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VEMW was de afgelopen periode vertegenwoor-
digd aan de Elektriciteits- en Industrietafel. 
Grünfeld, die aan de Elektriciteitstafel gesprekken 
voerde, noemt een aantal zaken die de komende 
maanden op de agenda staan. 
“We zijn betrokken geweest bij de Power to Heat 
werkgroep die met name keek naar de elektrificatie 
in de industrie. Onderwerp van gesprek was het 
vervangen van gasboilers door elektrische boilers 
of hybride systemen. Daarvoor moet nog een aan-
tal belemmeringen weggenomen worden, zoals op 
het terrein van tarieven. Bedrijven moeten soepel 
kunnen overstappen naar hybride systemen, waar-
door ze kunnen switchen tussen gas en elektrici-
teit. In de huidige situatie is dat lastig: zij dienen nu 
de maximale capaciteit voor gas en elektriciteit in 
de netwerken te contracteren, waardoor het veel te 
kostbaar wordt. Deze belemmering willen we 
samen met netbeheerders wegnemen. Met andere 
woorden: de tariefregulering dient te worden aan-
gepast.” 

Onrendabele top
Een tweede aandachtspunt is dat bedrijven die 
moeten investeren in andere systemen in aanmer-
king kunnen komen voor een onrendabele topver-
goeding, de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energietransitie (SDE++). “We zullen moeten uit-
werken hoe die regeling een plaats gaat krijgen”, 
zegt Grünfeld. 
“Een derde afspraak is om de kennis met betrekking 
tot elektrificatie in de industrie beter bijeen te 

brengen en te delen buiten de eigen organisatie. 
Dat is vooral voor de wat kleinere bedrijven van 
groot belang. Wij gaan in gesprek met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, om 
te kijken welke rol VEMW hierin kan spelen.” 
Een heel belangrijk punt is leveringszekerheid, zegt 
de VEMW-directeur. “Wij volgen ontwikkelingen op 
de elektriciteitsmarkt op de voet en gaan die moni-
toren. Daarover zullen we afspraken maken. Dat 
geldt ook voor ontwikkelingen van vraag en aanbod 
van elektriciteit.”

VEMW praat verder over 
Ontwerp-Klimaatakkoord

Het Ontwerp-Klimaatakkoord ligt er. Hoe nu verder? “Er zijn afspraken gemaakt die om 
uitwerking vragen”, zegt Hans Grünfeld. Samen met voorzitter Gertjan Lankhorst voerde 
hij namens VEMW onderhandelingen over de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

‘Er zijn afspraken gemaakt die om  
nadere uitwerking vragen’

Maatschappij

Gert Jan Lankhorst
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Meer ruimte
Met netbeheerders is afgesproken om meer ruimte 
te creëren voor ‘anticiperende uitbreidingsinveste-
ringen’. Dat is essentieel omdat productie en afname 
van elektriciteit zich veel sneller ontwikkelt dan het 
uitbreiden van elektriciteitsnetten, zegt Grünfeld. 
“Belangrijk is dat het voor afnemers betaalbaar blijft 
en het bij netbeheerders niet leidt tot overinveste-
ringen. Concrete afspraken hierover volgen nog.”
Onder aanvoering van Gasunie en landelijk hoog-
spanningsnetbeheerder TenneT komt er een inte-
grale infrastructuurverkenning, legt hij uit. “Dit 
betekent dat de termijnbehoefte aan elektrische, 
gas- en eventueel waterstof- en CO2-infrastructuur 
in beeld wordt gebracht. Dat geeft partijen die wil-
len investeren in energieopwerking en energieaf-
name inzicht in de beschikbare infrastructuur.” 

