ontwikkelingen plaatsvinden in de luchtvaart met innovatiekansen voor de sector en 
maatschappij. De opkomende mobiliteit rondom Urban Air Mobility (UAM)/Advanced Air Mobility (AAM) 
en General Aviation (GA) lenen zich goed voor een apart voorstel, waarin ook meer mogelijkheden zijn 
voor accu-elektrische voorstuwing dan voor de grote commerciële luchtvaart.  
Hoewel deze keuze is te verdedigen en focus goed is, kunnen er ook vraagtekens bij gezet worden.  
De verwachting is Urban Air Mobility—wat gedreven zal worden door accu elektrisch vliegen--een zeer 
grote vlucht gaat nemen. Overal op de wereld schieten initiatieven en projecten als paddenstoelen uit 
de grond. Het zou zonde zijn als Nederland deze ontwikkeling geheel links laat liggen. 
 
Overige punten: 
Bladzijde 40: bij impact monitoring wordt als KPI Reductie in CO2-uitstoot genoemd zonder verdere  
details. Reductie van CO2 uitstoot van wie? En hoeveel? 
 
Programmalijn 3: Proeftuin op de luchthavens 
 
Sterktes: 
Zoals uit de literatuurstudie blijkt (zie Annex) kan laadinfrastructuur van waterstof wel eens de 
bottleneck worden van de transitie. Daarom zijn onderzoeks- en pilotprojecten op dit gebied van kritiek 
belang en doorbraken op dit gebied kunnen zeer grote voordelen met zich meebrengen. Er zijn 
wereldwijd meer dan 40,000 luchthavens die uiteindelijk een of andere vorm van nieuwe luchtvaart 
oplaadinfrastructuur moeten aanleggen. Daarom brengt dit aandachtsveld in potentie geweldige 
exportkansen met zich mee. Ditzelfde geldt voor emissie vrije GSE en andere initiatieven die onder 
Programmalijn 3 vallen. Verder zijn er potentieel ook grote kansen voor de MRO-industrie voor de 
retrofitting van bestaande vliegtuigen voor de nieuwe energiedragers. 
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Aandacht/verbeterpunten 
De noodzakelijkheid van zes proeftuinen 
Bladzijde 58 van het voorstel geeft te lezen dat de proeftuin over niet minder dan zes Nederlandse 
luchthavens wordt uitgespreid (Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague 
Airport, Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport). 
Hoewel er soms goede redenen worden aangevoerd om bepaalde activiteiten op een bepaalde  
luchthaven te vestigen--Groningen Eelde wordt “Hydrogen Valley Airport,” omdat de regio zich al  
ontwikkelt als waterstof cluster—is toch de vraag of dit de meest efficiënte opzet is. Het 
concentreren van activiteiten op slechts twee of drie luchthavens werkt efficiëntie in de hand alsook 
economische cluster- en agglomeratie effecten. Wel is het spreiden over meerdere luchthavens goed in 
de zin dat positieve economische- en werkgelegenheid effecten over meerdere regio’s verspreid 
worden. 
Voortbordurend op dit punt, in de sectie 3.3.1 Laad- en tankinfrastructuur valt te lezen dat op maar  
liefst drie luchthavens--Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Groningen  
Airport Eelde-- kleinschalige laad- en tankfaciliteiten neergezet voor testvluchten met vliegtuigen die  
gebruik maken van nieuwe energiedragers zoals waterstof en batterijtechnologie. Dit dient echt  
geconcentreerd te worden op één luchthaven. 
Dit kan gecontrasteerd worden met het zeer gefocuste partnership tussen Airbus, Vinci—een airport  
operator—en Air Liquide—een producent van industriële gassen--die een partnership hebben gesloten  
om waterstof infrastructuur aan te leggen op de luchthaven van Lyon (Zie Annex) 
 
Clusteren van niet gerelateerde activiteiten 
Soms lijken bepaalde activiteiten op een niet logische manier gecombineerd te zijn met andere  
activiteiten. Zo leest blz. 65 dat een proef met duurzaam taxiën onder de noemer laad- en tank  
infrastructuur (3.3.1) valt, terwijl dat overduidelijk thuishoort onder Fieldlabs (3.3.2) onder Fieldlab  
GSE  
 
KPI’s 
Op blz. 64 valt te lezen het aantal bezoeken van internationale delegaties als KPI wordt beschouwd, 
specifiek: bezoeken van 20 internationale delegaties in 2025. In het bedrijfsleven zal dit nooit als 
serieuze KPI voor vooruitgang kunnen gelden.  
 
Programmalijn 3.4: Flying Vision, DASAL en ondersteunend onderzoek > zie volgende vraag 
 
VRAAG: Wat voor internationale status kan een Nederlandse ‘Flying Vision’ c.q. ‘overkoepelende en 
richtinggevende visie’ hebben? 

In de context een gefocuste industriepolitiek en de complexe opgave lijkt het zinvol een denktank  
op te zetten die richting (en een duw) geeft aan de Nederlandse doelstellingen en ambities. De vijf 
deelnemende partners hebben allen individueel een world-class reputatie. Het is daarom  
aannemelijk dat de vijf gecombineerd in een denktank kunnen vormen met grote internationale allure  
en slagkracht. 
De noodzakelijkheid van de aanwezigheid van een buitenlandse OEM als Airbus in de denktank spreekt 
voor zich. Een punt van zorg is misschien wel dat de potentiële innovaties en andere voordelen deels 
wegvloeien naar Airbus. Dit geldt overigens ook ten dele voor KLM dat grotendeels in Franse handen is. 
Dit kan wellicht deels gemitigeerd worden door een robuust beleid aangaande IP/patent bescherming. 
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VERDERE OPMERKINGEN: 

Program Office 
Een Program Office van 6-8 FTE’s lijkt zeer beperkt gezien de enorme schaal en complexiteit van het 
project. 
VRAAG: Hoe worden SAF gedefinieerd? Is daar een internationale definitie of standaard voor? Voor 
de één is het een fossielvrije 100% zero emissie brandstof, voor de ander is het biodiesel, maar heeft 
wat betreft uitstoot een wezenlijk verschil.  

Er is geen vaste definitie voor SAF. IATA definieert SAF als vliegtuigbrandstof, die van niet-conventionele 

(e.g. van fossiele brandstoffen) afgeleid is. Andere gebruikte termen zijn sustainable, alternative fuel, 

sustainable alternative jet fuel, renewable jet fuel en biojet fuel, waarmee over het algemeen hetzelfde 

wordt bedoeld. Er zijn twee typen SAF:  

- Biofuel: Dit is brandstof die wordt gemaakt van biomassamaterialen (zoals planten of hout), of afval- 

en residu producten (zoals afgewerkte bak- en braadolie en dierlijk vet). Het kan worden gemaakt 

door middel van een proces dat bekend staat als de "Hydroprocessed Esters and Fatty Acids"- of 

HEFA-aanpak, die waarschijnlijk de basis zal vormen van de meeste SAF-productie dit decennium;  

- Synthetische brandstof: Dit is een schone, gemanipuleerde versie van de huidige op ruwe olie 

gebaseerde koolwaterstoffen. Zij worden gemaakt door koolstof te combineren met groene 

waterstof - dat is waterstofbrandstof die wordt gemaakt met hernieuwbare energie - om een 

nieuwe brandstof te creëren. Productie van SAF met behulp van deze technologie bestaat nog niet 

op grote schaal. 

Hoe wordt het gebruikt? 

Zodra SAF is gemaakt—zowel de biofuel als synthetische brandstof—kan het worden gemengd met op 

olie gebaseerde vliegtuigbrandstof en veilig worden gebruikt in de huidige vliegtuigen met een 

mengverhouding limiet van maximaal 50%, vastgesteld door de American Society for Testing and 

Materials, een normbepalend instituut. Vliegtuigbouwer Boeing wil zijn vliegtuigen certificeren om 

tegen 2030 op 100% SAF te vliegen. Maar waar het vandaag de dag al wordt gebruikt, zijn de SAF-

mengpercentages meestal miniem.                      

In Californië mengen luchthavens naar schatting gemiddeld 0,1% SAF in hun brandstofvoorziening, 

volgens de International Council on Clean Transportation. Volgens Eurocontrol vormt SAF nog maar 

0,05% van het totale verbruik van vliegtuigbrandstof in Europa.                

In 2021, raamde IATA het verbruik van SAF op ongeveer 120 miljoen liter. Dat is slechts ongeveer 2.000 

vaten per dag -- een druppel op een gloeiende plaat van de mondiale vliegtuigbrandstofindustrie. 

Hoeveel CO2 kan er daadwerkelijk bespaard worden? 

Het gebruik van SAF zou de uitstoot drastisch kunnen verminderen, maar hoeveel precies hangt af van 

de mengverhoudingen en de manier waarop het wordt gemaakt. Neste, dat ook deel uitmaakt van het 

voorstel, heeft geïnvesteerd in fabrieken in Europa en Azië om jet fuel en diesel op biologische basis te 

produceren. Het bedrijf schat dat zijn SAF, in zuivere vorm, de broeikasgasemissies tijdens de 

levenscyclus - waarbij rekening wordt gehouden met zowel de productie als het verbruik van de 

brandstof - met 80% vermindert.  
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Synthetische SAF kan CO2-neutraal zijn. Tot dusver is het effect van SAF op de vervuiling echter te 

verwaarlozen door de hoge prijzen en het beperkte aanbod. SAF gemaakt van biomassa kost ongeveer 

drie keer meer dan conventionele vliegtuigbrandstof, synthetische versies zelfs acht keer meer, volgens 

een rapport van februari 2021 van Eurocontrol. Het gebruik van SAF zou ook de wolkvorming kunnen 

verminderen die vliegtuigen soms achterlaten in de lucht - bekend als contrails - en die ook kunnen 

bijdragen tot de opwarming van de aarde door warmere lucht vast te houden in de lagere atmosfeer. 

Kunnen biofuels het milieu schaden? 

Afhankelijk van het type alternatieve brandstof, kan het gebruik van miljarden liters ervan het klimaat 

schaden, niet helpen. Wetenschappers maken zich vooral zorgen over de ingewikkelde berekeningen die 

moeten worden gemaakt om de echte klimaatvriendelijkheid van biofuels te beoordelen. Het telen van 

gewassen als maïs en soja voor de productie van biobrandstoffen kan het landgebruik aanzienlijk 

veranderen en de uitstoot doen toenemen - bijvoorbeeld als bossen worden gekapt of grasland wordt 

afgegraven om plaats te maken voor die gewassen.                  

Voeg daarbij de emissies van meststoffen en van het vervoer en de verwerking van de gewassen tot 

brandstof, en de totale klimaatkosten worden onduidelijk. De Amerikaanse Environmental Protection 

Agency (EPA) schat dat maïsethanol slechts 20 procent minder broeikasgassen uitstoot dan benzine, en 

die berekening houdt niet volledig rekening met veranderingen in landgebruik in het verleden, zeggen 

wetenschappers. Wetenschappelijke studies hebben al lang aangetoond dat biobrandstoffen even 

vervuilend kunnen zijn als fossiele brandstoffen.                 

De berekeningen die nodig zijn om de echte klimaatvriendelijkheid van biobrandstoffen te beoordelen 

zijn ingewikkeld. Het verbouwen van gewassen voor brandstof concurreert ook met voedselproductie en 

belast watervoorraden, volgens wetenschappers. Brandstoffen maken uit afval, zoals afgegoten bakolie, 

is een veel eenvoudiger probleem: er is gewoon niet genoeg oude bakolie beschikbaar.                                

Echter, volgens de Air Transport Action Group (zie ook Annex 1), die de luchtvaartindustrie 

vertegenwoordigt, zal de overschakeling op SAF geen grote hoeveelheden land vergen en geen gevolgen 

hebben voor het gebruik van voedsel of water. 

VRAAG: Wat zegt de literatuur over broeikaseffecten van grote hoeveelheden waterstof in de lucht? 
En hoe risicovol is dan dat pad?  

Waterdamp heeft een directe maar tijdelijk effect op het klimaat, omdat het klimaat verwarmende 

straling weerkaatst. Maar het blijft niet lang hangen op grote hoogten, en de effecten zijn ongeveer tien 

keer kleiner dan die van CO2-emissies. Verwacht wordt dat de uitstoot van waterdamp bij synthetische 

brandstoffen vergelijkbaar zal zijn met de uitstoot bij verbranding van kerosine. Brandstofcelsystemen 

of directe verbranding van waterstof stoten tweeëneenhalf maal zoveel waterdamp uit.        

Bij conventionele gasturbines gedragen roetdeeltjes in de uitlaat zich als kernen voor waterdamp, wat 

leidt tot langer aanhoudende contrails (dampsporen) en de mogelijke vorming van cirrus wolken. Met 

waterstof—als alle brandstofonzuiverheden kunnen worden kunnen worden geëlimineerd—kan deze 

nucleatie aanzienlijk worden verminderd, wat leidt tot lagere optische dichtheid en dus minder impact 

door van de gevormde contrails, hoewel de levensduur van de contrail wel kan toenemen door hogere 

emissieniveaus van waterdamp. De relatieve impact van deze twee factoren blijft onduidelijk, en het 

debat over dit onderwerp zal dus naar verwachting worden voortgezet. 
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Uit de eerste simulaties van directe H2-verbranding blijkt dat de gevormde ijskristallen van contrails 

zwaarder zijn (d.w.z. dat ze sneller neerslaan), en dat contrails optisch dunner zijn (d.w.z. dat ze meer 

transparant zijn). Als zodanig leiden deze watermoleculen tot een kleiner, korter broeikaseffect - wat 

resulteert in een vermindering van 30 tot 50 procent van de gevolgen van contrail- en cirrusvorming in 

vergelijking met kerosinevliegtuigen.                                                                                                                             

Voor brandstofcelsystemen is nog geen onderzoek naar contrailvorming gedaan. In vergelijking met de 

directe verbranding van H2 is de waterdamp die door een brandstofcel wordt uitgestoten echter koeler 

en volledig controleerbaar in het vliegtuig. De damp zou kunnen worden geconditioneerd, afhankelijk 

van de toestand van de atmosfeer waarin het vliegtuig vliegt. De eisen voor een dergelijk systeem en de 

conditionering zelf zijn nog niet ontwikkeld en dient dus verder onderzocht te worden. Airbus claimt dat 

er nagenoeg geen contrailvorming op zal treden met brandstofcellen. 

VRAAG: Wat kunnen de redenen zijn dat accu-elektrisch vliegen buiten de scope van dit voorstel is 
gevallen?  

Het kan zijn precies vanwege de reden die aan is gegeven in het voorstel: een strategische focus op de 

meeste milieubelastende vorm van vliegen: het lange afstandsverkeer, waarvoor accu-elektrisch vliegen 

niet gebruikt kan worden door de relatief lage energiedichtheid van batterijen. Een andere factor kan de 

samenstelling van het programmateam zijn, dat voornamelijk bestaat uit bedrijven en organisaties die 

georiënteerd zijn op de grote luchtvaart en de bestaande industrie, en dus wellicht een bias heeft. 

Echter, een aantal partijen die een belangrijke rol spelen in het voorstel—KLM, Schiphol, en het NLR-zijn 

allen onderdeel van het Dutch Drone Delta partnership dat juist een focus heeft op het ontwikkelen van 

Urban Air Mobility. Nog een factor kan zijn is dat het voorstel zich focust op de transitie van de 

bestaande luchtvaartsector, terwijl Urban Air Mobility eigenlijk een compleet nieuwe industrie is met 

nieuwe spelers, of bestaande bedrijven die soms geen roots hebben in de vliegtuigindustrie (i.e. Uber). 

Dat gezegd hebbende, Airbus zet volop in op Urban Air Mobility. Zoals eerder geobserveerd in dit 

rapport, weerspiegelt het Nederlands voorstel het toekomstbeeld van Airbus. Daarom blijft het 

bevreemdend dat Urban Air Mobility niet onderdeel is van het voorstel. 

VRAAG: Heeft Nederland hier de boot al gemist t.o.v. het buitenland? Zijn er op dit vlak alsnog kansen 
zijn waar men op zou moeten inzetten? 

Er gebeurt veel in het buitenland, maar aan het einde van de dag staat Urban Air Mobility absoluut nog 

in de kinderschoenen en is het dus ook nog lang niet te laat. Aangezien het kleinere voertuigen betreft 

en relatief minder complexe technologie ligt het voor de hand te denken dat het minder 

kapitaalintensief is en dat de onderzoekstrajecten korter zijn. Dit is dus een uitgelezen kans voor nieuwe 

en bestaande kleine dynamische partijen om in dit marktsegment te stappen. En kleine dingen kunnen 

tot grote dingen leiden. Misschien kan Urban Air Mobility een kans bieden om ooit weer een kleine 

maar volwaardige Nederlandse OEM van de grond te krijgen.                    

Er is al een klein ecosysteem dat samenwerkt in de vorm van het eerdergenoemde Dutch Drone Delta 

partnership. Het partnership bestaat uit de volgende partijen: KLM, LVNL, de NS, de Haven van 

Rotterdam, KPN, A.S.R. Verzekeringen, RAI, Connekt, Antea Group, Space53, het NLR, Achmea, AirHub, 

Bayards, AirInfra, en Rijkswaterstaat. Het verbond lijkt vooral uit faciliterende bedrijven te bestaan en 

weinig tot geen echte maak industrie. Toch kan dit een goed handvat bieden voor verdere ontwikkeling 

van de sector. 
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VRAAG: Kan de claim dat de samenwerking (het ecosysteem) binnen de Nederlandse luchtvaart en 
relevante sectoren uniek is en kansen biedt verder worden onderbouwd met een paar voorbeelden?  

Een sterke en complete sector                       Voordat 

iets gezegd wordt over de unieke samenwerking moet men eerst kijken naar wat de Nederlandse 

luchtvaart zelf uniek maakt. Nederland is een klein land, een ondernemend land, en door de sterke 

cultuur van emigratie en kolonisatie, een zeevaart- en luchtvaartland. Wat de Nederlandse 

luchtvaartsector zeer bijzonder maakt is dat ondanks de kleine omvang van de thuismarkt, Nederland 

een zeer complete maar ook sterke sector kent, inclusief: een luchthaven van wereldformaat en een 

aantal sterke regionale luchthavens; een luchtvaartmaatschappij van wereldformaat, een universiteit 

wiens aerospace engineering faculteit in de wereld top meetelt, een lucht- en ruimtevaart 

onderzoeksinstituut dat te boek staat als een van de meest competente ter wereld; een sterk cluster van 

bedrijven die vliegtuig onderdelen en airport equipment leveren; en een sterk cluster van luchtvaart en 

luchthaven consultants (i.e. To70, NACO). Natuurlijk, tot 1996, was de sector echt compleet met de 

aanwezigheid van een rasechte Nederlandse OEM: Fokker. Echter, wat resteert is nog steeds een cluster 

van absolute wereldklasse.  

Samenwerking en informatie-uitwisseling                      

Door de beperkte omvang van Nederland is er van alles niet meer dan één: één grote luchthaven, één 

grote luchtvaartmaatschappij, één aerospace universiteit, etc. De sector is daarom dus klein en 

overzichtelijk en is de concurrentie beperkt (wat uiteraard zowel goed als slecht is) wat samenwerking in 

de hand werkt. Veel mensen binnen de sector kennen elkaar en er is een sterke cultuur van netwerken 

en informatie-uitwisseling. Mensen switchen ook regelmatig van baan binnen de sector. Er is ook 

duidelijk een bewustzijn dat men samen sterker staat in de markt. Zo heeft een groot aantal bedrijven 

zich georganiseerd in de Netherlands Aerospace Group (NAG), een actieve brancheorganisatie, voor in 

Nederland gevestigde nationale en internationale organisaties die actief zijn op het gebied van lucht- en 

ruimtevaart & luchthavenontwikkeling. De NAG heeft meer dan 100 leden die samen 95% van de omzet 

van de Nederlandse luchtvaartindustrie vertegenwoordigen. De missie van de NAG is het continu 

optimaliseren van het vermogen van de Nederlandse luchtvaartindustrie om internationaal te 

concurreren. Om deze gezamenlijke ambitie wereldwijd waar te maken, ondersteunt de NAG deze 

sector door het ontwikkelen van vakkennis, belangenbehartiging, toegang tot de nationale en 

internationale markt en een uitgebreid netwerk.                

Een ander goed voorbeeld is wellicht het Groeifonds voorstel zelf, waar verschillende partijen samen zijn 

gekomen om een holistische visie te prepareren dat de gehele sector omvat. 
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ANNEX 1: Literatuurstudie 

Het is van kritiek belang om te bepalen of het voorstel goed aansluit bij de mondiale ontwikkelingen 

binnen de luchtvaartindustrie. In deze sectie kijken we naar hoe een aantal belangrijke internationale 

bedrijven, agentschappen, organisaties en werkgroepen kijken naar het thema duurzaamheid, met een 

nadruk op sustainable aviation fuel (SAF) en aandrijfalternatieven op de langere termijn.  

OEM’s 

Airbus 

Voor Airbus vormen SAF de oplossing op de middellange termijn. Echter, het bedrijf zet al vroeg in op 

waterstof: 

At Airbus, we have the ambition to develop the world’s first zero-emission commercial aircraft by 2035. 

Hydrogen propulsion will help us to deliver on this ambition. Our ZEROe concept aircraft enable us to 

explore a variety of configurations and hydrogen technologies that will shape the development of our 

future zero-emission aircraft. 

Door de lage energiedichtheid van batterijen ziet airbus voorlopig geen toekomst in volledig elektrisch 

vliegen, met de uitzondering van kleine vliegtuigen: 

Today, lithium-ion batteries simply don’t offer the same energy density as other forms of propulsion. In 

other words, the poor battery-specific energy compared to kerosene is a real showstopper. That being 

said, batteries have proven to be highly efficient for smaller electric aircraft, particularly the next 

generation of urban air mobility vehicles, as demonstrated by Vahana and CityAirbus. 

Airbus werkt ook samen met Air Liquide en Vinci Airports, om waterstof tank infrastructuur aan te 

leggen, met een eerste proefopstelling in Lyon in 2023: 

From 2023: deployment of a hydrogen gas distribution station at Lyon-Saint Exupéry airport. This station 

will supply both the airport's ground vehicles (buses, trucks, handling equipment, etc.) and those of its 

partners, as well as the heavy goods vehicles that drive around the airport. This first phase is essential to 

test the airport's facilities and dynamics as a "hydrogen hub" in its area of reach.                                          

Between 2023 and 2030: deployment of liquid hydrogen infrastructures that will allow hydrogen to be 

provisioned into the tanks of future aircraft.                                                                                                            

Beyond 2030: deployment of the hydrogen infrastructure from production to mass distribution of liquid 

hydrogen at the airport.                                                                                                                                              

By 2030, the three partners will study the possibility of equipping VINCI Airports' European airport 

network with the hydrogen production, storage and supply facilities needed for use on the ground and 

on-board aircraft. 

Noot: Air Liquide S.A. is een Franse multinational welke industriële gassen, inclusief waterstof, levert aan 

verschillende industrieën. Vinci Airports is een airport operator met 45 luchthavens in 12 landen. 

Boeing 

Tot 2050 ligt de focus op Sustainable Aviation Fuels: 
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Boeing has identified SAF as offering the most immediate and largest potential to reduce carbon 

emissions over the next 20 to 30 years. Building on over a decade of work with SAF, including the world’s 

first commercial airplane flight using 100% sustainable fuels in 2018, in collaboration with FedEx Express, 

Boeing has also committed that all of its commercial airplanes will be certified to safely fly on 100% SAF 

by 2030. 

Op de langere termijn—na 2050—ziet Boeing de toekomst in elektrisch vliegen en waterstof: 

While Boeing’s near-term emphasis will remain on SAF, the company will continue to build on its 

experience with hydrogen and electric. 

Ook een gigant als Boeing benadrukt dat het de markt niet alleen kan veranderen: 

Sustainability is a ‘teamsport’ and that Boeing must partner not only with industry, but with 

governments and customers across the globe. 

BOUWERS VAN VLIEGTUIGMOTOREN 

GE Aviation 

General Electric is de grootste bouwer van vliegtuigmotoren. Het bedrijf zet in op een verdere reductie 

van brandstof verbruik van 20% alsook elektrisch vliegen. Verder ondersteunt het bredere industrie 

initiatieven op het gebied van SAF en waterstof: 

We are currently developing the next suite of engine technologies — including open fan architectures, 

hybrid-electric and electric propulsion concepts, and advanced thermal managementconcepts — that 

offer the potential to achieve at least a 20 percent additional improvement in fuel efficiency compared to 

today’s state of the art single-aisle aircraft engines. GE Aviation is also supporting industry initiatives to 

approve and adopt 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) and investigating hydrogen as the zero-carbon 

fuel of the future. 

Rolls Royce 

Rolls Royce is een voorname bouwer van vliegtuigmotoren, en de technologisch meest geavanceerde. In 

haar rapport Leading the Transition to Net Zero Carbon zet de motorbouwer in eerste instantie volledig 

in op het compatible maken van haar producten met SAF: 

We will make all the commercial aero engines we produce, and our most popular reciprocating engines, 

fully compatible with sustainable fuels by 2023 and work with our armed forces customers to achieve the 

same goal for the Rolls-Royce engines they use. 

Voor de langere termijn heeft het bedrijf nog geen duidelijke keuze gemaakt voor waterstof of een 

andere techniek: 

To achieve net zero carbon, we must ensure that our fleet is compatible with net zero carbon operation 

by 2050, at the latest. This will be achieved through further advancing the efficiency of our engine 

portfolio through next generation technologies and introducing new low or zero emission products, 

including fuel cells, microgrids, hybrid-electric and all-electric technologies. These new technologies 

represent a significant commercial opportunity. By 2030 all new products will be compatible with net 

zero operation.  
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LUCHTVAART AUTORITEITEN EN AGENTSCHAPPEN 

Federal Aviation Administration (FAA) 

In het Aviation Greenhouse Gas Emissions Reduction Plan zet de FAA vooral in op SAF: 

The United States Government has taken significant steps during the last five years to facilitate  the 

development and deployment of sustainable alternative aviation fuels. Future efforts are aimed  at 

identifying new alternative fuels pathways as well as commercialization of fuels with up to 80 percent 

lower lifecycle GHG emissions.  

Wat betreft waterstof wijst de FAA op de bottlenecks, met name aan de kant van de 

bevoorradingsinfrastructuur: 

Commercial service airports handle large quantities of jet fuel (Los Angeles International uploads 

~100,000 barrels of jet fuel per day). [Thus] transportation and handling of fuel needs to be a key 

consideration. Placement of liquefaction facilities will be a challenge for cryogenic. Replacing jet fuel 

with cryogenic hydrogen would require considerable electricity to electrolyze water and compress it to a 

cryogenic state. Power-to-liquids would require comparable energy as cryogenic hydrogen, but without 

requiring infrastructure changes. Physical delivery of cryogenic hydrogen from tank farm or liquefaction 

facility to individual aircraft will also be extremely challenging Hydrogen combustion in commercial 

aviation could exacerbate climate challenges due to NOX emissions and aviation induced cloudiness. 

Going from today’s aviation fuels to another fuel type requires many airports to have the new fuel type 

available for upload – while hydrogen could make sense for an individual airport, it would have to make 

sense for many airports across varied geographic regions before it could be used extensively in civil 

aviation.                                 

Het ziet wel een rol voor waterstof in de productie van sustainable fuels: 

Hydrogen gas is required for petroleum refining and conversion of biomass and wastes to sustainable 

aviation fuels. Using renewable hydrogen for fuel production would provide an immediate reduction in 

the carbon footprint of aviation and enable the use of sustainable aviation fuels. 

European Union Aviation Safety Agency (EASA) 

In de beschikbare documentatie duidt EASA vooral op de rol van SAF alsook het schoner en efficiënter 

maken van de huidige technologieën: 

Sustainable aviation fuels have the potential to make an important contribution to mitigating the current 

and expected future environmental impacts of aviation. 

EASA wijst op het belang van het opschalen van de productiecapaciteit: 

Sustainable aviation fuels can offer an environmental benefit compared to normal jet fuel, because of 

the way they are produced and by using non-fossil resources. However, in order to make a real impact, 

significantly more quantities are needed. The EU and EASA are working with industry to increase the 

production and use of these alternative fuels. 

In de beschikbare documentatie wordt er verder niet over waterstof gerept, wel over de potentie van 

elektrisch vliegen: 
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EASA is working with industry to help develop electric aircraft concepts and will ensure that they meet 

both safety and environmental standards. CAA Norway and EU aviation safety agency (EASA) have 

[recently] concluded a binding agreement which will accelerate work on electrifying aviation. 

INTERNATIONALE LUCHTVAART ORGANISATIES 

International Civil Aviation Organization (ICAO) 

Voor de komende decennia ziet ICAO vooral een rol weggelegd voor SAF. De organisatie ziet zichzelf 

daarin vooral als een enabler: 

ICAO and its Member States, in cooperation with the aviation industry and other stakeholders, will work 

together to pursue any opportunities to implement necessary policies, technology and financing 

measures, with an increasing proportion of SAF into the fuel supply over time towards the 2050 ICAO 

Vision, without any attribution of specific obligations to individual States; 

ICAO will act primarily as a facilitator to support States on their efforts to develop and deploy SAF, by 

sharing information and best practices, communicating the economic and environmental value of SAF, 

facilitating discussions between financial institutions and industry, and developing guidance material. 

Voor waterstof ziet ICAO vooralsnog grote obstakels: 

To date, several factors still hinder a possible use of hydrogen in commercial flights, such as on-board 

storage, safety concerns, the high cost of producing the fuel and the need for dedicated infrastructure at 

airports. Research projects are ongoing to demonstrate the feasibility of hydrogen propulsion and to 

overcome these challenges, in support of longer-term environmental objectives for civil aviation. 

International Air Transport Association (IATA) 

IATA ziet SAF als de oplossing voor de korte en middellange termijn: 

Contrary to the ground transport sector, which can use electric energy, aviation has no near-term 

alternative to liquid. hydrocarbon fuels (electric commercial aircraft are unlikely before 2040). In the 

medium term, SAF will be the only energy solution to mitigate the emissions growth of the industry. 

IATA wijst er ook op dat SAF veilig gemixt kunnen worden met bestaande brandstof, dezelfde 

bevoorradingsinfrastructuur kan gebruiken, en met bestaande motoren gebruikt kan worden. Verder 

zegt de brancheorganisatie dat de productiecapaciteit van SAF momenteel nog beperkt is: 

The offset in emissions for some cases of SAF can be as high as 80%, until SAF reaches a higher level of 

production it will be difficult to completely replace kerosene fuels.                                                   

IATA ziet elektrisch vliegen alleen als optie voor kleinere vliegtuigen: 

While electric technology must continue to be developed, based on current battery technology it is only 

feasible for short range flights and with limited payloads.  

Het ziet waterstof als een optie maar wijst op de benodigde tijd en kosten die ermee gepaard gaan: 

The architecture of aircraft would have to change considerably to adapt the larger tanks required for 

hydrogen flight. New aircraft designs would be required and may allow ideas such as blended wing body 
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aircraft. This may produce some aerodynamic advantages; however, a downside could be the time 

involved in certification of radical new aircraft, along with potentially substantial costs to redesign and 

certify new aircraft and operational infrastructure. This appears to be the single biggest challenge for 

hydrogen to be implemented on a widescale. 

Airport Council International (ACI) 

ACI zet momenteel vooral in op SAF, met als voornaamste reden dat de bestaande infrastructuur ervoor 

gebruikt kan worden: 

ACI EUROPE has been a long-time supporter of an EU-wide blending mandate requiring fuel suppliers to 

include Sustainable Aviation Fuels into the overall aircraft fuel supply. This is also one of the measures 

included in the aviation sector’s DESTINATION 2050 decarbonization roadmap. 

The existing fuel infrastructure at airports is fully compatible with the use of Sustainable Aviation Fuels. 

This has already been successfully demonstrated by the deployment of such fuels at airports in Norway 

(AVINOR) and Sweden (Swedavia) as well as at Zurich, Munich and Clermont-Ferrand airports. 

Wat betreft waterstof wijst ACI subtiel naar de hoge kosten die gepaard gaan met het uitrollen van de 

benodigde bevoorradingsinfrastructuur: 

Europe’s airports also look forward to working closely with Member States on their deployment plans to 

support hydrogen powered and electrified aircraft operations, which will require significant investments. 

WERKGROEPEN 

Destination 2050 

Destination 2050, is een werkgroep van een aantal Europese organisaties als Airlines for Europe, Airport 

Council International Europe, CANSO, ERA (European Regions Airline Association), ASD (verbond van 

Europese Aeronautics, Ruimte, Defensie and veiligheidsindustrieën). In haar Destination 2050 rapport, 

dicht de groep ook een grote rol toe aan SAF: 

Sustainable Aviation Fuels (SAF) have major potential to reduce the aviation industry’s climate impact. 

With SAF use, net CO2 emissions over the lifecycle can be reduced by up to 80% now, and up to 100% in 

the future. Any SAF should follow robust and transparent sustainability criteria. Destination 2050 

considers only advanced biofuels and synthetic fuels. It is estimated that SAF could account for up to 83% 

of the total fuel consumption in Europe by 2050. 

Destination 2050 is zeer positief over de potentie van waterstof. De groep ziet de eerste vliegtuigen al in 

2035 op de markt komen. Dit is wellicht ingegeven door de belangrijke rol van Airbus in de werkgroep: 

Also, by 2035, hydrogen-powered aircraft suitable for short-range intra-European routes have the 

potential to reduce CO2 emissions by 100% as these aircraft progressively enter service 

Air Transport Action Group (ATAG) 

De Air Transport Action Group is een coalitie van aviation industry experts die focusen op sustainable 

development issues. Tot ATAG behoren o.a. Airports Council International (ACI), Airbus, ATR, Boeing, the 

Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), CFM International, GE, the International Air 
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Transport Association (IATA), Pratt & Whitney, Rolls-Royce and Safran. In het Waypoint 2050 rapport ligt 

ook de nadruk op SAF als oplossing om de luchtvaart op de middellange termijn sustainable te maken: 

Perhaps the single largest opportunity to meet and go beyond the industry’s 2050 goal is the rapid and 

worldwide scaling up of sustainable aviation fuel and new energy sources. 

Na 2050 ziet ATAG een rol voor waterstof en elektrische vliegtuigen: 

Evolutionary technology will continue to be developed, bringing with it around a 20% improvement in 

fuel efficiency to each generation of aircraft. But in the next 30 years, the industry will likely see even 

more radical shifts. By 2050, it is expected that electric-, hybrid- and hydrogen-powered propulsion will 

have the potential to serve regional, short-haul and perhaps some medium-haul markets. Traditional 

liquid fuels are expected to remain necessary for long-haul aircraft and for the remaining short and 

medium haul aircraft that have not shifted to electric or hydrogen, but with a transition towards 100% 

sustainable and low carbon sources. 

CONCLUSIES 

Uit de literatuurstudie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
Er is een globale, industrie-wijde consensus dat Sustainable Aviation Fuels (SAF) de komende decennia 
een kritieke rol gaan spelen. Voor de langere termijn lopen de meningen sterk uiteen. Binnen de 
industrie is er een consensus dat elektrisch vliegen en vliegen op waterstof een belangrijke rol gaat 
spelen. Echter, de meningen lopen sterk uiteen over de implementatie timeline alsook over de schaal. 
Bijvoorbeeld, Airbus zet sterk in op waterstof en wil al in 2035 een zero-emission vliegtuig bouwen dat 
op waterstof vliegt. Boeing ziet die ontwikkelingen pas na 2050 en maakt nog geen overduidelijke keuze 
voor waterstof. De invloedrijke Air Transport Working Group (ATAG) verwacht een rol voor elektrisch 
vliegen en waterstof, maar verwacht dat lange afstandsvluchten zullen blijven plaatsvinden met SAF. 
Ook de fabrikanten van vliegtuigmotoren committeren zich aan SAF maar spreken zich nog niet duidelijk 
uit voor technieken op de langere termijn. 
De Amerikaanse FAA is de enige organisatie die grote vraagtekens zet bij de grootschalige introductie 
van waterstof vanwege: de grote uitstoot van NOX en wolkenvorming op grote hoogte, twee 
fenomenen die klimaatverandering juist kunnen versterken; de enorme hoeveelheden energie die 
benodigd zijn om waterstof in een vloeibare staat te brengen; de expertise en competentie die benodigd 
zijn voor het omgaan met waterstof; de enorme aanpassingen aan de bevoorradingsinfrastructuur die 
benodigd zijn, en de daarmee gepaard gaande investeringen. Dit laatste wordt ook als groot zorgpunt 
genoemd door IATA en ACI. 
Wereldwijd zal het dan gaan om honderden, zo niet duizenden miljarden dollars aan investeringen. 
Ongetwijfeld kunnen ontwikkelde landen deze investeringen maken en de benodigde expertise en 
competenties ontwikkelen. Echter, er zijn vele tientallen landen in Latijns-Amerika, Afrika, en Azië die nu 
al niet of nauwelijks de minimum standaarden voor luchthavenfaciliteiten kunnen bieden, simpelweg 
door een gebrek aan geld en de benodigde expertise. Het gebruik van waterstof is niet zinvol als de 
infrastructuur en expertise niet over een groot aantal luchthavens op alle continentent uitgerold kan 
worden. Het is de conclusie van de auteur van deze review dat vele landen dit obstakel niet zullen 
kunnen wegnemen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn vliegverkeer van en naar 
ontwikkelingslanden plaats blijft vinden met behulp van vliegtuigen die op SAF vliegen. 
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1. Introductie 

Dit document is een verdiepingsslag die volgt op de high-level review in Module 1. Waar het Module 1 
rapport de nadruk legt op de strategische onderbouwing en het beantwoorden van een aantal 
specifieke vragen, ligt de focus nu op de kwaliteit van het plan, te weten: 
 
a.  De doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie 
b. De formulering van tussentijdse doelen, mijlpalen, prestatie-indicatoren (KPI’s), fasering en 

planning 
c. De omschrijving van de praktische en juridische uitvoerbaarheid van het voorstel en de 

haalbaarheid van de implementatie 
d. Het overzicht van plan specifieke risico’s, kansen, afhankelijkheden en bijbehorende 

beheersmaatregelen 
e.  Het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom en knowhow (indien relevant) 
f.  De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het (eco)systeem 
 
Hier wordt per programmadeellijn naar gekeken. Daarna volgen commentaren op de financiële 
onderbouwing en de te verwachten economische en maatschappelijke effecten. Als laatste zijn er ook 
nog een aantal specifieke vragen opgenomen. De beantwoording is waar mogelijk geïntegreerd in de 
kwaliteitsanalyse.  
Voor deze review zijn ook interviews gehouden met Hemant Mistry, Director Sustainability bij de 
International Air Transport Association (IATA) en Marina Bylinsky, Head of Sustainability bij Airport 
Council International (ACI). Er is voor gekozen hun inzichten en vragen in deze review te verwerken in 
plaats van het bijvoegen van een aparte transcriptie. 
Gehoopt wordt dat dit rapport een aantal handvatten en suggesties biedt die zullen bijdragen aan een 
goede discussie en verdere besluitvorming. 
 
 

2. Planuitwerking 

2.1 Programma lijn 1: First-of-a-kind-pilotfaciliteiten voor synthetische 
vliegtuigbrandstof 

2.1.1 Algemeen 
 
Programmalijn 1 is een trefzekere programmalijn omdat: 
 

- De omschakeling van de luchtvaart naar het gebruik SAF al verzekerd is; 
- Nederland al een koploperspositie heeft wat betreft SAF en de petrochemie; en 
- Een groot deel van de te gebruiken technologieën al bestaan.  

 
De doelen, KPI’s, fasering en planning zijn helder geformuleerd. Programmalijn 1 is over het algemeen 
sterk en concreet. 
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2.1.2 Kwaliteitsanalyse 
 

Criterium Beoordeling 

a De doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie V 

b De formulering van tussentijdse doelen, mijlpalen, prestatie-indicatoren 
(KPI’s), fasering en planning 

V/? 

c De omschrijving van de praktische en juridische uitvoerbaarheid van het 
voorstel en de haalbaarheid van de implementatie 

Zie Sectie 2.7 

d Het overzicht van plan specifieke risico’s, kansen, afhankelijkheden en 
bijbehorende beheersmaatregelen 

? 

e Het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom en knowhow 
(indien relevant) 

? 

f De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 
(eco)systeem 

Zie 
Hoofdstuk 5 

 
Ad b: 
Impact KPI’s 
Over het algemeen zijn de doelen, mijlpalen, prestatie-indicatoren, fasering en planning robuust 
geformuleerd. Er vallen wel een aantal kanttekeningen te maken bij de impact KPI’s (pagina 27). Zo 
wordt als een van de impact KPI’s genoemd: Totale investeringen in R&D voor nieuwe duurzame-
kerosinetechnologieën door marktpartijen. Dit moet beter gedefinieerd worden. Door welke bedrijven 
precies? Alle bedrijven die deel uitmaken van het voorstel? Alle investeringen binnen Nederland? En 
welke tijdsperiode?  
Dit geldt in mindere mate ook voor: Totale investeringen in productiecapaciteit voor duurzame 
vliegtuigbrandstof. Ook dit moet beter gedefinieerd worden: investeringen gedaan door wie? En waar? 
En hoe kan dit duidelijk gemeten worden zonder ruimte voor interpretatie van wat voor soort 
investeringen precies meetellen. Voor suggesties zie sectie Aanbevelingen. 
 
Ad d: 
Distributie SAF 
Momenteel is het Central Europe Pipeline System (CEPS) van NATO, dat gebruikt wordt bevoorrading 
van kerosine aan luchthavens als Schiphol, Brussel, Frankfurt, Luxemburg en Zurich niet beschikbaar 
voor het transport van SAF. Dit kan een aanzienlijke praktische barrière vormen voor de bevoorrading 
van SAF aan Schiphol maar ook buitenlandse luchthavens. Zie sectie Vragen. 
 
Ad e: 
Betrokkenheid en rol van buitenlandse bedrijven 
Zoals geobserveerd in Module 1 is het een punt van zorg dat in de programmalijnen 1A, 1C, en 1D veel 
buitenlandse bedrijven worden betrokken om bepaalde technologieën te leveren en/of nieuw te 
bouwen faciliteiten te managen. Uiteraard is het logisch dat een klein land als Nederland zich voor 
bepaalde technologieën en expertise tot het buitenland moet wenden. Echter, er is dus wel een risico 
dat zowel subsidiegeld als in Nederland ontwikkelde technologie expertise deels in het buitenland 
terechtkomen. Biedt de standaard IP-tekst op pagina 94 hier afdoende bescherming voor? In ieder geval 
moet voor gewaakt worden dat de subsidies en de te genereren voordelen niet meer dan nodig te goed 
komen aan buitenlandse partijen. Zie ook de sectie Vragen. 
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Overzicht buitenlandse partijen Programma lijn 1 
1A Vliegtuigbrandstof Pilotfabriek DAC (Zenid): 

- Climeworks AG: Switzerland 
- Uniper SE: Duitsland 
- SunFire GmbH: Duitsland 
- EDL: Duitsland 
- Interatec: Duitsland 

 
1B Pre-commercieel (Synkero): 

- KLM: Frans-Nederlands  
 

1C Methanol to Jet: 
- Bilfinger SE: Duits 

 
1D Waterstofimport-H2Gate: 

- Electric Global: Israël 
- Hydro Genious: Duitsland 
- Hysilabs: Finland 

 

 

2.1.3 Aanbevelingen  
 
Impact KPI’s: 
De impact KPI’s op pagina 27 kunnen beter gedefinieerd worden. Hier volgen een aantal suggesties: 
 
Impact KPI 1:  
Totale investeringen in R&D voor nieuwe duurzame-kerosinetechnologieën door marktpartijen.  
 
