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Energiewet 1.0 moet de bestaande Elektriciteits-
wet en Gaswet vervangen. De Warmtewet wordt 
separaat vervangen. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) publiceerde 
medio dit jaar het werkdocument ‘Contouren van 
de Energiewet’. Daarin wordt uitgelegd dat zowel 
de Elektriciteits- als Gaswet onvoldoende rekening 
houdt met recente ontwikkelingen, zoals een groei-
end aandeel hernieuwbare energie, meer grens-
overschrijdend transport van gas en elektriciteit, en 
een toename van decentraal opgewekte energie. 
De nieuwe wet moet duidelijker en eenvoudiger 
worden, met minder regeldruk voor burgers en 
bedrijven en in lijn met Europese regels. 
Jacques van de Worp, senior beleidsadviseur van 
VEMW: “De nieuwe wet moet de energie- en indu-
strietransitie faciliteren, en het wettelijke kader 
vormen voor de overgang naar een koolstofarme 
economie en samenleving.” 

Elektriciteit
Het elektriciteitsnet dreigt in deze transitie een knel-
punt te worden, voorziet VEMW, omdat het aanbod 
en de vraag ingrijpend gaan veranderen. Verduur-
zaming leidt tot gedecentraliseerde opwek op nieu-
we locaties en elektrificatie van het industriële en 
huishoudelijke energieverbruik. Beide kunnen niet 
plaatsvinden zonder voldoende netwerkcapaciteit. 
Nu al neemt congestie (filevorming op het elek- 
triciteitsnet) fors toe. Om de snel veranderende 
vraag- en aanbodpatronen te kunnen faciliteren, 
moet het elektriciteitsnet worden verzwaard en 
slimmer worden gebruikt. Ter overbrugging  
moet de schaars beschikbare netcapaciteit  
optimaal worden benut. De Energiewet 1.0  
dient het regelgevend kader te bieden om  
deze doelen te bereiken, aldus beleidsadviseur 
Chiel Bakker van VEMW.

‘Recht op aansluiting 
en transportcapaciteit 
op het elektriciteitsnet 

staan onder druk’

Onder druk 
Bakker: “Iedereen heeft recht op een aansluiting op 
het net en transport van elektriciteit over dat net. Dit 
aansluitrecht vormt naast het transportrecht een van 
de twee fundamentele pijlers van de elektriciteits-
wetgeving. Een effectief aansluitrecht is een rand-
voorwaarde voor toegang tot de markt en voor alle 

Beleid

Chiel Bakker,  
beleidsadviseur VEMW
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Nieuwe Energiewet richt zich op 
koolstofarme energiehuishouding
De Elektriciteits- en Gaswet gaan ingrijpend op de schop. Herziening is nodig omdat de huidige wetgeving 
niet is toegesneden op de overgang naar een CO2-arme energiehuishouding. De nieuwe Energiewet 1.0 zal 
naar verwachting pas in 2023 van kracht worden. VEMW plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de 
contouren van de wet.

VEMW plaatst kritische kanttekeningen



andere rechten die de elektriciteitswetgeving borgt.” 
Vanwege het tekort aan netcapaciteit staan het 
recht op aansluiting en transport echter onder 
druk, legt hij uit. “In de ‘Contouren van de Energie-

wet’ wordt voorgesteld om partijen alleen aan 
te sluiten op het net als er voldoende transport- 
capaciteit is. Het recht op aansluiting wordt 
hiermee significant afgezwakt.”

Langer wachten
Bakker: “Momenteel moeten aangeslotenen 
incidenteel tien jaar of langer wachten op 
(uitbreiding van) een aansluiting. Dat keuren wij af 
omdat het economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen remt. VEMW pleit voor een non-
discriminatoire invulling van het aansluitrecht bij 
langdurig transportcapaciteitstekort. Nu wordt het 
tekort aan netcapaciteit vertaald naar een 
elektriciteitsnet dat op slot gaat en een 
industrietransitie die in de wacht wordt gezet. Dat 
is geen werkbare situatie.”

‘Het is cruciaal dat er een 
markt voor duurzame 

gassen komt’

Gas
Van de Worp: “Aardgas zal de komende decennia ver-
vangen gaan worden door onder meer groen gas en 
waterstof. Om die overgang doelmatig vorm te kun-
nen geven, wordt volop nagedacht over enerzijds bij-
menging van groen gas en waterstof in de aardgas-
voorziening, en anderzijds over het hergebruik van 
de bestaande gasinfrastructuur (pijpleidingen en 
opslagfaciliteiten, zoals cavernes). De contouren van 
de Energiewet 1.0 benoemen deze zaken weliswaar, 
maar laten onvoldoende zien hoe hier dan mee om 
te gaan ten aanzien van de regulering van de voor-
zieningsketen en de (waterstof)markt. Voor VEMW 
is het cruciaal dat een markt voor deze duurzame 
gassen tot stand komt. Maar dan wel met een recht 
op toegang tot die markt, en rechten en plichten in 
het gebruik van de voorziening die vergelijkbaar zijn 
met de bestaande gasvoorziening.” 