Noodzakelijk
CO2-afvang en opslag (CCS) is voor de industrie nood-
zakelijk om een robuuste CO2-reductie te realiseren, 
zegt Gertjan Lankhorst, deelnemer aan de 
Industrietafel. “Maar bij de milieubeweging stuit dit 
nog steeds op bezwaren. In het regeerakkoord is CCS 
overigens voor twintig megaton CO2 ‘ingeboekt’. Als 
Industrietafel hebben wij berekend dat circa zeven 

miljoen ton CO2 in CCS moet worden gestopt om de 
doelen voor 2030 op een kosteneffectieve manier te 
halen. Het is noodzaak dat we daar nú mee beginnen. 
Zonder grootschalige CCS halen we die doelen niet.”
De discussie over een generieke CO2-heffing boven 
op het CO2-emissiehandelssysteem ETS is nog niet 
geluwd, zegt Lankhorst. “Het is een discussie die 
voortkomt uit onjuiste aannames. Onder meer 
omdat de heffing zo goed als geen CO2-reductie 
oplevert. Dat heeft onderzoek- en adviesbureau CE 
Delft berekend. En, een dergelijke heffing zou 
desastreuze gevolgen hebben voor onze werkgele-
genheid, omdat de kans zeer reëel is dat bedrijven 
niet meer in Nederland investeren.”

Slimmer systeem
Geen generieke heffing dus. VEMW pleit samen 
met de sector wél voor een slimmer systeem dat 
bedrijven juist stimuleert om te investeren in CO2-
reductie, zegt Lankhorst.  “Zo’n systeem dwingt 
bedrijven ook écht maatregelen te nemen om hun 
CO2-uitstoot substantieel terug te dringen. Nemen 
zij die niet, dan betalen zij alsnog een forse heffing. 
Nemen zij die wél, dan kunnen bedrijven participe-
ren in een subsidie-tenderregeling voor CO2-
reducerende projecten, de Stimuleringsregeling 
Duurzame Energietransitie (SDE++).” 

Concurreren om subsidiegelden
Om in aanmerking te komen voor een dergelijke 
subsidie moeten bedrijven plannen presenteren bij 
de RVO, legt Lankhorst uit. “Zij moeten kunnen aan-
tonen hoe zij stapsgewijs naar een CO2-neutrale 
productie gaan. De projecten die de minste subsi-
die vragen per gemeden ton CO2 vallen in de prij-
zen. Daarmee wordt voorkomen dat er te veel sub-
sidie wordt uitgekeerd. Er wordt met andere woor-
den geconcurreerd om subsidiegelden. Wie dat het 
slimste doet, krijgt de subsidie en kan CO2-
besparende maatregelen nemen.” 

3

Kijk op onze website (homepage) onder het blok Klimaatakkoord 
voor meer informatie over het Ontwerp-Klimaatakkoord

‘CCS en CO2-reductieplannen moeten 
nu worden aangepakt’ 

Hans Grünfeld
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Geen verplichting, maar een kans, noemt De Haas 
het. “Want op lange termijn levert CO2-reductie juist 
lagere kosten op. En dat is winst. Kijk maar naar onze 
efficiënte suikerfabrieken. Op korte termijn verbe-
tert onze concurrentiepositie, omdat klanten duur-
zaam produceren waarderen.”
Op basis van het Ontwerp-Klimaatakkoord moet ook 
Cosuns CO2-uitstoot ten opzichte van 2015 met 35 
procent zijn afgenomen, rekent hij voor. “In 2050 
moet de emissie nul zijn. Daarmee voldoen wij aan 
het Parijs-akkoord en aan het Nederlandse Ontwerp- 
Klimaatakkoord.” 

Steeds belangrijker
De Haas: “Onze leefomgeving wordt steeds belang-
rijker. Ook bedrijven hebben daarin een rol te ver-
vullen. Waarom zouden we die niet met verve 
oppakken? Het past bij ons. Het klimaat staat 
immers dicht bij onze akkerbouwers, die de gevol-
gen van de veranderingen aan den lijve ondervin-
den. Bovendien hebben we al een behoorlijke repu-
tatie opgebouwd. Zo hebben we tussen 2010 en 
2020, conform branchegerichte afspraken, jaarlijks 
bijna 2 procent aan energie bespaard. Suiker Unie 
heeft het energieverbruik per ton suiker zelfs gehal-
veerd ten opzichte van 1990. Maar we willen verder, 
voor het klimaat, maar ook om onze concurrentie-
positie te verstevigen. Technisch kan het, deels door 
energiereductie en deels door alternatieve energie-
bronnen te benutten.”