Alternatieve formulering:  
Totale investeringen in R&D voor nieuwe duurzame-kerosinetechnologieën door de bij programmalijn 1 
betrokken marktpartijen in de tijdsperiode 2022-20XX (jaarlijks gemeten). 
 
Impact KPI 2:  
Totale investeringen in productiecapaciteit voor duurzame vliegtuigbrandstof.  
 
Alternatieve formulering:  
Totale investeringen in productiecapaciteit voor duurzame vliegtuigbrandstof door de bij programmalijn 
1 betrokken marktpartijen in Nederland in de tijdsperiode 2022-20XX (jaarlijks gemeten). 
 
Impact KPI 3: 
Totale productie van duurzame vliegtuigbrandstof in Nederland en het percentage van binnen- en 
buitenlandse vraag waaraan voldaan wordt. 
 
Alternatieve formulering: 
Totale productie van duurzame vliegtuigbrandstof in Nederland en het percentage van binnen- en 
buitenlandse vraag (EU en mondiaal) waaraan voldaan wordt in de tijdsperiode 2022-20XX (per jaar 
gemeten). 
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2.1.4 Vragen 
 
Distributie SAF: 
In welke mate houdt het programma rekening met het feit dat het CEPS niet beschikbaar is om SAF te 
vervoeren? Hoe zal Schiphol bevoorraad worden met SAF? En hoe beïnvloedt deze kwestie de 
vooruitzichten om synthetische SAF aan het buitenland te leveren? Verdient de distributie invalshoek 
nader onderzoek of zelfs een vijfde eigen initiatief binnen Programmalijn 1? En zo nee, waarom niet? 
 
Participatie buitenlandse bedrijven: 
Zou nog eens kritisch gekeken kunnen worden of de buitenlandse partijen (deels) gesubstitueerd 
kunnen worden door Nederlandse partijen? Of kunnen de samenwerkingsverbanden eventueel zo 
gestructureerd worden dat er een zekere mate van knowledge transfer richting Nederlandse bedrijven 
plaatsvindt? 
 
Eventuele versnelling Programmalijn 1: 
Gezien de potentiële ernst van klimaatverandering maar ook uit concurrentieoverwegingen, is het 
eventueel mogelijk (en wenselijk) om de uitvoering van de initiatieven te versnellen? 
 
Tekort groene waterstof: 
Airport Council International (ACI Europe) verwacht in de nabije toekomst een groot tekort aan 
waterstof dat is opgewekt door groene elektriciteit. Dat heeft te maken met de te verwachten enorme 
vraag vanuit alle industriële sectoren, inclusief luchtvaart. In welke mate houdt het voorstel hier wel of 
niet rekening mee, zeker als gekeken wordt naar de latere opschaling van de productie? 
 
 

2.2 Programmalijn 2: Doorbraaktechnologie voor duurzame ultra-efficiënte 
vliegtuigen 

2.3 Algemeen 

Van alle programmalijnen is dit de meest tot de verbeelding sprekende: een potentieel enorme sprong 
vooruit van de Hollandse vliegtuigindustrie. Programmalijn 2 kent de meeste risico’s maar ook de 
grootste economische en maatschappelijke benefits. Maar al worden de doelstellingen niet volledig 
gehaald, er zullen ongetwijfeld innovaties uit voorkomen die toepassingen hebben in andere industrieën 
en sectoren. Het stuk zit over het algemeen prima in elkaar, met helder geformuleerde initiatieven, 
doelstellingen en KPI’s.  
 

2.3.1 Kwaliteitsanalyse 
 

Criterium Beoordeling 

a De doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie ? 

b De formulering van tussentijdse doelen, mijlpalen, prestatie-indicatoren 
(KPI’s), fasering en planning 

V/? 

c De omschrijving van de praktische en juridische uitvoerbaarheid van het 
voorstel en de haalbaarheid van de implementatie 

? 

d Het overzicht van plan specifieke risico’s, kansen, afhankelijkheden en 
bijbehorende beheersmaatregelen 

Zie Sectie 2.7 
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e Het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom en knowhow 
(indien relevant) 

? 

f De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 
(eco)systeem 

Zie 
Hoofdstuk 5 

 
Ad a:  
Twee turboprop demonstrators 
In Programmalijn 2 worden o.a. twee turbopropvliegtuigen (Havilland en Embraer) ingezet die zullen 
worden gebruikt om innovaties te testen en demonstreren op basis van waterstofbrandstofcel-
elektrische aandrijving. Een vraag is waarom er twee turboprop proefvliegtuigen nodig zijn die hetzelfde 
doel lijken te dienen. 
UPDATE: De auteurs hebben inmiddels verhelderd dat het De Havilland toestel dient om upgrades van 
bestaande toestellen met nieuwe materialen en technieken te testen, terwijl de Embraer dient om 
cutting-edge materialen en technieken te testen op compleet nieuwe vliegtuigen. Het argument snijdt 
hout maar dat kan zeker beter uitgelegd worden in het voorstel. 
 
Ad b: 
Impact KPI’s 
Op pagina 40 worden de impact KPI’s omschreven. Sommigen daarvan moeten beter gedefinieerd 
worden, bijvoorbeeld Reductie in CO2-uitstoot. Wordt hiermee bedoeld de sector in z’n geheel en 
mondiaal? Zie sectie Aanbevelingen. 
 
Ad c: 
Deelname groot aantal partijen 
In totaal nemen 50 partijen deel aan een of meerdere van de vier clusters. Hoewel dit in de vliegtuig- en 
auto-industrie vrij normaal is moeten ervoor gezorgd worden dat de afspraken, de coördinatie en de 
monitoring zeer robuust zijn. 
 
Ad e:  
Wegvloeien subsidies en IP naar buitenland 
Ook hier geldt weer dat de betrokkenheid van buitenlandse partijen als Embraer en Rolls-Royce nu 
eenmaal onvermijdelijk is. Echter, er wordt in het voorstel niets gezegd over het risico dat de subsidies 
en de nieuw te ontwikkelen technologieën (deels) in het buitenland terechtkomen 
 

2.3.2 Aanbevelingen  
 

Impact KPI’s: 
De impact KPI’s (pagina 40) kunnen beter gedefinieerd worden: 
 
Impact KPI 1: 
Totale investeringen en innovaties voor vliegen op waterstof die gebruikmaken (of hebben gemaakt) van 
de open innovatie-infrastructuren (demonstratievliegtuigen). 
 
Alternatieve formulering: 
Totale investeringen en innovaties voor vliegen op waterstof die gebruikmaken (of hebben gemaakt) van 
de open innovatie-infrastructuren (demonstratievliegtuigen), in de periode 2022-2030 (jaarlijks 
gemeten). 
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Impact KPI 2: 
Omzet en werkgelegenheid van bedrijven/spin-outs die duurzame luchtvaartinnovaties ontwikkeld met 
de demonstratievliegtuigen en (internationaal) vermarkten. 
 
Alternatieve formulering: 
Omzet en werkgelegenheid van Nederlandse bedrijven/spin-outs die duurzame luchtvaartinnovaties 
ontwikkeld met de demonstratievliegtuigen en (internationaal) vermarkten, in de periode 2022-2030 
(jaarlijks gemeten). 
 
Impact KPI 3: 
Aantal duurzame luchtvaartinnovaties dat op de markt komt.  
 
Alternatieve formulering: 
Aantal duurzame luchtvaartinnovaties geproduceerd door bij Programmalijn 2 betrokken partijen 
(inclusief nieuwe spin-outs), in de periode 2022-20XX (jaarlijks gemeten). 
 
Impact KPI 4: 
Reductie van het gewicht van de innovaties ten opzichte van de bestaande producten. 
 
Alternatieve formulering: 
Reductie van het gewicht van innovaties in vergelijking met bestaande materialen, geproduceerd door 
bij Programmalijn 2 betrokken partijen, in de periode 2022-20XX (jaarlijks gemeten). 
 
Impact KPI 5: 
Reductie in CO2-uitstoot. 
 
Alternatieve formulering: 
Reductie in CO2-uitstoot van vliegtuigen (vergeleken met de uitstoot voor een retrofit of met 
vergelijkbare vliegtuigtypen) die zijn uitgerust met innovaties geproduceerd door bij Programmalijn 2 
betrokken partijen, in de periode 2022-20XX (jaarlijks gemeten). 

 

2.3.3 Vragen 
 
Er zijn geen vragen. 
 
 

2.4 Programmalijn 3: Proeftuin op de luchthavens 

2.4.1 Algemeen 
 
Programmalijn 3 bevat een aantal goede initiatieven en ingrediënten maar het vormt niet echt een 
samenhangend geheel, laat staan dat het een ambitieus en inspirerend plan is. Een probleem is dat drie 
bestaande samenwerkingsverbanden—Bright Sky, Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) en 
Hydrogen Valley Airport/NXT Airport—in het keurslijf van Programmalijn 3 en de deelinitiatieven geperst 
zijn. Dat lijkt niet echt goed gelukt of het is simpelweg niet goed uitgelegd. Verder zijn er vraagtekens te 
zetten bij de centrale rol van de KLM in de initiatieven MRO- en GSE-fieldlabs. 
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2.4.2 Kwaliteitsanalyse 
 

Criterium Beoordeling 

a De doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie ? 

b De formulering van tussentijdse doelen, mijlpalen, prestatie-indicatoren 
(KPI’s), fasering en planning 

? 

c De omschrijving van de praktische en juridische uitvoerbaarheid van het 
voorstel en de haalbaarheid van de implementatie 

Zie Sectie 2.7 

d Het overzicht van plan specifieke risico’s, kansen, afhankelijkheden en 
bijbehorende beheersmaatregelen 

? 

e Het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom en knowhow 
(indien relevant) 

? 

f De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 
(eco)systeem 

Zie 
Hoofdstuk 5 

 
Ad a: 
Duplicatie van activiteiten 
Binnen initiatief 3.1 Laad- en tankinfrastructuur wordt op de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, 
Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde kleinschalige laad- en tankfaciliteiten 
neergezet voor testvluchten met vliegtuigen die gebruik maken van nieuwe energiedragers zoals 
waterstof en batterijtechnologie. Er wordt niet uitgelegd waarom dat op drie luchthavens tegelijk moet 
gebeuren.  
In het initiatief Fieldlab GSE op Schiphol (pagina 63) wordt dan weer duidelijk dat de laad- en 
tankinfrastructuur ook nodig is om GSE-voertuigen op te laden, terwijl eerst te lezen viel dat de 
infrastructuur specifiek bedoeld is voor het opladen van vliegtuigen.  
UPDATE: De auteurs van het voorstel hebben inmiddels toegelicht waarom de tank- en 
laadinfrastructuur op drie verschillende locaties aangelegd moet worden: zodat de testvliegtuigen 
tussen verschillende Nederlandse luchthavens kunnen vliegen en om de laadinfrastructuur in 
verschillende omgevingen te ontwikkelen en te testen. Prima, maar dan kan nog steeds beter uitgelegd 
worden wat voor soort infrastructuur nu precies waar wordt aangelegd. Waar wordt tank- en laad 
infrastructuur voor vliegtuigen aangelegd en waar voor GSE en waarom specifiek op die locaties? 
 
Clustering van activiteiten 
Slimme en schone grondoperaties van GSE en vliegtuigen zijn binnen het initiatief 3.1 Laad- en 
tankinfrastructuur geplaatst, terwijl ze eigenlijk binnen het GSE Fieldlab (Deelinitiatief 3.2) thuishoren. 
 
Ad b: 
Resultaat KPI’s 
De drempel voor een aantal KPI’s (pagina 64) wordt echt heel laag gelegd, bijvoorbeeld: Aantal 
internationale delegaties die één van de Fieldlab-locaties bezocht hebben; bezoeken van 20 
internationale delegaties in 2025. In het bedrijfsleven zal dit niet als serieuze KPI voor vooruitgang 
kunnen gelden. 
Een ander voorbeeld: Aantal nieuwe bedrijven gevestigd op of rond Fieldlab-locaties; 20 nieuwe 
bedrijven gevestigd in 2025. Tellen dan alle bedrijven die zich op of rond de desbetreffende luchthaven 
vestigen? Het moet duidelijk zijn dat het hier om bedrijven gaat die een link hebben met de activiteiten 
op de proeftuin. Zie sectie Aanbevelingen. 
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Ad d/e:  
Centrale rol KLM 
KLM heeft en centrale rol binnen de MRO en GSE Fieldlabs. Dit is problematisch. KLM is voor het 
merendeel in Franse handen. De relatieve autonomie die KLM tot nu toe gehad heeft staat steeds meer 
onder druk. Meer werk, taken en beslissingsbevoegdheden zullen in alle waarschijnlijkheid naar Parijs 
worden overgeplaatst. Hiermee bestaat een gerede kans dat de nieuw ontwikkelde expertise en kennis 
(deels) naar Frankrijk verdwijnt. Zie sectie Vragen. 
 

2.4.3 Aanbevelingen  
 
Meer duidelijkheid, structuur en ambitie: 
Het verdient de aanbeveling om Programmalijn 3 te herzien om meer helderheid, structuur en focus te 
creëren:  

- Wat wordt nu precies waar aangelegd en waarom? 
- Wat zijn nu precies de doelen en ambities? 
- Meer aandacht voor de fragiele positie van KLM en de bescherming van het te ontwikkelen IP 

 
De indruk beklijft dat Programmalijn 3 meer faciliterend is en daardoor weinig echte aspiraties van 
zichzelf heeft. De Nederlandse luchthavens vervullen een zeer kritieke functie. Het zijn ongelooflijk 
geweldige en gecompliceerde stukken infrastructuur. Ze vormen ook het meest zichtbare en tastbare 
gedeelte van de negatieve effecten van luchtvaart en zijn daardoor in toenemende mate controversieel 
onder de bevolking. Zijn een paar oplaadpunten en fieldlabs nu echt het enige wat er uit dit onderwerp 
te halen valt? 
Binnen de context van de energie transitie verdient het misschien de aanbeveling om een ambitieus en 
gefaseerd Nationaal Luchthaven Master Plan te creëren, dat een energietransitie ‘roadmap’ creëert, en 
op systeemniveau naar de Nederlandse luchthavens kijkt. In dat plan wordt dan niet alleen gekeken naar 
de aanleg van de nieuwe energie infrastructuur en het accommoderen van fieldlabs, maar ook naar 
allerlei andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, de verkeersspecialisaties van verschillende 
luchthavens, de (onderlinge) connectivity, etc. 
Nederland kent een bedrijf met een enorme track-record op het gebied van Master Planning: 
Netherlands Airport Consultants, onderdeel van Royal Haskoning DHV, dat hiervoor in aanmerking kan 
komen. NACO is betrokken geweest bij de aanleg van mega luchthavens en terminals in o.a. Frankfurt, 
Singapore, Bangkok, Beijing, Kuala Lumpur, Sao Paolo, en Mexico City. NACO heeft ook plannen 
geproduceerd op lands/systeemniveau (i.e. Maleisië). Omwille van volledige transparantie: de auteur 
van deze review heeft in het verre verleden bij NACO gewerkt. 
 
Resultaat KPI’s: 
De impact resultaat KPI’s op pagina 64 kunnen beter gedefinieerd worden. Hier volgen een aantal 
suggesties: 
 
Resultaat KPI 1: 
Aantal internationale delegaties die één van de Fieldlab-locaties bezocht hebben. 
 
Alternatieve formulering: 
Het aantal bezoeken van een internationale delegatie zegt niets over de resultaten. Deze KPI kan het 
beste geschrapt worden. 
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Resultaat KPI 2: 
Aantal nieuwe bedrijven gevestigd op of rond Fieldlab-locaties-20 nieuwe bedrijven gevestigd in 2025. 
 
Alternatieve formulering: 
Aantal nieuwe bedrijven gevestigd op of rond Fieldlab-locaties (binnen een straal van 3 km) en wiens 
kernactiviteiten een directe relatie hebben met de activiteiten zoals beschreven binnen Programmalijn 
3. 
 
Resultaat KPI 3: 
Aantal nieuwe types emissievrije ground support equipment in gebruik op Nederlandse luchthavens 
voorzien van een in Nederland ontwikkelde aandrijflijn. 
 
Alternatieve formulering: 
Aantal nieuwe types en totaal aantal emissievrije ground support equipment in gebruik op Nederlandse 
luchthavens voorzien van een in Nederland ontwikkelde aandrijflijn. 
 
Resultaat KPI 5: 
Aantal nieuwe MRO-reparaties, gebruikmakend van nieuwe technologische processen. 
 
Alternatieve formulering: 
Aantal nieuwe MRO-reparaties op Nederlandse luchthavens, gebruikmakend van nieuwe technologische 
processen die ontwikkeld zijn binnen Programmalijn 3. 
 

2.4.4 Vragen 
 
Tank- en laadinfrastructuur: 
Kan uitgelegd worden welk soort laad- en tank infrastructuur (waterstof/elektrisch/voor 
vliegtuigen/voor GSE) nu precies op welke luchthaven wordt aangelegd en waarom? 
 
Centrale rol KLM: 
Wat betreft de centrale rol die KLM speelt binnen de Fieldlabs voor MRO- en GSE, zijn er uit het oogpunt 
van risicospreiding eventueel mogelijkheden om (ook) met andere Nederlandse 
luchtvaartmaatschappijen samen te werken zoals TUI en Corendon of zelfs buitenlandse maatschappijen 
die verder geen strategische bedreiging vormen voor het Nederlandse cluster? Zo niet, zijn er 
mogelijkheden om te voorkomen dat nieuw opgebouwde kennis naar Parijs verdwijnt? 
 
 

2.5 Programmalijn 4: Flying Vision, DASAL en ondersteunend onderzoek  

2.5.1 Algemeen 
 
De doelstellingen en activiteiten binnen deze programmalijn zijn allen nuttig en staan niet ter discussie. 
De vraag is wel of zaken niet anders en simpeler georganiseerd kunnen worden. 
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2.5.2 Kwaliteitsanalyse 
 

Criterium Beoordeling 

a De doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie ? 

b De formulering van tussentijdse doelen, mijlpalen, prestatie-indicatoren 
(KPI’s), fasering en planning 

V 

c De omschrijving van de praktische en juridische uitvoerbaarheid van het 
voorstel en de haalbaarheid van de implementatie 

V 

d Het overzicht van plan specifieke risico’s, kansen, afhankelijkheden en 
bijbehorende beheersmaatregelen 

V 

e Het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom en knowhow 
(indien relevant) 

? 

f De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 
(eco)systeem 

? 

 
Ad a: 
Flying Vision 
In het eerste deelrapport werd geconcludeerd dat een denktank nuttig kan zijn om de samenwerking 
binnen de industrie te bevorderen en dus de Nederlandse doelstellingen en ambities beter vorm en 
richting te geven. Pagina 68 leert ons dat de activiteiten voornamelijk bestaan uit het: uitvoeren van 
studies; het organiseren van bijeenkomsten en workshops met waardeketenpartners; en het opstellen 
van een waardeketen gedragen visie en roadmap. 
Een vraag is waarom er aparte organisatie opgericht moet worden met eigen behuizing. Er zijn al twee 
organisaties—Lucht- en Ruimtevaart Nederland en The Nederlands Aerospace Group (NAG)—die mede 
als doel hebben de samenwerking binnen de Nederlandse luchtvaartsector te verbeteren met een 
belangrijke focus op de duurzame luchtvaart. Waarom kan de denktank niet onder de paraplu van een 
van deze clubs worden opgezet?  
 
DASAL 
Wat betreft het benodigde onderzoek en voorstel voor de creatie van DASAL: Het voorstel toont 
duidelijk aan dat er veel onderzoek gedaan moet worden om de ambities van programmalijnen 1-3 te 
helpen realiseren. Echter, in het voorstel wordt de meerwaarde en impact van een compleet nieuwe 
organisatie—DASAL—niet echt aangetoond. Er lijkt dus geen bijzondere reden te zijn waarom de 
benodigde onderzoeken niet gewoon kunnen worden uitgevoerd door ofwel het NLR of de TU, 
eventueel door het combineren van de resources. 
Overigens wordt op pagina 74 gesteld dat het DASAL zal ondergebracht worden bij een van de leidende 
kennisinstellingen in Nederland (het NLR of de TU). Maar een paar regels later valt te lezen dat het voor 
de start nodig is dat DASAL beschikt over een eigen locatie. Wordt hiermee bedoeld een eigen locatie 
binnen het NLR of de TU? Het wordt niet duidelijk. 
 
Ad a/e: 
Aanwezigheid buitenlandse partijen in de denktank 
De noodzakelijkheid van de aanwezigheid van een buitenlandse OEM als Airbus in de denktank is goed 
aangetoond. Een goede informatie-uitwisseling verhoogt de kans dat de nieuw ontwikkelde 
technologieën relevant zijn voor Airbus en het verhoogt de zichtbaarheid van de Nederlandse industrie. 
Om de kans op succes te vergroten verdient het de aanbeveling ook andere OEM’s in de denktank te 
betrekken, desnoods in aparte sessies om gevoeligheden bij andere OEM’s te voorkomen.  
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Een punt van zorg kan zijn dat de ideeën voor innovaties en andere voordelen deels wegvloeien naar 
Airbus (of andere OEM’s die participeren). Dit kan wellicht deels gemitigeerd worden door een robuust 
beleid aangaande IP/patent bescherming. 
 
Ad b: 
Resultaat KPI’s 
Een aantal van de resultaat KPI’s zijn weinig concreet en ambitieus. Zie sectie Aanbevelingen. 
 

2.5.3 Aanbevelingen  
 
DASAL: 
Het nog eens kritisch onder de loep nemen van de noodzaak om een apart onderzoeksinstituut op te 
richten, inclusief eigen behuizing. Waarom moet dit per se op deze manier? 
 
Resultaat KPI's: 
De resultaat KPI’s kunnen beter gedefinieerd worden. Hier volgen een aantal suggesties: 
 
Resultaat KPI 1: 
Het aantal nieuwe partners dat wordt betrokken bij het initiatief (niet enkel gecontracteerd). Het doel is 
om in totaal 12 partners te betrekken. 
 
Alternatieve formulering: 
Het aantal nieuwe partners dat wordt betrokken bij het initiatief (niet enkel gecontracteerd). Het doel is 
om in totaal 12 partners te betrekken, binnen de tijdsperiode 2022-20XX. 
 
Resultaat KPI 2: 
Het aantal workshops dat per jaar wordt georganiseerd. Het doel is om in totaal 7 workshops te 
organiseren. 
 
Alternatieve formulering: 
Het aantal workshops dat per jaar wordt georganiseerd puur binnen de context van Flying Vision. Het 
doel is om in totaal 7 workshops te organiseren voor einddatum. 
 
Resultaat KPI 3: 
Het aantal deelnemers dat deelneemt per workshop. 
 
Alternatieve formulering: 
Het aantal deelnemende bedrijven en instanties (exclusief organiserende partij) per workshop. Als het 
meer op het aanteel deelnemende individuen gefocust is: Het aantal deelnemende personen (exclusief 
deelnemers van organiserende partij) met een senior management- of technische positie. 
 
Resultaat KPI 4: 
Het aantal contracten tussen deelnemende partijen en het Flying Vision initiatief. Het doel is om in 
totaal 5 contracten af te sluiten tussen deelnemende partijen. 
 
Alternatieve formulering: 
Het aantal contracten tussen deelnemende partijen en het Flying Vision initiatief. Het doel is om in 
totaal 5 contracten af te sluiten tussen deelnemende partijen voor te bepalen einddatum. 
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2.5.4 Vragen 
 
Flying Vision: 
Waarom kan de denktank Flying Vision niet ondergebracht worden bij Lucht- en Ruimtevaart Nederland 
of The Nederlands Aerospace Group (NAG)? 
 
DASAL: 
Waarom kunnen de activiteiten van DASAL niet simpelweg bij het NLR en de TU uitgevoerd worden?  
 
 

2.6 Programmalijn 5: Randvoorwaarden 

2.6.1 Algemeen 
 
Programmalijn 5 schept een aantal belangrijke randvoorwaarden en zit verder prima in elkaar.  

2.6.2 Kwaliteitsanalyse  
 

Criterium Beoordeling 

De doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie ? 

De formulering van tussentijdse doelen, mijlpalen, prestatie-indicatoren 
(KPI’s), fasering en planning 

V 

De omschrijving van de praktische en juridische uitvoerbaarheid van het 
voorstel en de haalbaarheid van de implementatie 

Zie sectie 
2.7 

Het overzicht van plan specifieke risico’s, kansen, afhankelijkheden en 
bijbehorende beheersmaatregelen 

Zie sectie 
2.7 

Het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom en knowhow 
(indien relevant) 

Zie sectie 
2.7 

De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 
(eco)systeem 

Zie 
hoofdstuk 5 

 
Ad a: 
Internationale samenwerking vs. Internationale concurrentie 
Internationale samenwerking en coördinatie staat hoog in het vaandel van dit voorstel. Dit is uiteraard 
strevenswaardig maar het moet wel duidelijkheid dat vooral een verhaal is over keihard concurreren 
met buitenlandse bedrijven. Wat dat betreft is het verhaal soms wel heel erg academisch. Meer hierover 
in sectie 2.7.1. 
 

2.6.3 Aanbevelingen  
 
Buitenlandse samenwerking vs. concurrentie: 
Er moet meer aandacht komen voor het concurrentie aspect vis-a-vis samenwerking. Gedurende het 
programma moet de buitenlandse concurrentie moet goed geanalyseerd en gemonitord worden. 
Uiteraard, waar benodigd en strategisch moet met buitenlandse concurrenten samengewerkt worden. 
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Resultaat KPI’s: 
De KPI’s zijn helder, alleen moet de tijdsperiode waarbinnen de KPI’s gerealiseerd worden wel 
gedefinieerd worden. 
 

2.6.4 Vragen 
 
Geen specifieke vragen. 
 
 

2.7 Samenwerking en governance 

2.7.1 Kwaliteitsanalyse 
 

Criterium Beoordeling 

a De doelmatigheid en efficiëntie van de voorgestelde interventie ? 

b De formulering van tussentijdse doelen, mijlpalen, prestatie-
indicatoren (KPI’s), fasering en planning 

Zie commentaar op 
programmalijnen 

c De omschrijving van de praktische en juridische uitvoerbaarheid 
van het voorstel en de haalbaarheid van de implementatie 

? 

d Het overzicht van plan specifieke risico’s, kansen, 
afhankelijkheden en bijbehorende beheersmaatregelen 

V/? 

e Het beleid met betrekking tot intellectueel eigendom en 
knowhow (indien relevant) 

? 
 

Zie ook commentaar 
op programmalijnen 

f De samenhang met flankerend beleid en andere initiatieven 
binnen het (eco)systeem 

V 

 
Ad a: 
Bestuur 
De schaal en scope van het voorgestelde programma is enorm, en het speelt zich over vele jaren af. 
Daarom valt of staat het verhaal grotendeels door een goed bestuur. Vanaf pagina 86 geeft het voorstel 
een overzicht van de voorgestelde bestuursstructuur, inclusief rollen en verantwoordelijkheden.  
Het is op papier moeilijk te beoordelen hoe effectief deze opzet in de praktijk zal werken. Pagina 85 
geeft aan dat deze component verder wordt uitgewerkt wanneer het groeifondsvoorstel is gehonoreerd. 
Wellicht zou het verstandig zijn wat meer details te zien vóór de honorering van het voorstel, niet erna. 
 
Ad c: 
Praktische uitvoerbaarheid 
Er is minder dan een pagina besteed aan de praktische uitvoerbaarheid (pagina 94/95. De auteur 
beweert dat het voorstel praktisch goed uitvoerbaar is op basis van de volgende argumenten: 
 
1) Dat de innovaties in dit programma voortborduren op al bestaande kennis van kundige (industrie) 

partijen en in een logisch verlengde hiervan liggen.  
2) Dit programma kent zorgvuldige afstemming in binnenland en buitenland om eventuele overlap in 

de uitvoering te voorkomen 
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3) De betrokkenen bij het schrijven van dit voorstel zullen ook zitting nemen in het Bestuur en de 
Program Office.  

4) Tot slot, er is een breed draagvlak voor dit programma, o.a. bij de overheid en inwoners. 
 
Het is eerste argument is een valide argument. Het tweede en derde argument zijn nuttige 
randvoorwaarden maar in hoeverre dragen ze echt bij aan de praktische uitvoerbaarheid van het 
voorstel? Wat betreft het derde argument, het voorstel is enorm complex, en daarmee zijn de auteurs 
van het voorstel de enigen die ook echt het overzicht hebben. Het is dus enerzijds goed dat ze ook bij de 
uitvoering betrokken zijn. Anderzijds geeft dit ze een machtspositie. Wat zijn hier de checks and 
balances? 
 
Juridische uitvoerbaarheid 
De bijlage Staatssteuntoets Lysias is niet aan de auteur van dit rapport beschikbaar gemaakt. Daarom 
kan op dit punt geen commentaar geleverd worden. 
 
Open tender calls 
De z.g. open tender calls spelen een grote rol in dit voorstel. Als deze worden georganiseerd door de 
overheid zijn ze onderhevig aan de Europese tender regels. Afhankelijk van het onderwerp en de 
drempelwaarde moeten deze dan worden opengesteld voor alle bedrijven die in de EU staan 
geregistreerd. Het voorstel dient ertoe de Nederlandse industrie te stimuleren. Het moet dus 
gewaarborgd zijn dat de entiteiten die de calls uitzetten niet onderhevig zijn aan deze regels. 
 
Ad d: 
Buitenlandse concurrentie 
Op pagina 93 wordt ingegaan op de plan specifieke risico’s. Daaronder vallen ook buitenlandse 
innovatieprogramma’s. Als remedie wordt er nadrukkelijk internationaal afgestemd met als doel om 
gezamenlijk op te treden. Dat moet ook zeker gebeuren waar mogelijk. Dit voorstel lijkt echter wel de 
ogen te sluiten voor het feit dat er vooral keihard geconcurreerd moet worden met het buitenland.  
Binnen deze context verdient het de aanbeveling een goede marktanalyse te maken van waar de 
concurrentie in het buitenland mee bezig is en die concurrentie ook goed te monitoren tijdens de 
uitvoering van het programma. 
 
Ad e: 
IP-bescherming 
Binnen een aantal van de initiatieven wordt intensief samengewerkt met buitenlandse partijen. Op 
pagina 94 is een generieke lijst IP-afspraken opgenomen die moeten helpen bij het waarborgen van de 
bescherming van nieuw ontwikkeld Nederlands IP. Gezien de high-stakes van dit voorstel is de vraag of 
deze afspraken genoeg bescherming bieden. 
 
Ad f: 
Aansluiting bij andere programma’s en initiatieven 
Het voorstel lijkt goed aan te sluiten bij de binnenlandse, Europese agenda en andere initiatieven binnen 
het ecosysteem. Zoals eerder vastgesteld is het voorstel toegespitst op (de wereldvisie van) Airbus, de 
spin in het web van de Europese luchtvaartindustrie. Hoewel hier risico’s aan kleven lijkt dit vanuit de 
context van een industriële industriepolitiek verstandig. Echter, dit strategische argument wordt echter 
nergens in het rapport expliciet genoemd.  
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Op pagina 25 wordt geschreven over de strategische samenwerking met de luchtvaartindustrie in 
andere landen. Daarbij voert de samenwerking met Frankrijk, en in mindere mate Duitsland, duidelijk de 
boventoon, ten aanzien van de samenwerking met andere landen. 
Op pagina 8 wordt duidelijk dat de doelstellingen van het rapport zijn afgestemd op die van Destination 
2050, momenteel het enige rapport waarin de Europese klimaat doelstellingen van de luchtvaart zijn 
vastgelegd. Op zijn beurt is Destination 2050 weer afgestemd op de klimaat doelstellingen zoals de EU 
die heeft voorgesteld in de Europese Green Deal en het maatregelpakket Fit for 55.  
Het is interessant dat Destination 2050 mede geschreven is door de NLR, dat ook medeauteur is van het 
voorstel en onderdeel is van het programma team. Enerzijds betekent dit dat het voorstel goed 
aansluiting vindt bij de Europese ambities. Anderzijds ontstaat er een indruk van zelfbediening. 
Uiteraard bestaat er verder geen twijfel over dat Destination 2050 breed gedragen wordt door de 
Europese luchtvaartindustrie. 
Op pagina 116 valt te lezen dat er al een aantal complementaire Europese subsidies zijn toegekend 
(Horizon 2020, SESAR Very Large Demonstrator) of aangevraagd gaan worden (European Recovery 
Fund). 
Voor nu lijkt het helaas wel op dat de boot is gemist voor het aanspreken van IPCEI (Important Projects 
of Common European Interest) fondsen die gefocust zijn op het stimuleren van projecten op het gebied 
waterstof. De relevante website geeft te lezen dat het de deadline voor het indienen van 
projectvoorstellen 7 mei, 2021 was. Het is momenteel niet bekend of er in de nabije toekomst alsnog 
nieuwe voorstellen ingediend kunnen worden. 
 

2.7.2 Aanbevelingen 
 
Analyse en monitoring buitenlandse concurrentie: 
Niet alleen meer coördinatie met het buitenland maar ook meer awareness van de concurrentie. Doe 
regelmatig een marktanalyse van de buitenlandse concurrenten en gelijksoortige buitenlandse 
initiatieven als die van het voorstel (i.e. VK en de VAE).  

 
Effectiviteit bestuur: 
Op pagina 90 wordt voorgesteld om na 4 jaar een mid-term review te houden waarin men de voortgang 
toetst, de beoogde doelstellingen evalueert en op basis daarvan het programma herijkt (indien nodig). 
Misschien is het goed zo’n eerste fundamentele review na een jaar te houden, waarbij men ook kijkt 
naar de effectiviteit van de bestuursstructuur zelf en zo nodig aanpassingen voorstelt.  
 
Betrekken buitenlandse expert(s) bij bestuur: 
Pagina 87 leest dat het bestuur een brede Nederlandse blik heeft, maar goed op de hoogte is van 
internationale ontwikkelingen. Er is toch een risico dat er een kliek ontstaat van mensen die continu 
elkaars ideeën bevestigen en vanuit een Nederlandse bubbel naar buiten kijken. Er is objectieve input 
van buiten nodig. Het verdient de aanbeveling om internationale experts te betrekken die een brede 
internationale blik hebben en goed op de hoogte zijn van de Nederlandse ontwikkelingen.  
Hemant Mistry, Director Sustainability bij de International Air Transport Association (IATA), de mondiale 
branchorganisatie van ‘s werelds luchtvaartmaatschappijen, zou die persoon kunnen zijn. De heer Mistry 
heeft uitgebreide kennis van gelijksoortige programma’s in het buitenland en kent alle belangrijke 
internationale bedrijven die momenteel werken aan thema’s als SAF en Waterstof. Hij heeft aangegeven 
beschikbaar te zijn als adviseur vanuit hoofde van zijn rol bij IATA. Er is dan uiteraard wel een praktisch 
punt met de taal van de vergaderingen en documenten maar daar zijn vast oplossingen voor. 
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Informeren Nederlandse bevolking: 
Op pagina 92 wordt relatief makkelijk voorbijgegaan aan de betrokkenheid en het informeren van de 
Nederlandse bevolking, inclusief omwonenden van de luchthavens. Volgens het voorstel zullen die via 
bestaande kanalen geïnformeerd worden over dit voorstel. Dit is een slecht idee omdat Nederlanders 
momenteel nogal slecht worden geïnformeerd via deze z.g. bestaande kanalen. 
Onder Nederlanders is steun voor de luchtvaart nog steeds sterk maar de mensen worden terecht 
steeds kritischer over de milieuprestaties van de luchtvaart. Het verdient de aanbeveling om de 
bevolking actief te informeren over de doelstellingen en vooruitgang van het programma om de steun 
voor de luchtvaart te vergroten. Dit zal ook jongeren te motiveren een technische studie te kiezen als 
Lucht- en Ruimtevaarttechniek. 
Het verdient de aanbeveling om budget in te ruimen voor een public relations firma of een public 
information officer die het programma in de regionale, nationale, en internationale media promoot. 
 
Resultaat KPI’s: 
Wederom moeten een aantal KPI’s wat aangescherpt worden. Voor alle KPI’s moet de tijdsperiode 
aangegeven worden waarbinnen de resultaten gerealiseerd moeten worden. Verder: 
 
Resultaat KPI 1: 
Het aantal personen dat jaarlijks deelneemt aan het Towards Zero Emission EXPO. 
 
Alternatieve formulering: 
Het aantal personen met een senior management- of technische positie dat jaarlijks deelneemt aan het 
Towards Zero Emission EXPO. 
 
Resultaat KPI 3: 
Het aantal samenwerking met andere infrastructuurgebonden sectoren (staalproductie/maritieme 
sector/chemie) of andere sectoren. 
 
Alternatieve formulering: 
Het aantal samenwerkingen tussen—te definiëren partijen—en andere infrastructuur gebonden 
sectoren (staalproductie/maritieme sector/chemie) of andere sectoren. 
 

2.7.3 Vragen  
 
IP-Protectie: 
Bieden de IP-afspraken zoals die op pagina 94 beschreven staan genoeg bescherming. En zo ja, hoe? Zijn 
ze in de praktijk bewezen, ook binnen internationaal verband, en in sectoren waar de concurrentie 
aanzienlijk is? 
 
 

3. Commentaar bij financiële onderbouwing 

De financiële onderbouwing van het voorstel wordt door een adviesbureau bestudeerd en is niet 
onderdeel van de scope van deze review. Echter, op verzoek van het groeifonds is er een QuickScan 
gedaan om te kijken of er zaken opvallen. 
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3.1 First-of-a-kind-pilotfaciliteiten voor synthetische vliegtuigbrandstof 

Op blz. 103, Tabel 23: Begroting en bekostigingsmix – Zenid, valt op dat de Zwitserse overheid EUR 5 
miljoen bijdraagt, waarschijnlijk om het Zwitserse Climeworks AG te steunen. Het wordt aangenomen 
dat de Zwitserse overheid deze investering wil doen om hier voor het land voordelen uit te halen.  
 
Vraag aan commissie: Dienen de Nederlandse en Zwitserse subsidies niet tegenstrijdige doelen: het 
ontwikkelen van nieuwe technologieën ten voordele van het eigen land? 
 

3.2 Doorbraaktechnologie voor duurzame ultra-efficiënte vliegtuigen  

Op blz. 107, onder de 4.2.3.1 Financiële bijdragen van deelnemende partijen, valt op dat geen enkel 
bedrijf een in-cash bijdrage maakt en dat vele van de bedragen onrealistisch groot lijken, zeker afgezet 
tegen de bedrijfsgrootte. Los hiervan zal het een uitdaging zijn om deze in-kind bijdragen op een 
betrouwbare manier op hun waarde te schatten, en dus te monitoren. 
 
Vraag aan commissie: Hoe is de monetaire waarde van de in-kind faciliteiten precies berekend? En is er 
een gestandaardiseerde methode gebruikt? 
 

3.3 Proeftuin op de luchthavens  

Pagina 114: 4.3.2.1 Verwachte financiële bijdragen (Proeftuin luchthavens) 
Investeringen – De totale omvang van deze investering is EUR 48 m, waarvan EUR 17 m wordt gevraagd 
van het NGF. Dit laatste bedrag is opgebouwd uit EUR 7 m voor Amsterdam Airport Schiphol, EUR 8 m 
voor Rotterdam The Hague Airport en EUR 2 m voor Groningen Airport Eelde.  
 
Vraag aan commissie: Het is in Sectie 2.4 al aangeroerd maar wordt er voor dit geld precies aangelegd 
en waar? Bijvoorbeeld: EUR 2 m voor een waterstof tankpunt voor vliegtuigen op Groningen Eelde. 
 

3.4 Flying Vision, DASAL en ondersteunend onderzoek. 

In totaal wordt EUR 3.2 miljoen gevraagd voor huisvesting en inrichting van de werkomgeving van het 
DASAL. De vraag is waarom dit niet gehuisvest kan worden in het NLR of bij de TU, zoals het voorstel zelf 
ook oppert op pagina 74. Zie ook Sectie 2.5. 
 
In totaal wordt EUR 600,000 gevraagd voor het organiseren van 14 workshops. Het versturen van 
uitnodigingen per e-mail en het verzorgen van koffie en lunch hoeft wellicht niet EUR 43k per workshop 
te kosten. 
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4. Economische en maatschappelijke impact 

4.1 First-of-a-kind-pilotfaciliteiten voor synthetische vliegtuigbrandstof 

Economische impact: 
Export SAF 
In het eerste deelrapport werd vastgesteld dat de industrie consensus is dat de luchtvaart de komende 
decennia gaat overschakelen naar SAF (biologisch en synthetisch). Dat betekent dat er t.z.t. een grote 
vraag gaat ontstaan naar SAF alsook de vraag naar technologie en infrastructuur om SAF op een 
economische en milieuvriendelijke manier te produceren en te distribueren. Door de sterke 
petrochemische sector, infrastructuur (havens) en de koploperspositie op het gebied van SAF die 
Nederland nu al heeft kan Nederland een koploperspositie behouden op dit vlak. 
Op pagina 133 van het voorstel wordt gesproken over de potentiële afzetmarkt van SAF in Europa. Het is 
aannemelijk dat er een SAF bijmeng verplichting komt en dat de potentiële afzetmarkt aanzienlijk wordt. 
Dit wordt nog aantrekkelijker als men naar de wereld als geheel kijkt. Er zijn duizenden commerciële 
luchthavens rond de wereld die bevoorraad zullen moeten worden met SAF. Er dus een gerede kans dat 
Nederland SAF kan leveren aan landen die zelf geen SAF produceren en waarschijnlijk ook in de 
toekomst niet in hun eigen behoefte kunnen voorzien. 
 
Export technologie productie en distributie SAF 
Een nog veel aantrekkelijker vooruitzicht is dat Nederland de te ontwikkelen technologieën voor de 
productie en distributie van SAF kan exporteren naar andere landen. De kwantificatie daarvan valt 
buiten de scope van dit rapport maar kan aanzienlijk zijn. 
 
Nederland als vestigingslocatie 
De uitvoering van Programmalijn 1 zal zeker leiden tot de versterking van het petrochemische cluster in 
Nederland. Dit zal wellicht het cluster en agglomeratie effect van de sector versterken maar de vraag is 
of deze activiteiten Nederland als vestigingslocatie in het algemeen aantrekkelijker gaan maken.  
 
Werkgelegenheid 
De petrochemische sector is kapitaalintensief maar niet arbeidsintensief. Daarom zullen de 
werkgelegenheidseffecten, met uitzondering van de bouwfase, naar verwachting beperkt zijn.  
 