Warmte
De nieuwe Warmtewet 2.0 is inmiddels door minis-
ter Wiebes ter consultatie voorgelegd aan de markt, 
vertelt Van de Worp. “De wet wordt wel vernieuwd, 

maar niet opgenomen in de Energiewet 1.0. Wij 
vinden dat een gemiste kans. De warmtemarkt-
voorziening is weliswaar anders van aard dan elek-
triciteit en gas, bijvoorbeeld meer lokaal en regio-
naal met andere aanbieders, transporteurs en leve-
ranciers, maar door de wet- en regelgeving niet te 
integreren wordt voorbijgegaan aan de mogelijk-
heden die er liggen om de energievoorziening 
effectiever en efficiënter te maken. In de toekomst 
zal meer uitwisseling plaatsvinden tussen energie-
dragers om in te kunnen spelen op veranderende 
weersomstandigheden, beschikbaarheid en opslag 
en daarmee ook prijsvorming.”  

Beleid

Jacques van de Worp, 
senior beleidsadviseur  
VEMW
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VEMW is geen voorstander van een 
Ministeriële Regeling

Het werkdocument ‘Contouren van de Energiewet’ stelt voor om de 
voorwaarden uit de Informatiecode en Meetcodes te verplaatsen 
naar een Ministeriële Regeling, legt Bakker uit. “De codes borgen de 
rechtszekerheid van marktpartijen doordat zij betrokken zijn bij de 
totstandkoming van deze wetgeving. Een Ministeriële Regeling 
verhoogt echter het risico op politisering, waarbij regels onder 
politieke druk worden aangepast. Zo kan minister Wiebes van EZK 
een Ministeriële Regeling vaststellen, zonder daarvoor eerst 
marktpartijen te consulteren waardoor de expertise van de sector 
onvoldoende wordt benut. Wij vinden dat onwenselijk. VEMW pleit 
daarom voor een tussenoplossing: de zogenoemde Algemene 
Maatregel van Bestuur. Die biedt de nodige versterkte 
rechtsgrondslag en meer rechtszekerheid door de ingebouwde 
adviesfunctie van de Raad van State en de mogelijkheid tot een 
verplichte adviestaak voor de Autoriteit Persoonsgegevens.”



Samen naar een 
CO2-neutraal 2050. 
Hoe doe je dat?
Energiebesparing, efficiëntere productieprocessen, benutting van reststromen en duurzame 
energiebronnen. Ze maken de weg vrij naar meer CO2-reductie en uiteindelijk naar een CO2-neutrale 
industrie. VEMW Inzicht vroeg vier bedrijven welke stappen zij zetten naar een CO2- neutraal 2050. Een 
intensief en complex traject. Nieuwe technologieën dienen zich weliswaar aan, maar staan deels nog in de 
kinderschoenen. Desondanks boeken Air Liquide, Avebe, Cosun Beet Company en Crown Van Gelder nu al 
flinke winst bij hun CO2-reductie.
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Gebruik van waterstof  
faciliteren, promoten en 
vernieuwen
“Air Liquide is, toen het in 1902 in Frankrijk werd 
opgericht, van oorsprong een zuur- en stikstof- 
bedrijf”, zegt Jaap Oldenziel, manager Public Affairs 

van Air Liquide Industrie. “Onze grondstoffen zijn 
lucht en elektriciteit. We zijn al heel lang bezig om 
die elektriciteit zo duurzaam mogelijk in te kopen. 
Interessant in dat verband is de nieuwe fabriek die 
we in Moerdijk gaan realiseren voor de productie 
van gasvormige zuurstof en stikstof, vloeibare zuur-
stof, stikstof en argon. Bijzonder aan deze fabriek is 
dat we hier elektriciteit uit windenergie gaan buf-
feren. Als het aanbod van elektriciteit groot is, 
nemen we die in en slaan we die op. Zodat we die 
kunnen aanspreken op momenten dat er weinig 
elektriciteitsaanbod is. Deze zeer energie-efficiënte 
fabriek zal in 2022 operationeel zijn en bespaart 
zo’n tien procent op het reguliere elektriciteitsver-
bruik.” 

Air Liquide is sinds 1993 in Rotterdam gevestigd. 
“We zijn hier gekomen omdat onze partners hier 
ook gevestigd zijn”, zegt Oldenziel. “En dus dragen 
ook wij bij aan het Klimaatakkoord. Zo zijn we bij-
voorbeeld actief betrokken bij de projecten Porthos 
(CO2-afvang en opslag onder de zeebodem) en 
H-Vision. In dat laatste project werken vijftien par-
tijen, waaronder Air Liquide, samen. Zij onderzoe-
ken de mogelijkheid voor grootschalige productie 
en inzet van blauwe waterstof ten behoeve van 
hoge temperatuurwarmte in de industrie. 
Tegelijkertijd oriënteren we ons op het gebied van 
groene waterstofproductie. Die technologie laat 
nog op zich wachten omdat de hoeveelheid duur-
zame elektriciteit die voorhanden is nu nog beperkt 

Rozenburgse site met  
prominent de world class  
H2 fabriek



is. Maar ook daarmee zijn op termijn flinke duur-
zaamheidsstappen te maken.”