Biogas en warmte
Die alternatieve energiebronnen zijn bijvoorbeeld 
biogas of warmtenetwerken, verduidelijkt hij. 
“Iedere productielocatie maakt een concreet plan 
van aanpak dat aangeeft hoe zij in 2030 35 procent 
minder CO2 kan uitstoten ten opzichte van 2015. En 
welke richting ze in wil slaan om in 2050 op 0 pro-
cent uit te komen. Ook elektrificatie staat centraal 
de komende jaren. Voorwaarde is wel dat er vol-
doende groene stroom beschikbaar is. De overheid 
moet voor een gedegen infrastructuur zorgen. Niet 
alleen voor elektriciteit, ook voor waterstof als die 
tot ontwikkeling komt. Vergisten en vergassen van 
bijproductstromen, geothermie, zonneweides, 
windmolens, Cosun sluit geen enkele optie uit. 
Suiker Unie heeft nu al grote biovergisters en 
methaanreactoren die samen goed zijn voor circa 
30 miljoen m3 biogas per jaar. Daarmee zijn we de 
grootste producent van groen gas in Nederland.”

Cosun zet vol in op  
CO2-reductie
Coen de Haas, senior projectleider & milieu van het agro-industriële concern Royal Cosun 
waarvan Suiker Unie deel uitmaakt en lid van het VEMW-bestuur, zegt het onomwonden: 
“Technisch is 0 procent CO2-uitstoot haalbaar. Dat vraagt veel inspanningen, maar het kan.” 

Coen de Haas

Maatschappij
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Investeren in een duurzame 
toekomst, ook in Nederland
Wat betekent het Klimaatakkoord voor een mondiaal opererend bedrijf als Air Liquide?   
“Wij investeren in een duurzame toekomst, dat doen we in alle landen, dus ook in Nederland.”

Air Liquide is een wereldleider in industriële gas-
sen. Floris Mackor, managing director bij Air Liquide 
Large Industries in de Benelux en lid van het 
VEMW- bestuur, legt uit waarom verduurzaming 
en procesverbetering een rode draad is voor de 
Franse multinational. 
“Wij komen de klimaatproblematiek mondiaal 
tegen en investeren in een duurzame toekomst. 
Dat doen we in alle landen, dus ook in Nederland. 
We werken actief mee aan afspraken die er met de 
industrie worden gemaakt. Wij zien kansen om 
wereldwijd een bijdrage te leveren aan het oplos-
sen van de klimaatproblematiek, dus ook hier.”

Innovatie
Innovatie is leidend in de werkwijze van Air Liquide, 
zegt hij. “We nemen deel aan internationale pro-
gramma’s, zoals de Hydrogen Council waar de ener-
gie-, transportsector en industrie samenwerkt om 

het gebruik van waterstof te faciliteren, te promo-
ten en daar vernieuwingen in te realiseren. Air 
Liquide vindt het essentieel om actief mee te wer-
ken aan de verduurzaming van productieproces-
sen. Dat doen we al jaren.” 

Wat betekent dat voor Nederland?
Mackor: “In Nederland nemen we deel aan een lan-
ge lijst van klimaatinitiatieven. Neem de mobili-
teitssector. Air Liquide bouwt waterstoftankstati-
ons in de Benelux. Ook maken we deel uit van het 
consortium Waste to Chemicals, een samenwer-
kingsverband tussen onder andere Air Liquide, 
Nouryon, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam. 
Samen werken we aan de ontwikkeling van een 
‘waste-to-chemicals’-installatie, die een duurzaam 
alternatief vormt voor afvalverbranding. 

Daarnaast neemt Air Liquide deel aan zowel studie-
projecten, demoprojecten als industriële projecten 
in Nederland. Neem bijvoorbeeld het project 
Porthos en H-vision. Vijftien partijen, waaronder Air 
Liquide, onderzoeken de mogelijkheid voor groot-
schalige productie en inzet van blauwe waterstof 
ten behoeve van hoge temperatuurwarmte in de 
industrie. Ook dat is een deel van onze bijdrage aan 
het Klimaatakkoord.”