Maatschappelijke impact: 
Op een mondiale schaal is de verwachting dat SAF een grote rol gaat spelen in het verminderen van 
emissies van de luchtvaart. Er zijn uiteraard potentiële veiligheidsrisico’s aan SAF maar niet meer dan 
bestaande kerosine. SAF maakt verder gebruik van bestaande infrastructuur en vliegtuigmotoren. 
Daarom zullen er verder geen positieve of negatieve effecten optreden op het gebied van geluid en 
luchtvervuiling op en rond luchthavens en SAF-opslag locaties. 
Momenteel kan SAF helaas niet gebruik maken van het NATO Pipeline System (NPS) waarmee een 
aantal grote luchthavens in Europa bevoorraad worden. Dit zou eventueel kunnen betekenen dat SAF- 
per vrachtwagen naar Schiphol of naar het buitenland vervoerd moeten worden. Dit kan dus de 
milieuwinst deels tenietdoen. Vervoer per schip en trein kan een alternatief zijn voor een aantal 
bevoorradingsroutes. 
Initiatief 3 en 4 die mede om waterstof draaien vereisen een goed management van de veiligheid. 
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4.2 Doorbraaktechnologie voor duurzame ultra-efficiënte vliegtuigen  

Economische impact: 
Er is geen reden om te twijfelen aan de getallen zoals die gepresenteerd zijn in de analyse. Er zijn talloze 
studies die wijzen op de positieve economische impact van de aanwezigheid van maak industrie, laat 
staan een zeer hoogwaardige industrie als de vliegtuigindustrie. De (succesvolle) implementatie van 
programmalijn 2 leidt naar verwachting tot veel benefits variërend van nieuwe zeer hoogwaardige 
werkgelegenheid, nieuwe welvaart, nieuwe kennis en technologie, spin-off naar andere industrieën, 
economische multipliereffecten, etc.  
 
Maatschappelijke impact: 
Een succesvolle implementatie van Programmalijn 2 heeft een zeer positief effect op  
de reductie van schadelijke emissies en geluid. Daarmee zal de implementatie van deze technologieën 
dus ook een zeer positief effect hebben op de leefomgeving; de directe leefomgeving van luchthavens 
en Nederland als geheel door het (hopelijk) verminderen van de temperatuur- en zeespiegelstijging. 
 

4.3 Proeftuin op de luchthavens  

Economische effecten: 
Fieldlab MRO 
In de analyse ziet het voorstel mooie vooruitzichten voor de MRO-markt. Inderdaad KLM heeft 
momenteel een goede positie op die markt en de nieuw te ontwikkelen processen kunnen die positie 
verstevigen. Echter, zoals elders in dit rapport geobserveerd trekt Parijs steeds meer macht, taken en 
banen naar zicht toe en is er een gerede kans dat deze voordelen (groten)deels naar het Air France deel 
van het bedrijf zouden kunnen vloeien. 
 
Fieldlab GSE 
Een succesvolle ontwikkeling van een nieuwe generatie schone en stille GSE-voertuigen heeft een enorm 
exportpotentieel. Er zijn in de wereld duizenden commerciële luchthavens die vroeg of laat nieuwe, 
schone GSE aan gaan schaffen.  
 
Maatschappelijke effecten: 
Veiligheid 
De proeftuinen zijn levende, werkende luchthavens—dat is ook de opzet—met veel aanwezige 
passagiers en werknemers. Alle luchthavens—misschien met uitzondering van Eelde—liggen ook in zeer 
dichtbevolkt gebied. Aangezien erop, rond en boven de proeftuinen wordt geëxperimenteerd met 
nieuwe materialen, technologieën en nieuwe vormen van energie—m.n. waterstof—zullen er strikte 
protocollen moeten worden opgesteld om de veiligheid te waarborgen.  
 
Lucht en geluid 
Op de lange termijn wordt verwacht dat de nieuw te ontwikkelen doorbraken luchthavens in de 
toekomst schoner en stiller gaan maken en dus een zeer positief effect zullen hebben. 
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5. Overige vragen 

Commentaar op commitment en risico’s afhankelijkheid OEM’s 

Pagina 21 van het voorstel erkent dat de afhankelijkheid van buitenlandse OEM’s een risico vormt. 
Volgens het voorstel kan het risico deels gemitigeerd worden door de realisatie van bestaande MOU’s 
met OEM’s en het ondertekenen van nieuwe MOU’s en Letters of Support. Pagina 25 detailleert de 
stand van zaken wat betreft de strategische relatie met de vliegtuigindustrie in verschillende landen. 
Ook hier wordt weer op het belang van MOU’s en Letters of Support gehamerd.  
Een intentie verklaring/MOU is een uiteraard een nuttig en zelfs noodzakelijk startpunt van een relatie 
en nodig voor het formuleren van gezamenlijke doelen. Echter, daarbij moet aangetekend worden dat 
de zakenwereld bezaait ligt met vele miljoenen MOU’s die niet meer waard zijn dan het papier waarop 
ze ooit geschreven zijn. 
Het belang van een actief en assertief relatiemanagement met veel contact momenten tussen de OEM’s 
en de Nederlandse consortia is dus groot. Nederlanders zijn van nature assertief en netwerkers dus hier 
zijn geen zorgen over. Maar uiteindelijk staat of valt alles natuurlijk met het ontwikkelen van innovaties 
waar de OEM’s simpelweg niet omheen kunnen of willen. Hierbij vormt het feit dat Nederland al een 
sterke toeleverende industrie heeft die levert aan alle grote OEM’s een zeer gunstig uitgangspunt.  
Een andere belangrijke manier om het risico te verminderen is niet op één paard te wedden en 
strategische relaties te ontwikkelen met alle grote OEM’s. Het rapport onderschrijft dit en beschrijft op 
pagina 25 de initiatieven om connecties te maken met industrieën in andere landen.  
 
De auteur stelt hierbij met genoegen vast dat geen strategische connecties worden nagestreefd met het 
Chinese AVIC, de OEM van China. De Chinese overheid heeft zich ten doel gesteld op een zeer 
agressieve manier buitenlandse technologie te acquireren en alleen de eigen industrie te bevoordelen. 
In het eerste deelrapport werd al geobserveerd dat dit voorstel vooral lijkt te gokken op de wereldvisie 
van Airbus. Ook is Airbus de enige OEM die in de Flying Vision participeert (pagina 69). Uiteraard kan dit 
wel strategisch zijn in de context van een gezamenlijke Europese industriepolitiek, maar die reden wordt 
nergens genoemd. 
 
Vragen  
MOU’s 
Hoe kan gegarandeerd worden dat de afspraken/ambities in een MOU of Letter of Support met OEM’s 
ook echt gerealiseerd worden? 
 
Samenwerking met Airbus vis-a-vis andere OEM’s 
Ook al wordt het belang van strategische samenwerking met alle OEM’s onderschreven, toch is de  
indruk dat het voorstel zich voornamelijk op de relatie met/de visie van Airbus toe te spitsen. Wordt dat  
onderschreven? En zo ja, waarom is dat het geval? 
 
Commentaar op aansluiting bij Europese agenda (o.a. afstemming, samenwerking, positie NL) en de 
rol van duurzame luchtvaart binnen IPCEI 

Zie sectie 2.7.1. 
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Wat betreft Technology Readiness Niveau’s, wat staat dicht op de markt en wat nog in 
kinderschoenen en is de publieke bijdrage daarin logisch en op zijn plaats? 

Voor initiatieven uit Programma lijn 1 geldt dat het gaat om het op een unieke manier combineren van 
verschillende technologieën die afzonderlijk al een TRL van (minimaal) niveau 6 hebben en/of om het 
maken van een schaalsprong. De uitzondering is initiatief 3.1.3: Pilotfaciliteit voor synthetische 
kerosineproductie via Methanol en Dimethylether (DME), waarvan de reactor technologie zich nog een 
TRL van 3 of lager bevindt. 
Voor Programma lijn 2 geldt dat de benodigde technologieën voor toepassing van (vloeibare) waterstof 
als alternatieve energiedrager in de luchtvaart nog niet een niveau van TRL 6 behaald hebben. 
Wat betreft de initiatieven onder Programmalijn 3 gaat het meer om het faciliteren van het testen van 
de nieuw te ontwikkelen technologieën uit op een luchthaven omgeving en dus is de vraag hier minder 
relevant. Ook is de ontwikkeling van bepaalde technologieën in een meer volwassen stadium dan 
anderen, het rapport verdedigt per initiatief op een prima manier waarom een subsidie uit het 
groeifonds op zijn plaats is. 
 
Commentaar/vraag: Hoe kunnen de verschillende programmalijnen en deelprojecten op waarde 
geschat worden? Wat is de impact in brede zin: economisch (o.a. productiviteit, ontwikkeling 
technologie en kennis, versterking ecosysteem, vestigingsklimaat, concurrentiepositie NL, 
vliegwieleffect op sector en aanverwante sectoren), maar ook maatschappelijk (bijvoorbeeld reductie 
schadelijke emissies, geluid, kwaliteit leefomgeving)?  

Zie commentaar op programmalijnen. 
 
VRAAG: Wat zijn in het verlengde daarvan de mogelijkheden om de projecten te ‘knippen’? 

Knippen tussen hoofdlijnen: 
Programmalijn 1 kan in principe zelfstandig uitgevoerd worden. De demonstrator vliegtuigen uit 
Programmalijn 2 hebben de tank- en laad infrastructuur en de proeftuinen uit Programmalijn 3 nodig 
om gebouwd, aangepast, getest en opgeladen te worden. De MRO-Fieldlab uit Programmalijn 3 leunt 
deels op innovaties die ontwikkeld worden binnen Programmalijn 2, met name in initiatief 2C: 
Materialen, productietechnologie en constructies. Programmalijn 4 ondersteunt vooral het noodzakelijke 
onderzoek voor de ontwikkelingen binnen Programmalijn 2 dus deze twee programmalijnen kunnen niet 
los van elkaar gezien worden. Programma lijn 5 creëert belangrijke randvoorwaarden en kan uiteraard 
niet op zichzelf staan. 
 
Knippen binnen programmalijnen: 
Programmalijn 1: First-of-a-kind-pilotfaciliteiten voor synthetische vliegtuigbrandstof 
Indien nodig of gewenst, kunnen de initiatieven binnen Programmalijn 1 individueel uitgevoerd worden. 
Het is wel zo dat initiatief 4, H2Gate focust op de realisatie van een pilotfaciliteit voor de import en 
distributie van waterstof die gebruikt wordt voor de productie voor duurzame synthetische 
vliegtuigbrandstoffen. Het is niet geheel duidelijk of initiatief 1.3 doorgang kan vinden als H2Gate niet 
uitgevoerd wordt, omdat het waterstof als input nodig heeft. 
Ook is het wellicht weinig zinvol om alleen H2Gate te voeren, zonder dat initiatieven 1.1-1.3 uitgevoerd 
worden. Er zal misschien genoeg vraag zijn naar waterstof vanuit andere sectoren maar dit voorstel 
focust zich nu eenmaal op luchtvaart. Ten laatste, het bedrijf SKYNRG is betrokken bij 3 van de 4 
initiatieven. Het bedrijf kan wellicht wat schaalvoordelen behalen als alle initiatieven uitgevoerd 
worden. 
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Vraag: Zijn er naast H2Gate bestaande/andere manieren om waterstof in te voeren, of zelfs lokaal te 
produceren? 
 
Programmalijn 2: Doorbraaktechnologie voor duurzame ultra-efficiënte vliegtuigen 
Het lijkt erop dat er geen praktische barrières zijn om de initiatieven binnen Programmalijn 2 individueel 
uit te voeren. Het is wel logisch dat de materialen en elektrische en thermische systemen die binnen 
respectievelijk binnen initiatieven 2.3 en 2.4 ontwikkeld worden getest kunnen/moeten worden op de 
testvliegtuigen die binnen initiatieven 2.1 en 2.2 gebruikt worden. Echter, die link lijkt nergens in het 
voorstel gemaakt te worden en dat is enigszins vreemd. 
Ondanks deze conclusie is er natuurlijk wel degelijk en praktische en strategische samenhang tussen de 
deelinitiatieven binnen Programmalijn 2. De nieuw ontwikkelde technologieën binnen een deelinitiatief 
kunnen een positieve invloed hebben op andere initiatieven binnen de programmadeellijn. Ook lijkt het 
logisch om zoveel mogelijk technische deelgebieden binnen de vliegtuigbouw te bestrijken om zo een 
grote range van producten aan te kunnen bieden aan de OEM’s. 
 
Programmalijn 3: Proeftuin op de luchthavens 
Programmalijn 3 valt uiteen in twee onderdelen: 3.1 Laad & Tankinfrastructuur en 3.2 Fieldlabs. 
Binnen het initiatief Laad & Tankinfrastructuur worden op maar liefst drie luchthavens--Amsterdam 
Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde-- kleinschalige laad- en 
tankfaciliteiten neergezet voor testvluchten met vliegtuigen die gebruik maken van nieuwe 
energiedragers zoals waterstof en batterijtechnologie. De nieuw te bouwen demonstrator vliegtuigen 
zullen laadinfrastructuur nodig hebben. Dat geldt ook voor de GSE uit 3.2. Dus programmalijnen 3.1 en 
3.2 kunnen niet los van elkaar gezien worden.  
Een andere manier waarop 3.1 en 3.2 gelinkt zijn is dat de activiteiten van twee van de 
samenwerkingsverbanden—Brightsky en Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA)—zowel 
initiatief 3.1 en 3.2 bestrijken en dus wellicht moeilijk gescheiden kunnen worden. 
 
VRAAG: Wat zijn verdiepende vragen die we in een interview aan de indieners (consortium en 
ministerie) zouden moeten stellen?  

Zie commentaar bij programmalijnen en vragen boven. 
 
OPMERKINGEN OVER KWALITEIT VAN DE GOVERNANCE, ORGANISATIE, SAMENWERKING, CAPACITEIT 
EN DE UITVOERING  

Zie sectie 2.7. 
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Woord vooraf 
 
In de eerste maanden van 2022 besprak de commissie van het Nederlandse Groeifonds onder 
leiding van Jeroen Dijsselbloem 35 voorstellen, ingediend voor ronde 2. Daaronder drie op het 
terrein van maritiem en binnenvaart. Een voorstel heette het maritiem masterplan en was 

afkomstig van het ministerie van Defensie met medewerking van het ministerie van IenW.  Het 
masterplan ging over de grote maritieme uitdagingen en maakte onder meer verbinding met het 
veld van onderwijs en opleidingen. Daar leren mensen omgaan met de nieuwe zero-emissie 
technieken aan boord van schepen en aan de wal (energie-infrastructuur). De twee andere 
voorstellen hadden betrekking op binnenvaart en batterij-elektrisch varen, respectievelijk 
waterstof-elektrisch varen. De samenhang tussen de twee voorstellen binnenvaart werd toegelicht 

in de oplegnotitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over zero emissie 

binnenvaart.  
 
In de periode 2012-2016 was ik in Brussel bij de EC DG RTD betrokken bij onderzoek en innovatie 
op het thema van transport en mobiliteit. Een uitgelezen kans om van binnenuit te ervaren wat de 
standpunten zijn van de Europese Commissie en de aan het gemeenschappelijke programma voor 

Research & Innovation deelnemende landen. Zo waren en zijn er landen die een Europees 
programma primair zien als industriepolitiek. Voor mij was dat een “eye-opener,” omdat het 
Nederland sinds de RSV-enquete1 het standpunt had dat industriepolitiek geen deel meer 

uitmaakte van Nederlands economisch beleid.2 De Nederlandse belangen bij de programmering in 
Brussel kwamen tot uiting in de aandacht voor het beter benutten van de resultaten van de 
projecten en programma’s. Niet alleen de benutting door de industrie. Publiek gefinancierd 
onderzoek zou moeten leiden tot baten voor het bredere bedrijfsleven, het beleid en de burger. 
 
In de periode 2017-2020 was ik op het ministerie van IenW betrokken bij innovatie voor maritieme 

zaken en energietransitie in de binnenvaart. Op 11 juni 2019 werd door minister van IenW, Cora 
van Nieuwenhuizen Wijbenga de zogenaamde Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens 
ondertekend. De Green Deal markeerde het beginpunt van de lange-termijntransitie naar een 
klimaatneutrale en emissieloze scheepvaart. In totaal ging het om vele tientallen acties die de 
overheid en de sector op zich namen. Acties waarbij het zwaartepunt bij de overheid lag waren 
onder meer de totstandkoming van een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart, het 
duurzaam aanbesteden van infrastructurele werkzaamheden en “launching customership” vanuit de 

Rijksrederij en de Koninklijke Marine.3  
 
In de loop van 2020 kon ik gebruik gaan maken van mijn spaarsaldo levensloopverlof. Eind 2021 
werd mij gevraagd als expert mee te werken aan de advisering van de commissie Dijsselbloem. 
Daarmee deed zich de mogelijkheid voor ertoe bij te dragen dat het onderwerp zero-emissie 
verkeer en vervoer over zoet en zout water niet zou blijven steken in de beruchte kloof tussen 
onderzoek en markt.  

De zogenaamde “valley of death” kan worden worden overbrugd met hulp vanuit het Nederlands 
Groeifonds van EZK en MinFin. Ik hoop dat de commissie, het kabinet en de Tweede Kamer er voor 
kiezen dat de nieuwe zero-emissie technologie wordt uitgerold en marktaandeel opbouwt nationaal, 
Europees en internationaal: “beyond the tipping point.” 
 
 

Ad van Ommen (advanommen@live.nl)  

 
1In 1983-1984 werd de parlementaire enquête RSV gehouden. Het proces liet een onthullend beeld zien over 
de teloorgang van de scheepsbouw en gemiste kansen, inschattingsfouten en gekwetste ego's. In volgende 
jaren werd, ongetwijfeld mede onder invloed van de ervaringen van het RSV-debacle, het noodlijdende Fokker-
concern niet door de overheid overeind gehouden. Parlementaire enquête naar de RSV-werf - Wikipedia 
2 De ondergang van RSV leidt de ondergang van de Nederlandse industriepolitiek in. In de naoorlogse jaren van 
wederopbouw is de industriepolitiek nodig geweest, maar nu is het echt over. De RSV-enquête betekent een 
cesuur in het overheidsbeleid. Het oude beleid van steun geven en interventie, daar wil Nederland van af. Een 
hele industrie kantelt; de textiel, de scheepsbouw, de auto-industrie, de staalindustrie. Concurreren met de 
opkomende lagelonenlanden lukt niet meer. De RSV-enquête - Andere Tijden, Uitzending: zo 19 feb 2012, 
21.15 uur, Nederland 2.  
3 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/06/11/green-deal-zeevaart-binnenvaart-en-havens  

mailto:advanommen@live.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAte_naar_de_RSV-werf
https://anderetijden.nl/aflevering/175/De-RSV-enquete
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/06/11/green-deal-zeevaart-binnenvaart-en-havens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/06/11/green-deal-zeevaart-binnenvaart-en-havens
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Algemene conclusies en aanbevelingen 
 

 
Op deze plaats is sprake van algemene conclusies en aanbevelingen. 

 
Verderop in dit document meer specifieke conclusies en aanbevelingen per voorstel, met name bij 

“commentaren op de drie voorstellen (A, B en C) aan de hand van criteria.” 
 

 

Algemene conclusies 

• Het maritiem masterplan, het voorstel binnenvaart met batterij-containers en het voorstel 

binnenvaart met brandstofcel en waterstofcontainers zijn complementair aan elkaar. Het 

maritiem masterplan heeft een looptijd (tot 2030). De twee voorstellen binnenvaart tot 2025 

(batterij-elektrisch), respectievelijk 2026 (waterstof-elektrisch). Naarmate de looptijd korter 

is, klinkt de inhoud van het voorstel concreter: het voorstel batterij-elektrisch varen (ZES) is 

het meest concreet en uitgewerkt en het maritiem masterplan roept de meeste vragen op. 

• Het voorstel binnenvaart met batterijcontainers is verregaand uitgewerkt en concreet 

gemaakt. Het resultaat van een intensief proces van samenwerking van grote spelers als 

banken, energiebedrijven en een vertegenwoordiging van de maritieme industrie en het 

havenbedrijfsleven. “Energy as a service” en “pay-per-use” zijn innovatieve concepten, die 

helpen om de energietransitie te versnellen in de binnenvaart en mogelijk ook op andere 

plaatsen in het maritieme cluster. 

• Het voorstel binnenvaart met waterstofcontainers is innovatief in het grensoverschrijdend 

karakter, het aangaan van de uitdaging van op langere trajecten stroomopwaarts te varen en 

de aansluiting van de binnenvaart op de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor 

de toepassing van waterstof in (zwaar) transport in achterlandverbindingen. Als modaliteit 

kan de binnenvaart niet achterblijven.  

 

Algemene aanbevelingen 

• Het complementaire karakter van de drie voorstellen kan worden versterkt. Om dat te 

operationaliseren zouden bijvoorbeeld de volgende stappen kunnen worden gezet: 

o Kort na het kabinetsbesluit in 2022 een “kleine bijeenkomst” van leden staf 

Groeifonds, experts en indieners van de drie voorstellen. Doel is een mondelinge 

toelichting op het kabinetsbesluit en de daaraan ten grondslag liggende 

overwegingen en adviezen; 

o Tegen de achtergrond van een “mid term review” van het Groeifonds een uitwerking 

van monitoring en evaluatie op het geheel van de drie voorstellen: hoe zichtbaar 

maken dat de door het groeifonds beoogde effecten in de maritieme sector tot stand 

komen. De in ontwikkeling zijnde Raad van de Toekomst van het Groeifonds expliciet 

betrekken bij het plan van aanpak voor de “mid term review;” 

o Tegen het eind van 2022 een groot “event” dat beoogt de drie voorstellen breed 

bekend te maken binnen de sector maritiem en binnenvaart, tot de eindgebruikers 

aan toe. Bij wijze van spreken de consument van een flesje bier dat zero emissie over 

water is getransporteerd. In de programmering van dit evenement en de 
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communicatie opnieuw de Raad van de Toekomst van het Groeifonds expliciet 

betrekken. 

• Het maritiem masterplan is van strategisch belang voor de toekomst van het maritieme 

cluster in Nederland in Europees (en internationaal) verband. Om die reden is het aan te 

bevelen om een voorwaardelijke toekenning4 te doen vanuit de begroting van het 

Groeifonds. Echter, het voorstel is van de drie maritieme voorstellen op onderdelen het 

minst concreet. Om die reden verdient het aanbeveling vooralsnog te kiezen voor een 

voorwaardelijke toekenning. Voor nader vast te stellen onderdelen volstaan met een 

reservering.5 Totaal verplichtingen op te nemen in de begroting van het Groeifonds tot het 

gevraagde bedrag van € 365.000.000.  

Globale aandachtpunten: 

o Het strategisch karakter van het plan mist een internationale (IMO) Europese (EU) 

dimensie.  

o Gemist wordt ook een visie op de ontwikkeling van nieuwe “business models” voor 

de sector. Bijvoorbeeld van een onderneming verantwoordelijk voor beheer en 

onderhoud van een vaartuig, gedurende de gehele levenscyclus.6 Zeg maar de 

verbindende schakel tussen de bouw en de sloop van het schip (circulariteit). 

o Gezond verdienvermogen en werkgelegenheid van Nederlandse bedrijven en 

vestigingen van Europese bedrijven in Nederland is niet hetzelfde als een 

zelfscheppende maritieme sector. Aangeven wat de pre-competitieve samenwerking 

in Europees en internationaal verband op hoofdlijnen inhoudt. Bijvoorbeeld het 

formuleren van verwachtingen ten aanzien van relevante overheden als het gaat om 

regelgeving (onderzoek, ontwikkeling en innovatie, emissie-eisen, veiligheid en gelijk 

speelveld). 

o Sociale innovatie uitwerken tot concrete doelen en plannen. Daartoe kwantitatieve 

onderbouwing op thema’s als vergrijzing, in-, door- en uitstroom personeel, 

bedrijfsopvolging in midden- en kleinbedrijf, invloed van culturele diversiteit op 

operationeel functioneren van de sector.  

o Human capital agenda uitwerken met betrokken organisaties, concrete doelen en de 

voorziene besteding van middelen. 

o Proeftuinen concreet maken in relatie tot de demonstratieprogramma’s van de 

nader te benoemen 10 typen schepen Rijksrederij, 10 hulpvaartuigen Koninklijke 

Marine en de 30 of meer schepen voor civiele toepassingen. Voor de programma’s 

 
4 Voorwaardelijke toekenning: een voorstel of onderdeel daarvan is aantrekkelijk, maar moet nog versterkt 
worden op een aantal punten. De commissie adviseert het kabinet een bedrag onder voorwaarden toe te 
kennen. Het bedrag komt ter beschikking nadat de commissie heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden is 
voldaan. https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie  
5 Reservering: de commissie ziet in onderdelen van een voorstel de potentie en kansen, maar adviseert om niet 
de volledige gevraagde investering nu toe te kennen. Dit kan het geval zijn als een voorstel al (gedeeltelijk) 
positief is beoordeeld, maar voor sommige onderdelen of fasen meer informatie nodig is. Of als de commissie 
mogelijkheden ziet voor een positief advies over een kansrijk onderdeel van een voorstel. Voor dit onderdeel 
dient een nieuw voorstel te worden voorgelegd ter beoordeling. https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-
commissie/hoe-werkt-de-commissie  
6 Hoe zou het zijn als de Nederlandse werven “operational lease” kunnen gaan aanbieden voor door hen 
gebouwde zero emissie schepen? De totale omzet van de Nederlandse maritieme maakindustrie was van 2015-
2020 gemiddeld € 7,5 miljard. Daarvan werd 70 % geëxporteerd. (Informatie indieners Masterplan in antwoord 
op vragen Groeifonds.) Bijvoorbeeld Maersk en Maersk Tankers re-organiseren scheepsbeheer en -onderhoud 
eigen vloot binnen de eigen onderneming. Schepen voor “deep sea” worden gebouwd in het Verre Oosten. 

https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie
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Koninklijke Marine en de Rijksrederij inzichtelijk maken hoe het functioneren als 

“launching customers” leidt tot toepassingen in andere deelsectoren of categoriën.  

o Voor elk van de in het voorstel genoemde strategische categoriën (baggerschepen, 

offshore, sleepboten  en werkschepen, visserijschepen, deep- en shortsea, 

passagiersschepen), de waardeketen inzichtelijk maken naar het voorbeeld van het 

voorstel binnenvaart batterij-elektrisch. Aannemelijk maken dat met de bijdrage 

door het Groeifonds in die categorie de technologie voor zero emissie en slim varen 

het stadium van marktrijpheid passeert “beyond the tipping point.” 

• De binnenvaart met batterijcontainers is in dit stadium beperkt tot Nederland en bevindt 

zich in de fase “proof of concept.” Zero Emission Services (ZES) is van de drie voorstellen het 

meest geavanceerd en uitgewerkt als het gaat om opschaling van nieuwe technologie voor 

schepen, energievoorziening, energie-infrastructuur en verdienmodellen. De propositie 

draait om de noodzakelijke samenwerking tussen de exploitanten/eigenaren van de 

batterijen, de schepen en de “open access docking stations.” Het een kan niet zonder het 

ander7. Het verdient aanbeveling voor ZES een directe toekenning8 op te nemen in de 

begroting van het Groeifonds tot het gevraagde bedrag van € 56.000.000. Globale 

aandachtpunten: 

o Opvragen van de rapportage evaluatie fase “proof of concept” bij het consortium9. 

o Positieve uitkomst staatssteuntoets.10 

o Uitwerken van de systematiek van monitoring en de mogelijkheden tot revisie vanuit 

het Groeifonds. 

o Uitwerking van de uitvoeringsorganisatie van het Groeifonds in de besteding van de 

gevraagde middelen. 

• De grensoverschrijdende binnenvaart met waterstofcontainers is vanuit Nederlands 

perspectief een belangrijk project van Europees belang. Indien dit door de Europese 

Commissie wordt bevestigd verruimt dat de mogelijkheden tot staatssteun. Het aandeel 

binnenvaart in achterlandverbindingen behouden en zo mogelijk vergroten leidt tot 

optimaliseren van de benutting van transportinfrastructuur. De toepassing van waterstof in 

de binnenvaart draagt bij aan de vraag naar waterstof en de ontwikkeling van een Europese 

waterstof-infrastructuur11. Het verdient aanbeveling hiervoor een directe,12 dan wel een 

voorwaardelijke toekenning13 te doen vanuit de begroting van het Groeifonds tot het 

gevraagde bedrag van € 135.000.000. 

 
7 ZES maakt duidelijk onderscheid tussen de AssetCo, ServiceCo en DockingCo. “Pay Per Use” verlost de 
scheepseigenaar of exploitant van veel onzekerheden omtrent het energiedeel van de transitie. ZES kan 
wellicht RH2INE en partijen uit het maritiem masterplan helpen commerciële dilemma’s aan te pakken. 
8 Directe toekenning: een voorstel of onderdeel daarvan voldoet zoals ingediend en hoeft niet of slechts in 
geringe mate te worden aangepast. De commissie adviseert het kabinet een bedrag toe te kennen. 
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie  
9 ZES, 3.1.1 Activiteitenplan, figuur 11, Deliver PoC (2022) 
10 Oplegbrief IenW, Juridische uitvoerbaarheid, pag. 5. 
11 Naar het voorbeeld van Zero Emission Services (ZES) zou ook RH2INE Kickstart IWT een onderscheid kunnen 
maken tussen een AssetCo, een ServiceCo en een DockingCo. 
12 Directe toekenning: een voorstel of onderdeel daarvan voldoet zoals ingediend en hoeft niet of slechts in 
geringe mate te worden aangepast. De commissie adviseert het kabinet een bedrag toe te kennen. 
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie  
13 Voorwaardelijke toekenning: een voorstel of onderdeel daarvan is aantrekkelijk, maar moet nog versterkt 
worden op een aantal punten. De commissie adviseert het kabinet een bedrag onder voorwaarden toe te 
kennen. Het bedrag komt ter beschikking nadat de commissie heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden is 
voldaan. https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie  

https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/hoe-werkt-de-commissie
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Globale aandachtpunten: 

o Uitwerken en na afloop evalueren van de fase “proof of concept.”14  

o De daarop volgende fasen op weg naar marktrijpheid beter inzichtelijk maken. 

o Afstemming omtrent (de hoogte van) de bijdrage vanuit het Groeifonds met andere 

potentiële subsidiegevers en investeerders, mede afhankelijk van de uitkomst van de 

aanvraag status als Important Project of Common European Interest (IPCEI)15. 

o Plus dezelfde globale aandachtpunten als genoemd bij varen met batterijcontainers 

over de fase “proof of concept,” staatssteuntoets, monitoring vanuit het groeifonds 

en beheer door de uitvoeringsorganisatie. 

  

 
14 Het lastige met de fase “proof of concept” is misschien dat die bestaat uit een tweetal binnenvaartschepen, 
die geen uitdrukkelijk onderdeel zijn van het ingediende voorstel, te weten de FPS Maas en de Antonie. 
15 De oplegbrief IenW maakt er melding van dat (RH2INE kickstart IWT) bij de Europese Commissie is 
aangemeld voor de status van Important Project of Common European Interest (IPCEI). “Eind 2021 wordt 
definitief duidelijk of het project deze status ook krijgt. Dat zou aanzienlijke verruiming van de 
staatssteunkaders met zich meebrengen. Het advies van PWC gaat vooralsnog uit van een situatie zonder IPCEI-
status.” 
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Inleiding 
 
Aan het begin van de 21ste eeuw werd de boodschap over de invloed van de mens op 
klimaatverandering en de opwarming van de aarde onder de aandacht gebracht in een boek en 
door de presentaties van Al Gore, voormalig vice-president van de Verenigde Staten. In 2006 

werkte hij als presentator mee aan de Amerikaanse documentairefilm “An Inconvenient Truth.” De 
film werd massaal bezocht door de medewerkers van het Nederlandse directoraat-generaal voor 
Luchtvaart en Maritieme Zaken in Den Haag.  
 
Het zou tot het verdrag van Parijs, december 2015, duren, voordat het internationale proces tot 
beperking van klimaatverandering leidde tot heldere doelen en een plan van aanpak. Een grote rol 

was weggelegd voor landen en ook de Europese Unie. Echter, bij het afsluiten van het 
klimaatverdrag in Parijs, behoorden lucht- en scheepvaart tot de zogenaamde uitgesloten sectoren. 
Dat betekende dat in de relevante onder-organisaties van de Verenigde Naties (VN) 
overeenstemming zou moeten worden bereikt. Niet alleen tussen de vertegenwoordigers van de 
aangesloten landen, maar evenzeer de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, die bij die 
onderhandelingen een grote rol speelden en spelen. 

 

Op 28 november 2018 presenteerde de Europese Commissie haar strategische langetermijnvisie 
voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie in 2050: Een schone 
planeet voor iedereen! Daarin roept zij op tot een Europees beleid inzake de terugdringing van 
broeikasgasemissies dat ertoe moet leiden dat alle vervoerswijzen, ook de binnenvaart, in 2050 
klimaatneutraal zijn. Daarnaast levert de mededeling van de Europese Commissie van mei 2018 
“Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen” het beleidskader voor de vermindering 
van emissies van verontreinigende stoffen zoals NOx en stofdeeltjes. In de mededeling is er ook 

aandacht voor de vervoerssector. 
De Green Deal van de Europese Commissie voor Europa van december 2019 en haar “Strategie 
voor een duurzame en slimme mobiliteit” van december 2020 leggen prioritaire beleidsgebieden 
vast, waaronder duurzame mobiliteit en maatregelen die genomen moeten worden om Europa 
tegen 2050 klimaatneutraal te maken. 
 

Wat is afgelopen tien jaar gebeurd aan technologie-ontwikkeling? Meer specifiek, waarom lijkt de 

maritieme sector achter te lopen op wegverkeer en misschien ook luchtvaart? In 2007, bij de start 

van het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, voelde de Nederlandse maritieme 

sector zich misdeeld, omdat er voor de modaliteiten luchtvaart en wegverkeer grote 

samenhangende programma’s werden ontwikkeld, terwijl spoorvervoer en de scheepvaart het 

moesten doen met min of meer verspreide onderwerpen in het door de Europese Commissie 

voorgestelde overkoepelend programma.  

In 2014 werd in het opvolgende programma Horizon 2020 ook voor spoor voorzien in een 

gezamenlijke onderneming16. De scheepvaart modderde voort, mede omdat zij lange tijd 

onvoldoende in staat was een aansprekend en gedurfd gezamenlijk initiatief te ontplooien. Dat was 

duidelijk veranderd toen bij de voorbereiding van Horizon Europe (2021-2027) een strategische 

onderzoeks- en innovatie-agenda voor een “co-programmed partnership Zero Emission Waterborne 

Transport17” op papier stond. Aan het momentum om dit te bereiken heeft de Nederlandse Green 

Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (juni 201918) zeker bijgedragen. De stand van zaken bij de 

uitvoering van het Europees partnership met concrete resultaten en de weg naar de toekomst komt 

bijvoorbeeld aan de orde tijdens een openbare fysieke en virtuele bijeenkomst te Brussel, 7 

februari 2022.19 

 

  

 
16 Naast het al langer bestaande CleanSky and Green Car Initiative werd Shift2rail gelanceerd. 
17 https://www.waterborne.eu/images/documents/200710_SRIA_v0.5.pdf, versie 10 juli 2020. 
18 Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens | Greendeals 
19 https://www.waterborne.eu/projects/coordination-projects/steerer/news-events/steerer-waterborne-
transport-workshop  

https://www.waterborne.eu/images/documents/200710_SRIA_v0.5.pdf
https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-zeevaart-binnenvaart-en-havens
https://www.waterborne.eu/projects/coordination-projects/steerer/news-events/steerer-waterborne-transport-workshop
https://www.waterborne.eu/projects/coordination-projects/steerer/news-events/steerer-waterborne-transport-workshop
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Sectorschets 
Volgens de Maritieme Monitor realiseerde de maritieme cluster als geheel in Nederland een 18,8 

miljard euro directe en 4,7 miljard indirecte toegevoegde waarde. Het totale aantal werknemers 

kwam uit op 266.650 personen, 2,8% van de werkgelegenheid in Nederland. De directe 

werkgelegenheid nam met bijna 2% af, het aantal indirecte banen met ruim 15%. Volgens de 

onderzoekers is de sterke daling van het aantal indirecte banen toe te schrijven aan lagere 

werkgelegenheid-multipliers. ‘Dit zou betekenen dat de achterwaartse effecten van de maritieme 

cluster kleiner zijn geworden. Met andere woorden: een baan in de maritieme cluster zorgt voor 

minder banen in sectoren die leveren aan de maritieme cluster dan voorheen’, aldus de 

onderzoekers.20  

Verandert het zojuist beschreven kenmerk op het moment dat het cluster maritiem afscheid neemt 

van fossiele brandstof en in toenemende mate gebruik maakt van hernieuwbare energie, in welke 

vorm dan ook? De vraag stellen is het begin van een antwoord. De Theory of Change (TOC) zorgt 

voor samenhang tussen de twee voorstellen binnenvaart en het maritieme masterplan. De twee 

voorstellen binnenvaart zijn concreet en maken gebruik van de algemeen gebruikte container voor 

het aan boord van een schip brengen van hernieuwbare energie. Dat vereist een energie-

infrastructuur aan de wal. Voor beide projecten betekent een bijdrage uit het Groeifonds dat de 

technologie marktaandeel kan opbouwen, “Beyond the Tipping Point.” Alle drie de voorstellen 

leggen uiteraard sterk de nadruk op de Nederlandse tradities in de maritieme sector, het belang 

van het vervullen van een voortrekkersrol bij de verduurzaming en de heilzame effecten op 

hoogwaardige werkgelegenheid, een brede definitie van welvaart en de economische groei. 

In reactie op het nieuwe regeerakkoord en in het bijzonder het hoofdstuk 2 over “duurzaamheid” 

zei Paul Goris, voorzitter van het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB): “We pleiten 

voor een vooruitstrevend en realistisch transitiepad naar een emissievrije binnenvaartsector, plus 

een “modal shift” naar de binnenvaart met een congestievrije haven.” Met realistisch bedoelt hij 

dat er rekening kan worden gehouden met onder meer de technologische ontwikkelingen, subsidie- 

en financieringsmechanismen en de concurrentiepositie van de binnenvaart.21 

De business development manager van de haven van Rotterdam, signaleerde dat 2021 was een 
jaar vol van voorbeelden van “een eerste keer” op het gebied van de energietransitie.22 

Voorbeelden zijn: 
• Emissievrij binnenvaartschip met energiecontainers in de vaart; 
• Walstroominstallatie die schepen voorziet van duurzame energie van windturbines op de 

landtong; 
• Barge-to-Ship methanol bunkeroperatie (eerste keer ter wereld); 

• Bio-blended LNG bunker; 
• Emissievrije volledig elektrische rangeerlocomotieven in productie; 
• Eerste elektrische 50-tons vrachtwagens rijden in het havengebied; 
• En er wordt gewerkt aan nog veel meer moois... 

 
Dit rijtje voorbeelden van energietransitie anno 2021 is van belang omdat de haven van Rotterdam 

een strategie heeft om zich voor te bereiden op een positie als strategische “hub” voor de 

energievoorziening van Noord-West Europa en een toekomst als CO2 neutrale schakel in logistieke 

ketens.  

Aan de TU-Delft beschouwt Klaas Visser waterstof als de sleutel voor een duurzame 

scheepvaartsector.23 Nederland staat niet alleen in de ontwikkeling van waterstof als energiedrager 
voor de binnenvaart. Het Europese innovatieproject FLAGSHIPS heeft bijgedragen aan de inzet van 

 
20 Nieuwsblad Transport, 15 december 2021 over de jaarlijkse maritieme monitor, die adviesbureau Ecorys 
samen met de Stichting Nederland Maritiem Land in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) heeft samengesteld. 
21 Bericht door CBRB op LinkedIn, donderdag 16 december 2021, ca. 14:00 uur. 
22 Refke Gunnewijk, business development manager supply chains, port of Rotterdam in een LinkedIn post op 
woensdag 7 december 2021 
23 https://www.tudelft.nl/3me/onderzoek/check-out-our-science/waterstof-als-de-sleutel-voor-een-duurzame-
scheepvaartsector/  

https://www.tudelft.nl/3me/onderzoek/check-out-our-science/waterstof-als-de-sleutel-voor-een-duurzame-scheepvaartsector/
https://www.tudelft.nl/3me/onderzoek/check-out-our-science/waterstof-als-de-sleutel-voor-een-duurzame-scheepvaartsector/
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twee commercieel geëxploiteerde schepen op waterstof in Frankrijk en Noorwegen24. Sinds 2016 

werkt in Duitsland een consortium in Duitsland aan een elektrische sleepboot Elektra, die eind 2021 

operationeel werd in Westhafen, de grootste binnenhaven van Berlijn.25 De Zweedse rederij 
Gotland wil in samenwerking met de universiteit van Uppsala het verkeer per veerboot emissievrij 
maken en verwacht een compleet en betrouwbaar systeem op basis van waterstof operationeel te 
hebben in 2030.26 De Noorse rederij Northern Xplorer loopt daar op vooruit en claimt vanaf 
2024/2025 de eerste van een serie van 14 cruise schepen operationeel te hebben, die emissieloos 
varen op basis van waterstof. Tijdens het varen zorgen wind- en zonne-energie voor aanvulling van 

de energievoorraad aan boord.27 
 

Zeevaart en binnenvaart kennen naast overeenkomsten, ook grote verschillen. Zeevaart kent als 

vervoersmodaliteit geen echte concurrentie van een andere modaliteit. Binnenvaart heeft een 

geheel ander economisch speelveld als de zeevaart. Binnenvaart moet concurreren met verkeer 

over weg en spoor. Spoor is al zero emissie en het verduurzamingstempo van (vracht-)verkeer 

over de weg ligt om een aantal redenen hoger dan (vracht-)vervoer over water. Met andere 

woorden, binnenvaart kan het bestaande argument van duurzaamheid snel kwijtraken. Ook het 

beleidsmatig en regelgevend kader voor de binnenvaart is anders dan voor zeevaart. Dat laatste is 

onderwerp van de volgende paragraaf over de beleidscontext. 

 

  

 
24 https://allesoverwaterstof.nl/project-flagships-gaat-twee-waterstofboten-ontwikkelen/  
25 https://www.offshore-energy.biz/germany-welcomes-1st-emission-free-hydrigen-fueled-tugboat/  
26 https://www.offshore-energy.biz/swedens-to-get-1st-large-scale-hydrogen-powered-vessel-by-2030/  
27 https://www.offshore-energy.biz/worlds-first-hydrogen-powered-cruise-ship-concept-unveiled/  

https://allesoverwaterstof.nl/project-flagships-gaat-twee-waterstofboten-ontwikkelen/
https://www.offshore-energy.biz/germany-welcomes-1st-emission-free-hydrigen-fueled-tugboat/
https://www.offshore-energy.biz/swedens-to-get-1st-large-scale-hydrogen-powered-vessel-by-2030/
https://www.offshore-energy.biz/worlds-first-hydrogen-powered-cruise-ship-concept-unveiled/
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Beleidscontext 
 
In 2018 heeft de International Maritime Organisation (IMO), suborganisatie van de Verenigde 
Naties (VN) een eerste strategie aangenomen voor de vermindering van de broeikasgasemissies 
van schepen. Daarin wordt een visie uiteengezet die de toezegging van de IMO bevestigt om de 

broeikasgasemissies van de internationale scheepvaart te verminderen en deze zo snel mogelijk 
geleidelijk af te schaffen. De IMO voert wereldwijde technische samenwerkingsprojecten uit ter 
ondersteuning van de capaciteit van staten, met name ontwikkelingslanden, om energie-efficiëntie 
in de scheepvaartsector te implementeren en te ondersteunen. Voor het bereiken van een “tipping 
point” in de verduurzaming van de maritieme sector is wellicht belangrijker de waardeketen in de 
zeevaart en de druk die door rederijen wordt ervaren. Dat is een krachtenspel, waarvan de 

uitkomst mede door marktomstandigheden wordt bepaald. 
 