Air Liquide: Wereldwijd 
marktleider 
Air Liquide is een Franse multinational en 
wereldwijd marktleider op het gebied van 
gassen, technologieën en diensten voor de 
industrie en de gezondheidszorg In 
Nederland is Air Liquide in 1931 opgericht. 
Het levert gassen aan vijfduizend 
industriële klanten en 24.000 patiënten en 
ziekenhuizen. In 2011 versterkte het bedrijf 
zijn concurrentievermogen door de 
verschillende bedrijfsculturen te 
integreren in één organisatie voor de 
Benelux.  

Duurzaam concentreren 
van aardappelsap met 
membranen 
Erik Koops, Director Energy Transition/Utilities bij 
aardappelzetmeelbedrijf Avebe, is optimistisch als 
het om CO2-besparing gaat. “We moeten nog een 
lang traject afleggen om tot een volledige CO2-
reductie te komen, maar zetten nu al belangrijke 
stappen in die richting.”
Zo maakt Avebe productieprocessen energiezuini-
ger en gaat verspilling tegen, zegt Koops. “We win-
nen niet alleen het zetmeel, maar ook het eiwit uit 
de aardappel. Eiwitwinning uit aardappelsap is een 
energie-intensief proces. Samen met Wafilin 
Systems ontwikkelden we een speciale methode 
om het energieverbruik te verminderen. De metho-
de heet Duurzaam Concentreren van aardappelsap 
met Membranen (DUCAM). Dit leidt tot energiebe-
sparing en een CO2-emissiereductie van 23 procent. 
Het project is uitgevoerd met Topsector 
Energiesubsidie van het ministerie van 
Economische Zaken.” 

Hij legt uit dat het gaat om het eiwit, dat onder 
meer wordt gebruikt voor diervoeding. “Het aard-
appelsap dat overblijft na de eiwitwinning dampen 
we in. Wat vervolgens rest is een sterk geconcen-
treerd product, protamylasse. Dit hele proces is 
zeer energie-intensief, maar met DUCAM besparen 
we een substantiële hoeveelheid energie én ook 
nog eens 400.000 kuub water in onze zetmeelfa-
briek in Ter Apelkanaal.”

Eind 2019 heeft Avebe de membraantechnologie in 
gebruik genomen in haar fabriek. Dat zal een CO2-
besparing van 13.000 ton per jaar op gaan leveren, 
vertelt Koops. “Een forse besparing ten opzichte van 
onze huidige uitstoot. We zetten hiermee een 
belangrijke stap richting het behalen van de klimaat-
doelen. Ook werken we aan andere vormen van CO2-
reductie , zoals het efficiënter maken van het drogen 
van producten en het elektrificeren van de stoom-
productie door middel van elektrische ketels.

Avebe: Alles uit de  
aardappel halen wat erin 
zit
Avebe werd in 1919 opgericht als 
‘Aardappelmeel Verkoop bureau’. Inmiddels 
is Avebe uitgegroeid tot een internationale 
coöperatie met ruim 2250 aangesloten 
Nederlandse en Duitse leden en 1300 
medewerkers wereldwijd. Avebe haalt 
‘alles uit de aardappel wat erin zit’: Zetmeel 
en hoogwaardige eiwitten. 
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Erik Koops, Director Energy 
Transition/Utilities Avebe
(Bert Buiring fotografie)
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Van aardgas naar biogas
Bertram de Crom, corporate manager 
Environmental Affairs van Cosun Beet Company: 
“Binnen Cosun werken we aan het strategisch pro-
gramma Sco2re. Daarin maken alle business groe-
pen plannen om 35 procent CO2 te reduceren in 
2030 en geven zij een doorkijk naar een CO2-
neutraal 2050.  Elke business groep stelt daarvoor 
een aantal scenario’s op hoe dat transitiepad vorm-
gegeven zou kunnen worden. Dat gaat deels om 
energiebesparing en deels om het vergroenen van 
de energievraag.” 

Cosun Beet Company heeft bij haar suikerfabrieken 
een robuuste vergistingsinstallatie staan die 
plantaardige reststromen van de suikerbiet vergist 
tot biogas. De Crom: “80 procent van dat gas 
voeden wij in op het openbare gasnet en tijdens 
onze bietencampagnes voeden we ook een deel 
van dat biogas in in onze ketels. Daarmee 
vergroenen we 10 tot 15 procent van onze 
aardgasvraag met ons eigen biogas. De komende 
jaren zal dat aandeel biogas verder toenemen.” 

Cosun beschikt over een innovatiecentrum waar 
energiespecialisten fulltime werken aan 
klimaatprojecten, vertelt De Crom. “En onze 
suikerfabrieken zijn volledig gemodelleerd. Dat 
betekent dat we achter de computer kunnen 
berekenen wat een bepaalde maatregel oplevert. 
Wat onze suikerfabrieken verder onderscheidend 
maakt van andere Europese suikerfabrieken is dat 
wij de warmte die we nodig hebben heel efficiënt 
inzetten op verschillende temperatuurniveaus. Ook 
dat levert een aanzienlijke energiebesparing op.”