 ‘Procesverbetering is al jaren de  
rode draad’

Floris Mackor
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Noord-Brabant telt twee drinkwaterbedrijven en zo’n 
veertig industriële bedrijven met grote grondwater-
onttrekkingen van meer dan 150.000 m³ per jaar. In de 
huidige constellatie mogen drinkwaterbedrijven jaar-
lijks maximaal 260 miljoen m³ en de industrie 40 mil-
joen m³ grondwater onttrekken. De industriële bedrij-
ven zijn in het bezit van een onttrekkingsvergunning 
die in de jaren negentig van de vorige eeuw door de 
provincie is afgegeven, zegt Van den Hout. “Na die tijd 
zijn er geen nieuwe vergunningen meer verstrekt. 
Sinds afgelopen zomer hebben we als provincie als 
reactie op de resultaten van grondwateronderzoeken 
besloten alle vergunningen te actualiseren en geen 
vergunningen te verlenen voor ondiep grondwater 
(water tot circa 80/100 meter diepte, red.).” 

Hij geeft aan dat de provincie zich moet houden 
aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)-
opgave. “Dat betekent dat we ervoor moeten zor-
gen dat de druk van het diepe grondwater in de 
zogenaamde Centrale Slenk niet afneemt en 
grondwateronttrekking en -aanvulling in balans is. 
Uit recent onderzoek bleek dat die balans er niet is. 
Toen zeiden we: hier moeten we iets aan doen.” 

Verdroging tegengaan
Vergunningen die ooit zijn afgegeven, maar niet 
worden gebruikt, worden ingetrokken, zegt de 
gedeputeerde. “Ze zijn destijds aangevraagd door 
bedrijven die om de een of andere reden nooit ope-
rationeel zijn geweest. Of het zijn vergunningen die 
al tijden niet meer worden gebruikt. Ook gaan we 
met bedrijven in gesprek om de vergunde hoeveel-
heid water te reduceren. We willen  tevens in kaart 

Nog geen reducties op landelijke schaal

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) laat weten dat er op landelijk niveau 
nog geen reducties zijn in het onttrekken van diep grondwater voor 
drinkwaterproductie en industrie naar aanleiding van de droogte in 
2018. De provincies bespreken nu aan de landelijke Beleidstafel 
Droogte of dit wenselijk is of niet. In het kader van de robuuste drink-
watervoorziening 2040 wordt per provincie bekeken hoe de huidige 
grondwatervergunningen zich verhouden met een grotere behoefte 
aan grondwater als grondstof voor de drinkwatervoorziening. 

‘We zetten niemand het 
mes op de keel’

Provincie maakt afspraken met bedrijven over 
grondwateronttrekkingen

Bedrijven mogen in de Provincie Noord-Brabant jaarlijks in totaal 300 miljoen m³ water aan 
de bodem onttrekken. Dat wordt nu teruggebracht tot 250 miljoen m³. “Samen met de 
drinkwatersector en industrie gaan we in gesprek om tot een reductie te komen”, zegt 
natuur-, water- en milieugedeputeerde Johan van den Hout.

Johan van den Hout

Beleid



M A A R T  2 0 1 9 7

brengen hoeveel grondwater er nu werkelijk jaar-
lijks wordt onttrokken en of er alternatieven voor 
grondwater voorhanden zijn.” 
Volgens Van den Hout valt zeker bij de drinkwater-
sector - zowel bij huishoudens als zakelijke klanten 
- nog het nodige te winnen. “Sinds de jaren negen-
tig voert de provincie beleid om verdroging van de 
natuur tegen te gaan en zijn er al diverse maatrege-
len door de industrie genomen om te besparen op 
grondwater.” 

‘De industrie heeft al  
veel gedaan om haar 
watergebruik te beperken’

Bereidheid is groot
Gesprekken met bedrijven vinden in Brabant altijd 
op een constructieve manier plaats, zegt hij. “Als 
provincie zetten we niemand het mes op de keel. Zo 
gaan we in Brabant niet met elkaar om. De bereid-
heid van de industrie te investeren in waterbespa-
rende, duurzame maatregelen is doorgaans groot 
weet ik uit ervaring.”