Voor binnenvaart van belang zijn de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg en 
Europese Unie (EU) in Brussel en niet de IMO in Londen. De brandstof van de binnenvaart (diesel) 
is een andere dan voor zeevaart (stookolie). De brandstofmix in de transitie naar zero emissie kan 
zich voor binnenvaart anders ontwikkelen dan voor zeevaart. Zie ook de oplegbrief van IenW. Dat 

laat onverlet dat de binnenvaart fungeert als een katalysator voor het gehele maritieme cluster. 

Binnenvaart is “continentaal vervoer,” dat moet samenwerken en concurreren met verkeer en 
vervoer over de weg en het spoor. De Europese Commissie in Brussel gaat uit van logistieke ketens 
en rekent ook de kustvaart tot intra-Europees verkeer en vervoer over water. Dat heeft gevolgen 
voor beleid en regelgeving. In de ministeriële verklaring “Inland Navigation in a Global Setting” die 
in 2018 in Wroclaw werd aangenomen onder auspiciën van de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde naties (ECE/VN) wordt benadrukt dat de terugdringing van emissies van 
groot belang is voor de toekomst van de binnenvaart. 

 
De voor binnenvaart bevoegde transportministers van de lidstaten van de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart (CCR – Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland) hebben in de 
Verklaring van Mannheim (ondertekend op 17 oktober 2018) bevestigd dat zij ernaar streven de 
uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen nagenoeg uit te bannen tegen 
2050. Met het oog op een verdere verbetering van de ecologische duurzaamheid van de Rijn- en de 

binnenvaart krijgt de CCR in de Verklaring van Mannheim de opdracht een routekaart op te stellen 
om de uitstoot van: 

• broeikasgassen tegen 2035 met 35% ten opzichte van 2015 terug te dringen, 
• verontreinigende stoffen tegen 2035 met ten minste 35% te verminderen, en 
• broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen nagenoeg uit te bannen tegen 2050. 
In de Verklaring van Mannheim wordt bovendien gewezen op de noodzaak om nieuwe en moderne 
financiële instrumenten te ontwikkelen om de milieudoelstellingen te bereiken aangezien de 

bestaande subsidie- en financieringsmechanismen tot nu toe niet de verwachte resultaten hebben 
opgeleverd.  
 
De doelen en maatregelen van de Nederlandse maritieme green deal hebben aansluiting op het 
Nederlandse missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid,28 de ontwikkeling van Europees 
beleid en Europese programma’s. Bijvoorbeeld op 14 september 2021 heeft het Europees 
Parlement met ruime meerderheid (641 stemmen van de 751) in Straatsburg ingestemd met het 

Binnenvaartrapport29, een initiatiefvoorstel van VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal-van 
Doorn: “Het is dan ook goed dat de Commissie, na intensief contact, het belang van voldoende 
financiële steun erkent in het onlangs gepubliceerde actieprogramma voor de binnenvaart met een 
looptijd tot 2030: NAIADES III.30” Een van de projecten, die uitvoerig geven aan NAIADES III, is 
PLATINA3, met een looptijd van 30 maanden (januari 2021 – juli 2023)31. Bijvoorbeeld op 10 en 11 

februari 2022 vindt in Brussel de derde bijeenkomst (online32) plaats, waar belanghebbenden van 

overheden, onderzoeksinstellingen en marktpartijen met elkaar overleg voeren over de volgende 
thema’s: 

• regulering op weg naar zero emissie binnenvaart; 

 
28 Kamerbrief van 15 oktober 2021: Kamerbrief Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid | 
Nieuwsbericht | Topsectoren 
29 https://www.transport-online.nl/site/131364/meerderheid-europees-parlement-stemt-in-met-
binnenvaartrapport/  
30 https://binnenvaartkrant.nl/europees-parlement-steunt-binnenvaartrapport 
31 https://platina3.eu/  
32 https://platina3.eu/event/brussels/  

https://www.topsectoren.nl/actueel/nieuws/2021/november/08-11-21/kamerbrief-15-10-21
https://www.topsectoren.nl/actueel/nieuws/2021/november/08-11-21/kamerbrief-15-10-21
https://www.transport-online.nl/site/131364/meerderheid-europees-parlement-stemt-in-met-binnenvaartrapport/
https://www.transport-online.nl/site/131364/meerderheid-europees-parlement-stemt-in-met-binnenvaartrapport/
https://binnenvaartkrant.nl/europees-parlement-steunt-binnenvaartrapport
https://platina3.eu/
https://platina3.eu/event/brussels/
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• emissielabel en energie-index voor binnenvaart; 

• klimaatadaptatie voor binnenvaart; 

• modal shift (verschuiving transport over land naar binnenvaart) en decarbonisatie. 
 
Behalve in het Europees Parlement heeft Caroline Nagtegaal-van Doorn ook op andere plaatsen 
aandacht gevraagd voor het belang van adequaat inspelen op de ontwikkeling van een 
waterstofeconomie.33 Een concreet project voor de binnenvaart dat hierop inspeelt is RH2INE. Het 
Nederlandse kabinet heeft RH2INE aangemerkt als ‘Important Project of Common European 

Interest’. RH2INE laat zien hoe waterstof bijdraagt aan de gezamenlijke klimaatdoelstellingen van 
Nederland, Duitsland en de Europese Green Deal en tegelijkertijd economische waarde toevoegt in 
de betrokken regio’s.34 
 

 

Financiële stromen 
 
Wat is het nut van mooie onderzoeksresultaten als deze het bedrijfsleven, beleid en burgers 

onvoldoende bereiken? In de tijd van de voorbereiding van het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek en technologie-ontwikkeling in Europa  (KP7 of Horizon 2020: 2013-2020) werd dit 
verschijnsel aangeduid als de “valley of death” en steeds breder als probleem ervaren. Een van de 
oplossingsrichtingen was: “innovatie.” Nieuwe combinaties van markt, beleid en onderzoek. 
Onderzoek naar technologische oplossingen voor specifieke problemen. Projecten dichter tegen de 
markt aan. 
 

In september 2015 schudde het Europees beleid en onderzoek naar verduurzaming van transport 
op z’n grondvesten. Het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten (VS) 
toonde aan dat er door Europese fabrikanten van voertuigen met verbrandingsmotoren werd 
gesjoemeld met de software, waardoor de resultaten van emissiemetingen werden vertekend. De 
meest zichtbare nasleep hiervan werd bekend als “VW dieselgate.” Het eindeloze streven naar 
voortdurende verbetering van de energie-efficiency op basis van de verbrandingsmotor was niet 

langer geloofwaardig. Inmiddels had Europa een achterstand opgelopen ten opzichte van andere 
mondiale spelers in de VS, Japan, Korea en zelfs China bij onderzoek en innovatie voor de 
toepassing van nieuwe energiedragers en aandrijflijnen. Meest bekend natuurlijk de elektrische 

auto. De ondertekening van het Klimaatverdrag van Parijs (december 2015) betekende dat ook 
Europa zich volop moest gaan inzetten voor de ontwikkeling en toepassing van zero emissie 
technieken voor verkeer en vervoer, te beginnen met wegverkeer. 
 

 
De Europese onderzoeksstrategie 2021-2027 heeft voor maritiem een helder doel, 

te bereiken tegen het einde van de programmaperiode: 
“zero-emission marine vessels will be market-ready.”35 

 

 
In de praktijk betekent dat onder meer: 

• “Boosting the uptake of zero-emission vehicles, vessels and aeroplanes, renewable & low-

carbon fuels and related infrastructure - for instance by installing 3 million public charging 

points by 2030.”36 

• “Creating zero-emission airports and ports – for instance through new initiatives to 

promote sustainable aviation and maritime fuels.”37 

 
33 https://www.linkedin.com/posts/caroline-nagtegaal-van-doorn-380715_waterstof-portofrotterdam-
duurzaamheid-activity-6880113123198554112-QsNx/  
34 RH2INE-programma voorbeeld tijdens staatsbezoek aan Duitsland - Provincie Zuid-Holland 
35 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en  
36 Sleutelgebied of “flagship 1” https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en  
37 Sleutelgebied of “flagship 2” https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en  
https://www.waterborne.eu/partnership/partnership  

https://www.linkedin.com/posts/caroline-nagtegaal-van-doorn-380715_waterstof-portofrotterdam-duurzaamheid-activity-6880113123198554112-QsNx/
https://www.linkedin.com/posts/caroline-nagtegaal-van-doorn-380715_waterstof-portofrotterdam-duurzaamheid-activity-6880113123198554112-QsNx/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juli-2021/rh2ine-programma-voorbeeld-tijdens-staatsbezoek/#:~:text=Het%20Nederlandse%20kabinet%20heeft%20RH2INE%20aangemerkt%20als%20%E2%80%98Important,tegelijkertijd%20economische%20waarde%20toevoegt%20in%20de%20betrokken%20regio%E2%80%99s.
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
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• “The Zero Emission Waterborne Partnership is a key instrument in achieving the objectives 

of the #EUGreenDeal. Its investment strategy will enable Europe to demonstrate 

deployable zero emission maritime & inland ships by 2030.”38 

Zoals elders gemeld is in de programmering van Horizon Europe voorzien in een co-programmed 

partnership zero-emission waterborne transport. Na verkeer en vervoer door de lucht, over de weg 

en per spoor nu eindelijk ook een zichtbare entiteit met een eigen programma voor verkeer en 

vervoer over water. Maar wel met de premissie dat de landen waarin de bedrijven zijn gevestigd 

zelf ook een groot aandeel nemen in het gezamenlijk programma. Nederland is goed 

vertegenwoordigd in de Waterborne Partnership Board.39 Verder neemt Nederland deel in het 

European Sustainable Shipping Forum (ESSF).  

 
In Nederland werd in de jaren 2017-2019 een nieuw klimaatakkoord opgesteld.40 Binnenvaart nam 

deel aan de mobiliteitstafel. Drie transitiesporen voor binnenvaart: biobrandstoffen, batterij-
elektrisch varen en brandstofcel-waterstof elektrisch varen. Spoedig werd in het beleid en de 
praktijk werk gemaakt van het bijmengen van biobrandstoffen. Dit reduceerde een beetje de CO2 

uitstoot, maar voor luchtverontreinigende stoffen bleven nabehandelingstechnieken aangewezen. 
Zero emissie kon worden bereikt met de opslag van groene energie in batterijen of in de vorm van 
waterstof. Enkele tientallen binnenvaartschepen bleken op deze toekomst reeds te zijn voorbereid, 

doordat ze waren of werden uitgerust met een elektrische aandrijflijn. 
 

In Nederland zijn in 2019 de ambities voor verkeer en vervoer over zoet en zout water en 

relevante beleidsdoelen uitgewerkt in het missiegedreven innovatiebeleid, thema energietransitie 

en duurzaamheid41. Bij missiegericht innoveren ligt de nadruk op meer dan alleen 

technologieontwikkeling. Het gaat ook om gedrag, regelgeving en betaalbaarheid, met oog voor de 

eindgebruiker. De doelstellingen van de sectortafel Mobiliteit zijn opgenomen in de kennis-en-

innovatie-agenda (kia), onderdeel “Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen” (ook wel missie D+ 

genoemd) en verbreed met de onderwerpen veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en 

bereikbaarheid. Daarbij kijkt missie D+ naast wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart als 

belangrijke sectoren voor CO2-reductie. IenW, EZK en uitvoeringsorganisaties (o.a. 

Rijkswaterstaat, RDW) werken samen met de topsectoren Logistiek, HTSM, Energie en ICT42. Om 

deze wisselwerking tussen innovatie en marktontwikkeling te borgen, monitort Missie D+ beide 

zaken in de zogenaamde Routeradar.43 Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse 

vervoersmodaliteiten en energiedragers. 

Het coalitieakkoord 2021-2025 bevat in de tekst maar een paar keer een verwijzing naar de 

productie en import van waterstof,  maar in de ‘budgettaire bijlage’ staat dat 15 miljard euro uit 

het nieuwe klimaatfonds is bedoeld voor „hoogwaardige hernieuwbare energiedragers” die nog te 

duur zijn om tot 2030 al bij te dragen aan de klimaatdoelen. „Dit is ongeveer wat je nodig hebt om 

waterstof- en elektrolysecapaciteit te bouwen”, bevestigt Kamerlid Henri Bontenbal (CDA), 

gevraagd naar de post van 15 miljard euro. Multinationals uit de industrie en energiesector hebben 

volop plannen voor elektrolysers in Nederland. Het Duitse energiebedrijf RWE bijvoorbeeld kreeg 

eind december een vergunning voor de bouw van een elektrolyser van 50 MW in de Eemshaven. 

HyCC heeft drie elektrolysers in de planning en werkt onder meer samen met staalfabrikant Tata 

Steel en energieconcern BP. Shell maakte in de tweede week van januari 2022 bekend dat het een 

elektrolyser van 200 MW besteld heeft die de komende jaren moet verrijzen op de Tweede 

Maasvlakte44. En dat alles valt in het niet bij het enorme waterstof- en windproject NortH2 dat 

Shell wil bouwen in het noorden. Dat 15 miljard euro zou moeten worden uitgetrokken voor 

 
38 Rosalinde van der Vlies op twitter, 13 december 2021. Rosalinde is directeur “Clean Planet” (directie 3) bij EC 
DG RTD 
39 https://www.waterborne.eu/partnership/partnership-board  
40 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatakkoord  
41 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/04/26/missies  
42   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/15/kamerbrief-over-missiegedreven-
topsectoren-en-innovatiebeleid  
43 Routeradar, beschikbaar via: https://rwsduurzamemobiliteit.nl/beleid/duurzame-energiedragers-mobiliteit/  
44 https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/duurzaamheid/groene-waterstoffabriek-op-tweede-maasvlakte/  
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„hoogwaardige hernieuwbare energiedragers” is tot op de letter voorbereid door een commissie 

met ambtenaren van bijna alle ministeries, onder leiding van Laura van Geest, voorzitter van de 

Autoriteit Financiële Markten. In januari 2021 publiceerde die commissie Bestemming Parijs, een 

omvangrijk rapport met voorstellen voor het Nederlandse klimaatbeleid in het komend decennium. 

De commissie-Van Geest berekende tot drie cijfers achter de komma hoeveel miljard allerlei 

klimaatmaatregelen tot 2030 zouden kosten. Veel ervan is letterlijk in het coalitieakkoord 

terechtgekomen. Ze stelde daarnaast voor 15 miljard te investeren in opschaling van nieuwe 

vormen van groene energie – met name waterstof en groen gas – om alvast een voorschot te 

nemen op de periode na 2030. Voor waterstof zou 5 à 10 miljard euro nodig zijn.45 

 

Stakeholderanalyse en waardeketens 
 

Cruciale vraag bij de productie van groene waterstof is wie de toekomstige afnemers zijn, die de 
extra kosten van groene waterstof ten opzichte van de goedkopere alternatieven voor hun rekening 
kunnen nemen. Dat is niet zozeer een daad van filantropie, maar van zorgvuldig onderzoek naar de 
waardeketen. Dat soort verkenning is redelijk duidelijk terug te vinden in het binnenvaartvoorstel 
ZES46. Het is minder scherp in RH2INE kickstart IWT.47 Het begrip “waardeketen” is het minst scherp in 
het maritiem masterplan, waar het begrip waardeketen weliswaar twee keer wordt genoemd in 
relatie tot de industriële productie, maar nergens in relatie tot duurzame energie en de meerkosten 
voor de eindgebruiker. Dat wil niet zeggen dat die waardeketen er niet is. Door European Green 
Hydrogen Accelerator Centre’s Carina Krastel48 is niet alleen op het belang van de waardeketen 
gewezen, maar is ook het voorbeeld genoemd van de Deense rederij Maersk, “which is planning to 
build 12 methanol-powered shipping container vessels. Maersk knows that they can pass [the extra 
costs] on to the end customers, for example, an Amazon or a Nike — those guys that actually buy big 
logistics solutions. We believe you can really make business models fly today, especially for the first 
ones, taking a venture-building approach and taking this value-chain approach where the end 
customer is willing to pay. And the important thing here is, you need to find those front runners. Who 
are the front runner companies that are going to commit to something like this?”49 
 
In de laatste maanden van 2021 en begin 2022 is door de Deense rederij Maersk bij herhaling de 
publiciteit gezocht. Is Maersk Tankers een "klimaatdrammer"? Het antwoord op die vraag is moeilijk 
te geven. Het valt wel op dat de firma niet afwacht wat de opbrengsten zijn van het co-programmed 
partnership Zero Emission Waterborne, maar zich profileert in de media met het opzetten van 
“decarbonisation hub.”50 Het bedrijf gaat verder door het wijzigen van de opzet van het bedrijf, 
waarbij het accent verschuift van schepen naar mensen. “Growth will now be focused on commercial 
management, underpinned by the need for structural change in a highly fragmented segment of 
shipping where most product tanker fleets consist of four ships or fewer. How do you squeeze out 
efficiencies from a system that is extremely dispersed? asks Maersk Tankers chief executive Christian 
Ingerslev. The answer is consolidation.”51 

 
45 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/12/voor-groene-waterstof-ligt-een-megaplan-klaar-a4078751  
46 ZES, paragraaf 3.2.4 belanghebbenden, fig. 17, pag. 23. 
47 RH2INE kickstart IWT, pag. 14.  
48 https://eghac.com/how-to-make-expensive-green-hydrogen-commercially-viable-today-without-subsidies/  
49 https://www.rechargenews.com/energy-transition/how-to-make-expensive-green-hydrogen-commercially-
viable-today-without-subsidies/2-1-1142848  
50 https://maersktankers.com/newsroom/maersk-tankers-to-launch-decarbonisation-hub en 
https://www.linkedin.com/posts/maersk-tankers_decarbonisation-shipping-maersktankers-activity-
6889111129361043457-RjxL 
51https://www.lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/?url=https%3A%2F%2Flloydslist.maritimeintelligenc
e.informa.com%2FLL1139496%2FMaersk-Tankers-transition-from-traditional-owner-to-commercial-manager-

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/12/voor-groene-waterstof-ligt-een-megaplan-klaar-a4078751
https://eghac.com/how-to-make-expensive-green-hydrogen-commercially-viable-today-without-subsidies/
https://www.rechargenews.com/energy-transition/how-to-make-expensive-green-hydrogen-commercially-viable-today-without-subsidies/2-1-1142848
https://www.rechargenews.com/energy-transition/how-to-make-expensive-green-hydrogen-commercially-viable-today-without-subsidies/2-1-1142848
https://maersktankers.com/newsroom/maersk-tankers-to-launch-decarbonisation-hub
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fposts%2Fmaersk-tankers_decarbonisation-shipping-maersktankers-activity-6889111129361043457-RjxL&data=04%7C01%7C%7Ca4235bcf50d044310fe708d9da5841da%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637780894868758606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i5qrvTjFr20ZfheKAH6%2F4Sy%2F5krsciwh7AUy9A1QHVM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fposts%2Fmaersk-tankers_decarbonisation-shipping-maersktankers-activity-6889111129361043457-RjxL&data=04%7C01%7C%7Ca4235bcf50d044310fe708d9da5841da%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637780894868758606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i5qrvTjFr20ZfheKAH6%2F4Sy%2F5krsciwh7AUy9A1QHVM%3D&reserved=0
https://www.lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/?url=https%3A%2F%2Flloydslist.maritimeintelligence.informa.com%2FLL1139496%2FMaersk-Tankers-transition-from-traditional-owner-to-commercial-manager-shifts-focus-from-ships-to-people%3Fvid%3DMaritime%26processId%3D544c8f6e-8ee7-4362-87f2-f82b3c0a7f3f
https://www.lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/?url=https%3A%2F%2Flloydslist.maritimeintelligence.informa.com%2FLL1139496%2FMaersk-Tankers-transition-from-traditional-owner-to-commercial-manager-shifts-focus-from-ships-to-people%3Fvid%3DMaritime%26processId%3D544c8f6e-8ee7-4362-87f2-f82b3c0a7f3f
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Wat is de betekenis van het woord “schaalvergroting” in de binnenvaart? De traditionele betekenis 
van het woord “schaalvergroting” is dat een jonge schipper de onderneming begint met een klein 
schip en de loopbaan beëindigt met een groot schip. Dan volgt de overstap naar een bestaan aan de 
wal. Echter, in de economie heeft schaalvergroting ook en geheel andere betekenis. Transport over 
water wordt geconfronteerd met de noodzaak van grotere efficiency op sector niveau. Bijvoorbeeld 
vanwege de investeringen die gepaard gaan met verduurzaming (zero emissie is de missie) en 
digitalisering (efficiency logistieke ketens). Moet de overheid voor de kosten opdraaien? Of is de rol 
van de overheid vooral die van “marktmeester?” Kan de sector de eigen broek ophouden door zich 
anders te organiseren? Hoe werkt dan sociale innovatie? In het maritiem masterplan wordt sociale 
innovatie dertien keren genoemd, maar dan vooral in relatie tot een opleidings- en 
voorlichtingsprogramma omtrent het maritieme ecosysteem52. Voorzien is een budget van € 0,5 mln 
in negen jaar53. Aan de conclusie uit een studie van Volberda e.a. naar het belang van sociale 
innovatie worden in het maritiem masterplan (te) weinig consequenties verbonden: “Uit onderzoek 
blijkt dat slechts 25% van het innovatiesucces in Nederland bepaald wordt door R&D-investeringen 
en dat 75% van het succes bepaald wordt door sociale innovatie (innovatief organiseren).54 
 
De vragen die zojuist zijn gesteld met betrekking tot de deelsector binnenvaart kunnen ook worden 
gesteld ten aanzien van andere deelsectoren, zoals genoemd in het maritiem masterplan. Wie zijn de 
eindgebruikers? Wat is de marktmacht van de dienstverleners? Waar kunnen zij terecht voor 
aankoop, beheer en onderhoud van hun schepen? Hoe zien de waardeketens er uit? Waar in het 
maritiem masterplan staat het voornemen dit in kaart te brengen voor de deelsectoren binnen de 
Nederlandse maritieme sector, zoals baggerschepen, offshore schepen (incl. windturbine installatie 
en onderzoeksschepen), sleepboten en werkschepen, visserijschepen, “deep & short sea shipping” 
schepen, passagiersschepen, binnenvaartschepen en marineschepen?55  
 
Het maritiem masterplan formuleert ambities en doelen en koppelt deze aan een “een 
zelfscheppende, concurrerende en energie-neutrale sector die blijvend vernieuwt.”56 Bij het woord 
“zelfscheppend”57 zijn de nodige vraagtekens te plaatsen. De Chinezen zijn internationale meesters in 
het uitvinden van excellentie elders op de wereld, daarmee een relatie aan te knopen en zich 
vervolgens de kennis omtrent de gehele waardeketen en de afzonderlijke onderdelen eigen te 
maken. De Verenigde Staten hebben hun excellente kennis veelal gekoppeld aan de doeleinden en 
de plicht tot geheimhouding vanuit de defensie-industrie. De Europese Unie heeft geen eigen 
defensiebegroting en doet dat anders. In de markt wordt excellente kennis en expertise ontwikkeld, 
die vervolgens voor defensie doeleinden kan worden aangewend. Slim, want in de markt ligt het 
innovatietempo hoog en de partijen die het snelst innoveren gaan er veelal met het grootste 
marktaandeel vandoor. Daar kan geen nationale defensie-industrie tegen op. Het verdient 
aanbeveling de paragraaf over strategische autonomie58 in het maritiem masterplan sterker te 
oriënteren op relevante passages uit het coalitie-akkoord 2021-2025.59 

 
shifts-focus-from-ships-to-people%3Fvid%3DMaritime%26processId%3D544c8f6e-8ee7-4362-87f2-
f82b3c0a7f3f  
52 Maritiem masterplan, bijvoorbeeld pag. 24, 25, 42, 58. 
53 Maritiem masterplan, Human capital deel van het programma, pag. 25. 
54 Maritiem masterplan, pag. 30. 
55 Maritiem masterplan, pag. 14. 
56 Maritiem masterplan, pag. 17. 
57 Zelfscheppend betekent ”(1) zichzelf (automatisch) ontwikkelend en vormgevend (2) van een bedrijf dat het 
niet alleen maar producten maakt, maar dat ze deze producten ook zelf ontwikkeld en vormgeeft.” 
zelfscheppend - WikiWoordenboek (wiktionary.org) 
58 Maritiem masterplan, paragraaf „afname strategische autonomie,“ pag. 9. 
59 - Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën. De nadruk ligt 
daarbij op grote samenhangende programma’s die ook bijdragen aan het betaalbaar houden van de 
energietransitie. Er komt een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie en een 

https://www.lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/?url=https%3A%2F%2Flloydslist.maritimeintelligence.informa.com%2FLL1139496%2FMaersk-Tankers-transition-from-traditional-owner-to-commercial-manager-shifts-focus-from-ships-to-people%3Fvid%3DMaritime%26processId%3D544c8f6e-8ee7-4362-87f2-f82b3c0a7f3f
https://www.lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/?url=https%3A%2F%2Flloydslist.maritimeintelligence.informa.com%2FLL1139496%2FMaersk-Tankers-transition-from-traditional-owner-to-commercial-manager-shifts-focus-from-ships-to-people%3Fvid%3DMaritime%26processId%3D544c8f6e-8ee7-4362-87f2-f82b3c0a7f3f
https://nl.wiktionary.org/wiki/zelfscheppend
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Voor alle drie de voorstellen geldt dat het hoopgevend is dat er een sterke vertegenwoordiging is van 
partijen uit de particuliere sector. In uiteenlopende mate wordt de uitvoering van 
verduurzamingsplannen afhankelijk gemaakt van dekking van een onrendabele top door subsidies of 
investeringen vanuit de overheid. Natuurlijk wordt van het nationaal groeifonds van Nederland 
verwacht dat het ertoe wil bijdragen dat de Nederlandse maritieme sector verduurzaamt en 
innoveert “beyond the tipping point.” Gelukkig zijn er uiteenlopende initiatieven in de private sector 
die erop wijzen dat het particuliere bedrijfsleven in staat is de eigen broek op te houden, mits 
overheden er tijdig zorg voor dragen dat doelen en tussenstappen in de tijd worden gemarkeerd. En 
dat overheden er door middel van regelgeving voor zorgen dat er een gelijk speelveld ontstaat, 
waardoor de ontwikkelingskosten van nieuwe technologie niet onevenredig zwaar drukken op de 
partijen die als eersten in beweging komen. Voorbeelden van zulke oproepen zijn gedaan door het 
Global Maritime Forum60, rederij Maersk61 en het ook al eerder genoemde European Green 
Hydrogen Accelerator Centre.62 

  

 
uitvoeringsprogramma. De overheid neemt hier een voorbeeldrol in (pag. 7). - We zetten in op open 
strategische autonomie van de EU en stimuleren innovatiekracht en slimme industriepolitiek. Zo worden we 
leidend in digitalisering en nieuwe technologieën (pag. 37). - We investeren in modern materieel (inclusief 
digitalisering, innovatie en benodigde nieuwe capaciteiten) en hanteren daarbij een langjarig perspectief (pag. 
39). coalitieakkoord-2021-2025.pdf 
60 “"Closing the Gap" is de titel van een nieuw rapport dat dinsdag 18 januari 2022 is gelanceerd en waarin 
beleidsmaatregelen worden geschetst die de concurrentiekloof tussen fossiele brandstoffen en emissievrije 
alternatieven in de scheepvaart kunnen dichten en een rechtvaardige overgang mogelijk kunnen maken. Het 
rapport is opgesteld door UMAS voor de Getting to Zero Coalition - een partnerschap tussen het Global 
Maritime Forum, Friends of Ocean Action en het World Economic Forum.  Lees verder: 
https://www.globalmaritimeforum.org/press/new-getting-to-zero-coalition-report-policy-measures-can-make-
zero-emission-shipping-commercially-viable  
61 https://www.maersk.com/news/articles/2021/12/14/eu-imo-green-house-gases-rules-what-is-on-the-
horizon  
62 https://eghac.com/how-to-make-expensive-green-hydrogen-commercially-viable-today-without-subsidies/  

file:///C:/Users/advan/OneDrive/Documenten/9.%20Werk%20en%20inkomen%20@%20OneDrive/Groeifonds/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
https://www.globalmaritimeforum.org/press/new-getting-to-zero-coalition-report-policy-measures-can-make-zero-emission-shipping-commercially-viable
https://www.globalmaritimeforum.org/press/new-getting-to-zero-coalition-report-policy-measures-can-make-zero-emission-shipping-commercially-viable
https://www.maersk.com/news/articles/2021/12/14/eu-imo-green-house-gases-rules-what-is-on-the-horizon
https://www.maersk.com/news/articles/2021/12/14/eu-imo-green-house-gases-rules-what-is-on-the-horizon
https://eghac.com/how-to-make-expensive-green-hydrogen-commercially-viable-today-without-subsidies/
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Stellingen voor gesprek63 met commissie Dijsselbloem en reactie Ad van Ommen 
 

Masterplan maritieme sector 
1. De internationale afhankelijkheden en het gebrek aan harde (internationale) afspraken 

over verduurzaming zorgen ervoor dat er geen rendabele business case mogelijk is voor 
duurzame initiatieven  

o Met het eerste deel van de zin (gebrek aan harde internationale afspraken) 
ben ik het meer eens dan met het tweede deel (geen rendabele business 

cases). 
o In het masterplan maritieme sector staan verwijzingen naar beleid, programma’s 

en projecten van de EU. Hoewel de IMO op diverse plaatsen wordt genoemd, wordt 
niet duidelijk welke rol deze sub-organisatie van de VN speelt in het kader van 
IPCC en het voorbereiden en uitvoeren van mondiale afspraken in de sector 
zeescheepvaart en kustvaart. 

o In het activiteitenplan (bijv. p. 24 en 25) is voorzien in een R&D programma ‘Zero 

emission and smart shipping’ met een zestal thema’s. Uitvoering door RVO. Geen 

woord over hoe afstemming plaatsvindt met programma64 en calls Europees co-
programmed partnership Zero Emission Waterborne,” dat slechts één keer 
uitdrukkelijk wordt genoemd (Masterplan, pag. 20). 

o Gelukkig zijn er uiteenlopende initiatieven in de private sector die erop wijzen dat 
het particuliere bedrijfsleven in staat is de eigen broek op te houden, mits 
overheden er tijdig zorg voor dragen dat doelen en tussenstappen in de tijd worden 

gemarkeerd. En dat overheden er door middel van regelgeving voor zorgen dat er 
een gelijk speelveld ontstaat, waardoor de ontwikkelingskosten van nieuwe 
technologie niet onevenredig zwaar drukken op de partijen die als eersten in 
beweging komen. Voorbeelden van zulke oproepen zijn gedaan door het Global 
Maritime Forum, rederij Maersk  en het ook al eerder genoemde European Green 
Hydrogen Accelerator Centre. 

2. Het is voor de Nederlandse scheepsbouwsector zinniger om zich te specialiseren dan in te 
zetten op duurzaamheid en digitalisering in de volle breedte van de keten/sector 

o Dit geen keuze (of/of) maar een kwestie van slimme combinaties (en/en) 
o Deze stelling wordt onderschreven in doelstelling 2 op pagina 16 van het 

masterplan. Het gaat over tenminste 50 emissieloze schepen, “in de volgende 
strategische categorieën: baggerschepen, offshore, sleepboten65 en werkschepen, 
visserijschepen, deep- en shortsea, passagiersschepen, binnenvaartschepen, 

hulpvaartuigen van de Kon. Marine en werkschepen en patrouilleschepen van de 
Rijksrederij.” (Masterplan, pag. 16) 

o Bij het specialiseren op deelsectoren gaat het ook om een doorsnijdende 
thematische benadering. Het woord thema komt maar liefst 49 keer voor, waarbij 
het telkens gaat over 6 thema’s (niet te verwarren met voorstel ZES uit de 
binnenvaart). Die thema’s vallen in twee categorieën uiteen: zero emissie 
(toekomstige energie- en voortstuwingssystemen, waterstof en methanol) en 

digitalisering (cybersecure infrastructuur, autonoom varen en smart monitoring and 
maintenance). 

3. Ook met digitalisering en robotisering is het voor Nederland niet mogelijk om de 
concurrentie aan te gaan met lage-loonlanden. 

o Dit is een verkeerd begrip van het internationale en Europese speelveld en een 
miskenning van het innovatievermogen van het Nederlandse maritieme cluster. 

Het gaat niet om concurrentie met lage-lonenlanden, maar een combinatie 
van pre-competitieve samenwerking in Europees verband en concurrentie 
in marktbenadering in hoogontwikkelde landen en andere werelddelen. 

o Digitalisering heeft onder meer betrekking op internationale logistieke ketens. 
Daarin doet zich schaalvergroting voor bij verladers, logistieke dienstverleners en 
rederijen. Havens in Noord-West-Europa spelen daarin blijvend een rol. Evenzeer 
de verbindingen naar het achterland. 

 
63 Dit gesprek vond plaats op woensdag 19 januari 2022 en werd virtueel gehouden in verband met corona-
maatregelen. 
64 201021_SRIA_Zero_Emission_Waterborne_Transport_spread.pdf 
65 Bijvoorbeeld DAMEN levert de eerste volledig elektrische sleepboot SPARKY aan Ports of Auckland, Nieuw 
Zeeland. Het land wil al in 2030 100% hernieuwbare energie gebruiken; in 2021 is het percentage al 80%. 

https://waterborne.eu/images/documents/201021_SRIA_Zero_Emission_Waterborne_Transport_spread.pdf
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o De scheepsbouwsector in Nederland richt zich op het leveren van zo groot 

mogelijke toegevoegde waarde. Deelsectoren die profijtelijk zijn, zoals de bouw van 

jachten en uiteenlopende schepen die worden ingezet in kustgebieden en 
binnenwater. Ontwerp in Nederland, ruwbouw in lage-lonenlanen, afbouw in 
Nederland, opleidingen, garantie, service en “after sales” door Nederlandse 
bedrijven. 

4. De marine en rijksrederij zijn logische first movers om de transitie naar een duurzame 
sector in gang te zetten 

o Zowel voor de schepen van de Koninklijke Marine als voor die van de Rijksrederij 
geldt dat de nationale overheid optreedt als opdrachtgever. Voor beide 
onderdelen van de rijkdienst geldt dat zij mede uitvoering geven aan het 
coalitieakkoord 2021-2025.66 Daarin is onder meer opgenomen: 

o Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale 
technologieën. De nadruk ligt daarbij op grote samenhangende programma’s die 
ook bijdragen aan het betaalbaar houden van de energietransitie. Er komt een 

ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie en een uitvoeringsprogramma. 
De overheid neemt hier een voorbeeldrol in (pag. 7). 

o We zetten in op open strategische autonomie van de EU en stimuleren 

innovatiekracht en slimme industriepolitiek. Zo worden we leidend in digitalisering 
en nieuwe technologieën (pag. 37).  

o We investeren in modern materieel (inclusief digitalisering, innovatie en benodigde 
nieuwe capaciteiten) en hanteren daarbij een langjarig perspectief (pag. 39). 

 

Binnenvaart 
1. De toekomst van de binnenvaart ligt bij het vervoer van containers. Daar zijn de eerste 

business cases voor emissievrij transport te vinden 
o Met de tweede zin van de stelling (concrete business cases) ben ik het 

meer eens dan met de eerste zin (suggestie dat binnenvaart alleen nog 
containers vervoert). De container is een vorm van gestandaardiseerde lading, 
waarmee nieuwe en alternatieve energiedragers voor zero-emissie binnenvaart aan 
boord kunnen worden genomen. Er bestaat ook een dicht netwerk van laad- en 
losplaatsen voor containers. Vandaar dat beide voorstellen zero-emissie 
binnenvaart gebruik maken van containers als onderdeel van hun voorstel.  

o De binnenvaart kent diverse marktsegmenten en bijbehorende scheepstypen, 
waarvan het vervoer van containers er één is. Het is niet aannemelijk dat de 
operaties met gespecialiseerde schepen worden overgenomen door schepen voor 
containervervoer. Kijkend naar het soort lading zijn er in de binnenvaart zes 
soorten: 

▪ Droge lading schepen, incl. containervervoer 
▪ Beunschepen (gebaggerd) zand en grind) 

▪ Tankschepen 
▪ Duw-/sleepboten 
▪ Passagiersschepen 
▪ Ro-ro-schepen (auto’s en tractoren)67 

o Van alle soorten schepen zijn ook zogenaamde duwbakken beschikbaar. Dit zijn 
schepen zonder eigen motoraandrijving. Voor de droge lading zijn nog een aantal 
sleepschepen in bedrijf. Zij dienen vaak als drijvende opslag. 

o In 2021 bedroeg de containeroverslag in de haven van Rotterdam circa 15.000.000 
TEU.68 TEU is een eenheidsmaat voor containers. “Modal split” is de aanduiding 
voor overslag van zeeschepen op vervoer over de weg, het water en per spoor. In 

2020 bedroegen de bijbehorende percentages voor de zogenaamde “modal split” 
respectievelijk 52, 38 en 10%.69 Met andere woorden, ruwweg 40 procent van de 
in Rotterdam overgeslagen containers wordt vervoerd per binnenvaart. 

 
66 coalitieakkoord-2021-2025.pdf 
67 https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/de-binnenvaart/basiskennis/soorten-schepen/  
68 De twintig voet equivalente eenheid (afgekort TEU of teu) is een onnauwkeurige eenheid van 
vrachtcapaciteit, vaak gebruikt voor containerschepen en containerhavens. Het is gebaseerd op het volume van 
een 20 voet lange (6,1 m) intermodale container, een metalen doos van standaardformaat die gemakkelijk kan 
worden overgedragen tussen verschillende vervoerswijzen, zoals schepen, treinen en vrachtwagens. 
69 POR-096 Infographic Rotterdam in cijfers 2020 13 (portofrotterdam.com) 

file:///C:/Users/advan/OneDrive/Documenten/9.%20Werk%20en%20inkomen%20@%20OneDrive/Groeifonds/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/de-binnenvaart/basiskennis/soorten-schepen/
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2021-06/containers-facts-figures-2020-port-of-rotterdam.pdf
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o De 45 schepen in de NGF-aanvraag voor 2025 betreffen voornamelijk 

containerschepen (35 van de 45), omdat de propositie hier het beste bij aansluit. 

Er is namelijk een goed netwerk van containerterminals wat de handling 
gemakkelijk maakt. Daarbij is plaatsing van de MEC op het schip relatief 
gemakkelijk. Dit betekent niet dat er geen aandacht wordt besteed aan andere 
segmenten (losgestort, passagiersschepen, werkboten): dit betreft een belangrijk 
deel van de markt en ook daaronder zijn zeer veel interessante pendels (met een 
aantrekkelijk vaarprofiel te vinden. (ZES pag. 11)  

o Totaal relevante markt voor ZES is 3.525 schepen en omvat ook 1.200 
passagiersschepen en 1.100 sleep- en duwvaartuigen (ZES fig. 5 op pag. 11). 

o Vooral in de containersector, zijn consumentenbedrijven betrokken met ambitieuze 
emissiereductie doelstellingen RH2INE, pag. 10) 

o De innovatieve modulaire oplossing voor waterstof opslag in containers, waarbij 
meer dan 100 waterstofopslag containers ontwikkeld en gebouwd worden, bieden 
bovendien een antwoord op mogelijke bottlenecks in infrastructuur en logistieke 

uitdagingen in de haven. (RH2INE, pag. 5) 
o Echter, vooral in de containersector, zijn consumentenbedrijven betrokken met 

ambitieuze emissiereductie doelstellingen. (RH2INE, pag. 10) 

2. Gebrek aan opvolging is een veel grotere bedreiging voor de toekomst van 
binnenvaartsector dan de trage verduurzaming 

o Nut en noodzaak van de binnenvaart voor Nederland en Europa zijn groter 
dan het toekomstperspectief van de bestaande marktordening en het 

huidige verdienmodel.  
o Innovatie in de sector vindt vooral plaats bij de coöperaties (zoals NPRC, PTC) en 

de rederijen met meer dan één schip (bijvoorbeeld Danser, Sendo Liner) en in 
mindere mate bij de traditionele familiebedrijven (met één schip). 

o Traditionele schaalvergroting in de binnenvaart is dat een schipper tijdens de 
loopbaan met een steeds groter en nieuwer schip gaat varen. Economische 

schaalvergroting is dat in de sector consolidatie optreedt in de vorm van 
coöperaties en grotere rederijen. 

o Het traditionele beeld van één familie met een schip dat tezelfdertijd 
productiemiddel, woning en pensioenvoorziening is kan evolueren naar een 
toekomstbeeld, waarin de functies werk, woning en pensioenvoorziening worden 
gescheiden. Met name op het punt van de pensioenvoorziening zal een 

aansprekend alternatief voor het eigen schip moeten kunnen worden aangeboden.  

o In een overspannen arbeidsmarkt heeft ook de binnenvaartsector moeilijkheden bij 
de opleiding, werving en selectie van personeel.  

o “Elke betrokken scheepseigenaar zal via de uitvoeringsinstantie van het NGF zelf de 
subsidie moeten aanvragen.” (ZES pag. 21)  

3. Ladingeigenaren bepalen de snelheid van de verduurzaming 
o Deze stelling bevat een belangrijke kern van waarheid, zij het dat 

ladingeigenaren weer worden gestuurd door de behoeften van 

eindgebruikers. Een helder voorbeeld is Heineken vestiging Zoeterwoude, die 
voor het eigen toekomstperspectief in staat wil zijn te kunnen aantonen dat 
productie en logistiek “zero emissie” plaatsvinden.  

o “De commerciële waardeketen geeft een beeld van alle directe belanghebbenden: 
van de leverancier van energie naar de consument (zie figuur 17). Zie tabel 4 voor 
een beschrijving van de belanghebbenden.”(ZES pag. 23) 

o Aanbodzijde van energieleveranciers en hardwareleveranciers, zoals werven 
toeleveranciers van elektrische aandrijflijn, brandstofcellen en waterstofcontainers 

is volgend op vraag uit de markt. 
o Verduurzaming vindt in de periode 2021-2030 plaats door een combinatie van 

ontwikkeling koopkrachtige vraag en van regelgeving. Dus een combinatie van 
“technology pull” en “technology push.” Vanaf 2030 zal naar verwachting “zero 
emissie” de norm zijn in de markt en dat betekent grootschalige uitrol van de zero 

emissie technologie en de bijbehorende energie-infrastructuur. 
4. De binnenvaart kan met haar volumes een aanjager zijn voor ontwikkeling waterstof-

infrastructuur voor andere modaliteiten 
o Met het eerste deel van de zin ben ik het wel eens, met het tweede deel 

niet. 

o Het spoor is al verregaand zero emissie en de snelheid van vernieuwing voor 

vrachtverkeer over de weg ligt hoger dan voor transport over water.  
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o De binnenvaart voelt meer dan andere onderdelen van het maritieme cluster de 

concurrentie van verkeer en vervoer over het spoor en over de weg. Omdat zero 

emissie vervoer bij die andere modaliteiten een snellere ontwikkeling doormaakt 

dan in de binnenvaart, dreigt de binnenvaart het argument van duurzaam vervoer 

(emissies per ton/km) kwijt te raken (“license to operate”). 

o Andere onderdelen van het maritieme cluster opereren op zee in kustvaart of 

vervoer over langere afstanden. De omstandigheden van ruw en zout water zijn 

uitdagender dan het rustiger zoete binnenwater. Ook de behoefte aan energie-

opslag kunnen in andere segmenten van het maritieme cluster groter zijn dan bij 

binnenvaart. 

o De aansluiting op internationale ontwikkelingen wordt in alle drie de voorstellen 

beschreven, maar het meest “to the (tipping) point” in RH2INE Kickstart IWT. 