Cosun Beet Company: 
Maximaal verwaarden van 
de suikerbiet
Cosun Beet Company (voorheen Suiker 
Unie) richt zich, samen met zo’n 
negenduizend leden-akkerbouwers, op het 
maximaal verwaarden van de suikerbiet. 
Naast het ontwikkelen, produceren en 
verkopen van suiker en suikerspecialiteiten 
worden alle onderdelen van de suikerbiet 
verwerkt tot producten voor voeding, 
groene energie, diervoeding en Betacal 
(kalkmeststof). Cosun Beet Company - 
Biobased Experts is onderdeel van Cosun 
Beet Company en richt zich op de 
ontwikkeling van biobased oplossingen die 
aansluiten bij de huidige trends in de 
samenleving en de vraag naar meer 
duurzame ingrediënten. 

Bertram de Crom, corporate 
manager Environmental Affairs 
van Cosun Beet Company

Praktijk
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Baanbrekende innovatie
Een baanbrekende innovatie, noemt Miklas Dronkers, 
algemeen directeur bij papierproducent Crown Van 
Gelder in Velsen, de productie van papier met suiker-
bietenpulp. “Wij zijn de eerste papierproducent ter 
wereld die dit op industriële schaal produceert. 
Baanbrekend omdat we daarmee een substantiële 
milieubesparing realiseren van 16 procent.” Het ‘sui-
kerbietenpapier’, luisterend naar de naam Crown 
Native, is samen ontwikkeld met Cosun Beet 
Company. Dronkers: “De reststroom van Cosuns pro-
ductieproces van suiker is een belangrijke grondstof 
voor het papier. Het wordt nu nog verwerkt tot vee-
voer of biogas, maar straks krijgt de bietenpulp een 
hoogwaardige toepassing waarbij de vezel vele malen 
in de papierkartonkringloop wordt hergebruikt.” 

Twee jaar aan onderzoek gingen aan Crown Native, 
dat begin 2021 op de markt wordt gebracht, vooraf. 
“We zochten naarstig naar een vezelbron die een 
deel van de houtvezels in papier kan vervangen”, 
zegt Dronkers. “Maar liefst 20 procent van Crown 
Native bestaat uit bietenpulp.”

De papierproducent is continu op zoek naar nieuwe 
productiewijzen die minder milieubelastend zijn 
en een forse CO2-reductie opleveren. De verwerking 
van bietenpulp is daar één van, aldus de algemeen 
directeur. “Door lokale sourcing worden aanzienlijk 
minder transportbewegingen gemaakt. Dat bete-
kent flink minder CO2-uitstoot en minder fijnstof. 
Ook vraagt dit productieproces minder water. En, 
doordat we een reststroom gebruiken, is er geen 
extra landbouwgrond nodig.“

Crown Van Gelder:  
Papier voor grafische en  
industriële toepassingen

Crown Van Gelder in Velsen is een middel-
grote, Nederlandse papierfabriek die ruim 
120 jaar bestaat. Ze vervaardigt houtvrij 
ongecoat papier voor grafische en techni-
sche toepassingen. In 2021 zal daar bieten-
papier aan toegevoegd worden. Het papier 
van Crown Van Gelder zorgt voor optimale 
prestaties in verschillende toepassingen, 
zo staat op haar website lezen. High Speed 
Inkjet papier voor gebruik in zowel publica-
ties als transactioneel en promotioneel 
drukwerk. Ook levert Crown Van Gelder 
papier voor zelfklevende labels en specifiek 
gebruik in verpakkingen waar voedselvei-
ligheid van belang is.

Miklas Dronkers, algemeen 
directeur bij papierproducent 
Crown Van Gelder

Praktijk
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Toen Dow zich vestigde in ons land koos het 
Amerikaanse bedrijf heel bewust voor het Zeeuwse 
Terneuzen. Zowel grond als arbeidskrachten waren 
hier volop aanwezig. En, de locatie is gesitueerd aan 
diep water. 
Dat het meeste water in de buurt zout was, nam 
het bedrijf op de koop toe, vertelt Jeroen Tap, 
contractmanager bij Dow. “Zeeland staat bekend 

als een provincie met beperkte natuurlijk 
zoetwateraanvoer. Toch kon onze fabriek lang toe 
met het zoete regenwateroverschot uit Belgische 
polders en deels, via verdamping, van ontzilt 
zeewater.”

Toename
In 1999 breidde Dow haar fabriek uit met een 

Twintig jaar geleden al werkten Evides Industriewater en Dow Benelux samen om de watervoorziening van 
haar petrochemische fabriek betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam te houden. Inmiddels is er een nieuw 
contract. “We hebben de duurzaamheidslat nu nog hoger gelegd.”