Slotvraag: Is het denkbaar dat de huidige reductie 
van 300 miljoen m³ tot 250 miljoen m³ grondwater 
in de toekomst opnieuw wordt bijgesteld? Ja, zegt 
Van den Hout. “Als de droogte groter wordt en het 
peil van het diepe grondwater in de Centrale Slenk 
zou blijven dalen, dan is dat zeker niet uitgesloten.”

Beleid

‘Grondwatergebruik is de laatste tien jaar 
gehalveerd’ 

Peter Paul Huynen, lid van de VEMW-beleidsgroep Water namens 
FrieslandCampina en voorzitter van de Vereniging Industriewater 
Brabant: “We delen de zorgen van de provincie over de afnemende 
grondwaterdruk in Brabant. De oorzaak hiervan is nog onbekend, 
daar moet ons inziens meer onderzoek naar worden gedaan. We 
begrijpen tegelijkertijd dat de provincie maatregelen neemt. Als indu-
strie willen wij graag meewerken met de provincie en nadenken over 
waterhergebruik.” Toch is de industrie verhoudingsgewijs maar een 
kleine speler met 20 miljoen m³ werkelijk onttrokken grondwater op 
jaarbasis, benadrukt hij. “We hebben de laatste tien tot twintig jaar al 
veel bespaard. Ons grondwatergebruik is gehalveerd.”
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 CDA-Europarlementariër Esther de Lange kijkt van-
uit vier kernwaarden naar het Ontwerp-
Klimaatakkoord: rentmeesterschap, verantwoorde-
lijkheid, gerechtigheid en solidariteit. “Het rent-
meesterschap spreekt voor zich”, zegt zij. “Het halen 
van de doelen van Parijs is voor ons een morele ver-
antwoordelijkheid. En vanuit het idee van publieke 
gerechtigheid en solidariteit moeten we ervoor zor-
gen dat iedereen mee kan profiteren van een groten-
deels zelfvoorzienende energievoorziening. Waarbij 
we meer duurzame energie zelf opwekken, die toe-
gankelijk en betaalbaar is voor elk huishouden.” 

Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar  
Ze noemt Nederland ambitieus binnen de Europese 
context. “Het Nederlandse klimaatbeleid is gericht 
op een CO2-reductie van 49 procent, maar in Europa 
zoekt het kabinet steun voor een verdere reductie tot 
55 procent. Bij het bereiken van de klimaatplannen 
zul je ook verder moeten kijken dan de Nederlandse 
grenzen. Alleen in Europees verband kunnen we een 
significante bijdrage leveren aan het behalen van de 
doelen van Parijs.”
De ambitie om Europees koploper te zijn maakt 
Nederland op dit moment (nog) niet waar, zegt De 
Lange. “Op sommige punten zijn we ver verwijderd 
van het ‘beste jongetje uit de klas’. We zijn de hek-
kensluiter op de lijst van Europese landen als het 
gaat om het percentage hernieuwbare energie. Op 
andere terreinen zijn we wel weer koploper. Zoals op 
het gebied van fotonische chips.”

‘De ambitie om Europees 
koploper te zijn maken 
we niet waar’

Essentieel
Caroline Nagtegaal: “Het is essentieel dat we als 
Europa het Parijs-akkoord bereiken. In dat licht bezien 
zit er aan het Klimaatakkoord ook een onmiskenbare 
Europese component. We zijn als Nederland zeker 
ambitieus, want we leggen de lat telkens weer een 
stukje hoger. Kijkend naar de industrie vind ik dat we 
het die niet onnodig moeilijk moeten maken. We stel-
len met elkaar targets vast, maar moeten tegelijker-
tijd vertrouwen hebben in het doorontwikkelen van 
de eigen innovatieve kracht van bedrijven. Natuurlijk 
zijn zij gebonden aan de klimaatdoelstellingen, maar 
we moeten hen ook de ruimte geven om hun busi-
ness rendabel en interessant te houden.”

Niet nationaal maar Europees
Nagtegaal: “We hebben al een Europees CO2-
emissiehandelssysteem, ETS. Bedrijven betalen dus 

Brusselse kijk op Nederlandse 
klimaatafspraken
Wat vinden Europarlementariërs Esther de Lange (CDA), 
Caroline Nagtegaal (VVD) en Bas Eickhout (GroenLinks) van 
het Ontwerp-Klimaatakkoord? Hun Brusselse kijk op de 
Nederlandse klimaatafspraken in vogelvlucht.