5. Pay-per-use is het antwoord op het gebrek aan investeringsvermogen in de sector 
o Het investeringsvermogen in de sector dienst te worden gesplitst in een 

voertuigdeel, een energiedeel en een infrastructuurdeel. 
o Het investeringsvermogen van de rederijen is gericht op het vaartuig. Daarbij is de 

keuze voor de aandrijflijn onderdeel van de investeringsbeslissing (CAPEX). 

o De exploitatie van het vaartuig wordt beïnvloed door vele factoren, waarvan de 

kosten voor energie er één is (OPEX). “Pay-per-use” is een antwoord op de vraag 
of de opdrachtgever of verlader bereid is extra te betalen voor zero emissie 
vervoer. 

o Zero emissie vervoer is afhankelijk van het aanbod van energiedragers. Daarvoor is 
een energie-infrastructuur nodig, inclusief mogelijkheden tot bunkeren (tanken). 
Net als bij aanleg, beheer en onderhoud van vaarwegen is er voor overheden een 

belangrijke rol weggelegd bij de zorg voor de aanleg, beheer en onderhoud van de 
infrastructuur voor duurzame energiedragers (regelgeving, vergunningverlening). 

o “Er is op dit moment nog geen sprake van co-financiering of Europese financiering 
of bekostiging. Voor beiden is grote belangstelling vanuit de financiële wereld 
(bijvoorbeeld van InvestNL, de Provinciale investeringsmaatschappijen en de 
Europese Investeringsbank), maar dan zal eerst de Start Up fase en een deel van 
de Scale Up-fase succesvol moeten worden doorlopen.” (ZES pag. 16) 

 
 

  



Advies Groeifonds - versie 7 april 2022 - pagina 21 van 41 

 

 

 

Commentaren op de drie voorstellen aan de hand van criteria 
 

De commentaren op de drie voorstellen worden gegeven aan de hand van drie criteria, gevolgd door 

een punt vier met overige opmerkingen. De vier punten zijn: 

1. Samenhang van het voorstel met het flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 

(eco-)systeem 

2. Het beleid met betrekking tot het intellectueel eigendom en “know how” 

3. De omschrijving van monitoring en evaluatie van de implementatie 

4. Overige opmerkingen 

(A) Maritiem masterplan voor een slimme en emissieloze maritieme sector 
Toepassing criteria 

1. Samenhang van het voorstel met het flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 

(eco-)systeem 

Het Nederlands maritiem cluster is een levendig ecosysteem, met een overheidsstrategie 2015-

2025,70 beleidsdirecties,71 een jaarlijkse monitor,72 private platforms73 en kennisinstellingen.74 Het 

voorstel maritiem masterplan voor een slimme en emissieloze maritieme sector is ingediend door 

het ministerie van Defensie (MinDef), met steun vanuit twee andere departementen, EZK en IenW. 

Op grond daarvan kan er een strategisch belang aan worden toegekend. 

De vraag is of dit strategisch belang optimaal tot uitdrukking komt in de kwaliteit van het voorstel, 

zoals het is ingediend. Hoewel de term masterplan anders zou kunnen doen vermoeden gaat het niet 

over het gehele cluster en alle aspecten, maar ligt de focus op het slim en emissieloos maken van 

verkeer en vervoer over water. Echter, voor “emissieloos” wordt een beperkte omschrijving 

gehanteerd, namelijk “klimaatneutraal.”75 Waarom wordt niet aangesloten bij de visie 2050, het 

algemene doel en de operationele doelen voor 2030 van de Strategic Research and Innovation 

Agenda (SRIA) van het “Partnership on Zero Emission Waterborne Transport?” In deze Europese 

agenda gaat het over het demonstreren van technologische oplossingen voor “decarbonisation and 

 
70 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheepvaart-en-havens/nederlandse-maritieme-strategie-
2015%E2%80%932025  
71 Bijvoorbeeld DG Luchtvaart en Maritieme zaken bij https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-waterstaat/organisatie-ienw en DG Bedrijfsleven en Innovatie bij 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-
klimaat/documenten/publicaties/2018/10/19/organogram-ministerie-van-ezk  
72 https://maritiemland.nl/news/maritieme-monitor-2021/  
73 Bijvoorbeeld: https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer, https://www.kvnr.nl/home, 
https://www.binnenvaart.nl/, https://maritimetechnology.nl/, met gezamenlijke activiteiten als bijvoorbeeld 
https://www.kvnr.nl/nieuws/nmt-en-kvnr-openen-2022-met-maritieme-spraakmakers en 
https://maritiemland.nl/news/emissielabel-wordt-sleutel-tot-binnenvaart-markt/.  
74 Met name https://www.marin.nl/nl, https://www.deltares.nl/nl/ en 
https://www.tno.nl/nl/samenwerken/partners-van-tno/maritiem-kennis-centrum/ en https://www.eicb.nl/.  
75 Pagina 7, noot: “Bij het gebruik van het begrip ‘emissieloos’ doelen we op het elimineren van de uitstoot in 
de gehele keten van energiebron, de energiedragers, de omzetting van energie en de hele aandrijflijn tot het 
operationele gebruik van het schip. Alleen als deze hele keten ‘from well to wake’ klimaatneutraal is, kan er 
sprake zijn van echt schone scheepvaart.” 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheepvaart-en-havens/nederlandse-maritieme-strategie-2015%E2%80%932025
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheepvaart-en-havens/nederlandse-maritieme-strategie-2015%E2%80%932025
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/organisatie-ienw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/organisatie-ienw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/publicaties/2018/10/19/organogram-ministerie-van-ezk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/publicaties/2018/10/19/organogram-ministerie-van-ezk
https://maritiemland.nl/news/maritieme-monitor-2021/
https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer
https://www.kvnr.nl/home
https://www.binnenvaart.nl/
https://maritimetechnology.nl/
https://www.kvnr.nl/nieuws/nmt-en-kvnr-openen-2022-met-maritieme-spraakmakers
https://maritiemland.nl/news/emissielabel-wordt-sleutel-tot-binnenvaart-markt/
https://www.marin.nl/nl
https://www.deltares.nl/nl/
https://www.tno.nl/nl/samenwerken/partners-van-tno/maritiem-kennis-centrum/
https://www.eicb.nl/
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the elimination of other harmfull emissions of main ship types and services.”76 Dus inclusief de 

emissie van trilling en geluid. Kan voor tactische operaties van de Koninklijke Marine “emissieloos” 

ook betekenen de afwezigheid van trilling en geluid? Kan het voor Rijkswaterstaat van belang zijn 

onderwatergeluid te minimaliseren met als doel de verhoging van het comfort van de bemanning en 

opvarenden en vermindering van de verstoring van het leven onder water? 

Het maritiem masterplan is ingediend door het ministerie van Defensie. Het is daarom relevant de 
aandacht voor het Europese beleid, regelgeving, uitvoering, programma’s en projecten niet te 
beperken tot het civiele deel van de Europese Unie.  De Europese defensiesamenwerking heeft een 
geschiedenis van zeker 75 jaar.77 Wat de stand van zaken is in de Europese Commissie onder leiding 

van Ursula von der Leyen, is onder meer beschreven in een studie van Berenschot.78 Als gevolg van 
de Russische inval in de Oekraïne is het ook aannemelijk dat er politieke initiatieven worden 
ontwikkeld, die de Europese  samenwerking op het gebied van defensie en de materieelvoorziening 

gaan bevorderen.79 

Op 9 december 1991 heeft de Europese Raad in Maastricht de grondslagen gelegd voor een politieke 
unie met de invoering van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
begin van een gemeenschappelijk defensiebeleid, als tweede pijler van het Verdrag van 

Maastricht80. Sinds 2017 is de permanente gestructureerde samenwerking, of PESCO, een van de 
bouwstenen van het defensiebeleid van de EU. Dit permanente kader voor defensiesamenwerking 
biedt lidstaten die dit willen en kunnen de mogelijkheid om samen defensievermogens te 
ontwikkelen, in gezamenlijke projecten te investeren, en de operationele paraatheid en bijdrage van 
hun krijgsmacht op te voeren. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling besloten de lidstaten in 
2015 om van onderzoek in Horizon 2020 (civiel en “dual use”) over te gaan naar een “European 
Defence Research Programme,” met financiering uit het budget van de Europese Unie vanaf 2021, als 
onderdeel van het European Defence Fund (EDF). Daarmee hebben 25 EU‑lidstaten de verdergaande 
verbintenissen aangegaan die de basis van de PESCO vormen. Het aantal samenwerkingsprojecten 

staat op 60, waarvan 8 zijn gericht op de marine.81 Die 60 projecten hebben betrekking op 
verschillende gebieden: opleidingsfaciliteiten, systemen voor landmachtformaties, maritieme en 
luchtsystemen, cybersystemen, diverse gezamenlijke faciliterende diensten en ruimtevaart. Als het 
gaat om een bijdrage van het Nederlands Groeifonds aan hulpvaartuigen van de Nederlandse 
Koninklijke Marine is het interessant te weten wat de redeneerlijn is om dit juist wel of juist niet te 
doen in het kader van EDF en PESCO. 

Conclusie 

Het voorstel maritiem masterplan mist een schets van of een verwijzing naar de context van beleid 

en regelgeving op niveau Nederland, Europese Unie (EU) en internationaal (IMO en CCR). Dat is 

opmerkelijk, omdat op 19 januari 2022 tijdens een ontbijtsessie van Maritieme Smaakmakers onder 

 
76 
https://www.waterborne.eu/images/210601_SRIA_Zero_Emission_Waterborne_Transport_1.2_final_web_low
.pdf, pagina 15. Op de volgende bladzijden 16 en 17 van de SRIA wordt dit uitgewerkt voor broeikasgassen, 
luchtvervuilende emissies en watervervuiling (inclusief onderwaterlawaai).   
77 https://www.europa-nu.nl/id/vg9phwrz4dzh/defensiebeleid_gemeenschappelijk  
78 werken-aan-succesvolle-europese-defensiesamenwerking.pdf (berenschot.nl). Verder interessant op te 
merken dat Von der Leyen in haar vorige functie minister van Defensie was in Duitsland. Overigens een vrouw 
met een zeer veelzijdige loopbaan: Ursula von der Leyen - Wikipedia. 
79 https://marineschepen.nl/nieuws/Rutte-Macron-Parijs-
090322.html?msclkid=d4c3811aab8311ecae64a66dd0ecb04d  
80 Tijdlijn: EU-samenwerking inzake veiligheid en defensie - Consilium (europa.eu)  
81 https://pesco.europa.eu/  

https://www.waterborne.eu/images/210601_SRIA_Zero_Emission_Waterborne_Transport_1.2_final_web_low.pdf
https://www.waterborne.eu/images/210601_SRIA_Zero_Emission_Waterborne_Transport_1.2_final_web_low.pdf
https://www.europa-nu.nl/id/vg9phwrz4dzh/defensiebeleid_gemeenschappelijk
https://www.berenschot.nl/media/z5qk5gzj/werken-aan-succesvolle-europese-defensiesamenwerking.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
https://marineschepen.nl/nieuws/Rutte-Macron-Parijs-090322.html?msclkid=d4c3811aab8311ecae64a66dd0ecb04d
https://marineschepen.nl/nieuws/Rutte-Macron-Parijs-090322.html?msclkid=d4c3811aab8311ecae64a66dd0ecb04d
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/defence-security/defence-security-timeline/
https://pesco.europa.eu/
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leiding van Rens de Jong verwachtingen zijn geuit over rollen van de overheid ten aanzien van 

regelgeving.82 Van voortschrijdend inzicht getuigt ook de vaststelling van strategische prioriteiten 

door de Maritieme Raad van 17 maart 2022.83 

Een tweede reden waarom deze context wordt gemist is omdat er op Europees niveau door de 

maritieme sector een iets ander en hoger ambitieniveau is geformuleerd voor verduurzaming, dan 

uit de inhoud van het ingediende masterplan blijkt.  

Een derde reden waarom het ontbreken van context als een gemis wordt gevoeld is dat het 

ministerie van Defensie verschillende wegen open staan voor het ontwikkelen van nieuwe 

technologie en niet duidelijk is waarom het nationaal groeifonds de aangewezen weg is. 

Aanbeveling 

De indieners van het maritiem masterplan te verzoeken het ambitieniveau voor verduurzaming in 

overeenstemming te brengen met de Strategic Research Agenda (SRIA) van het co-programmed 

partnership Zero Emission Waterborne, door onder “emissieloos” ook te verstaan dat het betekent 

vrij van trilling en geluid. 

Tweede aanbeveling is het ministerie van Defensie te vragen om een korte redeneerlijn waarin wordt 

aangegeven waarom het nationaal groeifonds de aangewezen weg is voor de 10 hulpvaartuigen 

Koninklijke Marine en of dit ook een opmaat is naar één of meer projecten in het European Defence 

Research Programme. 

Derde aanbeveling is dat de indieners zich meer expliciet uiten over de verwachtingen ten aanzien 

van de ontwikkeling  van beleid en regelgeving, door Nederland, bijvoorbeeld ten behoeve van het 

gelijke speelveld binnen Europa. 

2. Het beleid met betrekking tot het intellectueel eigendom en “know how” 

Het maritiem masterplan beschrijft in paragraaf 3.2.6 het intellectueel eigendom: “In de te 

ontwerpen regelingen zal hiervoor een criterium worden opgenomen. Voor het R&D-onderdeel 

binnen het kennis-ecosysteemprogramma is dit reeds opgenomen in de eerder dit jaar opengestelde 

RDM-regeling.” Echter, op de betreffende website is niet veel meer te vinden dan een verwijzing 

naar een expert, werkzaam bij het Octrooicentrum Nederland (onderdeel RVO).84  

Conclusie 

De tekst in het voorstel doet vermoeden dat nog werk aan de winkel is op het onderdeel 

intellectueel eigendom en “know how.” 

Aanbeveling 

Indieners vragen om een aanvulling op dit onderdeel. 

3. De omschrijving van monitoring en evaluatie van de implementatie 

Een belangrijke rol in de uitvoering van het masterplan lijkt weggelegd voor de Koninklijke Marine 

(KM), de Rijksrederij (RR) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uiteindelijk zijn 

 
82 Albert-Jan Zwart (ABNAMRO) noemde als punt om ook voor de scheepvaart een CO2 belasting in te voeren. 
En als Brussel een industriepolitiek voert, dan kan Den Haag daarin meedoen. 
83 https://maritiemland.nl/news/maritieme-raad-stelt-strategische-prioriteiten-vast/  
84 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-rd-mobiliteitssectoren-rdm  

https://maritiemland.nl/news/maritieme-raad-stelt-strategische-prioriteiten-vast/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-rd-mobiliteitssectoren-rdm
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hiervoor dus de opdrachtgevende departementen (respectievelijk Defensie, IenW en EZK) 

verantwoordelijk. 

Hoe verhouden deze voornemens zich tot de planning voor monitoring en evaluatie van het 

groeifonds? 

• Voor het groeifonds zelf:  

o De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Financiën stellen 

jaarlijks een jaarverslag op van de begroting van het Nationaal Groeifonds, waarmee 

voorts inzage in de voortgang van de toegekende voorstellen wordt gegeven85. 

o na twee jaar een ex-durante evaluatie (eind 2022?) en na vijf jaar een ex-post 

evaluatie (eind 2025?);86 

• Voor de goedgekeurde projecten:  

o In de projectspecifieke afspraken is op basis van het investeringsvoorstel vastgelegd 

wat de mijlpalen en de te monitoren key performance indicators (kpi’s) zijn en wat 

de voorwaarden zijn voor de eventuele omzetting van een voorwaardelijke 

toekenning naar een onvoorwaardelijke. 

o De indienende departementen stellen eisen aan de projectuitvoerders over het 

opleveren van gegevens ten behoeve van monitoring en evaluatie. Minimaal wordt 

jaarlijks een voortgangsrapportage over de uitvoering van het project als geheel 

gedaan. 

o De adviescommissie heeft ook de mogelijkheid om een tussentijdse visitatie te doen 

bij projecten. 

o Na afloop van elk project wordt een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd door een 

externe partij. Die brengt niet alleen de directe resultaten, maar ook de impact van 

een project in beeld. 

o De informatie van de jaarlijkse projectmonitoring, de jaarverslagen en de 

projectevaluaties vormen de input voor de evaluatie van het fonds.  

• De monitoring en evaluatie zal nader aan de orde komen bij het opstellen van de bestuurlijke 

afspraken en de subsidieregelgeving op basis van het onderhavige wetsvoorstel.87 

Kortom, goedgekeurde projecten dienen tijdig de noodzakelijke informatie aan te leveren, inclusief 

de behaalde resultaten. Bij disfunctioneren van het project en/of uitblijven van resultaten worden 

projecten tussentijds bijgestuurd en in het meest vergaande scenario kunnen projecten tussentijds 

worden stopgezet. Dit gebeurt in overleg tussen de fondsbeheerders en het betreffende 

departement.88   

Conclusie 

In paragraaf 3.1.3 over monitoring en evaluatie worden wel “key performance indicators” (kpi’s) 

genoemd, maar omdat deze niet zijn gekoppeld aan een norm kan het in de praktijk lastig zijn om 

 
85 Antwoord op vraag 78 in: Nota naar aanleiding van het verslag - Wet Nationaal Groeifonds | 
Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
86 Antwoord op vraag 11 in: Nota naar aanleiding van het verslag - Wet Nationaal Groeifonds | 
Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
87 Antwoord op vraag 64 in: Nota naar aanleiding van het verslag - Wet Nationaal Groeifonds | 
Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
88 Antwoord op vraag 78 in: Nota naar aanleiding van het verslag - Wet Nationaal Groeifonds | 
Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wet-nationaal-groeifonds
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een oordeel te geven over de resultaten. Tweede bezwaar is dat bij veel kpi’s er niet meer dan twee 

meetmomenten zijn, te weten de beoordeling van de voorstellen en de evaluatie van het project.  

Aanbeveling 

Gelet op de verplichtingen tot jaarlijkse verantwoording en tot periodieke evaluatie door de 

beheerders van het groeifonds, verdient het aanbeveling in de afspraken en contracten met de 

indieners van het maritiem masterplan de verplichting van een jaarlijks meetmoment expliciet te 

vermelden. 

4. Overige opmerkingen 

Het is gemakkelijk waar te nemen dat hoogwaardige Nederlandse bedrijven worden opgekocht door 

buitenlandse investeerders, die zich daarmee ook het intellectueel eigendom en de “know how” toe-

eigenen. Enkele recente voorbeelden zijn de overname door het Duitse August Storm van Koedood 

Marine,89 de overname door de Chinese investeringsholding Zhongying International investeerders 

van Balk Shipyard Group te Urk90 en het uit Nederlandse handen verdwijnen van bedrijven die zijn 

gespecialiseerd in de productie van scheepsschroeven.91 Deze ontwikkelingen worden niet 

tegengegaan met beleid ten aanzien van intellectueel eigendom en behoeven een ander soort beleid 

en een ander soort maatregelen. Het maritiem masterplan rept daar niet over. 

In de waardeketen of de verticale bedrijfskolom van consumenten, distributie, logistieke 

dienstverleners, vervoerders, (grote) scheepsbouwers en toeleveranciers is innovatie in combinatie 

met ict en investeren de sleutel tot vergroting of ten minste behoud van marktaandeel. Als de focus 

wordt gezet op de maakindustrie en toeleveranciers heeft het maritieme cluster een sterke positie 

als “integrator.” De consolidatie is weliswaar niet zo ver voortgeschreden als bij het Europese Airbus 

of in de spoorwegindustrie, die wordt gedomineerd door een beperkt aantal grote Europese spelers. 

De situatie is ook anders dan in de branche van “automotive,” waar consolidatie optreedt met een 

beperkt aantal OEM’s92 en ODM’s.93 In de scheepsbouw en off-shore is veeleer sprake van maatwerk, 

stuksproductie en kleinere series. Een moderne scheepsbouwer kan worden aangeduid als een 

VAR,94 hoewel hier de aanduiding “integrator” de voorkeur verdient en ook meer is ingeburgerd. 

Deze speler kan omzet vergroten door in niches van de scheepsbouwsector kleine of grotere series te 

ontwikkelen en te verkopen, waarbij bestaande producten worden gecombineerd met nieuw te 

 
89 https://maritiemmedia.nl/august-storm-neemt-koedood-marine-group-over/. Belangrijke reden voor de 
Duitse firma bij monde van de vertegenwoordiger van de Nederlandse tak van August Storm, Van 
Nieuwenhuizen : “de Koedood dochterbedrijven Emigreen en Hybrid Ship Propulsion blijven actief onder de 
bekende namen. ‘Die innovatieve bedrijven zijn voor onze groep zeer interessant, dat zijn de nieuwe duurzame 
technologieën’.” Bij Emigreen gaat om emissie-reductietechnieken en bij HSP om elektrificatie, al dan niet in 
combinatie met zero-emissietechnieken. Zie bijvoorbeeld 
https://www.electrichybridmarinetechnology.com/news/environmental/koedood-marine-group-selected-to-
supply-pem-fuel-cell-to-inland-container-vessel.html.  
90 https://www.jachtbouwactueel.nl/balk-shipyard-in-urk-overgenomen-door-chinese-investeerdersgroep/  
91 https://swzmaritime.nl/news/2022/01/31/downturn-in-shipbuilding-wipes-out-last-dutch-propeller-
manufacturer-van-voorden/  
92 An Original Equipment Manufacturer (OEM) is free to produce equipment based on its own specification and 
designs, and the manufacturing equipment bears the brand name and logo of the OEM. 
93 An Original Design Manufacturer (ODM) is a company that designs and manufactures a product, as specified, 
that is eventually rebranded by another firm for sale. ODMs do manufacture equipment, they rely on product 
specifications or designs coming from another company. 
94 A value-added reseller (VAR) is augmenting or incorporating features or services, it adds value to the original 
item. The VAR works closely with the OEM, which often customizes designs based on the VAR company's needs 
and specifications. 

https://maritiemmedia.nl/august-storm-neemt-koedood-marine-group-over/
https://www.electrichybridmarinetechnology.com/news/environmental/koedood-marine-group-selected-to-supply-pem-fuel-cell-to-inland-container-vessel.html
https://www.electrichybridmarinetechnology.com/news/environmental/koedood-marine-group-selected-to-supply-pem-fuel-cell-to-inland-container-vessel.html
https://www.jachtbouwactueel.nl/balk-shipyard-in-urk-overgenomen-door-chinese-investeerdersgroep/
https://swzmaritime.nl/news/2022/01/31/downturn-in-shipbuilding-wipes-out-last-dutch-propeller-manufacturer-van-voorden/
https://swzmaritime.nl/news/2022/01/31/downturn-in-shipbuilding-wipes-out-last-dutch-propeller-manufacturer-van-voorden/
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ontwikkelen diensten en producten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwbouw en retrofitting van 

schepen in het kader van de energietransitie en van de digitalisering. Of denk nog innovatiever aan 

het niet langer eenvoudig verkopen van schepen maar het in bruikleen of huur uitgeven op basis van 

“full operational lease.” 

 

Al te strikte bescherming van intellectueel eigendom kan zich keren tegen eigenaar. In 2019 heeft 

Toyota duizenden patenten op het gebied van elektrificatie en waterstof beschikbaar gesteld voor 

gebruik door derden. Idealistisch argument was om daarmee de transitie naar duurzame mobiliteit te 

versnellen95. Minder op de voorgrond de zakelijke overweging dat elektrificatie en 

waterstoftechnologie voor voertuigen van het merk Toyota geen toekomst hebben als er geen 

infrastructuur voor waterstof ontstaat. Met het vrijgeven van de patenten gaf Toyota niet de 

voorsprong uit handen in “know how” en de pilots met een model als de Mirai. De werkelijkheid is 

dan wel weer ingewikkelder dan het wereldbeeld van Toyota, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 

afwegingskader van MilieuCentraal96 en de zogenaamde waterstofladder97 van Natuur en Milieu.  

 

Gedachten over een zelfscheppende Nederlandse maritieme industrie hebben lange tijd 

belemmerend gewerkt op samenwerking in Europees verband. Het co-programmed partnership 

Zero-Emission Waterborne en de sterke Nederlandse deelname geeft uitdrukking aan 

voortschrijdend inzicht en het waaien van een nieuwe wind. Verdienvermogen zit aan de voorkant 

van ontwerp en innovatie. Dat het niet zonder risico is, hebben de Fransen in 2021 ervaren, toen een 

Australische order voor de levering van nucleair aangedreven onderzeeboten aan hun neus voorbij 

ging.98 Maar dat het ook goed kan uitpakken werd in 2020 ervaren, toen Damen Shipyards te 

Gorinchem als leider van een consortium van de Duitse overheid de opdracht kreeg voor de bouw 

van een serie fregatten, in samenwerking met de Duitse werf Blohm + Voss te Hamburg..99 

 

Een zelfscheppende Nederlandse maritieme industrie kan betekenen dat die zichzelf ontwikkelt en 

vorm geeft.  Autonoom, van idee tot en met eindproduct? Dat is een illusie. Het maritieme cluster 

heeft een degelijke toekomst als het zich positioneert in een Europees en internationaal kader. Dat 

positioneren is door de Nederlandse overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen op verdienstelijke 

wijze gedaan in het European Waterborne Technology Platform en het European co-programmed 

partnership Zero Emission Waterborne, dat al eerder werd genoemd. Als het gaat over 10 

hulpvaartuigen voor de Koninklijke Marine, moet het perspectief van het European Defence 

Research Programme ten minste worden benoemd. In Europees verband bestaan afspraken over hoe 

om te gaan met intellectueel eigendom, “copyrights” en hoe wereldwijde namaak kan worden 

bestreden.100 Evident dat bij het bestrijden van wereldwijde namaak de Europese Unie sterker in de 

schoenen staat dan een afzonderlijke lidstaat of een bedrijf dat in die lidstaat is gevestigd.  

 

  

 
95 https://opwegmetwaterstof.nl/toyota-geeft-waterstofpatenten-vrij/  
96 https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/waterstof/#De-toekomst-van-waterstof 
97 https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/waterstof/waterstof-de-
waterstofladder/  
98 https://nos.nl/artikel/2397960-australie-vk-en-vs-sluiten-defensiepact-om-opkomst-china-terug-te-dringen  
99 https://www.maritiemnederland.com/nieuws/damen-verwerft-grootste-duitse-fregatten-order-ooit  
100 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/intellectual-property-rights_en  

https://opwegmetwaterstof.nl/toyota-geeft-waterstofpatenten-vrij/
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/waterstof/waterstof-de-waterstofladder/
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/waterstof/waterstof-de-waterstofladder/
https://nos.nl/artikel/2397960-australie-vk-en-vs-sluiten-defensiepact-om-opkomst-china-terug-te-dringen
https://www.maritiemnederland.com/nieuws/damen-verwerft-grootste-duitse-fregatten-order-ooit
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/intellectual-property-rights_en
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(B) Zero Emission Services (ZES) Binnenvaart 
Toepassing criteria 

1. Samenhang van het voorstel met het flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 

(eco-)systeem 

Zoals eerder beschreven in dit advies is er sprake van beleid tot verduurzaming van de binnenvaart in 

Nederland (onder meer Green Deal), in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR 

verklaring van Mannheim) en in het kader van de EU (Green Deal, Fitfor55 en PLATINA3).  

Conclusie 

In de oplegnotitie van IenW over Zero Emissie Binnenvaart en de proposities voor batterij-elektrisch 

en brandstofcel/waterstof-elektrisch worden het flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 

(eco-)systeem beknopt beschreven. 

2. Het beleid met betrekking tot het intellectueel eigendom en “know how” 

In het voorstel ZES wordt in paragraaf 3.2.6. aan de betrokken aandeelhouders en leveranciers 

ruimte gelaten om intellectueel eigendom op te bouwen en/of te behouden. Echter, de rest van de 

tekst gaat over de implementatie van standaarden voor alle betrokken interfaces en “open access.”  

In Horizon 2020 is er een project met de naam CurrentDirect,101 een looptijd van januari 2021 tot en 

met december 2023 en een budget van krap €12 mio, vrijwel volledig betaald door de Europese 

Commissie. Het project gaat over het verplaatsen van goederen en mensen over water met behulp 

van verwisselbare containers met batterijen, die zijn aangesloten op een Energy as a Service 

Platform. Het vertoont sterke overeenkomst met het NGF voorstel ZES, wordt gecoördineerd door de 

Vrije Universiteit Brussel en heeft als partners onder meer het Nederlandse sleepbootbedrijf Kotug 

International BV en het Wärtsilä Noorwegen. Wärtsilä is ook een van de partners in het NGF voorstel 

ZES, met onder meer als taken de technologie-ontwikkeling en certificering. Blijkbaar heeft Wärtsilä 

meer te winnen bij het deelnemen aan zowel ZES als aan CurrentDirect dan wanneer het bedrijf de 

kaarten strak tegen de borst houdt.  

De houding van de Europese Commissie ten aanzien van intellectueel eigendom is dat het natuurlijk 

moet worden beschermd, maar ook dat kennis die met Europees geld wordt ontwikkeld openbaar 

toegankelijk moet zijn. Voor gebruik door de deelnemers aan projecten in Horizon 2020 is een 

brochure geschreven over “intellectuel property rights” en is een IPR Helpdesk ingericht102. Een 

overeenkomstige gang van zaken geldt voor het programma Horizon Europe. De algemene regel is 

dat partners in een project de omgang met IPR en de verplichting tot delen van projectresultaten 

onderling moeten hebben geregeld, voordat zij tekenen voor toetreding tot de overeenkomst tussen 

de Europese Commissie en de projectcoördinator. Er is dus sprake van IPR in de zogenaamde Grant 

Agreement en in de zogenaamde Consortium Agreement. 

Conclusie 

ZES neemt een ontspannen houding aan ten aanzien van intellectueel eigendom en “know how” en 

lijkt vooral aan te sturen op vroegtijdig opbouwen van een propositie en het uitbouwen van 

marktaandeel. 

 
101 www.currentdirect.eu (2021-2023), https://cordis.europa.eu/project/id/963603 en 
https://trimis.ec.europa.eu/project/swappable-container-waterborne-transport-battery  
102 EU-IPR-Guide-to-IP-in-Horizon-2020-EN (2)_0.pdf (europa.eu) 

http://www.currentdirect.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/963603
https://trimis.ec.europa.eu/project/swappable-container-waterborne-transport-battery
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2021-02/EU-IPR-Guide-to-IP-in-Horizon-2020-EN%20%282%29_0.pdf
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Aanbeveling 

ZES aanraden aansluiting te zoeken bij het H2020 project CurrentDirect, dat kan helpen bij het 

ontwikkelen en implementeren van Europese normen en standaarden. 

3. De omschrijving van monitoring en evaluatie van de implementatie 

In paragraaf 3.1.3 is over monitoring en evaluatie geschreven dat deze is gewaarborgd door het 

bedrijfsmodel en de governance-structuur. Zie 3.2 (Governance en organisatie, bemensing, publieke 

stakeholders, belanghebbenden, planspecifieke risico’s, practische en juridische uitvoerbaarheid. 

Pagina 20-28). In de actieplannen zoals beschreven in 3.1.1. zijn mijlpalen opgenomen. Het 

onderliggend economisch model heeft financiële targets beschikbaar, maar die zijn niet zichtbaar in 

het voorstel. Wel zichtbaar in figuur 15 zijn de drie fasen (demo, start-up en scale-up) en de 

bijbehorende streefgetallen voor schepen, batterij-containers en laad-/losplaatsen. 

Net als RH2ine zou ook ZES kunnen overwegen een aanvraag in te dienen voor steun uit het EU 

Innovation Fund (zie aantekening in bijlage). Anders dan RH2ine heeft ZES in de periode waarop het 

voorstel betrekking heeft (nog) geen grensoverschrijdende ambities en wordt ook (nog) geen IPCEI 

status beoogd (zie bij RH2ine onder punt 4). Alle drie mogelijkheden zouden binnen de periode 

waarop het voorstel betrekking heeft kunnen leiden tot het maken van nieuwe afspraken tussen het 

groeifonds en ZES. 

De behoeften aan informatie ten behoeve van planning, monitoring en evaluatie vanuit het 

groeifonds, zijn hiervoor bij het maritiem masterplan al beschreven. 

Conclusie 

De voortgang van het project ZES monitoren aan de hand van de kpi’s , zoals weergegeven in figuur 

15 op blz. 20 van het voorstel. 

Aanbeveling 

Gelet op de verplichtingen tot jaarlijkse verantwoording en tot periodieke evaluatie door de 

beheerders van het groeifonds, verdient het aanbeveling in de afspraken en contracten met de 

indieners van het maritiem masterplan de verplichting van een jaarlijks meetmoment expliciet te 

vermelden. 

Tweede aanbeveling is om in afspraken en contract een voorbehoud maken dat als er sprake is van 

belangrijke nieuwe ontwikkelingen in het project (bijvoorbeeld grensoverschrijding, IPCEI-status of 

toekenning bijdrage EU Innovation Fund), deze aanleiding kunnen zijn tot aanpassing van het 

voorstel en de hoogte van de bijdrage uit het groeifonds. 

4. Overige opmerkingen 

Tijdens de workshop en het webinar van EC, CINEA en STEERER op maandag 7 februari 2022 te 

Brussel werd gevraagd naar de verduurzaming met behulp van LNG. Daarop gaf CINEA/Gabriel 

MIALOCQ aan dat de overgang van Horizon 2020 naar Horizon Europe voor “waterborne transport” 

tevens een overstap betekent naar elektrificatie van de aandrijflijn. Bij batterij-elektrisch varen 

vormden de investeringskosten voor de batterij de grootste belemmering, die kon worden opgelost 

met “pay per use.” 

Van de drie projecten die in het kader van de transitie naar zero emissie verkeer en vervoer over 

water tijdens het genoemde webinar werden behandeld, werd er één gepresenteerd door een 

Nederlandse coördinator, Pieter HUYSKENS (DAMEN Shipyards). Leanships leidde tot de productie 
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van SPARKY, een batterij-elektrische sleepboot die begin 2022 op weg was naar een koper in Nieuw 

Zeeland103. E-ferry en HyShip gingen beide over geëlektrificeerde kustvaart en werden gepresenteerd 

door een Deen en een Noor.  

 

 
103 https://www.maritiemnederland.com/nieuws/elektrische-sleepboot-damen-heeft-batterijen-aan-boord  

https://www.maritiemnederland.com/nieuws/elektrische-sleepboot-damen-heeft-batterijen-aan-boord
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(C) RH2ine Kickstart IWT Binnenvaart 
Toepassing criteria 

1. Samenhang van het voorstel met het flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 

(eco-)systeem; 

Zoals eerder beschreven in dit advies is er sprake van beleid tot verduurzaming van de binnenvaart in 

Nederland (onder meer Green Deal), in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR 

verklaring van Mannheim) en in het kader van de EU (Europees EmissiehandelsSysteem (ETS), Green 

Deal, Fitfor55 en PLATINA3). Het voorstel geeft er ook goed blijk van dat voor het onderzoek, de 

technologie-ontwikkeling, demonstratie en innovatie aansluiting wordt gezocht bij partners in 

Europa.  

Inmiddels zijn enkele tientallen schepen voorzien van een elektromotor en dat is geen uitdaging 

meer. Het technische vraagstuk bij de toepassing van zero-emissie-oplossingen is te voorzien in de 

energiebehoefte aan boord bij de grotere vermogensvraag die om de hoek komt kijken bij grotere 

schepen, langere trajecten en hogere weerstand als gevolg van varen stroomopwaarts. Waterstof 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorzien in de energiebehoefte van zwaar transport 

over spoor, weg en water. De uitdaging ligt slechts ten dele in de uitbreiding van de elektrische 

aandrijflijn met een brandstofcel. De uitdaging ligt meer in de commerciële basis aan de kant van de 

energievoorziening aan het einde van de projectduur. Het tempo in de daling van de prijs van 

waterstof per kilo is met vrij veel onzekerheid is omgeven en het voorstel maakt niet aannemelijk dat 

al in 2026 (einde projectperiode) de prijs van waterstof het “break-even-point” met fossiele energie 

is gepasseerd.  

Conclusie 

In de oplegnotitie van IenW over Zero Emissie Binnenvaart en de proposities voor batterij-elektrisch 

en brandstofcel/waterstof-elektrisch worden het flankerend beleid en andere initiatieven binnen het 

(eco-)systeem beknopt beschreven. Aangezien aan het voorstel ZES al een paar jaar langer wordt 

gewerkt dan aan het voorstel RH2ine Kickstart IWT is verklaarbaar dat de marktrijpheid van het 

voorstel voor toepassing van de brandstofcel/waterstof minder sterk is dan bij ZES. De gevoeligheid 

voor flankerend beleid als ETS, Fitfor55 en andere maatregelen is daarmee relatief hoog. 

2. Het beleid met betrekking tot het intellectueel eigendom en “know how;” 

Paragraaf 3.2.6 over intellectueel eigendom gaat uit van kennisdeling, met name als het om de 

schepen gaat. Voor containers en vulpunten is dit niet duidelijk, onder meer omdat er nog 

onvoldoende duidelijkheid is over het betrokken bedrijfsleven. Behalve deze onduidelijkheid zijn er 

nog wel wat andere vragen met betrekking tot het project en de exploitatie van de resultaten: 

• Waarom een Nederlands project als het gaat om een grensoverschrijdende corridor? 

• Waarom niet een gezamenlijk project met de Duitsers? 

• Waarom niet een Europees project via en Europees programma? 

• Wie is de coördinator, met wie een contract wordt gesloten? 

• Hoe is geborgd dat lering wordt getrokken uit de ervaringen van het consortium ZES met een 

AssetCo, een ServiceCo en een DockingCo en met “pay-per-use” voor de gebruikers; 

Het traject van commercialisering van de energievoorziening met waterstof voor de binnenvaart 

verdient het grondiger te worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld Zero Emission Services (ZES) heeft het 

“pay-per-uUse” concept voor de binnenvaart uitgewerkt en de kennis daaromtrent overgedragen 

aan het Europees project CurrentDirect. Die kennisoverdracht zou ook mogelijk moeten zijn bij 
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toepassing van  containers met de energiedrager waterstof. Bovendien heeft het Maritiem 

Masterplan onder meer de kennisoverdracht binnen het maritiem cluster in Nederland tot doel. 

Conclusie 

Aan de kant van bouw van schepen en containers zit er meer stabiliteit in de projectopzet dan aan de 

kant van de energievoorziening. Een belangrijke rol bij de energievoorziening speelt ook dat deze aan 

beide kanten van de grens in de corridor Rotterdam-Duisburg moet kunnen worden gegarandeerd. 

De Duitsers hebben weliswaar hoge ambities104 ten aanzien van een waterstof-infrastructuur, maar 

de aansluiting daarop voor binnenvaart moet natuurlijk wel zeker worden gesteld. En in het voorstel 

aannemelijk worden gemaakt. 

Aanbeveling 

Een eerste aanbeveling is in het projectvoorstel zichtbaar te maken dat het gaat om een gezamenlijk 

project met partners in Duitsland voor de corridor Rotterdam-Duisburg. 

Een tweede aanbeveling is om in het projectvoorstel zichtbaar te maken hoe de energievoorziening 

door bedrijven in Nederland en Duitsland wordt gegarandeerd en hoe daarbij uitdrukking wordt 

gegeven aan afspraken over intellectueel eigendom en “know how.” 

Een derde aanbeveling is om voor het onderdeel energie/waterstof van het voorstel een beroep te 

doen op het ETS Innovation Fund van de Europese Commissie, DG CLIMA. De termijn waarop 

hierover meer duidelijkheid ontstaat kan een aantal jaren duren 

3. De omschrijving van monitoring en evaluatie van de implementatie. 

In paragraaf 3.1.3 over monitoring en evaluatie van het voorstel worden de kpi’s voornamelijk 

beschreven naar aantallen schepen, containers en vulstations in de jaren 2022 tot en met 2026. Ook 

meer gedetailleerde stappen worden beschreven, maar die zijn op het niveau van monitoring en 

evaluatie door het groeifonds wellicht minder van belang. 

De behoeften aan informatie ten behoeve van planning, monitoring en evaluatie vanuit het 

groeifonds, zijn hiervoor bij het maritiem masterplan al beschreven. 

Conclusie 

De voortgang van het project RH2ine Kickstart IWT monitoren aan de hand van de kpi’s , zoals 

weergegeven in de tabel op blz. 24 van het voorstel. 

Aanbeveling 

Gelet op de verplichtingen tot jaarlijkse verantwoording en tot periodieke evaluatie door de 

beheerders van het groeifonds, verdient het aanbeveling in de afspraken en contracten met de 

indieners van het maritiem masterplan de verplichting van een jaarlijks meetmoment expliciet te 

vermelden. 

Aanvullend nadere afspraken maken over een aantal horden, die in het project moeten worden 

genomen en die consequenties kunnen hebben voor de verhouding tussen de hoogte van  bijdragen 

uit het groeifonds en bijdragen uit andere bronnen: 

• Helderheid over de gezamenlijkheid met partijen op het Duitse deel van de corridor 

Rotterdam-Duisburg; 

 
104 https://allesoverwaterstof.nl/presentatie-duits-waterstof-infrastructuurconcept-h2ercules/  

https://allesoverwaterstof.nl/presentatie-duits-waterstof-infrastructuurconcept-h2ercules/
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• Helderheid over het bedrijfsleven dat verantwoordelijkheid draagt voor de 

energievoorziening via de containers met waterstof; 

• Al dan niet verwerven van de status van “important project of common European interest 

(IPCEI, zie ook hierna onder 4);” 

• Al dan niet verwerven van financiële steun uit het Europees Innovation Fund van DG CLIMA. 

 

4. Overige opmerkingen 

Tijdens de workshop en het webinar van EC, CINEA en STEERER op maandag 7 februari 2022 te 

Brussel vond een presentatie plaats van het project HyShip.105 Het is een demonstratieproject langs 

de westkust Noorwegen met een looptijd van januari 2021 tot en met december 2025. Van het totale 

budget van € 11 mio, draagt de EC bijna € 8 mio bij. Het gaat om het gebruik van groene waterstof 

voor de voortstuwing van een Ro-Ro-schip met een elektrische aandrijflijn (2 MW) en een actieradius 

van 400 zeemijl. Uit de presentatie kwam naar voren dat na een periode van demonstratie LNG 

(2000 – 2020) en batterij-elektrisch (2015 – 2022, waarvan 80 in Noorse wateren), het nu gaat over 

de toepassing van waterstof, ammoniak, LOHC (2021 – 2024). De grootste belemmering bij batterij-

elektrisch was de investering in de batterij. Bij waterstof-elektrisch is de grootste belemmering de 

kosten van groene waterstof. De verwachting is dat deze kosten zullen dalen van ca. € 10/kg naar € 

2/kg, waarmee het “break-even” met diesel wordt gepasseerd.  