Voor een duurzame, betaalbare en 
betrouwbare watervoorziening 

Dow en Evides sluiten nieuw samenwerkingscontract

Wetlands pilot op het terrein  
van de DECO-plant van Evides  
in Terneuzen

Praktijk
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nieuwe naftakraker en daarmee nam het 
waterverbruik met zo’n dertig procent toe naar 
ruim twintig miljoen kuub. Het markeerde de start 
van de samenwerking met Evides Industriewater. 
“Een samenwerking die ervoor zorgde dat we onze 
waterinname aanzienlijk konden beperken”, zegt 
Tap. Hij kijkt niet alleen terug op twintig jaar 
samenwerking, maar ook op bijna drie jaar 
onderhandeling voor het nieuwe contract. “Als je 
een dergelijk intensieve en veelomvattende 
samenwerking aangaat, moet je de tijd nemen om 
elkaars wensen en eisen af te tasten.”

‘Onze samenwerking 
beviel zo goed dat 
er nu een nieuw 

samenwerkingscontract 
is gesloten’

Vier soorten water
Evides Industriewater levert de komende twintig 
jaar vier soorten water: koeltorenwater, demiwater, 
polished water en utility water. Tap: “Dow 
definieerde voor zichzelf vier duidelijke doel-
stellingen voor de nieuwe langetermijnlevering van 
water: duurzaamheid, kwaliteit, betrouwbaarheid 
en kosten.”
Van de twaalf miljoen kuub water, waarvan Evides 
proceswater maakt, komt vier miljoen kuub uit de 
Biesbosch via een 110 kilometer lange pijpleiding. 
Hoewel de watervoorziening in de Biesbosch niet 
onder druk staat, kan dat in de toekomst veranderen, 
legt Tap uit. “Je zult toch rekening moeten houden 
met droogtescenario’s en daarom kozen we voor een 
alternatieve waterbron: effluent van de rioolwater-
zuivering Terneuzen. Evides zuiverde al een deel van 
het effluent voor ons en zal die capaciteit fors uit-
breiden, waarbij ook ons eigen gezuiverd afvalwater 
wordt meegenomen.” Duurzaamheid speelt een rol 
door het koelwater voor te behandelen, zegt hij. “Als 
we ervoor zorgen dat de meeste voedingsstoffen, 
mineralen en bacteriën zijn verwijderd, hoeven we 
minder vaak te spuien.” 

Procesoptimalisaties
Senior projectontwikkelaar Piet de Boks van Evides 
Industriewater is al vanaf het begin betrokken bij 

de samenwerking met Dow Terneuzen. “Ik maakte 
de eerste tender in 1999 al van dichtbij mee”, zegt 
hij. “Onze samenwerking die daaruit voortvloeide 
beviel zo goed dat we nu een nieuw samen-
werkingscontract hebben getekend. Het was voor 
ons een goede leeromgeving om samen met 
provincie, waterschappen, gemeente en andere 
stakeholders samen te werken in het Zeeuwse 
watersysteem.”

Bijkomend voordeel van de lange samenwerking is 
dat zowel Evides Industriewater als Dow nog 
steeds procesoptimalisaties doorvoert. aldus Tap. 
“Evides Industriewater maakte al demiwater van 
retour stoomcondensaat. Tot nog toe gooiden we 
echter alle condensaatstromen bij elkaar. Een van 
de stromen bleek dermate verontreinigd dat het de 
reiniging bemoeilijkte. Wij zorgen er nu voor dat 
Dow die stroom gescheiden houdt zodat Evides 
beide stromen apart kan behandelen, En daarmee 
verbetert de betrouwbaarheid van de levering.”

‘We verdubbelden de capaciteit van 
de bestaande zuivering’

Nu de contracten getekend zijn, begint eigenlijk het echte werk 
voor Evides Industriewater. Tap: “Evides beheerde al een drietal 
fabrieken op en naast onze chemische site. Nu zal zij de 
bestaande fabrieken opknappen, uitbreiden en een tweede, 
even grote installatie bouwen naast de bestaande DECO-plant 
op het Dow terrein.”
De Boks: “Om aan de nieuwe wensen te voldoen, verdubbelden 
we de capaciteit van de bestaande zuivering. We moeten 
immers meerdere waterstromen vergaand zuiveren naar de 
gewenste hoge kwaliteit. Daarvoor hebben we zogenaamde 
scavangers nodig. Een systeem dat ionenwisseling gebruikt voor 
het verwijderen van organische stoffen. Voor de zuivering van 
het effluent gebruiken we verder een biologisch stabilisatie 
proces, ultrafiltratie en reverse osmosis technieken, die we ook 
opschaalden voor deze hernieuwde samenwerking.”

Praktijk
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Ruud van Mossevelde, coördinator programma 
Verduurzaming Industrie bij Rijksdienst Voor 
Ondernemend Nederland (RVO): “Wat kan ik nu 
doen om mijn organisatie te verduurzamen? Wat 
betekent de keuze die ik nu maak voor de toekomst 

van mijn bedrijf? Wat speelt er in mijn 
omgeving waarmee ik rekening moet 
houden? Hoe zit het met wet- en 
regelgeving? En, zijn er partijen waar-
mee ik kan samenwerken? Met al dit 
soort vragen kunnen ondernemers 
terecht op het platform 
Verduurzaming Industrie. Want wil je 
een goed antwoord op die vragen, dan 
helpt het als al deze kennis ook op één 
plek is te vinden.” 