Esther de Lange (CDA)

Beleid
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al voor hun CO2-uitstoot. Als je nu een extra CO2-
heffing gaat invoeren in Nederland, leg je daar dus 
eigenlijk nog een schepje bovenop. Ik ben daar geen 
voorstander van, want je moet dit soort zaken niet 
nationaal maar Europees aanpakken. We hebben 
ETS al verder aangescherpt en dat is wat mij betreft 
voldoende. Binnen de EU zijn goede afspraken 
gemaakt over het terugdringen van CO2. Het heeft 
daarom geen zin als Nederland zonder afstemming 
met buurlanden daar nu een eigen heffing bovenop 
legt. Dat heeft een averechts effect en ondergraaft 
de concurrentiepositie van bedrijven.”

‘Vertrouwen hebben in 
de innovatieve kracht 
van bedrijven’

Kritisch
Bas Eickhout: “Wij kijken als GroenLinks kritisch naar 
het Ontwerp-Klimaatakkoord. Toch heeft een aantal 
‘klimaattafels’ goed werk geleverd. Met name de elek-
triciteitstafel en de tafel van de gebouwde omgeving. 
De industrietafel daarentegen blijft worstelen met de 
stappen die de industrie zet om de CO2-uitstoot te 
verlagen. Vanuit Europees perspectief gezien vind ik 
die onvoldoende. De herziening van ETS die eerder 
heeft plaatsgevonden was zeker een verbetering, 

maar ontoereikend om het Parijs-akkoord te halen. 
Daarom ook zie je nu nationale initiatieven ontstaan 
die verder gaan dan ETS. Die discussie speelt niet 
alleen in Nederland, ook in andere landen.”

CCS
Een tweede discussiepunt aan de industrietafel was 
en is de afvang en opslag van CO2 (CCS). Hoe kijkt 
Eickhout daar tegenaan? “Ik denk dat de industrie 
gelijk heeft dat CCS noodzakelijk is. Als je naar de ver-
schillende cijfers kijkt, dan moet je tot de conclusie 
komen dat hoe langer we nog wachten met CO2-
afvang en opslag je meer en meer CCS nodig zal heb-
ben. Als je CCS in Europees perspectief ziet, dan 
moet zij vooral worden verbonden aan industriële 
toepassingen, zoals de staalindustrie. Haal CCS als-
jeblieft weg van de energiesector, want het is in mijn 
optiek krankzinnig om aan kolencentrales CCS te 
koppelen. Dat is dweilen met de kraan open.”

‘Koppel CCS vooral aan industriële 
toepassingen’

Caroline Nagtegaal (VVD)

Bas Eickhout (GroenLinks) 

Beleid
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Cas König, CEO van Groningen Seaports en voorzit-
ter van de Industrietafel Noord-Nederland bij de 
onderhandelingen over het Klimaatakkoord, vertelt 
over het project ZERO als voorloper op het 
Ontwerp-Klimaatakkoord. “Dit project richtte zich 
op CO2-reductie, de basis lag er dus al in onze regio. 
Samen met de industrie en elektriciteitsproducen-
ten zijn we daarna aan één Industrietafel gaan zit-
ten, en gaan kijken welke weg wij gezamenlijk 
moeten inslaan.”

Bioraffinaderij
Er wordt in de noordelijke regio, van Groningen tot 
Emmen, al langere tijd intensief samen gewerkt 
aan de energietransitie, zegt König. En met succes. 
Hij noemt de bioraffinaderij, een proeffabriek van 
Avantium die met houtsnippers van 

Staatsbosbeheer suikers en lignine maakt. 
“Uitstekende grondstoffen voor onder meer indu-
striële toepassingen en duurzame materialen. De 
lignine gaat naar de kolencentrale van RWE. De 
grondstoffen sluiten goed aan bij verschillende 
bestaande productieketens op het Chemiepark 
Delfzijl en in de Eemsdelta.” Behalve de proeffa-
briek in Delfzijl, werkt Avantium met partners 
Staatsbosbeheer, RWE, Nouryon en Chemport 
Europe aan een eerste industriële fabriek in Delfzijl. 
Op die manier wordt op het chemiepark werk 
gemaakt van het vergroenen van productieketens, 
aldus König.