Het project FLAGSHIPS maakte een dag na de Waterborne Workshop in Brussel bekend dat Future 

Proof Shipping (FPS) was toegetreden tot het consortium106. Er is een Noorse coördinator en er zijn 

13 deelnemers uit 8 verschillende landen. Aangezien Stolt tankers uit Rotterdam al deelnemer was, 

blijft met de toetreding van Future Proof Shipping het aantal landen gelijk en neemt het aantal 

deelnemers toe van 13 naar 14.107 

Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE) is een netwerk,108 dat bestaat uit circa 

30 samenwerkende partijen, zoals producenten van waterstof, distributeurs, schippers, havens en 

kennisinstellingen. Het richt zich op het verduurzamen van de internationale binnenvaart met behulp 

van waterstof. Het doel van RH2INE is om waterstof snel en veilig toegankelijk te maken voor 

internationaal transport van goederen langs de Rijn-Alphen corridor. RH2INE wil in 2024 12 

binnenvaartschepen op waterstof laten varen op de corridor Rotterdam, Duisburg en Keulen met 

minimaal 3 waterstofvulstations. Dit is een eerste stap naar een zero-emissie transportcorridor in 

2050, het uiteindelijke doel.109 Samenwerking binnen de gehele waardeketen (van producenten tot 

distributeurs en afnemers) en met buurlanden is essentieel om het gebruik van duurzame waterstof 

als aandrijfbrandstof binnen Europa mogelijk te maken. RH2INE Kickstart Study was een Europees 

studieproject met een looptijd van circa 18 maanden tijdens de kalenderjaren 2020-2021 met een 

budget van ruim € 1 mio, waarvan de helft bekostigd uit het budget van de Europese Unie, 

Connecting Europe Facility (EU CEF). CEF is een instrument waarmee de Europese Commissie de 

ontwikkeling van grensoverschrijdende Europese verbindingen voor transport, energie en 

telecommunicatie bevordert. Bijvoorbeeld die van Rotterdam naar het Europese achterland (Rhine-

 
105 PowerPoint Presentation (waterborne.eu) en  

DEMONSTRATING LIQUID HYDROGEN FOR THE MARITIME SECTOR | TRIMIS (europa.eu) 
106 https://flagships.eu/2022/02/08/future-proof-shipping-joins-flagships/  
107 https://cordis.europa.eu/project/id/101007205  
108 https://www.linkedin.com/company/rh2ine/  
109 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/goederen-over-water/rh2ine-schoner-
transport-waterstof/  

https://waterborne.eu/images/events/Waterborne-Transport-Workshop-0702022/10-waterborne_transport_workshop_jon_nordgartd_hyship.pdf
https://trimis.ec.europa.eu/project/demonstrating-liquid-hydrogen-maritime-sector
https://flagships.eu/2022/02/08/future-proof-shipping-joins-flagships/
https://cordis.europa.eu/project/id/101007205
https://www.linkedin.com/company/rh2ine/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/goederen-over-water/rh2ine-schoner-transport-waterstof/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/goederen-over-water/rh2ine-schoner-transport-waterstof/
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Alpine corridor). De coördinatie berustte bij twee decentrale overheden: provincie Zuid-Holland en 

Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-

Westfalen. De algemene doelstelling was het stimuleren van de tot-standkoming van een 

infrastructuur voor waterstof (opslag en bunkeren). Meer specifiek: 

• het beoordelen van de scenario's en randvoorwaarden met betrekking tot veiligheids- en 
regelgevingsvereisten (activiteit 1) 

• het ontwerpen van de optimale lay-out en het beoordelen van de kosten en baten (activiteit 
2) 

• het beoordelen van de optimale locaties in de havens van Rotterdam, Duisburg en 
Neuss/Düsseldorf/Köln (Activiteit 3) 

• het verspreiden van de resultaten voor de uitrol van WGS en het invoeren ervan in beleid en 
plannen voor alternatieve brandstoffen (activiteit 4) 

 
De resultaten van de studie vormen de basis voor activiteiten gericht op implementatie en het doen 
van investeringen in 12 schepen en 4 bunkerstations.110 De resultaten bestaan in feite uit een achttal 
deelrapportages: 
1. Hydrogen Containment Systems 
2. Hydrogen Bunkering Scenarios: 
3. Hydrogen Demand Scenarios 
4. Regulatory & Standards Gap Assessment 
5. Guidance for safety distances for bunkering hydrogen in the Netherlands and Germany 
6. Design study of bunkering locations 
7. Bunkering locations study 
8. Strategic Roll-out plan 
 
Hoe nu verder, op niveau van decentrale overheden, van Nederland, van Rijnoeverstaten111 en van 
de Europese Unie? Zoals hiervoor aangegeven wilden Zuid-Holland en Noordrijn-Westfalen hun 
samenwerking voortzetten. Het kwam nu aan op het vinden van bronnen voor de dekking van (de 
onrendabele top) van de investeringen. Twee wegen leken daartoe te moeten worden bewandeld: 
indiening in het kader van “important projects of common European interest (IPCEI)”112 om voor 
ontheffing van de strakke regels uit het Europees kader voor staatssteun in aanmerking te komen. En 
in de tweede plaats indiening in het kader van het nationaal Groeifonds van Nederland. In juni 2021 
zorgde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van 
Economische zaken en Klimaat voor de “matchmaking” ten behoeve van de zogenaamde eerste golf 
van voorstellen voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang op het gebied 
van waterstof.113 Dit leidde tot doorgeleiding van RH2INE Kickstart IWT naar Brussel.114 In totaal gaat 
het om 25 voorstellen waterstof, waarvan RH2INE Kickstart IWT er één is.115  
 
Wanneer de Europese Commissie instemt met de projectvoorstellen die onder een IPCEI vallen, dan 
mag er meer steun gegeven worden dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders mogelijk is. De 
Europese Commissie biedt hierin een staatssteunregime dat tot maximaal 100% van de onrendabele 

 
110 https://www.rh2ine.eu/rh2ine-kickstart-study/  
111 https://www.ccr-zkr.org/files/documents/workshops/wrshp200421/07_KvStaalduine_MCastelijns_en.pdf  
112 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN en 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2-
3_dg_comp_potential_ipcei_on_hydrogen_food_for_thought_hydrogen_energy_network.pdf   
113 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/Slides-IPCEI-H2-voor-NL-intro.pdf  
114 “Op welke manier sluit het initiatief aan bij regionaal of Europees beleid,” RH2INE Kickstart IWT, pag. 17 
115 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/24/bijlage-2-projecten-die-door-
nederland-zijn-aangedragen-als-directe-partner-voor-de-eerste-ronde-van-de-ipcei-waterstof  

https://www.rh2ine.eu/rh2ine-kickstart-study/
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/workshops/wrshp200421/07_KvStaalduine_MCastelijns_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2-3_dg_comp_potential_ipcei_on_hydrogen_food_for_thought_hydrogen_energy_network.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2-3_dg_comp_potential_ipcei_on_hydrogen_food_for_thought_hydrogen_energy_network.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/Slides-IPCEI-H2-voor-NL-intro.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/24/bijlage-2-projecten-die-door-nederland-zijn-aangedragen-als-directe-partner-voor-de-eerste-ronde-van-de-ipcei-waterstof
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/24/bijlage-2-projecten-die-door-nederland-zijn-aangedragen-als-directe-partner-voor-de-eerste-ronde-van-de-ipcei-waterstof
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top (funding gap) van een project laat financieren. Door de onrendabele top te steunen kunnen 
bedrijven en kennisinstellingen meer risicovolle projecten uitvoeren, maar wordt uitsluitend de 
minimale noodzakelijke bijdrage gegeven die nodig is om het project door te laten gaan.  Daarnaast 
moeten projecten niet uitvoerbaar zijn zonder de publieke investering. De totale omvang van een 
IPCEI project loopt meestal in de vele miljarden euro’s, afkomstig uit zowel nationale publieke als 
private investeringen. 
 
Kosten die in aanmerking komen voor ondersteuning starten bij onderzoek & ontwikkeling & 
innovatie tot en met de eerste industriële toepassing tot en met pre-commerciële fase. Ook 
infrastructuurprojecten, die van groot belang zijn op het gebied van milieu, klimaat, energie (met 
inbegrip van de voorzieningszekerheid), vervoer, gezondheid, industrie of digitalisering, kunnen na 
aanleg worden ondersteund tot zij volledig operationeel zijn. Dit maakt de financiering onder IPCEI 
uniek ten opzichte van andere instrumenten. 
 
Een garantie voor terugbetaling van staatssteun (“claw back”) kan in werking treden als de Europese 
Commissie hiertoe verzoekt en een project aanmerkelijk meer winst maakt na afloop van een 
project, dan vooraf geprognotiseerd. Dit bedraagt nooit meer dan de hoogte van de financiering.116  

 
116 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/important-project-common-european-interest-
ipcei/ipcei-financiering  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/important-project-common-european-interest-ipcei/ipcei-financiering
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/important-project-common-european-interest-ipcei/ipcei-financiering
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Bijlagen 
 

Tabel essentie drie voorstellen 
 

 Maritiem 
Masterplan 

Binnenvaart 
Batterij-elektrisch 

Binnenvaart 
Waterstof-

elektrisch 
RH2INE Kickstart 
IWT 

Infrastructuur  X X 

R&D en Innovatie X X X 

Kennisontwikkeling  X  

Aantal schepen 10 + 10 + 30 
= 50 (of meer) 

45  7 nieuw en 5 retrofit 
= 12 

Aantal 
energie-containers 

 77 100 waterstof =  
1.6 miljoen kg. 

(1.600 kton) per jaar  

Bunker-/laad-
/vulpunten 

 14 4 in Nederland 
 in aansluiting op 
 die in Duitsland 

R&D Zero emission and 
smart shipping 

(6 thema’s) 

  

Human Capital Kennis-ecosysteem 

Levenslang leren 
Sociale innovatie 

  

Productie Proeftuinen: 
digital design, 
robotisering, 

circulariteit en 

valorisatie 

  

Werkingsgebied Nederlandse kust- en 
zeevaart 

Binnenvaart 
Nederland 

Binnenvaartcorridor 
A’dam - R’dam - 

in aansluiting op –  
Duisburg - Keulen 

Looptijd 2022 tot en met 2030 2022 tot en met 2025 2022 tot en met 2026 

Gevraagde bijdrage 
NGF 

365.600.000117 56.000.000118 135.346.456119 

Private financiering 818.000.000120 58.000.000121 115.378.637122 

Totaal budget 1.183.600.000123 114.000.000124 250.700.000125 

 

 

  

 
117 Maritiem masterplan, 4.1. Begroting, pag. 61-67, met name tabel op pag. 62. 
118 ZES, 4.3 Bekostigingsmix, pag. 31-33, met name tekst onderaan pag. 31. 
119 RH2INE Kickstart IWT,4.3 Bekostigingsmix, pag. 38-40, met name tabel 4.3.1 op pag. 38. 
120 Maritiem masterplan, 4.1. Begroting, pag. 61-67, met name tabel 4.2 op pag. 65. 
121 ZES, 4.3 Bekostigingsmix, pag. 31-33, met name tabel 7 op pag. 32. 
122 RH2INE Kickstart IWT,4.3 Bekostigingsmix, pag. 38-40, met name tabel 4.3.1.op pag. 38. 
123 Maritiem masterplan, 4.1. Begroting, pag. 61-67, met name tabel 4.3 op pag. 66. 
124 ZES, 4.3 Bekostigingsmix, pag. 31-33, met name tabel 7 op pag. 32. Dit bedrag is inclusief reeds verkregen 
subsidies (5,8 m). 
125 RH2INE Kickstart IWT,4.3 Bekostigingsmix, pag. 38-40, met name tabel 4.3.1.op pag. 38. 
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Aantekening over het ETS Innovation Fund 
 

Vraag: Wat zou de betekenis kunnen zijn van het ETS Innovation Fund voor Nederlandse projecten 

op het gebied van scheepvaart en duurzame energie, zoals batterijen (ZES) en waterstof (RH2ine)? 

Voorlopig antwoord: Het Innovation Fund is gericht op de industrie, die ETS-plichtig is. Echter, het 

gebruik van duurzame energie valt ook onder de werking van het Innovation Fund. Lees bijvoorbeeld: 

• What type of transport-related activities are eligible under the Innovation Fund? 

o Funding & tenders (europa.eu) 
• Are Waterborne transport projects eligible for funding in the Innovation Fund? E.g. projects 

where the objective is to install hydrogen fuel cells system (or other energy carriers) on a 

vessel? 

o Funding & tenders (europa.eu) 
• What if the applicant is not covered by Annex I of the EU ETS Directive? 

o Funding & tenders (europa.eu) 

Het aantal grootschalige investeringsprojecten dat per keer uit een “call” van het Innovation Fund 

kan worden ondersteund, is beperkt. De kwaliteit van de voorstellen, die vanuit heel Europa 

kunnen worden ingediend, is hoog126. Een indiener moet er niet voor terugschrikken een 

gespecialiseerde consultant in te huren, die zowel bekend is met de modellen die door het 

Innovation Fund worden gehanteerd voor het berekenen van de financiering als die voor het 

berekenen van de vermeden CO2. Bij dat laatste moet door de binnenvaart niet alleen worden 

gedacht aan “modal shift” (transport van weg naar water), maar natuurlijk ook aan de overstap 

van fossiele naar duurzame energie. Voor beide berekeningen moeten ook verklaringen van derden 

als deskundigen worden bijgevoegd, over het correct hanteren van de modellen van CLIMA127.  

Wie kan een aanvraag het beste indienen? Niet de verlader of de vervoerder, maar wel de 

producent van de groene energiedrager. De vervoerder is dan de afnemer van de groene 

energie128.  

Een voorstel van RH2ine richting het Innovation Fund zou sterk aan zeggingskracht winnen, indien 

het een voorstel is van Nederland en Duitsland gezamenlijk. Voor RH2ine zou dat kunnen 

betekenen dat er (a) een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen het transportdeel van het 

voorstel en het energiedeel van het voorstel en (b) dat er duidelijk wordt gemaakt het wat en hoe 

van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland, inclusief uitvoerend bedrijfsleven. 

• Na lezing van de onderstaande toelichting kan desgewenst contact worden gemaakt met 

Damien MEADOWS, adviseur Carbon Markets EC DG CLIMA: 

o Mr Damien MEADOWS - EU Whoiswho - Publications Office of the EU (europa.eu) 
• Bij de Europese Commissie is het Innovation Fund een instrument van DG CLIMA, 

waarbij de uitvoering is belegd bij het agentschap CINEA:  

o Innovation Fund (europa.eu). 
• Het is aan te raden zo vroegtijdig mogelijk contact op te nemen met de helpdesk 

van het Innovation Fund bij het agentschap CINEA: 

o Helpdesk & Support Services (europa.eu) 

• Invloed van de lidstaten op de programmering van het Innovation Fund is zeer beperkt.  

o National Contact Points (europa.eu) 

 

 
126 Het is heel goed mogelijk dat eenzelfde voorstel na een eerste afwijzing, bij een volgende “call” voor een 
tweede of derde keer wordt ingediend. 
127 Er kan dus niet worden volstaan met een globale berekening van kilo’s waterstof. als bijvoorbeeld die is te 
vinden op pagina 48 van het voorstel van RH2ine. 
128 Bij ZES zijn deelnemende bedrijven zichtbaar. Dat is (nog) duidelijk minder in het geval van RH2ine. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14727
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/14009;type=undefined;categories=undefined;programme=undefined;actions=undefined;keyword=undefined;freeTextSearchKeyword=undefined;matchWholeText=undefined;period=undefined;status=undefined;sortQuery=undefined;faqListKey=undefined
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13955
https://op.europa.eu/en/web/who-is-who/person/-/person/COM_000037A7CD
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks;programCode=INNOVFUND
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/national-contact-points_es
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Toelichting: 

Tijdens workshop/webinar “Horizon 2020 Research and Innovation: delivering smart, green, safe and 

competitive waterborne transport” (Brussel, maandag 7 februari 2022) werd een presentatie 

gehouden door Damien MEADOWS, adviseur Carbon Markets EC DG CLIMA 

Punten uit zijn PowerPoint Presentation (waterborne.eu) 

• Jos Delbeke en Peter Vis hebben in de publicatie « EU Climate Policy Explained » uitgelegd 

hoe het Europees emissie-handelssysteem (Emission Trading Scheme – ETS) in elkaar zit en 

werkt. Europa is daarin zeker niet uniek. Zo heeft China een ETS, waarvan de omvang twee 

keer zo groot is als in Europa.  

• ETS officieel niet incl. scheepvaart, maar het gebruik van duurzame energie door scheepvaart 

kan worden gesteund door het Innovation Fund! Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Carbon 

Capture and Storage (CCS) aan boord van schepen. Op 3 maart 2022 sluit 2e call voor grote 

projecten tot totaalbedrag van  € 1,5 miljard uit ETS Innovation Fund.129 

• De EC stelt voor scheepvaart op te nemen in het ETS (nog niet geheel duidelijk is of 

scheepvaart in het geval van ETS ook de binnenvaart omvat). Maritiem kan gebruik maken 

van de ervaringen die met ETS zijn opgedaan door de industrie, die is gevestigd op het land. 

Inmiddels is de prijs van een ton CO2 aardig aan het oplopen: van € 5 (2017) naar nu 95/ton 

CO2 (2022). In het Europees Parlement loopt een discussie over een Ocean Fund for Shipping 

• Verder een mooie sheet over de opschaling van Europese instrumenten, parallel aan TRL 1 

tot en met 9: Horizon Europe, European Innovation Council, LIFE, EU ETS Innovation Fund, EU 

ETS Modernisation Fund (landen met laag BBP), Connecting Europe Facility. Tenslotte het 

instrument InvestEU, “blending operations” met de mogelijkheid tot schuldfinanciering door 

de Europese Investeringsbank (EIB). 

  

 
129 https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/innovation-fund, https://cinea.ec.europa.eu/innovation-
fund_en en voor Nederlands expert bij het Innovation Fund: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-
climate-action/innovation-fund/national-contact-points_en#ecl-inpage-1545  

https://waterborne.eu/images/events/Waterborne-Transport-Workshop-0702022/6-waterborne_transport_workshop_damien_meadows.pdf
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/innovation-fund
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/national-contact-points_en#ecl-inpage-1545
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/national-contact-points_en#ecl-inpage-1545
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Samenvatting (conform ingediend voorstel) maritiem masterplan 
 

Maritiem masterplan voor een slimme en emissieloze maritieme sector  

1.1 Probleem  

De internationale maritieme sector, nu verantwoordelijk voor 2,9% van de wereldwijde CO₂-

uitstoot, staat voor een enorme transitie. Emissieloze oplossingen zijn essentieel voor de toekomst, 

maar technisch en financieel niet beschikbaar en betaalbaar. Ook staan de (Europese) strategische 

autonomie en internationale concurrentiepositie onder druk, terwijl schepen essentieel zijn voor de 

infrastructuur voor transport, hernieuwbare energie, kustbescherming en maritieme veiligheid.  

1.2 Doel  

Met het Maritiem Masterplan maakt de Nederlandse maritieme sector in deze transitie duurzaam en 

digitaal het verschil. We willen de meerkosten van emissieloze schepen reduceren, de ‘valley of 

death’ voor implementatie van emissieloze technologie doorbreken en de bouwkosten van schepen 

reduceren met arbeidsproductiviteitverhogende technologieën. Emissieloze schepen worden zo 

betaalbaar en de Nederlandse maritieme sector wordt koploper in de maritieme energietransitie.  

1.3 Oplossing  

We doen dit door de gezamenlijke ontwikkeling en deling van slimme emissieloze kennis en 

technologie in het maritieme kennisecosysteem, technologie-demonstratie aan boord van 20 

schepen van de Rijksvloot en 30 schepen van Nederlandse reders en de ontwikkeling van 

proeftuinen voor digitaal ontwerp en gerobotiseerde productie. Het gevraagde budget is € 365,6 

miljoen. De geschatte sectorbijdrage is € 1 miljard (meerkosten innovaties en investeringen in 

schepen).  

1.4 Resultaat  

Het Maritiem Masterplan heeft als resultaat (optimistisch scenario Theory of Change): 20% 

verlaging bouwkosten, 25% meer slimme emissieloze schepen gebouwd in Nederland door 

verbeterde concurrentiepositie, 5% toename werkgelegenheid, totaal € 2.200 mln. toename 

economisch verdienvermogen (€ 135 mln./j in 2040) en € 3.600M reductie schadelijke emissies 

CO₂, NOx, fijnstof (CO₂ reductie 700 kiloton/j in 2040 en 15,4 megaton totaal). 
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Samenvatting (conform ingediend voorstel) batterij-elektrisch binnenvaart 
 

Zero Emission Services (ZES) Binnenvaart 

Er is een grote opgave om het transport van zowel personenvervoer als goederenvervoer te 

verduurzamen. Voor de binnenvaart zijn op nationaal en op internationaal niveau ambitieuze 

verduurzamingsdoelstellingen neergelegd. Deze doelstellingen gaan uit van een sector die in 2050 

nagenoeg volledig emissievrij en klimaatneutraal is, maar ook de tussendoelen voor 2030 en 2035 

zijn vergaand.130 Studies van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) wijzen uit dat de 

binnenvaartsector de energietransitie niet op eigen kracht in gang kan zetten.131 Daarnaast laten 

de studies zien dat er geen exclusieve techniek bestaat die voor de hele binnenvaart de oplossing 

biedt naar een zero-emissie toekomst. Het alternatief voor diesel is afhankelijk van type schip, 

vervoerde lading en vaarprofiel. Het leidt geen twijfel dat batterijen een belangrijk onderdeel zijn 

van deze mix. 

Zero Emission Services (ZES) biedt de overheid een praktische kans om de vergaande ambities 

voor een belangrijk deel van de binnenvaart te verwezenlijken. In dit voorstel gaat het daarbij om 

schepen die pendelen op relatief korte afstanden. Voor de heavy duty binnenvaart, bijvoorbeeld de 

Rijnvaart, is een separate propositie (‘RH2INE Kickstart IWT’) geformuleerd. 

De ZES-propositie is een nieuw energiesysteem voor de binnenvaart. Dit gebeurt met een voor 

iedereen toegankelijke infrastructuur voor emissieloos varen. ZES baseert een nieuw producten- en 

dienstenpakket voor scheepseigenaren op verwisselbare energiecontainers met groene stroom, 

laadstations, technische ondersteuning en op een innovatief betaalconcept 

De binnenvaart is een essentiële modaliteit voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten 

voor Nederland en haar buurlanden. Zij neemt 34% van alle goederenvervoer voor haar rekening: 

80% van het bulkvervoer gaat over water 35% van de containers. ZES kan een noodzakelijke 

systeemwijziging naar emissievrije binnenvaart onomkeerbaar in gang zetten. Door een 

impulsinvestering van €50 mln vanuit het Groeifonds kunnen er – tezamen met een private 

investering van €64 mln vanuit de deelnemende partijen – in 2026 45 schepen emissieloos varen 

met behulp van 14 laadstations132. De subsidie moet dan tegelijkertijd ten goede komen aan drie 

verschillende (typen) partijen die aan elkaar gerelateerde investeringen moeten doen: de ombouw 

van schepen, de aanschaf van modulaire energiecontainers en de aanleg van laadinfrastructuur. 

Na 2026 kan ZES, zonder overheidssubsidie, dan veel grotere stappen nemen om uitstoot van 

CO2, stikstof en fijnstof in de binnenvaart te vermijden. In haar plan leidt dit uiteindelijk tot 

tenminste 400 emissieloze schepen in 2050. 

ZES maakt het realiseren van de doelstellingen en ambities van de sector en Nederland op het 

gebied van het klimaat, biodiversiteit en de leefomgeving in Nederland concreet. Ze creëert actief 

stikstofruimte, wat andere economische activiteiten mogelijk maakt. ZES versterkt de leidende 

positie van de transportsector en van de Nederlandse economie. De innovatie die gepaard gaat met 

de implementatie, biedt kansen voor deze traditioneel sterke Nederlandse bedrijfstak om de 

opgedane kennis en technologie te vermarkten in het buitenland. 

De demo met één schip, drie energiecontainers en één laadstation, is op 6 september 2021 van 

start gegaan. Dit toont niet alleen aan dat de innovatie werkt, maar ook dat het potentie heeft voor 

een bredere uitrol in binnen- en buitenland. 

Een systeemwijziging in deze grote en gefragmenteerde markt, komt er alleen als er snel wordt 

opgeschaald. Schepen en laadstations moeten gelijktijdig worden geactiveerd. Het één kan niet 

zonder het ander. Alleen een instrument als het NGF kan de kip-ei situatie doorbreken en zorgen 

dat de drie betrokken partijen tegelijkertijd investeringsbeslissingen nemen. Zonder publieke 

steun, zowel financieel (subsidie) als beleidsmatig, verbetert de concurrentiepositie ten opzichte 

 
130 Zie onder meer het Klimaatakkoord, de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, de Verklaring van 
Mannheim en de Europese Green Deal. 
131 https://www.ccr-zkr.org/12080000-nl.html 
132 € 50 mio maakt mogelijk 45 schepen, 14 laadstations en 77 zespacks 
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van de fossiele aandrijving niet en stagneert deze innovatie voor deze belangrijke sector in 

Nederland. 
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Samenvatting (conform ingediend voorstel) brandstofcel/waterstof-elektrisch binnenvaart 

 
RH2ine Kickstart IWT Binnenvaart 

Het NL Klimaatakkoord (150 zero emissie schepen in 2030) en de 2030 EU ambitie (market ready 

zero emission vessels) vereisen een kantelmoment in de verduurzaming van de Nederlandse 

binnenvaartvloot, de grootste in Europa. Deze transitie naar emissieloos varen zal niet zonder 

additionele financiering kunnen worden gerealiseerd, zoals ook de Centrale Commissie voor de 

Rijnvaart (CCR) stelt.  

De kern van het RH2INE Kickstart IWT project is gelegen in het realiseren van de noodzakelijke 

doorbraak naar elektrisch varen op waterstof. Met de bouw en het in reguliere vaart nemen van 12 

waterstof binnenvaartschepen, vier waterstof vulstations en de resulterende vraag naar 

waterstofsystemen en groene waterstof (1,6 mln kg H2/jaar), beogen zeven 

binnenvaartondernemingen, allen MKB, de randvoorwaarden te creëren voor verdere opschaling en 

daarmee kansen voor export voor de Nederlandse maritieme en waterstof sector  

Het project wordt ondersteund door het RH2INE programma, een samenwerking tussen de 

provincie Zuid-Holland en Noordrijn-Westfalen, havens en marktspelers langs de Rijn, dat middels 

een corridorbenadering, de uitrol van gestandaardiseerde H2 toepassingen en synergie met 

toekomstige H2 infrastructuur wil versnellen. Door kennisoverdracht zal ook de rol van Nederland, 

als koploper en marktleider in de maritieme en waterstofsector, worden verzekerd Het project blijkt 

het tot nu toe grootste zero emissie scheepvaart initiatief in Europa te zijn, waarvoor echter de 

benodigde cofinanciering ontbreekt.  

Met de gevraagde groeifondsbijdrage van € 135.346.456, - zal het project de Nederlandse 

scheepsbouw en waterstof industrie klaarstomen voor een groeiend aandeel van emissieloos 

transport over water in 2050, met een gunstig effect op het Nederlandse BBP en een positief 

maatschappelijk effect. 



Trond Stromgren, Norway

Trond Stromgren works as Sales Manager in EVOY, the leading provider of high-power electric 
prolusion systems for boats 20-50 feet 

His former positions were as Senior Advisor / Head R&D at the Norwegian maritime hydrogen cluster Ocean 
Hyway Cluster and as Ocean Technology Innovator at Global Centre of Expertise Ocean Technology

Stromgren holds a MSc in Energy and Environmental Engineering from Norwegian University of Science and Technology (1987)

He has worked in private and public businesses the last 35 years. The recent years Stromgren has worked intensively on matters as 
marine renewable energy, hydrogen production and storage, implementing of hydrogen-based energy systems in passenger 
vessels and optimizing electric propulsion systems for high-speed crafts 

Stromgren has led several projects, has participated as speaker in numerous international conferences on maritime hydrogen 
and has been involved in many international networks, boards and projects. Some examples: 

• Maranda Advisory Board. An international expert group supporting R&D and development of hydrogen energy systems in 
maritime sector 

• International Energy Agency – Hydrogen Implementation Agreement (IEA-HIA) Task 39: Expert group on hydrogen in 
maritime transport 

• Project Deep Purple (Technip FMC). Founder, technology/system development partner 

• Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) Regions and Cities Initiative steering committee



1. Norway is globally regarded as a frontrunner in the development of sustainable maritime 
applications and operations. Could you elaborate how this position was obtained? 

There are several key factors for Norway’s position. First, Norway has long and strong maritime traditions with shipping companies and 
shipyards spread all along the 2500 km coastline. 98 % of the Norwegian electric energy production is green and part of the energy is surplus. 
Most of the electric energy is produced near the coastline and a strong national electric grid makes it convenient to transport energy 
efficiently from production site to the consumers. The electric energy is cheap, has low taxation and competes with fossil fuels that are more 
expensive and has higher and increasing taxation.

Second, Norway has strong and leading R&D clusters that collaborate with the industry (clusters and businesses) and universities. This fruitful 
triple collaboration is further strengthened by three large national funding schemes with focus partly on the maritime sector. The funding 
gives the necessary risk capital to develop and build pilots and further develop commercial products. Connected to this is the Norwegian 
public procurement policy that amongst others focuses on zero emission transportation and defines a demand and payment willingness for 
new maritime solutions.

Norwegian maritime sector is already inspired by several very successful front running projects on LNG and electric propulsion. The 
Norwegian Maritime Authorities has been involved in all these projects and are well known with processes implementing new technology 
within existing regulations or making new regulations. This culture inspires all involved players to collaborate and work for developing 
hydrogen propulsion system. 

The need for new zero emission technology is also based on national regulations on reduced emissions, both in general and for the World 
Heritage Fjords. Norway has extensive electric road transportation with 90 % of sold cars in 2021 were electric or hybrid. This paves the road for 
electric propulsion of boats and ships. The Norwegian government is focused on building strong hydrogen competence in the national 
administration and bodies.

See slide Appendix 1 for more facts and players involved



a. Is there a national strategy in place?

In general, the role of the government is to define the top-level frames and guidelines and to allocate funding to the main national funding 
bodies. There are two important documents regarding the Norwegian hydrogen strategy. 

Action plan for infrastructure for alternative fuels in transport was released in June 2019 by Minister of Transport and Minister of Climate and 
the Environment. The plan gives good guidelines for the development work to be done and has been inspiring for the industry and R&D. Main 
topics are general guidelines regarding the government’s policy, market driven development of infrastructure, government funding in (short) 
initial phase , use of policy instruments to support market development, infrastructure in context with developments in vehicles and vessels. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/67c3cd4b5256447984c17073b3988dc3/handlingsplan-for-infrastruktur-for-alternative-drivstoff.pdf

The Norwegian National Hydrogen Strategy was released in June 2020 by the Norwegian Government. Although the plan covered most 
aspects regarding use of hydrogen and hydrogen carriers, it was disappointing as a strategy. The plan was mostly a summary of historical 
industry and R&D actions than visions and direction into the future. Only minimal funding followed the plan at the start. 

The strategies in the plan focused on pilot and demonstration projects, policy instruments, technology for the capture, transport and storage 
of CO2, cost-effective solutions for full-scale CCS plants, survey of all ferry routes to define suitable zero emission technologies, climate-
friendly and environmentally-friendly public procurements, developing regulations and standards, capacity of Norwegian Maritime Authority 
and Norwegian Coastal Administration, increased research initiatives, participation in relevant international fora. 

Conclusions and impacts of the strategy: The main three Norwegian funding bodies have received increased funding and were given a 
legitimacy to focus more on maritime hydrogen. The industry and R&D have experienced a significant increase in funding for green maritime 
hydrogen projects. This has had a positive effect on the funding bodies, industry and R&D as the interaction of the different players has given 
results that in total strengthens the hydrogen strategy and inspires the government to increased future funding. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/40026db2148e41eda8e3792d259efb6b/y-0127e.pdf

See slides Appendix 2a-c for more information

https://www.regjeringen.no/contentassets/67c3cd4b5256447984c17073b3988dc3/handlingsplan-for-infrastruktur-for-alternative-drivstoff.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/40026db2148e41eda8e3792d259efb6b/y-0127e.pdf


b. Which stakeholders are the driving forces?

Interaction between the stakeholders in the Norwegian maritime hydrogen sector is vital to succeed. The main stakeholders are the 
government with underlying ministries and bodies and the industry and R&D players. These are all strong stakeholders that can set the frames, 
make vital decisions and deliver results and products that will impact the whole industry. A targeted and well working collaboration between 
this players is taking place. Closer collaboration and more focus on the R&D and industrial needs can lead to even better impact.

Within the industry there are many stakeholders like the three hydrogen clusters Ocean Hyway Cluster, NCE Maritime Cleantech and Arena 
H2Cluster, different interest organizations, lobbying players etc. These stakeholders have different influence based on size and number of 
members, geographical location, economic strength etc. and focus on different aspects of green shipping. 

On public side the Norwegian Public Roads Administration makes tenders for most of the 130 ro-pax ferry routes in Norway. Their tenders have 
resulted in the first all-electric ro-pax ferry “Ampere” and tenders for three hydrogen propulsion ferries have been signed. 

The regional counties and local municipalities also play an important role on public side. These players do a lot of public transportation 
procurement and also have different funding schemes to stimulate and develop regional and local industry and businesses. 

The joint private/government National Programme for Supplier Development is set up to accelerate innovations and development of new 
solutions through the strategic use of public procurement is. The program includes Innovative Procurements and reduces the economic risk 
which will be present if the regular market shall develop and implement new technology. 

The similar organized Grønt Kystfartsprogram / Green Shipping Program has had major impact since the start in 2015. The program agenda is 
to facilitate and bring together maritime players to shape consortiums to develop and pilot new green maritime solutions. The program has 
so far facilitated 35 pilots. https://www.dnv.no/news/gront-kystfartsprogram-62899 / .   https://www.dnv.com/maritime/green-shipping-programme/index.html

See slide Appendix 3 for further descriptions about stakeholders and National Programme for Supplier Development

https://www.dnv.no/news/gront-kystfartsprogram-62899%20/
https://www.dnv.com/maritime/green-shipping-programme/index.html


c. To what extent are public and private stakeholders working together?

This collaboration is very good with low threshold for contact and dialogue. There is a common understanding that dialogue during 
planning/tender process gives the best solutions. The collaboration has developed significantly during the last ten years. 

Industry, R&D and organizations are often members in reference groups for projects and tenders. Market dialogue conferences followed 
up with 1:1 meetings are often done as basis for large tenders. This secures  a good collaboration climate between public stakeholders 
and relevant organizations/clusters.

Industry participants in larger tenders and projects do often get governmental or private funding allowing them to use more resources to 
contribute to the process in the best possible way. Such project or tender funding secures that a broader segment of industry players 
can contribute, not only the largest/strongest players.

During the last 10-15 years, the collaboration climate between The Norwegian Maritime Authorities and the maritime industry players have 
developed in a positive way. Before the NMA were mainly focusing on regulations and sanctions. Now direct dialogue is used as a tool to 
get input from maritime players to find the best solutions for new regulations and the best way to implement existing regulations into 
new projects. 

Examples of tenders with market dialogue conferences + funding for participants: 

• The Norwegian Public Roads Administration – hydrogen ferries Rogaland + Bodø-Røst

• Fremtidens hurtigbåt Trøndelag (“High-speed passenger ferries of the future”)

More info about the two tenders in slide Appendix 4a-c



d. Norwegian sustainable maritime case studies

Ocean Hyway Cluster has made a data 
base for known projects, including a 
worldwide interactive map (section to the 
right, access cluster members only)

Status Norway, February 2022:

• 4 projects under construction or 
demonstration

• 33 concepts or feasibility studies

12 of the most realistic projects are 
described. The projects have TRL 7-9. 
Summary on the following slides and 
description of every project in slides 
Appendix 5a-n 

https://www.oceanhywaycluster.no/


The most developed and realistic projects are representative for the different segments where hydrogen can become a future energy source in 
Norwegian shipping. 

Ro-pax ferries : There are in total 250 ferries in operation. 80-90 of these sail longer distances than are suitable for battery and could be run on 
hydrogen in the future. Operation is based on public procurement with low or zero emission requirements and safe financing. 

Fish farm work boats : There are around 1000 floating fish farms in Norway. Half of these have shore power connection and can have electric 
vessels in operation. For the rest, hydrogen is an option as future fuel for workboats, fish carriers and person transport boats. Every farm has one or 
more workboats. The fish farmers have normally very good economy and are also in need of more green profiling.

Leisure and tourist guiding crafts : There are ca. 350,000 20–50-foot leisure crafts in Norway. Costly operation on gasoline (for outboards), demand 
for lower noise and reduced emissions brings hydrogen to the stage for boats that need more range than batteries offer. There are challenges on 
high CAPEX for hydrogen tech solutions and no governmental funding for private crafts. There are some funding for tourist crafts. Hopefully CAPEX 
will lower and funding for private crafts will also be an option. It is predicted that hydrogen will be a part of the future fuel mix for private leisure 
boats and tourist guiding crafts. 

PSV’s and other offshore vessels : There are ca 350 large vessels serving the Norwegian offshore oil and gas industry. O&G companies demand 
reduced emissions from this fleet. Some vessels are retrofitted to battery hybrid operation. However, hydrogen or ammonia are the only options to 
bring on board enough energy to operate at normal mode. It is vital to build and test pilots for this segment. The fleet volume is large, there is 
payment willingness for zero emission solutions and many innovative and forward leaning Norwegian shipping companies operate in this vessel 
segment. The energy consumption is high and zero emission operation will give large impact on reduced CO2 emissions.

Cargo vessels : There are many small and medium size cargo ships operating along the Norwegian coast. These ships normally sail fixed routes 
and will have access to hydrogen along the route when infrastructure is established. There are few crew members and no passengers, making this 
segment relatively low impact regarding person hazard if any accident should occur. Competition is though hard and hydrogen propulsion will 
only be implemented if cargo owners are willing to pay for increased CAPEX and OPEX or if taxation of CO2 emission is increased dramatically. Use 
of ammonia in combustion engines give lower CAPEX and might be the option for this segment. 

Passenger/cruise ships : Norwegian government has decided that ships on fossil fuels will not be allowed into the Norwegian World Heritage fjord 
after 2026. Shipping companies are now preparing for this scenario. Hydrogen and battery-hybrid solutions are being piloted. The number of ships 
is relatively low, but each ship has high energy consumption and will be dependent on hydrogen infrastructure able to serve large quantities of 
(liquid) hydrogen per ship.



Harbor work boats : There are 60 public ports in Norway and many industrial ports. Most ports are small and many ports do not have workboats. 
Battery is also an option for harbor work boats as operation range is normally low. This is a minor segment.

Fishing vessels : There are 5600 fishing vessels in Norway. Operation vary from local daily trips to several weeks at sea. Segment is interesting for 
hydrogen hybrid solution as fossil fuel can be used on the energy demanding transit sailing and hydrogen when operating at the fishing fields with 
low energy consumption. There are though many challenges as many boats have home ports or deliver fish in remote areas where access to 
hydrogen might be a problem, the operation mode and area is varying through the seasons and economy is dependent on cargo hold volume 
(which will be less with hydrogen storage and technology on board).  

Conclusion : Ro-pax ferries is the first-choice segment for hydrogen propulsion as routes are fixed, public procurement requires zero emission 
solutions and 10–15-year contracts give predictable economy. Passenger/cruise ships can be next segment as regulations will require zero 
emissions in some fjords by 2026 and there will probably be a willingness in the market to pay the extra cost for this technology. PSV’s, fish farm 
workboats and cargo vessels might follow. Oil and gas companies need to lower emissions and have financially strong players. Fish farmers do in 
general have good economy and need for green profiling. Cargo vessels have predictable operation mode and can adopt new technology 
(retrofit or new build) as market develops willingness to pay for zero emission solutions.

Tourist guiding crafts can get public funding and might have some access to future hydrogen infrastructure and could be a small market in the 
future. Leisure crafts are spread all along the coast, hydrogen infrastructure will be missing for the majority, boats do mostly have summer use and 
low number of operation hours, no incentives or funding options and full payment of VAT both on CAPEX and OPEX. This equals very high cost and 
market is far away.

Harbor work boats is a niche market and could be connected to the fish farm workboat segment. Fishing vessels is a large potential market, but 
challenges regarding access to hydrogen infrastructure, irregular operation mode, etc. makes this an unsecure market that lies decades ahead. 



Cancelled and postponed projects

Some projects have been cancelled or put on hold. Some projects are not realistic as we speak and are being developed with a long-time horizon.

Several high-speed passenger ferry projects have so far not been realistic on hydrogen. The main reason is challenges of technology scaling up 
as fuel cells in MW size is needed. Social acceptance for hydrogen is low in Norway. Politicians and administrative personnel show low trust in 
hydrogen technology and are prioritizing other solutions (battery) or postponing projects although low or zero emission is decided. Low weight and 
high CAPEX + OPEX is also a major challenge for high-speed passenger vessels. The coming years will show if any of these projects will be brought 
forward and realized.

The cargo vessel project SEASHUTTLE was seeking to bring emissions-free, autonomous container ships to market and also to operate with profit. 
Two fully electric ships were to connect Poland, Swedish west coast ports and the Oslo fjord. The vessels should use hydrogen fuel cells for their 
propulsion power. The project lead by Samskip is cancelled in its original version. No public information is available, but the project might be 
heading forward in a modified version. More info about original version in slide Appendix 5m

Ferry operator Norled was originally contributing to the EU funded FLAGSHIPS project with the ro-pax ferry “Hidle” as one of the two pilot vessels. 
During the initial project period the price for “Hidle“ became to high and the vessel is now replaced by the Dutch vessel FPS Waal. More info about 
original version in slide Appendix 5n



e. Economic impact and export potential of the Norwegian sustainable maritime sector

The curves to the left shows potential 
demand for H2 and NH3 in Norwegian 
maritime sector 2021-2035. The demand will 
lead to developing and establishing 
technology, production capacity and 
infrastructure that will pave the road for 
export of technology and green/blue 
hydrogen and ammonia. 

The curves are based on known hydrogen 
vessel projects, analysis of vessel segments 
and possible use of alternative fuels, 
national policy, upcoming tenders etc.

Ocean Hyway Cluster: Project OHC HyInfra, 2030 Hydrogen Demand in the Norwegian Domestic Maritime Sector, Report number C, April 2020 
https://static1.squarespace.com/static/5d1c6c223c9d400001e2f407/t/5f91621d4353580bea91fbdf/1603363362753/C+Hydrogen+demand+2030+rev01.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/5d1c6c223c9d400001e2f407/t/5f91621d4353580bea91fbdf/1603363362753/C+Hydrogen+demand+2030+rev01.pdf


Segment

New activity

Hydrogen

Battery value chain

Energy systems

Offshore wind value chain

Global renewable players

Supplement for existing business

Maritime

Estimated Norwegian turnover potential per segment (EUR billion/year) in 2030 and 2050 

Dotted lines shows span for 2050 due to uncertainty and risk

Styringskomiteen for Grønne Elektriske Verdikjeder: Norske muligheter i grønne elektriske verdikjeder, NHO, June 2020
https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf 

https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf


Export potential

It is estimated that hydrogen will contribute to a BNNOK 71 increase in domestic turnover in the period 2020-2030 and that increased hydrogen 
activity will result in 33,000 new jobs by 2030. This growth will come from three focus areas. First is production of green hydrogen to support the 
general green shift in Norway and the increased growth of new green industries. Second there will be a large green hydrogen export to Europe. And 
third, Norwegian players will be supplying hydrogen technology and infrastructure to the growing global green hydrogen market. 

More than 520 large hydrogen projects are known globally, half of these in Europe. Norwegian players can deliver to many of these projects. The 
different segments are:

• Large-scale industrial use of hydrogen for oil refining, ammonia and methanol production, steel and raw materials for industry 

• Giga-scale production of green hydrogen with facilities larger than 1 GW and blue hydrogen projects larger than 200 kilotons per year 

• Hydrogen for trucks and other hydrogen-powered transport 

• Integrated hydrogen projects across industries and with multiple use of hydrogen (e.g. heat) 

• Infrastructure projects for hydrogen, included conversion, storage and transportation 

It is estimated that Norway can cover its entire 250,000 tonnes hydrogen demand in 2030 by self-produced green and blue hydrogen. In addition 
Norway can export blue hydrogen to Europe accordingly about 12 percent of Europe total hydrogen demand in 2030. Norway has the possibility to 
build a supplier industry that can take around 6 percent of the global market for hydrogen technology. About 9 percent of the global market for 
end user technology and around 5 percent of the market for electrolysis technology and facilities can be delivered by Norwegian businesses.