Het platform Verduurzaming Industrie onder-
steunt bedrijven die serieuze stappen willen 
nemen met CO2-reductie en het verduurzamen van 
hun bedrijf, legt Van Mossevelde uit. “Vragen die 
binnenkomen worden opgepakt door VEMW of 
RVO. Afhankelijk van de vraag kan ook worden ver-
wezen naar het netwerk van adviseurs, installa-
teurs, contractors, branches en overheden.” 

Forse uitdaging
Er ligt een forse uitdaging voor de industrie om 
invulling te geven aan de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord. En dat stelt ondernemers natuur-
lijk voor veel vragen, zegt Van Mossevelde. “Er is 
behoefte, zo merken wij, om daarover te praten en 
ervaringen uit te wisselen.” 
In dat kader organiseert RVO samen met VEMW en 
de NVDE zogenoemde inspiratietours CO2-reductie 
industrie, vertelt hij. “Die vinden in verband met 
corona nu plaats via webinars. Elke keer staat een 
bepaald thema centraal. Ondernemers komen op 
deze manier ook in contact met andere bedrijven, 
die met vergelijkbare vraagstukken van verduurza-
ming bezig zijn. We zien dat dit heel inspirerend 
werkt. De verzamelde kennis en informatie bren-
gen we samen op het platform endie zal zich de 
komende jaren steeds verder uitbreiden.” 

Informatie, inspiratie én oplossingen samenbrengen in een toegankelijke, online omgeving voor en door 
ondernemers. Dat behelst in het kort het platform Verduurzaming Industrie, ontwikkeld door VEMW, RVO en 
netwerkpartner Fedec. Van Mossevelde: “We hebben een expertteam klaarstaan voor het beantwoorden van 
ondernemersvragen.”

‘We zetten ondernemers in de vijfde 
versnelling’

RVO heeft de opdracht om het beleid met betrekking tot de 
doelstellingen zoals verwoord in het Klimaatakkoord uit te 
voeren, zegt Van Mossevelde. “Dit betekent dat we de industrie 
helpen bij het oplossen van haar vraagstukken over 
duurzaamheid. Dat kan gaan over wet- en regelgeving, maar ook 
over infrastructuur of een passend instrumentarium. 
Ondernemers die in de ‘vijfde versnelling’ willen komen 
ondersteunen wij, zodat we de CO2-reductiedoelen uit het 
Klimaatakkoord gaan halen en een sterke duurzame industrie in 
Nederland realiseren.” 

‘Platform Verduurzaming Industrie 
bundelt alle informatie samen’

Ruud van Mossevelde, RVO

Ruud van Mossevelde,  
coördinator programma 
Verduurzaming Industrie bij 
Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland (RVO)

Beleid
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Het onderzoek in het kader van Project 6-25 werd 
uitgevoerd door Royal HaskoningDHV en PDC. 
Daaruit kwam naar voren dat er op grote schaal 
energie valt te besparen door efficiënter te werken. 
De grootste CO2-winst is te behalen met 
technieken op het terrein van warmte-integratie, 
ICT en flexibiliteit, aldus Van der Spek. 

Slim gebruik
Van der Spek: “Project 6-25 heeft de ambitie om in 
2025 zes megaton CO2 minder uit te stoten. Daarvan 
blijkt na een validatie onderzoek minstens drie 
megaton realiseerbaar te zijn. Circa één megaton 
CO2 valt door de industrie op korte termijn te 
besparen door slim gebruik van sensoren, data en 
kunstmatige intelligentie. Voor deze toepassingen 
zijn geen grote ingrepen in een fabriek nodig.” Ook 
zijn er voor de industrie besparingen te realiseren bij 
terugwinning van restwarmte op lagere 
temperaturen, warmte-pompen voor hogere 
temperaturen, hybride boilers, energie efficiënte 
magneetkoppelingen en predictive maintenance 
(nieuwe inzichten met data), legt hij uit. “En maar 
liefst 80 procent van mogelijke CO2-besparingen in 
de komende vijf jaar zit in vergroting van efficiency.”

Steeds grotere rol
Project 6-25 brengt door de programmatische 
aanpak producent en gebruiker bij elkaar en 
innovaties dichterbij de praktijk van industriële 
energiegebruikers, zegt Van der Spek. “De 
onafhankelijke studie van Royal HaskoningDHV en 
PDC naar de validatie van innovatieve 
technologieën levert daar een belangrijke bijdrage 
aan.”
Technologie speelt een steeds grotere rol bij het 
oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals 
de energietransitie, zegt hij. “FME zet zich in om die 
technologie een positieve bijdrage te laten leveren 

bij het vergroenen van de industrie, het versterken 
van de energie-infrastructuur en de verduurzaming 
van gebouwen en mobiliteit.”