Methanol
Een ander staaltje van groene samenwerking is de 
productie van methanol. Dat wordt nu uit aardgas 
gehaald, vertelt König. “De gedachte is om de RWE- 
centrale te gaan voeden met biomassa. Dan ont-
staat er CO2 met een groene oorsprong die je kunt 
transporteren naar de methanolfabriek in Delfzijl. 
De C uit CO2 kan worden gebruikt als grondstof en 
samen met groene waterstof kan dan groene 
methanol worden geproduceerd.”

Voorwaarde
Noord-Nederland is met andere woorden goed op 
weg de klimaatdoelen in 2030 te gaan halen. Maar, 
zegt König, “de belangrijkste voorwaarde is dat we 
héél snel véél meer offshore windenergie  hebben. 
Dat geldt ook voor biomassa; die is nodig om de 
chemie te voeden.” 

Groen samenwerken 

De kracht van industriële clusters
Nederland telt vijf industriële clusters. Twee daarvan, Groningen Seaports en Chemelot, bevinden zich in 
het noorden en zuiden van het land. Hoe maken zij gebruik van hun kracht tot samenwerken in de transitie 
naar een CO2-vrije productie?

Praktijk

Robert Claasen, 

executive director 

van Chemelot

Cas König, CEO van Groningen Seaports
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Substantieel meer groene stroom dus. Niet in de laatste 
plaats om de komende jaren een robuuste groene waterstof-
productie te kunnen realiseren, zegt König. “Want die moet 
er in Noord-Nederland komen. We beschikken al over een 
fijnmazige gasinfrastructuur. Die kunnen we inzetten voor 
waterstoftransport naar de rest van Nederland en daarbui-
ten.”

Chemelot
De chemiesite Chemelot in het Limburgse land ontleent ook 
zijn kracht aan de samenwerking tussen bedrijven. “Maar 
onze geografische positie is totaal anders dan de aan zee 
gelegen industriële clusters”, zegt executive director van 
Chemelot, Robert Claasen. “Onze ligging brengt weer andere 
uitdagingen met zich mee. Zoals samenwerking met het 
Duitse en Belgische achterland. Wij kunnen alleen profiteren 
van offshore windenergie als we zijn aangesloten op die 
‘nieuwe’ energie-infrastructuur. Hetzelfde geldt voor offsho-
re CO2-opslag. De overheid zal een krachtige regierol moeten 
spelen als het om planning, financiering en aanleg gaat.”

Plan
Er ligt een concreet plan om te komen tot een klimaatneutra-
le chemiesite in 2050, legt Claasen uit. “Chemelot is met zo’n 
honderdvijftig bedrijven een sterk geïntegreerde site met 
een historie van transitie, transformatie en innovatie. Met 
spelers van wereldformaat die de kwaliteit en capaciteit heb-
ben om onze ambities inhoud te geven. We zijn bezig met 
diverse projecten om in 2030 tot een forse reductie van de 
CO2-uitstoot te komen. Sinds 1990 is onze CO2-voetafdruk al 
teruggebracht met 40 procent per ton geproduceerd pro-
duct.”
Om de gewenste CO2-reductie te realiseren moeten bedrij-
ven maximaal met elkaar zijn verbonden, zegt hij. 
“Reststromen van de één zijn grondstoffen voor de ander. 
Warmte mag niet meer onnodig verloren gaan en een circu-
laire economie vraagt om sluitende ketens.” 

Aardgas en nafta
Claasen: “Chemelot krijgt nu twee grote fossiele stromen per 
buisleiding binnen: aardgas en nafta. Ze worden gebruikt als 
grondstof en energiedrager. Door stromen te vergroenen en 
voor de energievoorziening over te schakelen op duurzame 
elektriciteit, kunnen we alle fabrieken binnen Chemelot ver-
duurzamen.” Die grote mate van verbondenheid tussen de 
fabrieken biedt een unieke kans, zegt Claasen, maar maakt 
ook dat de verschillende stappen zeer gecoördineerd moeten 
verlopen. “Zo zijn er projecten voor de naftakrakers om over 
te schakelen op hernieuwbare nafta en op termijn op duur-
zame elektriciteit voor de energievoorziening. Door ook in te 
zetten op groene waterstof kan Chemelot klimaatneutraal 
worden en is op termijn geen CO2-opslag meer nodig.”