Norwegian benefits 

Norway has cheap and green power and  can produce hydrogen cheaper than other countries. Norway will be able to produce green hydrogen 
up to 40 percent cheaper than, for example, Germany. This applies primarily in northern Norway, where electricity prices are lower than in southern 
Norway.  Norway has a strong maritime sector that in the future will be a large hydrogen customer. We also have high qualified shipyards, as well 
as existing pipelines in the North Sea that can be adapted to hydrogen. Norwegian businesses are already leading producers of hydrogen 
infrastructure and technology such as Nel, Hexagon Purus and Teco 2030. Norwegian industry has therefore already proved that they are a central 
part of the global hydrogen industry. This gives good conditions for more Norwegians hydrogen players.

https://www.norgeimorgen.no/Norge-i-morgen_McKinsey.pdf 

https://www.norgeimorgen.no/Norge-i-morgen_McKinsey.pdf


Export potential

It is expected that Norway can take 10 percent of the global the market for hydrogen charging stations and 10 percent of the market for end-user 
technology in the maritime sector. These estimates are based on Norway's existing advantages for hydrogen fueling  stations and the natural 
advantage in the maritime sector, based on Norwegian maritime industry.

Furthermore, Norway can take 5 percent of the global the market for other hydrogen-related end-user equipment for the transport sector. This 
proportion is somewhat lower because we believe that Norway has a good starting point for carbon fiber tanks, but a weaker starting point within 
fuel cells. As for other categories of end-user equipment, we assume that Norway does not take a market share.

Within the market for electrolysis, we assume that Norway can take 10 percent of the global demand for PEM (Proton) Exchange Membrane) and 
AWE (Alkaline Water Electrolysis), but 0 percent by SOEC (Solid Oxide Electrolyzer). The assumptions are based on an assessment of the position of 
existing Norwegian players. This gives a total implicit global market share of 4.9 percent of technology for end use, and 8.5 percent for electrolysis 
technology in 2030. 

Norwegian value creation 1

Report February 2022: From 2020 to 2030 the expected Norwegian GDP effect will be NOK 5 billion from hydrogen production to domestic 
consumption. Hydrogen exports to Europe contribute with NOK 44 billion and NOK 22 billion comes from sale of hydrogen technology globally. In 
total, the estimates is that Norwegian business will contribute with NOK 71 billion in value creation (GDP) in the period 2020-2030. 
https://www.norgeimorgen.no/Norge-i-morgen_McKinsey.pdf 

Norwegian value creation 2

A report from 202O gives this prognosis for increased GDP: Global hydrogen marked prognosis states that the largest potential for use of hydrogen 
is within chemical industry, industrial heating, road transport, maritime sector and building heating. It is estimated that 50-70% of this global market 
will be relevant for Norwegian players. Based on this, the Norwegian hydrogen industry can become a significant export industry with an estimated 
export turnover potential of EUR 1 billion/year in 2030 and EUR 4-20 billion/year in 2050. The largest potential for Norwegian players lays within 
production of electrolysers, hydrogen for the fertilizer industry and hydrogen for maritime transport . 
Styringskomiteen for Grønne Elektriske Verdikjeder: Norske muligheter i grønne elektriske verdikjeder, NHO, June 2020
https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf 

https://www.norgeimorgen.no/Norge-i-morgen_McKinsey.pdf
https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf


Export in maritime sector

IMO has defined 50% emission reduction from maritime sector by 2050. To achieve this, there is a global target that a combination of emission-free 
fuel (hydrogen, electricity, ammonia) must cover at least a third of maritime fuel consumption in 2050. This gives both challenges and 
opportunities. A large part of the worlds fleet must be restructured, but there is a high level of uncertainty related to how the restructuring will take 
place. As a ship has long life there will always be uncertainty about which fuels will be available, competitive or acceptable in the future. 

Low or zero emission solutions for the future must provide flexibility throughout the ship's lifetime, both regarding fuel and technology. It is 
important to create investment will and to seek flexibility by avoiding technology lock-in. Flexible zero or low-emission technical solutions will be 
important bridges to future zero-emission operations.

The next 4 slides give a summary of the Norwegian hydrogen and maritime industry targets, potential and actions towards 2040

Styringskomiteen for Grønne Elektriske Verdikjeder: Norske muligheter i grønne elektriske verdikjeder, NHO, June 2020
https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf 
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Norwegian hydrogen 
industrial targets 
until 2040 

2020-2025 2025-2030 2030-2040

• The market demands emission-free 
solutions. Norway and Europe are 
starting to build a hydrogen industry 
and value chains for transport, industry 
and exports. Norwegian production 
capacity for electrolysers on 300 MW / 
year has been established 

• Infrastructure for production and 
bunkering of hydrogen to ferries is 
installed (30 MW / 15 tonnes per day) 

• Infrastructure for production and filling 
of hydrogen for heavy transport by road 
is installed at 5-10 locations (40 MW / 20 
tons per day) 

• Pilot for CO2-free ammonia production 
has been established 

• 1-2 industrial pilots have been 
established 

• Norwegian players have established 
abroad for hydrogen production based 
on renewable energy

• Norwegian technology and hydrogen 
production players strengthens their 
position internationally

• Norwegian companies produce 1.5 -2 
GW electrolysers per year and have a 
significant market share in storage 
equipment 

• All ferries and high-speed passenger 
vessels in Norway are emission-free. 
About 50 vessels run on hydrogen (100 
MW and 50 tonnes consumed daily) 

• 5% of Norwegian heavy transport runs 
on hydrogen, 10-20 filling stations have 
been established, 120 MW and 60 tonnes
of hydrogen consumed daily 

• 5-6 industrial hubs are established in 
Norway with the use of hydrogen in 
smelters, industry, fish feed and for 
transport 

• A full value chain for ammonia from 
green hydrogen is established with 2-3 
facilities (600-700 MW), infrastructure 
for bunkering and 10-20 larger ammonia 
ships

• Norwegian players are further 
developing significant hydrogen 
production abroad based on renewable 
energy

• Sustainable hydrogen value chains 
based on renewable energy for 
transport and large-scale steel industry 
and ammonia based on green 
hydrogen is established in Norway and 
Europe 

• Norwegian companies produce 2-3 GW 
per year of electrolysers and have a 
significant market share in storage 
technology

• 5-15% of international shipping and 
heavy transport runs on hydrogen-
based fuels

• Ammonia production in Norway based 
on green hydrogen in several full-scale 
plants, 2-3 GW renewable energy

• Norwegian players have a significant 
market share of local hydrogen 
production in Norway and Europe

• Hydrogen based on renewable energy 
has built up a market and it is time to 
establish large-scale hydrogen from 
fossil energy to industry and heat 
markets in Europe. Norwegian players 
bring out synergies between hydrogen 
based on renewable power and fossil 
energy, and they two technologies 
strengthen each other in giving the 
hydrogen market credibility

Styringskomiteen for Grønne Elektriske Verdikjeder: Norske 
muligheter i grønne elektriske verdikjeder, NHO, June 2020
https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-
elektriske-verdikjeder_final.pdf
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Potential in Norwegian 
maritime sector Maritime sector 

• The project has assessed the possibilities for Norwegian 
business and industry related to the conversion to low-
and zero-emission energy carriers (electricity, hydrogen 
and ammonia) in maritime transport, including positions 
within new energy infrastructure solutions 

• Attractive business areas: 
o Design, concept development and approval of entire 

ships and propulsion systems 

o Operating systems and technology integration 

o Production of components for propulsion systems

o Ownership and commercial operation 

o Energy infrastructure for ships (electricity, hydrogen 
and ammonia) - design, concept development, 
integration and operation 

• Competitive advantages: Norway has a world-leading 
position today within ship segments characterized by 
high degree of complexity. Due to conversion to 
electricity, hydrogen and ammonia the degree of 
complexity will increase in many ship segments - this can 
contribute to further strengthening of Norwegian 
advantages

• Value creation potential: The potential for value creation 
concerns mainly restructuring of existing industry but 
there is also a significant potential to increase value 
creation, among others by winning positions in ship 
segments that today are characterized by relatively low 
complexity. An important prerequisite for success within 
these new segments is that ships do not become more 
complex in use, that investment costs are kept on a 
competitive level and that added value is  created in the 
operational phase. It is large uncertainty regarding to 
which extent and how fast new propulsion systems will be 
phased into the market

• Turnover potential: 2030 EUR 5 billion per year, 2050 EUR 
18 billion per year (outcome span 2050: EUR 17 – 53 billion 
per year)

• Goal: The markets in Norway are used as incubators to 
develop Norwegian players within the recommended 
business areas. Decarbonization is combined with other 
dominant  trends such as autonomy and digitization to 
strengthen Norwegian companies' competitive 
advantages, in the long term also towards ship types 
used in deep sea shipping. As an integrated part of this 
development Norwegian players take positions within 
infrastructure for energy supply to the maritime industry

Styringskomiteen for Grønne Elektriske Verdikjeder: Norske 
muligheter i grønne elektriske verdikjeder, NHO, June 2020
https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-
elektriske-verdikjeder_final.pdf

https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf


Norwegian maritime 
industrial targets 
until 2040 

2020-2025 2025-2030 2030-2040

• Norwegian companies are doing 
success with international 
commercialization of low and zero 
emission solutions in vital ship 
segments in short sea shipping in early 
markets (including infrastructure) 

• Norwegian demand is a strong 
incubator for low and zero emission 
solutions: 
o To ensure flexibility regarding i.e. 

choice of fuel through the ship’s 
lifetime players develop modular 
solutions and «flexi solutions», both 
important enablers for low and zero 
emission and which strengthens 
Norwegian advantages

o Synergies between energy 
conversion and other development 
trends such as autonomy and 
digitalization, as well as logistics 
processes and cargo handling, is 
increasingly utilized in the 
Norwegian market. This enables low 
and zero emission in several 
segments and strengths the 
Norwegian position

• The players in the industry have 
implemented an IP strategy which helps 
to ensure long-term Norwegian value 
creation 

• Low- and zero-emission ships are in 
commercial operation or as pilots within 
most ship segments (including 
infrastructure) in Norwegian short sea 
shipping 

• Norwegian solutions, ships and design 
in short sea and offshore shipping are in 
operation in large scale outside Norway 
within the most complex segments 
(including infrastructure)

• Low and zero emission technology 
within deep sea shipping is in an early 
scaling phase and Norwegian 
companies takes advantage of this 
opportunity to strengthen positions in 
this segment

• Norwegian domestic shipping is close to 
emission-free and is still an important 
incubator for low and zero emission 
solutions. Synergies with other 
development trends is more important 
than before

• Sustainable hydrogen value chains 
based on renewable energy for 
transport and large-scale steel industry 
and ammonia based on green 
hydrogen is established in Norway and 
Europe 

• Norwegian companies produce 2-3 GW 
per year of electrolysers and have a 
significant market share in storage 
technology

• 5-15% of international shipping and 
heavy transport runs on hydrogen-
based fuels

• Ammonia production in Norway based 
on green hydrogen in several full-scale 
plants, 2-3 GW renewable energy

Styringskomiteen for Grønne Elektriske Verdikjeder: Norske 
muligheter i grønne elektriske verdikjeder, NHO, June 2020
https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-
elektriske-verdikjeder_final.pdf
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Norwegian maritime 
industrial actions
until 2040 

Norway is market leader for low- and zero-
emission ships and the international market is 

following

Further development of the maritime 
ecosystems with increased focus on research 
and development, piloting, commercialization 

and public / private cooperation

Investment in forward-looking and 
competitive shipping companies, 

shipyards and design companies that are 
important developers

• Requirements and incentives must contribute 
to Norway being ahead of global 
development in all essential segments

• It must be profitable to choose green for 
private players

• State support for risk and capital relief must 
contribute to increased opportunities for 
privates to choose green technology

• Regulations must consider the competitive 
situation to ensure that transport is moved to 
domestic shipping and that the choice of 
destination, such as landing of goods, is not 
affected

• Requirements and policy must be adapted to 
different segments and as as a general rule 
be technology neutral

• Public regulations must create demand:
o Procurements are made with 

requirements also below first level
o Cargo owners must be held responsible
o Facilitation in ports must remove 

infrastructure barriers and exploit 
synergies with other processes (e.g. 
logistics) and stimulate business 
development within infrastructure

• Fleet renewal program for short sea shipping 
(incl. retrofit) must established

• Norway must influence the international 
regulations for emissions and safety (e.g. in 
relation to new fuels)

• Norwegian authorities must promote 
Norwegian solutions abroad

• Pilots and (especially long-term) 
technology development must receive 
increased risk and capital relief. Pilots and 
development contracts must constantly be 
completed on new ship types. The capital 
inflow must match competing countries and 
reflect the capital intensity of the industry

• Development projects must have access to 
necessary capital

• Export relevance should be crucial for 
prioritization of R&D projects. 

• International cooperation must be 
strengthened to ensure adequate specialist 
competence in Norway

• Industry, research clusters and authorities 
must cooperate on the development of 
Norway standards that can be approved 
internationally

• Commodity owners (incl. public commodity 
owners), shipping companies, port owners 
(incl. public) and authorities must increase 
their cooperation to get benefit from 
synergies between energy needs, autonomy, 
digitization and cargo handling in harbors

• Norwegian authorities continue the focus on 
maritime clusters and development of, and 
access to, world-class expertise

• Authorities, industry and the R&D sector 
strengthens cooperation on the 
commercialization of R&D results nationally 
and internationally, including through 
shorter research sprints with a focus on 
commercialization

• Players in the Norwegian ecosystem, 
including the authorities, must 
cooperate long-term to seize 
opportunities for green restructuring, 
also in the deep-sea shipping

• Norwegian shipyards that are 
frontrunners in the field of equipping 
complex ships must be further 
developed. The goal must be to 
establish future arenas for 
development and competence 
exchange and such strength the 
maritime industry 

• Framework conditions must contribute 
to develop the market for green retrofit 
solutions and rebuilding of the existing 
fleet

Styringskomiteen for Grønne Elektriske Verdikjeder: Norske 
muligheter i grønne elektriske verdikjeder, NHO, June 2020
https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-
elektriske-verdikjeder_final.pdf
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f. What are the main differences between the Dutch and Norwegian situation?

There seems to be five major differences between The Netherlands and Norway regarding energy and maritime industry. These are described 
below, as I think it is vital to know about the differences to understand why Norwegian industrial players have different opportunities than the 
players in The Netherlands.

1. There is a high tax level on maritime diesel/MGO in Norway. Retail price is 1,0 EUR per liter. 33,6 % of this is tax as by 2022 Q1

2. Electric energy produced in Norway is 98% green. The price is low and there is surplus electric energy. Electric energy price for industrial 
use in Mid-Norway was in average 0,055 EUR per kWh in 2021 and 0,023 EUR per kWh in 2020. The price includes grid cost and 0,05 EURcent
tax per kWh

The combination of 1 and 2 gives the Norwegian green hydrogen industry large benefits regarding production cost and maritime market 
access

3. Norway have three major funding bodies that support R&D, pilot projects and use of technology for reducing emissions in the maritime 
sector. There are also other funding schemes to support new maritime technology

4. Public procurement for maritime transportation offer long term contracts and demands ferries with reduced or zero emission. The 
procurement takes away the financial risk for the ferry operators and they cover for their development and CAPEX during the operation 
period 

The effect of 1 and 2 and the combination of 3 and 4 gives the Norwegian green hydrogen industry large benefits

5. Norway has only 5,5 million inhabitants that lives scattered around the whole country. The coastline is 2500 km. This makes domestic 
shipping with relatively small ships a major part of Norwegian shipping. Due to small ships, low cargo volumes and long distances the 
cost for shipping cargo is relatively high



2. How’s the ownership structure in the Norwegian maritime sector organized?

The Norwegian ro-ro ferries transport cars and passengers. The high-speed ferries do normally transport passengers and some ferries also 
transport cars. Both these types of ferries have private ownership. There are five major companies: Norled, Fjord1, Boreal Sjø, Torghatten Nord 
and Bastø Fosen. These operate all large ferries and most of their business is based on public tenders. In addition there are numerous local
shipping companies operating smaller passenger vessels. Most of these are also based on public tenders. The smaller companies also 
operate many tourist routes, mainly during an extended summer season. 

Cargo vessels are all under private ownership. There is a high diversity of shipping companies, large to small, and with ships for deep sea 
shipping and for coastal and regional operation.

Tourism and cruise vessels also have private ownership. The smallest vessels have local ownership while larger passenger vessels and cruise 
vessels have national and international owners.

Fishing and fish-farm vessels are all private owned, mostly by local private persons and businesses.

a. Which entities own the vessels?



b. How much influence do the owners have?
The cargo shipping sector has many players and there is hard competition. Margins are low and shipping owners are not able to operate 
on higher cost if cargo owner is not willing to pay extra for low emission transportation.

Cargo owners can request more environmentally friendly transportation. This is generally only done in the oil&gas segment which requires 
reduced emissions from PSV’s operation on long term contracts. Else there are some very few examples that cargo owners have 
established long term contract on zero or reduced emission transportation (NOAH - contaminated soil, ASKO - retail, Felleskjøpet/Heidelberg 
Cement - grains/gravel).

Ship owners need long term contracts with cargo owners to invest in new low or zero emission technology. Most cargo owners are not 
willing to sign up for such contracts before they know the exact price, that infrastructure is in place, and they see that the new technology 
works.

There will be more cargo owners asking for green transportation as this will give long term benefits in the market (positive profiling, access 
to market, better finance and banking conditions, support by funding schemes etc.) This will still be many years ahead for the majority of 
cargo owners.

One large cargo owner ASKO seeks green profiling in combination with lower OPEX (also plan to run unmanned autonomous vessels) and 
have established their own shipping company ASKO Maritim. https://www.kongsberg.com/maritime/the-full-picture-magazine/2020/12/asko/

https://www.kongsberg.com/maritime/the-full-picture-magazine/2020/12/asko/


c. Does this structure stimulate the market creation for sustainable fuels?
Cargo shipping has very little impact on the sustainable fuel market. Cargo ship owners often have many customers and load the ship with 
a diversity of cargo. It is difficult to sign up long-term deals with many (small) customers. Ship owners have to take a large risk regarding 
both investments and which technology to choose for the future. This segment will wait and see what the future brings before the players 
will follow the most promising lead. Probably will ammonia be the most relevant fuel for the cargo fleet.

The situation is better for tourism. Regulations defines some zero emission areas and more areas might follow. Vessel owners can rise prices 
for cruises and guided tours in this areas as there probably is a willingness in the market to pay extra for this.

Ro-pax ferry operators will stimulate the hydrogen market significantly. Public tenders requires zero emission, cover for the increased 
CAPEX/OPEX and the economically risk is low with long term contracts and predictable operations.

As economy is mayor driver in shipping, green or low/zero emission solutions are not generally planned if they do not give economic 
benefits. A large part of the Norwegian fleet has small private owners which do not have the possibility to take economic risk. In practical this 
means that stimulation of the Norwegian maritime sustainable fuel market mainly will be done by some few large players that have
economic strength to take significant economic risk.

Compared to the maritime ownership structure, factors like regulations, increased CO2-tax, zero and low emission public procurement, 
public campaigns etc. will stimulate the maritime sustainable fuel market in a more efficient way.



3. Are there incentives to stimulate development and commercialization of sustainable 
maritime solutions 

The Norwegian eco-system is quite open. Public tenders are always published open and free for all qualified players to bid on. Tenders from 
private companies are normally also open to get the best competence between the bidders. Some public tenders are “development
tenders” that aim to pilot new technology and include funding for the participants. Such funding is a great asset for medium and small 
companies. To create the best solutions some tenders include market dialogues, giving different businesses the opportunity to influence on 
form and content of the tender, hopefully giving the most relevant businesses a better chance to bid on the tender.

For larger contracts or projects several players may collaborate to form consortiums based on competence and expertise, often including 
start ups with new ideas or niche competence. The different funding schemes often give relatively more funding to SMEs giving them a better 
chance to play with the large and powerful businesses which might else have ruled on the scene. Use of difference contracts lowers the risk 
on contracts with unpredictable parameters (like hydrogen price) and are specially welcomed by SMEs that do not have the necessary 
finances to handle large risk.

Norwegian R&D clusters seek collaboration partners that have new ideas. The R&D-players are normally successful in applying for funding 
and often contribute with money whilst the smaller players contribute with their ideas and man hours. 

In Norway there are several regional incubators, working to advice and help startups to reach a commercial level. It is very low threshold to 
have initial dialogue with an incubator. Most municipalities have dedicated persons working as advisors for persons or startups with new 
business ideas. There are also several public programs being run to include new businesses into the existing market. 

Different clusters and organizations regularly arrange events to gather business, R&D and public sector. New ideas, collaboration and 
business agreements are normally the result when players from these three groups meet.

a. Is the eco-system open for new (disruptive) players to enter the market



4. What are the key criteria to consider when selecting an energy carrier
Example ferries : There are 130 public ro-pax ferry routes in Norway with 250 vessels in operation, crossing time from 5 minutes – 4 hours. Ca 
2/3 of the routes are suitable for battery operation. Hydrogen and battery hybrid systems is an option for the remaining routes. The first 
electric ro-pax ferry “Ampere” started sailing in 2015. By end of 2022 ca. 80 fully electric ferries will be in operation. Hydrogen propulsion might 
follow and the potential for hydrogen technology development is large

Batteries : Electric infrastructure must be available and have enough capacity (power + energy delivery all day/year-round). These are per 
date regarded as the maximum range to operate on batteries: High-speed passenger vessels up to 20-30 nm, ro-pax ferries (displacement 
hull) 15 nm, tourist sightseeing vessels 20-30 nm, cargo vessels 30 nm, small cruise ships 40 nm

Hydrogen : For routes or operation consuming more than 4-6 MWh energy per trip/operation cycle or where electric grid is absent or too 
weak to deliver needed amount of energy and/or power. On board storage below 1000kg = compressed hydrogen, above 1000kg = liquid
hydrogen 

Other : Green ammonia for short and deep-sea shipping. Green methanol is also an option, not so much focus

Sees slides Appendix 6a-d for background material



3. What are the price projections for maritime hydrogen(-based) fuels, compared to fossil?

In general there is a lot of uncertainty about the which alternative fuels will be part of the maritime future energy mix. There is lack of 
consistent cost, market volume is unknown, technology is not yet commercialized in large scale and infrastructure is not in place. Safety 
aspects must be clarified and regulations prepared and implemented. How the CO2 tax for fossil fuels will increase is also an open question. 
The picture is complicated.

Based on present and predicted values for future price on diesel, MGO, hydrogen, ammonia and taxation regimes it is possible to estimate 
price parity between the different fuels. The next two slides show price parity. The energy cost relatively to diesel is calculated for the different 
fuels. Basis is energy content and efficiency for the combustion engines and fuel cells. See slide Appendix 7a-c for further explanations, 
assumptions, basis data and figures.

a. Pathways for alternative fuels towards price parity



Assumptions : The national green hydrogen market will increase and hydrogen will be produced several places in Norway. The electric energy 
price will stay at a relatively constant level. More efficient electrolysers, reduced production cost due to volume effect and still low taxation on 
electric energy gives a low hydrogen price estimate to NOK 40 per kilo in 2040. The alternative reflects increased price on electric energy and 
low production of green hydrogen in respect to the demand. High price estimate is NOK 70 per kilo. CO2 tax will be NOK 2000 per kilo in 2030

Conclusion : Energy price parity for hydrogen vs diesel will occur around 2034 (+- 3 years)
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Assumptions : Demand for ammonia as fuel in deep sea shipping will lead to scaling up ammonia production in Norway. This will give more 
efficient production, large scale benefits and lower transportation cost. The electric energy price will stay at a relatively constant level and 
there will still be low taxation on electric energy. These factors leads to the price of ammonia being 10% lower by 2040. CO2 tax will be NOK 
2000 per kilo in 2030

Conclusion : Energy price parity for ammonia vs MGO will occur around 2030 (+- 5 years) 
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6. The case of the Floro eco-system 

Current areal situation



a. Background and introduction
The local company HyFuel was established in 2020 to produce sustainable green hydrogen at the large port Fjord Base. HyFuel shall 
develop, own and operate a plant for production, storage and bunkering of compressed hydrogen, hydrogen storage in LOHC and 
potentially also a liquid hydrogen production facility. There is a land-based fish farm close to the planned hydrogen production site. These 
two players will form an industrial symbiosis that will exploit the oxygen and waste heat from the hydrogen production, thus achieving av 
very high energy efficiency for the hydrogen production process. All parts of the planned production site is placed close to the sea and 
more than 600 meters away from the nearest part 
of Floro town center.

Land based 
fish farm

Hydrogen 
production 
and storage

Land based 
fish farm

Planned areal situation



b. Vision and ambition
HyFyel has a business model that aims to reduce the emissions from the transport sector and Norwegian domestic shipping. Production 
of green hydrogen will be based on renewable energy and alkaline electrolysis. An important part of the work to be done is to develop the 
best solutions for utilizing oxygen and excess heat at the nearby land-based fish farm. One of the most important goals is to optimize the 
overall system efficiency and utilizing as much as possible of the electric energy input. 

To serve the maritime sector, HyFuel will build and operate a storage and ship bunkering station for compressed hydrogen. This station or 
a nearby smaller station will possibly include dispensers for hydrogen delivery to cars, trucks, buses and road transport in general. Part of 
the initial tasks is to strengthen the collaboration with shipping owners that operates high speed passenger ferries, ro-pax ferries, cargo 
vessels, PSVs etc. This collaboration shall result in long term contracts for hydrogen delivery. If Enova funding is granted, the plan is to have 
the complete hydrogen production plant and all facilities ready by end of 2024, alternatively in 2025. Enova will make their decision by 
June 2022.

Depending on market development, HyFuel will have plans ready to build and operate LOHC, liquid hydrogen and ammonia storage and 
bunkering stations for large scale bunkering or shipment. HyFuel partner GasNor is the leading Norwegian player on domestic distribution 
of natural gas by ship. GasNor might take the same role in transporting hydrogen by ship to the market along the Norwegian coast. 

HyFuel plan a three-step production capacity build-up: 
Phase 1 (2024-2026) = 5 MW electrolysers, hydrogen production 0,5 ton/day
Phase 2 (2026-2029) = hydrogen production 2 ton/day 
Phase 2 (from 2029) = 20 MW electrolysers, hydrogen production 8 ton/day 



c.    The eco-system explained

i.     Current situation 

Many factors have formed the background for the hydrogen focus at Fjord Base. First, the base has traditions on low emissions with 
establishing Norway’s first LNG Terminal for ships in 2009 and taking this further with installing shore power for ships in 2017. Second, the leading 
Norwegian maritime hydrogen cluster Ocean Hyway Cluster (OHC) has its headquarter in Floro, close to Fjord Base. OHC has inspired and 
supported the local businesses to focus on the hydrogen track. Third, the local municipality administration has been very active and initiated a 
hydrogen high speed passenger vessel project that has attended worldwide attention. Forth, the county municipality started a two-year 
project in 2017 with the aim to make the county Norway’s number one hydrogen county. The plans included high speed passenger ferries on 
hydrogen propulsion. Fifth, Norway’s largest ferry company Fjord1 is also located in Floro. Fjord1 has engaged heavily into hydrogen and was 
one of the bidders for the 15-year Bodø-Røst hydrogen ferry tender launched in 2021. At last, the private owners of Fjord Base is very forward 
leaning and want to develop the activity and increase the diversity of industries located on the base. All in all, all these factors give a very good 
fundament to invest in hydrogen production for the maritime sector. 

The preparations for hydrogen production has been going on since 2019. Tasks like dialogue with politics, establishing market insight, defining 
the most relevant technology, negotiating energy contracts, dialogues with shipowners and other potential customers, seeking for business 
partners etc. has been done until recently. 

A technical feasibility study with funding from Enova and Innovation Norway started in 2021 and will be finished by April 2022. The partners in 
the study are HyFuel, Western Norway University of Applied Sciences and Hydrogenious LOHC Technologies. The study focuses mainly on 
hydrogen for the maritime sector and looks upon production at two different locations: 1 Close to a hydropower plant and 2 At Fjord Base, near 
the potential market. Further the study concerns two phases: Phase 1 which is production of hydrogen and storage in pressure vessels and 
Phase 2 which is LOHC storage and shipment of hydrogen. Part of the study includes investigating technology readiness, analyzing the energy 
and hydrogen market with a short- and long-term perspective and defining customers and volumes. Work is also done to develop a system 
configuration in order to optimize the efficiency. An initial risk analysis will be performed and a timeline made for the main project. A very 
interesting part of the study is evaluati the properties of LOHC storage and conclusions if it is “fit for purpose” as a marine fuel in Norwegian 
environments. The technical feasibility study will act as the basis for an Enova application for main project funding, deadline April 2022.



HyFuel’s arguments for LOHC 

In Norway there is minor attention on use of LOHC for storage and transportation of hydrogen. It is therefore important that this method is 
use by HyFuel. If LOHC will be in future use as fuel on ships, HyFuel will have an advantage in the market as they can be on the stage 
relatively quickly. The arguments for HyFuel’s focus on LOHC is that this liquid is non-explosive, hardly flammable and can be stored at 
ambient conditions. Conventional technology and infrastructure can be used for storage and transport, quite similar to how diesel is stored 
and distributed today. From a safety perspective on maritime fuel, the amount of free hydrogen onboard a vessel is significantly reduced if 
the hydrogen for propulsion is stored as LOHC, this resulting in lower risk and potential cost reductions. HyFuel has a strategic collaborator in 
Hydrogenious LOHC Technologies and the plan is to use Hydrogenious’ StoragePLANT system. All exotherm process heat will also be utilized 
at Fjord Base. In best case the maritime industry will be ready for onboard LOHC solutions by 2025. 



ii. key stakeholders

HyFuel AS is owned by 

• INC Invest (33,3%)

• Sogn og Fjordane Energi (33,33%) 

• Gasnor (33,33%)

Collaborators

• Ocean Hyway Cluster

• Western Norway University of Applied Sciences

• Hydrogenious LOHC Technologies

• Shipping companies 



HyFuel’s business case is well funded on what is predicted to be the local, regional and national demand for hydrogen and different 
hydrogen carriers. The cost for Norwegian green hydropower is relatively low in the region and gives benefits for the hydrogen production 
as electric energy is the major cost. The average price in 2020 was NOK 0,099 per kWh ex. grid cost (1 EUR cent per kWh.) The price in 2021 
was unnormal high with an average of NOK 0,41 per kWh in average (4 EUR cent.)  Grid cost is stable and is ca. NOK 0,15 per kWh (1,5 EUR 
cent) . The national tax on electric energy for hydrogen production is fixed and is NOK 0,0055 per kWh (0,055 EUR cent.)

The main product will be compressed hydrogen and LOHC for the  shipping industry. In addition, which strengthens the business concept, is 
supplying the nearby land-based fish farm with large volumes oxygen and heat. Production of 1 kg hydrogen gives 8 kilo oxygen and 1,8 kWh 
heat. Oxygen and hot water is transported in separate pipelines ca. 500 meters to the nearby land-based fish farm. From a circular 
economy point of view, the project represents a very sustainable hydrogen production with minor amounts of energy loss. 

The regional and national market is predicted to be relatively large and HyFuel sees an upcoming market for the hydrogen they plan to 
produce. Scaling up the production stepwise is a safe approach which makes it possible to adjust to the market development. 

Fjord Base is Norway’s largest supply base for oil and gas with ca. 2000 ship calls per year. The oil&gas companies demand reduced 
emissions from their contractual shipping companies and Fjord Base is a very good geographical location to offer hydrogen to this fleet 
when they start requesting it. Location is also good for delivering to the local market as Fjord Base is close to local/regional high speed 
passenger ferries, the Floro city center and the main road. An important part of the business case is to make long term contracts with the 
hydrogen, oxygen and heat customers.

HyFuel have strong owners which all contribute with inhouse capital from their companies. Enova and Innovation Norway have both 
contributed with significant funding. When project is up and running sale of hydrogen, oxygen and heat will give income. 

iii. Value chain & business case



The figure shows HyFuel’s principal system for production, 
storage and bunkering

The compressed hydrogen will be stored in containers with stocks of pressure vessels. Not far from the storage there will be built a 
bunkering station for the high-speed passenger vessels. As next step there will be established a bunkering station for larger vessels like 
PSV’s and cargo ships. As there is predicted an increasing demand for hydrogen for land-based transportation, there is an option to build 
a hydrogen filling station for cars, trucks and buses on a separate spot closer to the main road. Pipelines will connect the storages and the 
different bunkering stations.

The hydrogen containers will be swappable for onboard fuel storage for larger vessels. The containers will also be used for distribution of 
hydrogen to regional customers or customers along the coast. 

If a demand for LOHC emerges, either for onboard storage of ship fuel or for distribution, the plan is ready to build a site with infrastructure 
for storage and bunkering of LOHC. The last phase of HyFeul’s plans includes production and infrastructure for liquid hydrogen. 



iv. regulations

Production and supply of hydrogen will be based on available energy from the regional grid and cost for this energy. The three-step scaling 
up of the installed electrolyser capacity will finally give 20 MW production capacity. The production volume at the land-based fish farm will 
impact the oxygen demand and will be a variable that might  affect the hydrogen production. Hydrogen demand from local, regional and 
national customers will also impact the production. Energy price and demand will to some extent fluctuate. Establishing large hydrogen 
storage facilities will stabilize the supply to the market. 

The use of hydrogen is regulated by the price on hydrogen and hydrogen technology vs alternative fuels. This includes taxation of fossil fuels. 
Price on hydrogen and fossil fuels is relatively predicable in short terms. Safety and policy regulations will also impact on what direction and 
how quick the market develops. Bunkering system capacity, bunkering frequency and capacity of the hydrogen transporting vessel fleet is a 
physical regulatory mechanism. Storage capacity will also regulate the use of hydrogen as smaller storage will give less buffer if the 
demand in periods exceeds the hydrogen production.



6b.   Case Deep Purple - Offshore energy, powered by green hydrogen

Deep Purple™ uniquely integrates proven technologies to deliver at-scale solutions for offshore green hydrogen production and sustainable 
renewable energy. The system consists of offshore wind turbines and offshore hydrogen technologies for the 

This project is included in the report as it in the future can offer green hydrogen to ships at offshore bunkering stations. The Deep Purple 
concept can be used world-wide in connection with offshore wind farms. 

production, storage and 
transportation energy in the form 
of pressurized green hydrogen. It 
can also be used to produce, 
store and deliver hydrogen to 
consumers at sea or exported in 
a pipeline to shore. 

Replacing conventional, CO2-
producing energy processes with 
carbon-free solutions represents 
a promising growth area in the 
energy transition. 

https://www.technipfmc.com/en/what-we-do/subsea/energy-transition-deep-purple

https://www.technipfmc.com/en/what-we-do/subsea/energy-transition-deep-purple


7. What can be done to simultaneously stimulate demand (ships) and the infrastructure 
(fueling stations)

Country Industry Sector

Demand 
(ships)

Clarify and make national regulations/standards

Contribute to IMO for international regulations/standards

Approval of maritime hydrogen technology 

Reduce port tax for green ships

Strengthen R&D and education

National subsidies for energy used to produce green hydrogen

No or low taxation on energy used to produce green hydrogen

Public procurement (zero or low emission for passenger + ro-pax 
ferry routes)

Contract for differences (CFD) to reduce risk for shipowner/operator

Fines if ferries emit more CO2 than allowed by tenders

Strengthen funding schemes

Lower threshold for receiving funding

Build competence / educate administrative personnel

More resources to The Norwegian Maritime Authority (NMA)

Closer dialogue between NMA and maritime industry

Energy industry : Establish hydrogen 
production sites along the coast, low 
hydrogen price first years, offer long 
term contracts (predictable price and 
volumes)

Maritime industry : Training courses for 
crew members, more actively seek 
funding, join hydrogen consortiums 

Hydrogen tech industry : More focus 
on maritime hydrogen technology, get 
approvals for tech and system for 
maritime use, information/dialogue 
about standards, reduce system costs, 
offer leasing of systems 

Cargo owners : Willingness to pay extra 
cost for zero emission transportation

Finance industry : Offer better rates 
and funding to zero emission ships

Cargo : Dialogue with ship designers on 
best solutions for zero emission 
propulsion systems

Passenger ferries : Zero emission 
propulsion systems are required to win 
tenders, fines if fossil fuel percentage is 
above defined level 

Cruise ships : Hydrogen propulsion 
gives access to Norwegian World 
Heritage Fjords after 2026

Local tourism : Hydrogen as range 
extenders

Fish farming : Hydrogen as range 
extenders for smaller workboats, part of 
hybrid systems in larger vessels

Fishery : Hydrogen for hotel load an 
operation at fishing location (hybrid, 
fossil fuel for transfer part)

Ship builders/yards : Increased 
knowledge about hydrogen technology 
and regulations, offer standard design 
for vessels/hydrogen technology 



Country Industry Sector

Infrastructure 
(fueling stations)

Government assisted establishing of stations

Clarify and make safety regulations

Reduced tax on electric energy to hydrogen production

Make a national plan for establishing fueling stations

Subsidies for establishment

Government built and operated stations

Building competence / educate administrative personnel

Strengthen funding schemes

Lower threshold for receiving funding

Energy industry : Willingness to take higher 
economic risk, build knowledge about 
technology, increase maritime sector market 
insight, closer collaboration with maritime 
sector players

Maritime industry : Offer short- and long-
term market insight on hydrogen demand, 
collaborate with fueling tech players on 
standards for dispensers, flow-rate, pressure 
etc. 

Hydrogen tech industry : Offer better rates, 
conditions and funding to fueling station 
owners

In general : Each sector must define 
hydrogen demand and most suitable 
locations for fueling stations. Must be 
willing to pay more for zero emission fuel 

Cargo : Make long term deals for hydrogen 
procurement, predictable ports and 
demand (but demand is some years 
ahead)

Passenger ferries : Very predictable 
demand (volume and frequency), 10-15 
years operation periods, strong business 
cases

Cruise ships : Difficult case (irregular 
needs, large volumes)
Local tourism : Predictable needs, often in 
areas with weak grid for battery fast 
charging and hydrogen is best zero 
emission option

Fish farming : Predictable needs, zero 
emission gives positive profiling

Fishery : Difficult case (unpredictable 
operation mode and docking ports, limited 
space available on board)



8. What are the three main lessons The Netherlands could learn from Norway

Do not underestimate the need for social acceptance
The Norwegian maritime industry and collaborating industries have been and are actively developing technology and propulsion 
systems for alternative fuels. There is a lack of information and clarity in the rest of the society (politicians, administration, 
procurement etc.) and also much general public misinformation and fear. Lack of information and the other factors are altogether
a major hinderance for hydrogen technology being implemented in the maritime sector

Government must guarantee price for hydrogen to reduce economic risk for ferry operators 
Ferry operators that win a 10-15-year contract with hydrogen as energy carrier faces a very high risk if they also shall produce or 
buy hydrogen which yet has no market or infrastructure along the Norwegian coast. A government defined H2 price to the 
operators will lover risk for the operators, lower the long-term contract prices, stimulate hydrogen production and bring more 
operational players to the stage (not only the largest ones)

Public procurement leads to technology development
Public procurement gives economic safety as extra cost for technology and hydrogen is covered for by the tender/procurement. 
This leads to developing a market and to commercialization of maritime hydrogen technology and infrastructure, including 
operational experiences. In this aspect public procurement forms a basis for future vessel operation on alternative fuels. 
Norwegian success stories are the  ro-pax ferries “Ampere” (in operation) and hopefully “Hydra” (soon to be in operation)
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Appendix 1 : Norway as front runner
Large maritime industry

Leading maritime traditions and industry

Green energy (89% hydro power, 9% wind, large production along the western and northern coast)

Easy access to electric energy (strong and high power national and regional grid) 

Front end R&D (Sintef, USN, IFE, CMR, NORCE)

Leading clusters (Ocean Hyway Cluster, NCE Maritime Cleantech, Arena H2Cluster) 

National & regional funding schemes (Norwegian Research Council, Innovation Norway, Enova, NOX-foundation, Skattefunn)

Public procurement 

Higher education (NTNU, HVL, USN)

Successful projects as front runners (Ampere, Vision of The Fjords, Viking Lady etc.)

Tradition for PEV (90 % of sold cars 2021 was electric or hybrid)

Regulations (zero or low emission, World Heritage Fjords ZE by 2026, reduce Norway’s CO2 emissions to 50 % by 2030 and to 90-95 % by 2050, ref 1990)

Environmental benefit scheme in the NIS and NOR ship registers 

Building competence in national administration and bodies



Appendix 2a : National action plan and strategy
June 2019, Minister of Transport and Minister of Climate and the Environment:  Action plan for infrastructure for alternative fuels in transport

• General guidelines regarding the government’s policy 

• Development of infrastructure for alternative fuels should be driven by the market

• Infrastructure shall at the earliest possible stage be viable without government funding

• Use of policy instruments to support market developments in an early phase

• Infrastructure for charging and refueling with alternative fuels must be seen in context with developments in vehicles and vessels

https://www.regjeringen.no/contentassets/67c3cd4b5256447984c17073b3988dc3/handlingsplan-for-infrastruktur-for-alternative-drivstoff.pdf

June 2020, Norwegian Government: Norwegian National Hydrogen Strategy 

• Covering all aspects regarding use of hydrogen and hydrogen carriers

• Disappointing as a strategy, more a summary of industry and R&D actions

• Minimal funding

https://www.regjeringen.no/contentassets/40026db2148e41eda8e3792d259efb6b/y-0127e.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/67c3cd4b5256447984c17073b3988dc3/handlingsplan-for-infrastruktur-for-alternative-drivstoff.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/40026db2148e41eda8e3792d259efb6b/y-0127e.pdf


Appendix 2b : Highlights from the Norwegian National Hydrogen Strategy

An important target for the government is to increase the number of pilot and demonstration projects in Norway, thereby contributing to 
technology development and commercialization. This goal is backed by a range of policy instruments focusing on zero emission technologies 
and solutions. The Research Council of Norway, Innovation Norway and Enova contribute to developing and demonstrating energy-efficient and 
cost-efficient methods and value chains for the production, transport, storage and use of clean hydrogen, through among others, joint calls for 
proposals in the PILOT-E scheme.

The government will contribute to developing technology for the capture, transport and storage of CO2, and has ambitions to build cost-effective 
solutions for full-scale CCS plants in Norway, given that this will generate technology development in an international perspective. CCS is essential 
for the production of clean hydrogen from natural gas.

The government will perform a survey of all ferry routes, high-speed ferry routes and other scheduled maritime traffic in order to establish which 
zero emission technologies could be suitable. This is in order to ensure that the authorities and private companies have a better overview of what 
could be of interest in terms of low and zero emission technologies in the maritime sector, including the use of hydrogen.

The government will prepare an action plan in order to increase the proportion of climate-friendly and environmentally-friendly public 
procurements and green innovation.

The government will continue the work of developing regulations and standards, nationally and internationally, for the use of hydrogen-based 
systems within new areas of application, and in line with technological and market developments. 

The government will ensure that the Norwegian Maritime Authority and Norwegian Coastal Administration has the capacity and skills to handle 
new green shipping solutions, including the development of regulations for the use of hydrogen in maritime industries.