FME en VEMW hebben laten onderzoeken of er in de industrie met toepassing van innovatieve, energie- 
besparende technieken de komende jaren extra CO2 valt te besparen. Dat kan, zegt Hans van der Spek, 
Programma directeur Energie, Duurzaamheid en Circulariteit bij FME. “We kunnen de komende vijf jaar  
minstens drie megaton CO2 minder uitstoten.” 

Drie megaton CO2-uitstoot besparen 
de komende vijf jaar. Kan dat?

SUPPORTING INDUSTRY TO BE MORE EFFICIENT AND COMPETITIVE IN 2025

Project 6-25

High-Level Overleg EZK-VEMW-FME 23 november 2020
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Bovenop de verbeteringen die al 
zijn gerealiseerd

De drie megaton CO2-emissiereductie die resulteert uit 
efficiencyverbeteringen komt bovenop de verbeteringen die de 
afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd. Deze hebben ervoor gezorgd 
dat de CO2-emissies in de industrie licht zijn gedaald bij een 
productiegroei van gemiddeld 7,5 procent. De allergrootste 
reductie van de 19,4 megaton CO2-reductieopgave tot 2030 
moet komen van elektrificatie van de warmtebehoefte in de 
industrie. Afvang, transport en opslag van CO2 (CCS) en 
hergebruik (CCU) van CO2 zijn daarbij onmisbaar, aldus VEMW. 
Ook groene en blauwe waterstof en de uitkoppeling van 
restwarmte met de gebouwde omgeving maken deel uit van dit 
transitiepad.

Beleid



Het beprijzen van CO2 is op zich een effectief instru-
ment om CO2-reductie en CO2-besparende techno-
logieën te stimuleren, zegt Grünfeld. “Daar zijn wij 
nooit op tegen geweest. Maar de nationale  
CO2-heffing zoals die er nu ligt werkt volgens 
VEMW averechts. En dat mag niet de bedoeling 
zijn.”
Grünfeld: “Het Europese Emissie Handelsysteem, 
ETS, is een bewezen effectief en efficiënt instru-
ment om CO2-uitstoot tegen te gaan. Bedrijven die 
te veel CO2 uitstoten moeten CO2-emissierechten 
kopen. Het systeem leidt niet alleen tot de gewens-

te CO2-reductie, maar ook CO2-reductie tegen de 
laagst mogelijke kosten. ETS geldt immers voor 
heel Europa, zowel voor de industrie als elektrici-
teits-productiebedrijven. Daarmee dekt het een 
groot aantal installaties.”

Tegendraads
Dat Nederland heeft besloten om bovenop het 
Europese ETS een eigen CO2-heffing in te voeren, is 
volgens VEMW niet zonder meer doeltreffend en 
efficiënt, aldus Grünfeld. “Wij vragen ons af hoe 
deze heffing, zoals die nu is vormgegeven, de 
gewenste CO2- reductie in de industrie zal opleve-
ren. Waarom? Omdat kostenverhoging kan leiden 
tot ongewenste economische effecten, zoals pro-
ductievermindering of zelfs het verdwijnen van 
industriële bedrijven uit Nederland. Natuurlijk zal 
je daarmee per saldo CO2-reductie kunnen realise-
ren, maar het is de vraag of dat daarmee ook op de  
meest doelmatige wijze gebeurt. Iedereen begrijpt 
dat zo’n instrument daardoor tegendraads is. En, 
dat willen we niet.”

Marktrijpe technologieën
Grünfeld: “Je zult bedrijven de middelen moeten 
geven om hun CO2-uitstoot te kunnen verlagen. Bij 
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‘Kabinet slaat plank mis 
met invoering van nationale 
CO2-heffing’

Hans Grünfeld, directeur van VEMW, windt er geen doekjes om: het besluit om een nationale CO2-heffing voor 
de industrie in te voeren, is een ondoordacht besluit. “Wij zijn niet tegen het beprijzen van CO2-uitstoot, maar 
wél zoals het kabinet nu wil. Dit is geen stimulans, maar ontmoedigt bedrijven juist om CO2-besparende 
maatregelen te nemen.”

Hans Grünfeld, directeur VEMW

Hans Grünfeld

Beleid



de nationale CO2-heffing zoals die er nu ligt, 
gebeurt dat niet. Er zullen voldoende marktrijpe 
technologieën voor de industrie beschikbaar moe-
ten zijn om CO2 te reduceren. In de elektriciteits- 
sector zijn die er wel. Daar kan van kolengestookte 
centrales worden overgestapt naar gascentrales. 
De technologie die daarvoor nodig is, is een markt-
rijpe technologie.” 