Tempo

Een van de meest wonderlijke aspecten van het maken 
van een Klimaatakkoord is het tempo. Het kabinet trad 
aan in oktober 2017 en kondigde in het regeerakkoord 
een Klimaatakkoord aan met ferme doelstellingen. Toch 
duurde het tot maart 2018 voordat het proces van kli-
maattafels in gang werd gezet. Pas in april werd duide-
lijk wat de precieze opgave voor alle tafels was. Toen 
konden zij aan de slag en ze kregen drie maanden tot de 
zomervakantie om plannen te maken. Vanaf begin juli 
gingen de planbureaus rekenen en half oktober was er 
de kabinetsappreciatie van de plannen. De tafels moch-
ten weer twee maanden aan de slag tot half december, 
wat resulteerde in het Ontwerp-Klimaatakkoord. Nu 
zijn de planbureaus weer aan het rekenen en zal het 
kabinet ook vast weer gaan appreciëren. Met een beetje 
mazzel zal er half april een oordeel van het kabinet lig-
gen. Tot die tijd gebeurt er weer vrij weinig, want de 
ambtenaren wachten op nieuwe politieke instructies. 
Dan zijn we dus ruim een jaar bezig. In de media zal er 
veel geklaagd worden over die achterkamertjes waarin 
die mensen aan die tafels zo lang zitten te overleggen. 
Maar als u met mij meerekent duurt het proces dus 
straks weliswaar al dertien maanden, maar zijn de tafels 
er effectief maar vijf aan de slag geweest! 

Al die langdurige pauzes in het proces zijn afgedwongen 
door de Tweede Kamer, die het buitengewoon belang-
rijk vindt dat er een politiek oordeel is over dit akkoord. 
Aan de ene kant heel terecht, want het gaat om een 
wezenlijk deel van het overheidsbeleid. Maar anderzijds 
is klimaatbeleid nu juist iets wat niet onderworpen zou 
moeten zijn aan de politieke waan van de dag. De pol-
deraanpak met de tafels is erop gericht beleid te formu-
leren dat voor lange termijn mee kan. Dat mag mis-
schien even duren, maar geef de tafels dan wel de tijd 
en het mandaat om echt robuust beleid te maken.

Gertjan Lankhorst, 
voorzitter VEMW

Column
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Vereniging

Opzeggen van het lidmaat-
schap kan alleen per 31 decem-

ber. Er geldt een opzegtermijn 
van zes maanden.  

Zie voor verdere informatie de 
statuten, artikel 7, lid 4 en onze 

website: www.vemw.nl/
OverVEMW/

lidmaatschap.aspx 

Inkoopprestaties vergelijken met 
de VEMW Benchmark Inkoop 
Energie
Met de Benchmark Inkoop Energie kunnen leden van VEMW gratis hun 
inkoopprestaties van elektriciteit en gas over het kalenderjaar 2018 bench-
marken. De benchmark levert een betrouwbare en vertrouwelijke presta-
tie-indicator op voor de evaluatie van uw inkoop- of prijsstrategie, of is een 
effectief controlemiddel voor de inkoopprestaties van een extern inkoop-
bureau. Geen uitnodiging ontvangen of wenst u meer informatie?  
Neem contact op met Eric Picard: 0348-484 351 of ep@vemw.nl. 

Impressie 7e Watervisiecongres 2019  

Integrale visie, extra waarde 

Het gebruik van minder water betekent flink besparen op energie. En, water is een belangrijke 
energiebron voor bedrijven. Met andere woorden: energietransitie vraagt om waterstrategie. Dit 
was het centrale thema van het zevende Watervisie congres dat op donderdag 14 februari 
plaatsvond bij Heineken in Zoeterwoude en werd georganiseerd door Evides Industriewater, 
Industrielinqs én VEMW.  