The government will increase its focus on research initiatives towards the transition to a low emission society, cf. its Long-term plan for research 
and higher education (2019– 2028). The government will also prioritize the development of technology and solutions for the green transition.

The government will continue facilitating participation in relevant international fora that contribute to promote and establish sustainable 
technologies and markets for hydrogen as a low emission solution.

https://www.regjeringen.no/contentassets/40026db2148e41eda8e3792d259efb6b/y-0127e.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/40026db2148e41eda8e3792d259efb6b/y-0127e.pdf


Appendix 2c : Highlights from the Norwegian Hydrogen National Strategy, martime sector

The government will: 

• Stimulate further green growth and competitiveness in the Norwegian maritime industry, and facilitate higher exports of low and zero 
emission technology in the maritime sector

• Stimulate zero and low emission solutions in all vessel categories

• In future reviews of the standard spending assessments in the revenue system for the county authorities take into consideration the spending 
increases arising as a result of the requirements set by the county authorities for low and zero emission systems on ferry and high-speed ferry 
routes

• Follow up the resolution to introduce a zero-emission requirement for cruise ships and ferries in the world heritage fjords as soon as this is 
technically feasible, and no later than 2026, and come back to Parliament when the time is right

• Extend to other Norwegian fjords the environmental requirements stipulated for ships in the world heritage fjords 

• Evaluate an environmental benefit scheme for zero and low emission ships in the NIS and NOR ship registers

• Ensure that the Norwegian Maritime Authority and Norwegian Coastal Administration have the capacity and skills to handle new systems in 
green shipping, including the development of regulations for the use of hydrogen in maritime industries

• Consider stipulating requirements for low and zero emission systems in public ferry and high-speed ferry services, wherever practical

• Evaluate requirements for the introduction of zero and low emission systems for service vessels in the aquaculture industry

• Consider introducing requirements for zero and low emission systems for new operations vessels involved in petroleum production

https://www.regjeringen.no/contentassets/2ccd2f4e14d44bc88c93ac4effe78b2f/the-governments-action-plan-for-green-shipping.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/2ccd2f4e14d44bc88c93ac4effe78b2f/the-governments-action-plan-for-green-shipping.pdf


Appendix 3a : Stakeholders and The National Programme for Supplier Development
Stakeholders
Government bodies 

• Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Ministry of Climate and Environment, Ministry of Transport, Ministry of Petroleum and Energy
• Funding bodies The Research Council of Norway, Innovation Norway, ENOVA

The three Norwegian hydrogen clusters 
• Ocean Hyway Cluster
• NCE Maritime Cleantech
• Arena H2Cluster

The National Programme for Supplier Development

About Innovative Procurements
In Norway, public agencies procure goods and services for close to 60 billion Euros every year. Innovative procurements is a new method for 
public procurements. In Innovative procurements requesting pre-defined solutions from the market is discouraged. Instead, needs and 
functions are communicated to the market, which in turn responds on how to best solve this. Through Innovative procurements, mapping 
and defining needs are emphasized, the market is invited for dialogue, and challenged to come up with smart solutions.
Programme goals
The National Programme for Supplier Development (LUP) is set up to accelerate innovations and development of new solutions through the 
strategic use of public procurement, while at the same time contributing to new market opportunities for these innovations. The National 
Programme for Supplier Development (LUP) is a driving force for increased use of innovative procurement and a facilitator of practical 
assistance that increases the innovation effect of public procurement in Norway.
Programme structure
LUP is a joint collaboration by five significant entities with unique strengths, networks and focus areas – representing both the public and 
private sector. LUP has 26 public partners, including government agencies, counties and municipalities.

https://innovativeanskaffelser.no/about/

https://innovativeanskaffelser.no/about/


Appendix 3b : Public procurement part of the Norwegian National Hydrogen Strategy
The government considers there to be areas in which public procurement is a particularly suitable instrument through which to achieve Norway’s climate and 
environmental targets. Procurers should particularly look at climate and environmental aspects when they review their procurement practice and evaluate how 
they can achieve the best possible climate benefits. Transport, low and zero emission solutions are areas that could be suitable for public procurement. 

Through public procurements, the authorities can both facilitate innovation and actively seek it out. Clients can provide opportunities for innovative solutions by 
using open requirement specifications that present the client’s needs rather than specifying a particular solution. This type of procurement is often described as 
innovation-friendly procurement. Public sector clients can also actively seek out innovative solutions. This is often described as procurement for innovation and 
can be suitable in cases when the needs of the public sector cannot be addressed by the solutions that are already available on the market. In this context, it is 
important for the procurements to be designed so as to provide enough flexibility for technology to be developed where necessary, allowing the solutions 
delivered to satisfy needs and functional requirements. In other words, good procurement skills are needed for good, innovative procurements. 

If the development and implementation of new technology is to achieve its potential through public procurements, real competition in the relevant markets is 
vital. The purchaser must therefore have a proactive approach to the market and must evaluate both their own risk and that of the bidders. As announced in 
Report no 22 to Parliament (2018–2019) Smarter procurements – effective and professional public sector procurement, the government is working on an action 
plan that will help to increase the proportion of climate friendly and environmentally friendly public procurements and green innovation. 

The “competitive dialogue” procurement process can be a good way of contributing to technology development through close cooperation between the public 
and private sectors. The Norwegian Public Roads Administration has used this procedure to introduce battery-electric (Ampere) and hydrogen-electric ferries. 
The hydrogen-electric ferry on the National Road 13 Hjelmeland – Nesvik – Skipavik route is scheduled to start operating in October 2021. This procedure allows 
for close cooperation between the participants in the competition, with the Norwegian Public Roads Administration as the client, and DSB and the Norwegian 
Maritime Authority as the authorities responsible for safety aspects. All the parties have been able to follow nine concepts from the outline stage to detailed 
solutions. This has provided a broad platform for the development of regulations. The high number of contributors to each concept has also helped to provide 
the Norwegian maritime industry with a foundation for the implementation of several hydrogen projects. 

There are several bodies which, in various ways, are working on innovative public procurements. Innovation Norway has funding schemes that support 
innovation in public procurement, through its innovation contracts scheme. The national programme for supplier development 
(“Leverandørutviklingsprogrammet”) is a partnership between parties including the Confederation of Norwegian Enterprise, Norwegian Association of Local and 
Regional Authorities, Norwegian Digitalisation Agency, Innovation Norway and Research Council of Norway, and its objective is to increase the innovation effect 
of public procurements. The Klimasats subsidy scheme has also provided funding to make good procurements possible. Authorities including Trøndelag county 
authority have received funding for an innovative procurement process that has involved five consortia and led to the development of several high-speed ferry 
concepts, including hydrogen-powered ferries. 



Appendix 4a : Tender example 1

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) has worked preparing the Bodø-Røst-Værøy-Moskenes tender for many years. There has been several 
dialogue conferences and many meetings with the ferry operators to get input and discuss possibilities and challenges. 

NPRA decided that the ferry route should be zero emission and that hydrogen should be the energy carrier. 

The tender does not require the hydrogen to be produced in Norway. Some industrial players plan to establish hydrogen production in the Salten region, not 
far from Bodø. The Salten region has large hydro power resourses and weak transmission lines for export out of the region. This makes a good business case 
in producing local green hydrogen for the Bodø-Røst-Værøy-Moskenes ferry route. 

Due to the major restructuring and investments for the ferry operator, the contract period is made longer than the 10 years that are normal for ferry 
contracts. The winning operator for the ferry route Bodø-Røst-Værøy-Moskenes will be able to operate it until 2040, starting from 2025. 

Establishment of a Norwegian hydrogen production site will open opportunities for other players who want to utilize this technology. There is no doubt that 
the Norwegian Public Roads Administration through this contract strategy is a significant player in establishing infrastructure and a hydrogen market 

The ferry route pushes the technology development and makes it possible for the maritime industry to get started with the green shift. The ferries have been 
a good first market for new industry, and among other things contributed to the establishment of two large battery factories in Norway:  Siemens in 
Trondheim and Corvus in Bergen. This can also be the case for hydrogen propulsion systems. 

Ro-pax ferry Bodø-Røst-Værøy-Moskenes



Appendix 4b : Tender example 2

Example from tender “High-speed passenger ferries of the future”

Dialogue 

The purpose of the market dialogue is to get input from suppliers on how the county municipalities can covered the needs for 
environmentally friendly energy sources for the high-speed ferries of the future. Based on this open dialogue phase, suppliers are invited to 
come up with ideas and suggestions on how we can best solve our needs. The goal is to gain the best possible knowledge about 
opportunities and alternative solutions that exist in the market. Subsequent 1:1 meetings are invited in weeks 24 and 25 after the dialogue 
conference held on 29 May 2017. 

Development 

A development process may be that the county municipalities together with suppliers develop solutions with a specific goal. The county 
municipality will in active collaboration with shipping companies, shipyards, technical suppliers, R&D environments and public actors and 
others try to find one or more ways to replace today's diesel-powered high-speed ferries with vessels powered by zero-emission solutions 
such as hydrogen or battery. 



Appendix 4c : Tender example 2 (cont.)

The hunt for the high-speed passenger vessel of the future is underway (published November 10, 2021)

Six suppliers wants to build the speedboat of the future. On 5 November 2021, Erlend Solem, county director for transport in Trøndelag, signed 
development contracts with six suppliers in the project Fremtidens hurtigbåt ll (Project High-speed Passenger Vessel of the Future II).

The contracts were signed on behalf of the county municipalities of Trøndelag, Vestland, Nordland and Troms and Finnmark. The process of 
developing high-speed passenger vessels for the future is proceeding.

The competition for energy-efficient design was announced on 1 October, and in the following weeks a large team has assessed both 
qualification requirements and idea sketches. Eight suppliers submitted tenders. Of these, six suppliers were invited to participate in the project 
and receive a grant of NOK 1.5 million for further development of their design concept.

Over the next five months, Eker Design, ESNA, LMG Marin, SES-X, Transportutvikling and Umoe Mandal will continue to work on their concepts.

At the beginning of April 2022, up to four suppliers will be invited to take part in the project's next phase for further development and model 
testing of the design. The final phase of the competition starts at the turn of the year 2022/2023, where up to three suppliers will complete 
vessel documentation including budget for the construction and operation of the vessel. In total, suppliers who are chosen to participate all 
the way can receive up to NOK 16.5 million each in development funds.

In May 2023, the design part of the high-speed vessel project will be completed. The goal is then to have developed zero-emission high speed  
vessels with a minimum of 30 percent lower energy consumption compared to today's vessels. The ambition is to use the innovative design 
and technology solutions as a template in future speedboat acquisitions.

Trøndelag county municipality is very pleased with the start of the competition and looks forward to following the suppliers further in the 
search for the high-speed passenger vessel of the future.

The project is supported by Klimasats, a support scheme under the Norwegian Environmental Agency for reducing greenhouse gas emissions.

Contact: Ragnhild Harsvik Ødegaard, Advisor   ragod@trondelagfylke.no +47 74 17 95 40 / +47 909 17 152

mailto:ragod@trondelagfylke.no


Appendix 5a 

HYDRA, Norled

Operation on hydrogen during 2022

https://www.bairdmaritime.com/work-boat-world/passenger-vessel-world/ro-pax/vessel-review-hydra-
norled-takes-delivery-of-ferry-designed-to-run-on-liquid-hydrogen/



Appendix 5b 

RO-PAX FERRY, Torghatten Nord

Januar 25, 2022: Operator Torghatten Nord signed the contract to 
operate Vestfjordstrekninga from 2025. The ferries will run on hydrogen

Two new ferries will start operating in 2025, with a minimum of 
85% hydrogen-based fuels. The ferries will be bunkering 5-6 
tons of hydrogen per day

The new ferries will be about 120 m long and with capacity to 
carry 120 cars and 599 passengers each 

https://www.offshore-energy.biz/contract-awarded-
for-norways-1st-full-scale-hydrogen-powered-ferries/



Appendix 5c 

BCAT 1375 ELECTRIC, Moen Verft

Project: Development and realization of hydrogen-electric work boat

Project partners

• Moen Verft

• Midt-Norsk Havbruk

• Moen Marin

• H2 Marine

• NTE Energi AS

• RENERGY – Renewable Energy Cluster

• SINTEF

Project participants

• Gexcon

• NEL

• Hexagon

• ZEM

• Marin Design

https://renergycluster.no/2020/vil-bygge-verdens-forste-
hydrogenelektriske-arbeidsbat-for-havbruksnaeringen/

https://renergycluster.no/2020/vil-bygge-verdens-forste-hydrogenelektriske-arbeidsbat-for-havbruksnaeringen/


Appendix 5d 

HYREX 28 and 36, leisure craft

Hyrex 36: 

• Electric propulsion 

• 150-200 kW Evoy system 

• 67 kWh battery

• 90 kW fuel cell range extender

• 50 kg hydrogen stored in 6 pressure vessels

Desing : Naval Dynamics



Appendix 5e 

VIKING ENERGY, Eidesvik Offshore

ShipFC project, EU-funded 

Partners Wärtsilä and Eidesvik

Platform supply vessel Viking Energy

2MW fuel cell running on green ammonia

FC installation in late 2023

Project 2, same partners

Convert an offshore supply vessel with Wärtsilä dual-fuel engines operating primarily with LNG fuel to operate with an 
ammonia-fuelled combustion engine with 70 percent ammonia blend

Completion target of late 2023

Goal is to achieve operation with 100% ammonia and with a minimum ignition fuel requirement 

https://eidesvik.no/stock-notification/eidesvik-offshore-asa-and-wartsila-to-cooperate-in-worlds-first-ammonia-conversion-project/

https://eidesvik.no/stock-notification/eidesvik-offshore-asa-and-wartsila-to-cooperate-in-worlds-first-ammonia-conversion-project/


Appendix 5f 

WITH ORCA, Egil Ulvan

Hydrogen delivery from Statkraft and Skagerak Energi

Ship is designed by The Norwegian Ship Design Company

https://www.hc-ne.com/en/hydrogen-suppliers-selected-to-the-worlds-first-zero-emission-bulkship

https://www.hc-ne.com/en/hydrogen-suppliers-selected-to-the-worlds-first-zero-emission-bulkship


Appendix 5g 

BULK CARRIERS, Viridis

Plan for vessel deliveries:

Ammonia + internal combustion engine

Motor power 1500-3000 hp

Cero CO2 emission

Range 3000+ nm

First vessels in operation 2024

National funding

https://www.viridisbulkcarriers.no/

https://www.viridisbulkcarriers.no/


Appendix 5h 

TOPEKA, Wilhelmsen

Two identical ro-ro vessels, commercial service in 2024, powered by liquid hydrogen and fuel cells

Fixed scheduled route between the offshore supply bases in Stavanger, Haugesund, Bergen and Kristiansund

Carry coastwise customer cargo and containerized liquid hydrogen (LH2) to bunkering hubs along the same route

Energy for propulsion: 1 MW battery capacity + 3 MW PEM hydrogen fuel cells

Hydrogen from the new LH2 production plant planned at Mongstad outside Bergen by BKK, Equinor and Air Liquide

Part of the HySHIP Consortium: Wilhelmsen(NO), Kongsberg Maritime (NO), LMG Marin (NO & FR), Equinor (NO), Norled (NO), PersEE (FR), Diana 
Shipping (GR), Stolt-Nielsen Inland Tanker Service BV (NL), Air Liquide (FR), NCE Maritime CleanTech (NO), DNV GL, ETH Zürich (CH), Strathclyde 
University (UK) and Demokritos (GR)

https://www.wilhelmsen.com/media-news-and-events/press-releases/2021/topekas-hydrogen-vessels-one-step-closer-to-reality/

https://www.wilhelmsen.com/media-news-and-events/press-releases/2021/topekas-hydrogen-vessels-one-step-closer-to-reality/


Appendix 5i 

HAVILA KYSTRUTEN, Havila

https://www.havyard.com/news/2019/prototype-for-hydrogen---one-step-closer/

https://www.havyard.com/news/2019/prototype-for-hydrogen---one-step-closer/


Appendix 5j

ZERO EMISSION CRIUSE SHIP, 
Northern Xplorer

Northern Xplorer’s current plan is for a series of 14 ships accommodating up to 300 passengers in 150 cabins supported by approximately 100 
crew. The first are intended to be operational from 2024/2025, well in advance of the 2026 zero-emission regulations affecting Norway’s 
world-heritage fjords. 

The ships will be 120 meters long and 20 meters wide. All ships will feature clean technologies including fully electric propulsion, battery 
energy storage, hydrogen fuel cells and auxiliary renewable energy supply (wind and solar power).

Development partners: BLUE, Multi Maritime, Hydro, GTI, ABB, NCE Maritime Cleantech, University of Tromsø

https://www.renewableenergymagazine.com/hydrogen/northern-xplorer-announces-the-launch-of-its-20211216

https://www.renewableenergymagazine.com/hydrogen/northern-xplorer-announces-the-launch-of-its-20211216


Appendix 5k

HARBOUR WORK BOAT, Port of Narvik
The Port of Narvik in northern Norway plan to build a fast and emissions-free workboat. Together with eight project partners, they are 
seeking public funding to build a hydrogen-powered high-speed vessel, equipped with hydrogen fuel cells from TECO 2030. The boat will 
replace one of the port’s diesel vessels. 

https://kommunikasjon.ntb.no/embedded/release/teco-2030-is-leading-a-project-group-that-will-build-a-hydrogen-powered-high-speed-vessel-for-the-port-of-narvik?publisherId=17847477&releaseId=17920646&widget=true

Project partners:

• Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV) – shipyard

• UiT The Arctic University of Norway - research partner

• BLOM Maritime - maritime engineering

• Everfuel - hydrogen supplier

• Proactima - disseminating knowledge

• KUPA - maritime technology cluster

• Norinnova Narvik - commercialising research results

https://kommunikasjon.ntb.no/embedded/release/teco-2030-is-leading-a-project-group-that-will-build-a-hydrogen-powered-high-speed-vessel-for-the-port-of-narvik?publisherId=17847477&releaseId=17920646&widget=true
https://www.gmv.no/
https://en.uit.no/startsida
https://www.blommaritime.com/
https://www.everfuel.com/
https://proactima.com/?lang=en
https://www.kupa.no/
https://norinnovanarvik.no/Hjem


Appendix 5l

HYDROGEN HYBRID FISHING VESSEL, Loran

Reduce fossile fuel consumption with 40 %

Designed for zero emission in the future

Longliner, 4-6 weeks at sea 

Containerized deck solutions for CH2 storage

2 x 185 kW fuel cells

2 MWh battery

Standard diesel for transit / main propulsion

Lenght 70 meter

Operation 2024/2025

MNOK 92,5 Enova funding

https://thefishingdaily.com/features/norwegian-loran-first-in-the-world-with-sea-going-fishing-boat-on-hydrogen/

https://thefishingdaily.com/features/norwegian-loran-first-in-the-world-with-sea-going-fishing-boat-on-hydrogen/


Appendix 5m

Norled has cancelled the «Hidle» project due 
to high cost. A Dutch vessel has taken its 
place in the Flagship project. 



Appendix 5n

The project is terminated. It might be forwarded 
in another format, but no public information is 
known about any further plans.



Appendix 6a

End-user assessment for hydrogen as fuel, Report A. Project: OHC HyInfra. Author: Anders Valland, SINTEF Ocean AS. April 2020
https://static1.squarespace.com/static/5d1c6c223c9d400001e2f407/t/5f85aab138cee42ed7969720/1602595509439/2020+04+HyInfra_A_rev.02+29042020.pdf

Overview – Ship types and expected zero carbon fuels

https://static1.squarespace.com/static/5d1c6c223c9d400001e2f407/t/5f85aab138cee42ed7969720/1602595509439/2020+04+HyInfra_A_rev.02+29042020.pdf


Appendix 6b

End-user assessment for hydrogen as fuel, Report A. Project: OHC HyInfra. Author: Anders Valland, SINTEF Ocean AS. April 2020 
https://static1.squarespace.com/static/5d1c6c223c9d400001e2f407/t/5f85aab138cee42ed7969720/1602595509439/2020+04+HyInfra_A_rev.02+29042020.pdf

Fuel storage capacities and installed power on different vessel types 
Operating philosophies are expected to change with the introduction of zero emission fuels such as hydrogen. The left figure indicates 
the relative difference in energy storage requirements for various vessels, the right figure total installed engine capacity. (Blue bars = low, 
orange bars = high) 

https://static1.squarespace.com/static/5d1c6c223c9d400001e2f407/t/5f85aab138cee42ed7969720/1602595509439/2020+04+HyInfra_A_rev.02+29042020.pdf


Appendix 6c

End-user assessment for hydrogen as fuel, Report A. Project: OHC HyInfra. Author: Anders Valland, SINTEF Ocean AS. April 2020 
https://static1.squarespace.com/static/5d1c6c223c9d400001e2f407/t/5f85aab138cee42ed7969720/1602595509439/2020+04+HyInfra_A_rev.02+29042020.pdf

Tank volume for storage of different type fuels

https://static1.squarespace.com/static/5d1c6c223c9d400001e2f407/t/5f85aab138cee42ed7969720/1602595509439/2020+04+HyInfra_A_rev.02+29042020.pdf


Appendix 7a

Year 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040

Diesel [NOK/liter] 10,00 11,19 12,28 13,63 15,35 17,60 19,52 

MGO, Europe [NOK/liter] 7,50 8,36 9,33 10,40 11,60 12,90 14,42 

Hydrogen low [NOK/kg] 64,00 61,00 57,00 53,00 48,00 44,00 40,00 

Hydrogen low [NOK/kg , energy price compared to diesel] 15,13 14,42 13,48 12,53 11,35 10,40 9,46 

Hydrogen high [NOK/kg] 72,00 71,70 71,50 71,30 71,00 70,50 70,00 

Hydrogen high [NOK/kg , energy price compared to diesel] 17,02 16,95 16,90 16,86 16,78 16,67 16,55 

Ammonia low [NOK/kg] 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 3,90 4,10 

Ammonia low [NOK/kg , energy price compared to diesel] 8,06 7,96 7,86 7,76 7,66 7,44 7,30 

Ammonia high [NOK/kg] 7,20 7,00 6,80 6,60 6,43 6,28 6,50 

Ammonia high [NOK/kg , energy price compared to diesel] 12,90 12,70 12,50 12,30 12,10 11,85 11,60 

Ammonia middle [NOK/kg , energy price compared to diesel] 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,6 9,4 

• Table below shows present and predicted prices ex. VAT for diesel, MGO, hydrogen and ammonia, with high and low values for hydrogen 
and ammonia. Price for energy is compared with diesel based on energy to the propeller shaft for the different fuels. Efficiency for diesel 
combustion engine = 35% (high speed passenger ferry, stops included), efficiency for ammonia fueled internal combustion engine = 43% 
and efficiency for hydrogen-based fuel cell system = 45%. 

• It is predicted that hydrogen price will be between NOK 40 and 70 per kilo in 2040
• Increase in diesel and MGO price reflects increase in CO2 tax from 590 NOK/tonCO2 in 2021 to 2000 NOK/tonCO2 in 2030 
• Price development for ammonia is based on 10% reduction in price by 2040 due to large volume effect 
• All prices are 2022 values
• Calculations and table by Trond Stromgren



Appendix 7b

Cost breakdown between different supply 
chain alternatives for compresses hydrogen 
in a 2030 scenario, low and high cost

Predicted price for hydrogen production, transportation, storage etc. (two different sources)

IEA’s Hydrogen TCP Task 39 HYDROGEN IN THE MARITIME, Final Report, September 2021 
https://www.ieahydrogen.org/wp-admin/admin-
ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id
=17&wpfd_file_id=3991&token=abad9fa9a0f0a9c00152edff03825bf4&preview=1

Future compressed hydrogen infrastructure for the domestic maritime sector, IFE/E-2020/006, Janis Danebergs Fredrik Aarskog, December 2020   
https://ife.brage.unit.no/ife-xmlui/bitstream/handle/11250/2719412/IFE-E-2020-006.pdf?sequence=4&isAllowed=y

https://www.ieahydrogen.org/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=17&wpfd_file_id=3991&token=abad9fa9a0f0a9c00152edff03825bf4&preview=1
https://ife.brage.unit.no/ife-xmlui/bitstream/handle/11250/2719412/IFE-E-2020-006.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Appendix 7c

Production cost on steam reformed hydrogen, low – medium – high cost
Blue = cost natural gas, green = cost reforming, blue = cost CCS 

Estimated production cost on hydrogen from electrolysis 2020 and 
2030 Blue = cost electric energy, green = cost electrolysis

Norwegian electrolyzer and hydrogen bunkering station 
manufacturer NEL ASA: “Aim to produce green hydrogen at cost USD 
1,5 per kilo by 2025, thus making hydrogen a cheaper fuel than diesel.”

USD 5 per kilo hydrogen is estimated as diesel parity price by IEA 
(figure right)

https://www.nettavisen.no/okonomi/nel-vil-danke-ut-diesel-og-bensin-innen-fem-ar-med-
billig-gronn-hydrogen/s/12-95-3424077394

DNV GL – Rapport nr. 2019-0039, Rev. 1 – www.dnvgl.com   https://www.regjeringen.no/contentassets/0762c0682ad04e6abd66a9555e7468df/hydrogen-i-norge---synteserapport.pdf

https://www.nettavisen.no/okonomi/nel-vil-danke-ut-diesel-og-bensin-innen-fem-ar-med-billig-gronn-hydrogen/s/12-95-3424077394
https://www.regjeringen.no/contentassets/0762c0682ad04e6abd66a9555e7468df/hydrogen-i-norge---synteserapport.pdf


Proposal: RH2INE project 

My thoughts: The RH2INE project is technically and practically a very good concept. Hydrogen technology 

exists and is in use for land-based transportation. Commercially available electric propulsion systems are 

already in use in maritime sector and are included in the concept. After analyzing all aspects of the project, I 

think the main challenge will be to marinize and scale up the hydrogen technology. This will though not be a 

major obstacle. I see no reason that hydrogen storage, fuel cells and balance of plant cannot be 

implemented as described.  

In my opinion hydrogen (or different hydrogen carriers) are the best alternatives for zero emission 

transportation on longer and heavier routes. It is a strength that vessels with hydrogen propulsion systems 

of course also can be used on shorter routes. My perception is that the project is very good described and 

well organized. Collaboration between protect partners and other players already generates positive results 

as parts of the project have already started and is managed by skillful professionals. 

The relatively large number of ships included in the project and the comprehensive ambitions will make a 

significant impact if project succeeds, both for Dutch industry and for reduction of emissions. Business 

concept is though dependent on the vital prerequisites that electric energy price will harmonize with price 

on fossil fuels and that policy and funding schemes are implemented for long term support of hydrogen as 

maritime fuel. Establishment of subsidies seem likely to be realized as project proposal describes close and 

significant collaboration with various relevant public bodies. 

Regarding the financials, my perspective is that the project has a (possible) weakness as the main three 

partners in the project are all SMBs. These partners are to a high extent dependent on external capital 

or/and funding to success in fulfilling the project. The success of the project in a long-term perspective is 

dependent on future availability of green hydrogen. There are many players preparing to deliver green 

hydrogen to the European market in the decades to come and I think green hydrogen will be available on 

the market.   

Conclusion: Emissions from transportation must be reduced and there will in any way be a cost for this. My 

impression is that the RH2INE project is highly qualified to be a zero-emission solution for future inland 

shipping and fixed sailing routes and that the project should be realized.  

 

See following pages for my findings of strengths, opportunities, weaknesses and threats. The most 

important findings in each segment are marked as bold text.   

 

Norway, February 19, 2022 

 

Trond Stromgren 

 

 



Strengths 

• The partners are already involved in many relevant/similar projects  

• Technology is proven in other mobile and stationary applications 

• Solution is the best alternative for longer/heavier routes, can also be used on short routes 

• Inland shipping will pave the way for hydrogen integration in maritime shipping 

• The filling points are located along one of the most important European transport corridors 

• Future-proof concept, independent of the energy carrier 

• Answer to Paris agreement on reduced emissions 

• Good technical concept 

• Both newbuild and retrofit is part of project 

• Good and broad funding activity and positive signals 

• CEF Kickstart Study concludes with profitable business case (statement, I have not read report) 

• Project is based on The Netherlands' role as frontrunner and market leader in the maritime and 
hydrogen sector 

• Project falls within two of the three areas for the DGF; R&D and innovation and Infrastructure 

• Project will standardize crucial aspects regarding hydrogen technology on ships 

• Large tech volumes in project offer answer to possible bottlenecks (hydrogen storage etc.) 

• Aim for breakthrough in practical application and associated knowledge and tech development 

• Knowledge and skills are developed among all partners in the value chain 

• Establishing the filling stations in the vicinity of existing production, hydrogen filling stations for 
other modalities or pipeline (or is this a weakness as it involves road transportation to ship?) 

• Battery solutions is unsuitable for longer routes and/or heavy loads 

• Construction will take place in four consecutive years, using learning experiences of the 
(re)construction of the first ships for the next tranche 

• Electrically powered ship can ultimately be fed by various energy carriers, not only hydrogen 

• Optimizing energy consumption and lifespan of fuel cell and battery system for every ship 

• RH2INE Kickstart Study received the highest score from the CEF Commission 

• Focus on regulatory and safety requirements to consider when designing and realizing the 
infrastructure (hydrogen filling stations (HRS) and mobile container solutions, etc. 

• Unique collaboration between 7 inland shipping companies 

• Collaboration with hydrogen research projects and energy transition projects 

• First unique major collaboration around a transport application 

• The Maas will enter service in 2022 

• Three Dutch banks strongly support the project with statements of support in writing and with 
special credit facilities for private companies 

• Public parties are involved as advisors regarding necessary adjustments in the regulations 

• Sharing experiences gained in the construction process and be explicitly open during the 
project implementation  

• Sharing experiences in publications, campaigns and conferences with third parties 

• Good description of Steering Committee, Project Team and Expert/Advisory Committee 

• Organizing public events for representatives of the entire ecosystem, supporting public 
authorities and financial institutions for every ship launch 

• Approach of regulatory processes to complete the necessary safety investigations (HAZID and 
HAZOP) 

• Periodically progress is monitored reporting every 6 months 

• Good description of stakeholders 

• Good plan-specific risks analysis 



• Close consultation with the Ministry of Infrastructure and Water Management 

• The infrastructure entrepreneurs have a lot of experience with the realization of such 
investment projects 

• Relevant LoS and LoI list 

• A subsidy scheme is being drawn up by the Ministry of Infrastructure and the Environment 

• The Ministry will shape the subsidies for ships and filling points 

• An exit strategy has been developed if business case is disappointing 

• Good description of GDP effect 

• Good description of fleet and predicted newbuild/retrofit 

• Good overview for cost of avoided emissions 

• Values given for reduced CO2 emissions 

• Large social effects value creation 

• Good budgets and finance plan for concept  

• Good stakeholder description 

• Partners with specialized and complementary competence  

• Detailed and good activity plan and timeline 

• Implementation is already started 

• Relevant problem analysis  
 

 

Opportunities 

• Large European market with 15,000 vessels 

• The new ecosystem surrounding the construction, commissioning and maintenance of 
hydrogen ships can become a new large export product for the Netherlands 

• Strengthens the Netherlands' role as frontrunner and market leader in the maritime and 
hydrogen sector 

• Planned growth of newbuilds or retrofits (500 ships per year will have to be built or renewed) 

• Potential market in USA and Asia 

• The Netherlands can become a European leader in electric sailing with hydrogen technology 

• Scaling up of other mobile hydrogen applications along the transport corridors 

• Development and production of Dutch manufacture fuel cells for the maritime sector  

• Development of new logistics solutions for the production, storage and transport of hydrogen 
in and around ports 

• Development of new innovative financing models 

• Engagement by port authorities to mobilize the necessary facilities in the port, terminals and 
logistics operators 

• Initiating synergy with future large-scale green hydrogen production 

• Create a new market for a completely new technical concept that does not yet exist 

• Moving to short, fixed sailing routes is a logical next step 

• Policy and regulations can give better business case if electric energy cost is harmonized vs 
fossil fuel  

• Can give large structural GDP effect 
 

 

 



Weaknesses 

• The costs will increase enormously until standardization is achieved for adaptation of the 
containers for maritime use, including additional safety aspects 

• Significant subsidies are required 

• Minor discussions on safety  

• No description of CO2 footprint of concept technology 

• Minimal descriptions of electric energy origin, where does the green energy for hydrogen 
production come from  

• No plans described for recycling of technology (fuel cells, batteries, storage) 

• Minor descriptions of installed power, technology and energy consumption per ship  

• Safety risk transporting hydrogen containers from the hydrogen suppliers to the terminals (or is 
it safer than producing hydrogen or filling containers at the terminals?) 

• Missing descriptions or examples on concrete business cases  

• The own contribution cannot be calculated exactly for the filling stations and containers 
because the amounts depend on a calculation based on the costs and income that are 
generated and yet unknown 

• Could have included descriptions about training courses for skippers / crew members 

• Missing discussion about placement of hydrogen containers onboard vessel (space, safety)  

• Loss of income due to decreased cargo hold volume 

• Missing discussions on concept range and hydrogen storage volume on board 

• Miss broader discussion on vessel energy consumption and price electric vs MGO  

 

Threats 

• The investment and operational costs of hydrogen and fuel cell systems are still 2 to 3 times 
higher than conventional Stage 5 diesel solution  

• Limited funds are to date available in the Netherlands for zero-emission ships  

• The main three partners in the project are all SMEs and are to a high extent dependent on 
external capital or/and funding  

• The three SME project partners contribute by investing in the ship and all matters that do not 
belong to the hydrogen powertrain and take the full project and operational risk of sailing 
with an innovative solution on their behalf 

• Technology is new in maritime sector, risk if any uncertainty regarding IP occurs 

• The switch to zero-emission ships is not yet commercially feasible for SMEs 

• Transition to zero-emission shipping will not be possible without additional financing 

• If customers do not enter into long-term contracts when emission-free sailing becomes 
financially attractive 

• Missing bank financing if multi-year contracts with shippers fails to be established as this is a 
condition for bank financing for the private companies involved 

• If customers do not sign long-term agreements and/or accept zero emission surcharge for the 
operational costs and the bearing of operational and price risk to reduce their emissions 

• Shippers are confronted with both higher investment costs and higher operating costs for 
green fuel and storage 

• Will market be able to deliver 1.6 million kg green hydrogen in 2025? 

• Profitable business case is dependent on policy steps taken to gradually price in the external 
effects of sailing on diesel or on subsidies 



• Green synthetic liquid fuels in combustion engines 98% clean will continue to play a significant 
role in long-distance transport 

• Acquisition of HBEs is needed to compensate for the operating shortfall between the price of 
gas oil and the price of green hydrogen 

• If a no-go decision comes after initial research regarding the filling points 

• If the applications regarding to GBER and the MUER 15 threshold not will be exempt from the 
notification requirement to the European Commission  

• What if the following statement is not fulfilled? “There is no question that the 12 ships will also 
be allocated government finances after the project period to keep the operation of the ships 
profitable.” 

• “Given higher investment costs compared to conventional ships, it is expected that new 
hydrogen ships must also be subsidized after the project has ended.” Will this happen? 

• Increasing price on electric energy (basis for hydrogen) 

• Tax on electric energy, not on diesel 

• Future availability on enough green electric energy as basis for hydrogen production? 

• Hydrogen containers will take up a part of the cargo hold, income is reduced 

• Major accidents with hydrogen system (explosion) during initial period 

• Do regulations allow swapping of containers? (loading/unloading risk) 

• Low or missing willingness in market to pay extra for green transportation  

• Skippers and boat owners are not familiar with hydrogen and electric propulsion systems  

• Low competence on vessel crews leading to user-initiated failures or accidents 

• Strong competition within cargo ship market, low margins, missing investment willingness 
(CAPEX), difficult to trig skippers and vessel owners to invest 

• Competition from road transportation (more flexible, more players)  

• Hydrogen propulsion gives less flexibility, bound to dock at some (in start) few filling stations  

• Many players in the value chain, how to secure common understanding and interaction?   

• Regarding OPEX, sailing on fossil fuels is now considerably cheaper compared to all greener 
alternatives. There is an extensive bunker network and fossil fuel is not taxed, unlike electricity 
and hydrogen 

 

 

 



Proposal: Zero emission inland shipping, battery-electric (ZES) 

My thoughts: The ZES concept is technically and practically a very good concept. In one way it is a “no 

brainer” to reduce emissions from Dutch domestic shipping. Batteries, charging infrastructure and electric 

ship propulsion systems are technologies and products already in full use in the maritime sector. There are 

several businesses providers of these solutions and concept can at any time be implemented with 

infrastructure on land and electric propulsion systems in vessels as described. As several businesses offer 

the solutions the system price level is known and market competition will give the project the best prices.  

Hydrogen based transportation will have longer range than transportation based on batteries and can be a 

competitor if realized. In that case, the ZES project has the strong advantage that electric propulsion 

systems also can be used with hydrogen as energy carrier. If hydrogen sails up to be the main future energy 

carrier the energy containers carried on board can include hydrogen instead of batteries. Fuel cells can 

either be placed in the containers or installed permanently on board the vessels. Transforming to hydrogen 

and fuel cells is no major challenge. In this perspective the ZES concept is future proof. And in any way, 

commercial hydrogen propulsion systems for ships are still 10-15 years away and batteries will be the main 

solution until then. 

I am though a bit concerned about the business case. I do not find any descriptions or concrete examples on 

economy for possible cases. From an economical point of view, the business concept seems to be quite 

uncertain as price level is high for electric energy vs diesel. As I understand there are no subsidy schemes 

available for this form of inland shipping. How will these two factors impact the shipping businesses to 

invest in new technology and go for the ZES concept? Concept success will to a high degree depend on new 

policy (e.g. taxation of diesel and electric energy) and subsidies that leads to market development. How is 

Dutch traction on these two areas? If developing policy and new subsidy schemes takes years, the ZES 

concept must have organizational and economic strength to survive until market is ready. As the ZES 

partners are large and powerful companies this might not be a problem.  

The described three-dimensional chicken-and-egg problem (MECs – ships with electrical powertrains – 

charging infrastructure) must be solved. Such problems have found their solutions before in the history and 

hopefully this will be the case also for the ZES project.  

 

Conclusion: I see only price level as a challenge for the ZES concept. All technical and practical aspects are 

solved and already in use. The concept can be realized on short notice if signals are given that policy and 

subsidies will be more supportive for the concept.      

 

See following pages for my findings of strengths, opportunities, weaknesses and threats. The most 

important findings in each segment are marked as bold text.   

 

Norway, February 19, 2022 

 
Trond Stromgren 

 



Strenghts 

• Very strong partners with specialized and complementary competence  

• Future-proof concept, independent of the energy carrier 

• Proof of Concept is started 

• Answer to Paris agreement on reduced emissions 

• Plan for increased market share 

• Multiuse of containers (festivals, construction sites, stabilize the electricity grid etc.) 

• Good technical concept 

• Use of known technology in new market/segment 

• Good description of fleet and predicted growth 

• Good overview for cost of avoided emissions 

• Values given for reduced CO2 emissions 

• Large social effects value creation 

• Good budgets for concept 2021-2050 

• Good stakeholder description 

• Good plan-specific risks analysis 

• Detailed and good activity plan and decision roadmap 

• Electric drive train can also be used in combination with fuel cells and hydrogen, methanol, 
ammonia 

• Defined focus on specific segment (commuters) 

• Implementation can be done immediately 

• Concept consolidates the leading role of the Netherlands in the field of inland shipping 

• Concept uses standard containers 

• Relevant problem analysis  
 

 

Opportunities 

• Large European market  

• Can see good effect from planned subsidization for ships and docking stations 

• Planned growth of concept fleet 

• Potential market in USA and Asia 

• Policy and regulations can give better business case if electric energy cost is harmonized vs 
fossil fuel  

• Large structural GDP effect 
 

 

Weaknesses 

• No concrete business case is described 

• Unclear market analysis, what is willingness to use concept? 

• Do letters of Support / Interest exist? 

• Missing discussions on estimated concept range vs normal sailing distances 

• Difficult to understand concept economy  

• Minor CAPEX and OPEX descriptions / discussions 

• Missing description of docking partners  

• Can electric energy price be fixed for long term deals? 



• No plans described for recycling of batteries 

• No description of concept’s CO2 footprint 

• Minimal descriptions of electric energy origin (green energy) 

• No descriptions of concept’s future energy demand 

• Missing discussion on alternatives for most optimal placement of containers onboard vessel 

• Discussions on safety is missing  

• Ventilated or water-cooled batteries, could be described positive and negative aspects 

• Minimal descriptions of typical ships suitable for concept (size, speed, energy consumption, 
installed power etc.) 

• Missing descriptions about training courses for skippers / crew members 

• Minor description of funding schemes and/or public policy that supports the concept 

• Miss broader discussion on vessel energy consumption and price electric vs MGO  

• How can benefits for social effects give shipowner income? Explanation 

• Logistics costs will become competitive provided that the initial investments in infrastructure 
and pilot ships are subsidized and supported by government policies in the field of energy 
taxation, CO2 emissions, clean air and the use of alternative fuels. What if not provided? 

• Are 15 minutes sufficient to dock, swap containers etc.? 

 

Threats 

• Energy price for electric energy is 2,5 x price for diesel = major challenge regarding OPEX  

• Low or missing willingness in market to pay extra for green transportation  

• No regular public funding or subsidies for concept and electric inland shipping 

• Electric propulsion gives low range, less flexibility, bound to regularly docking at the charging 
stations  

• No firm commitments from the private parties (shippers, ZES shareholders, charging 
infrastructure operators) 

• The current subsidy for an electric motor is capped at €200,000 per ship. Ship owner is 
discouraged from going straight to zero emissions 

• A three-dimensional chicken-and-egg problem must be solved:  
       1 Modular energy containers (MECs) cannot be used without ships with electric powertrain 
       2 Without charging infrastructure, MECs cannot be charged 

3 A skipper cannot invest in a refit or a new vessel if he or she has no security about the                                                                                     
charging infrastructure 

• Increasing price on electric energy 

• Existing tax on electric energy, not on diesel 

• Increased price on batteries 

• Future availability to enough green electric energy 

• Energy containers will take up a part of the cargo hold, income is reduced 

• Severe danger if thermal runaway in batteries  

• Major accidents with batteries during initial period 

• Do regulations allow swapping of containers? (loading/unloading risk) 

• If most common transportation distances exceed estimated concept range (60-70 km) 

• Shippers and boat owners are not familiar with electric propulsion systems and low range  

• Low competence on vessel crew leading to user-initiated failures or accidents 

• Strong competition within cargo ship market, low margins, missing investment willingness 
(CAPEX), difficult to trig shippers and vessel owners to invest 



• Competition from road transportation? (more flexible, more players)  

• Many players in the value chain, how to secure common understanding and interaction?   

• Missing incentives for electric propulsion of vessels 

• Long time (2035) to breakthrough of electric ships 

• Risk for not receiving funding from planned I&W subsidies 

• Uncertainties about the construction of charging infrastructure 

• The gap between fossil fuels and zero-emission ferns is expected to remain large 

• The scaling up phase is based on significant financial and material contribution from private 
participating parties 

• Very high budgeted subsidy percentage (85%) for charging infrastructure. Is this realistic? 

• In terms of operational costs, sailing on fossil fuels is now considerably cheaper compared to all 
greener alternatives. There is an extensive bunker network and fossil fuel is not taxed, unlike 
electricity and hydrogen 

• Shippers are confronted with both higher investment costs and higher costs operating costs for 
green fuel and storage 

• Hydrogen based transportation is applicable also for short routes, can be a strong competitor  
 

 

 

 