Business case
In de industrie zullen er nieuwe, grootschalige 
technologieën moeten worden ingezet, legt 
Grünfeld uit. “Dan moet je denken aan Carbon 
Capture and Storage (CCS), elektrificatie en bijvoor-
beeld waterstof. Maar voor al deze technologieën 

geldt dat daarvoor nu nog geen marktconform 
businessplan is te ontwikkelen. En dat is nu precies 
het pijnpunt, want de nationale CO2-heffing gaat 
daaraan voorbij. Ja, extra CO2-reductie is zeker 
mogelijk, maar uitsluitend en alleen als daarvoor 
een adequaat instrumentarium bestaat dat bedrij-
ven in staat stelt die CO2-reducties te realiseren en 
dus om heffing te voorkomen. Dan moet je ook 
denken aan een goede energie-infrastructuur en 
een adequate SDE++-subsidieregeling (Stimulering 
Duurzame Energieproductie, red.). Voor veel indu-
striële processen zijn CO2-efficiëntere processen 
nog niet beschikbaar en voor die bedrijven  
betekent de heffing dan ook louter een lasten- 
verhoging. Belangrijk daarbij is dat een nationale 
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CO2-heffing zich richt op vermijdbare CO2-emissies. 
Als je dat gezamenlijk tot een pakket maakt, dan 
valt er wat ons betreft over te praten.”

Positief
Dat het kabinet bedrijven dispensatierechten heeft 
gegeven tot 2024, vindt Grünfeld positief. “Het 
kabinet moet nu in de eerste plaats rekening hou-
den met de coronasituatie. Tweede is dat er op dit 
moment in Europa wordt gesproken over een aan-
scherping van de CO2-doelstellingen en dus ook de 
aanpassing van ETS. Het is verstandig dat 
Nederland nu eerst pas op de plaats maakt in 
afwachting van wat er in Brussel wordt besloten.
“Wat wij als VEMW zullen doen de komende 
periode is het gesprek met het ministerie van EZK 
aangaan om te komen tot een invulling van een 

CO2-heffing die ook echt functioneel is. Daarnaast 
zijn we met het Planbureau voor de Leefomgeving 
en kabinet in gesprek over een effectieve invulling 
van de SDE++ regeling. Die moet ook daadwerkelijk 
helpen om de onrendabele top van business cases 
van bijvoorbeeld elektrificatie of het gebruik van 
waterstof mogelijk te maken. Derde 
aandachtspunt is dat we met onze Europese 
collega’s streven naar een verdere aanscherping 
van CO2-reductie, zodat het beleid van landen 
daaromtrent meer en beter op elkaar aansluit. In 
goed Nederlands heet dat het creëren van een 
‘level playing field’.” 

Bedrijven krijgen dispensatie 
tot 2024

Het kabinet heeft besloten dat industriële 
bedrijven met een hoge CO2-uitstoot  een 
nationale CO2-heffing moeten gaan beta-
len. Deze komt bovenop het ETS, dat even-
eens een limiet stelt aan de CO2-emissies 
van bedrijven. Minister Wiebes (EZK) 
meent dat zij op deze manier meer worden 
gestimuleerd om bij hun investeringen 
rekening te houden met de gevolgen van  
CO2-uitstoot voor mens en milieu. De hef-
fing is deel van een breed pakket maatre-
gelen, dat industriële bedrijven stimuleert 
te investeren in verduurzaming. Dit is afge-
sproken in het Klimaatakkoord.
De invoering van de heffing stond gepland 
voor 2021, maar gaat gepaard met zoge-
noemde dispensatierechten die het effect 
van de heffing teniet doen. Het ministerie 
van Financiën verwacht dat hierdoor de 
heffing pas in 2024 gevolgen gaat hebben 
voor bedrijven die achterblijven bij het ver-
minderen van de CO2-uitstoot. Het kabinet 
kiest voor deze voorzichtige introductie 
van de heffing vanwege de economische 
crisis als gevolg van de coronapandemie. 
Het bedrijfsleven en ook VEMW hebben 
zich de afgelopen jaren fel tegen de CO2-
heffing verzet omdat het de concurrentie-
positie van Nederlandse bedrijven interna-
tionaal op achterstand zou zetten.

Illustratie: Dik Klut

Beleid



Van grote betekenis

“Over 77 dagen doen de Verenigde Staten weer 
mee met het Verdrag van Parijs.” Dat zei Joe 
Biden op 4 november jl.. Op de dag dat hij de 
eed aflegt als nieuwe president zal de VS weer 
toetreden en is het Klimaatverdrag weer zo 
goed als wereldwijd ondersteund. Dat is van 
grote betekenis. 

In de eerste plaats omdat CO2, zoals vaak 
gezegd, geen paspoort heeft. Het heeft dus 
geen zin als wij in Nederland of Europa enorm 
ons best doen om emissies te reduceren, 
terwijl men elders op de wereld vrolijk 
doorgaat met uitstoten. Dat leidt alleen maar 
tot verplaatsen van vervuilende activiteiten 
naar die regio’s waar men er minder zwaar aan 
tilt. Een wereldwijd geldend akkoord is daarom 
van groot belang. 

In de tweede plaats is het van groot belang dat 
de Verenigde Staten inzetten op het 
ontwikkelen van nieuwe technologie, die we 
nodig hebben om de transitie te volbrengen. 
Natuurlijk is het belangrijk dat we in 
Nederland elektrolyzers bouwen en onderzoek 
doen naar elektrisch kraken. Maar dat gaan we 
niet alleen hier voor elkaar boksen. Inzet van 
knappe koppen uit alle landen ter wereld is 
nodig. En als de VS zelf een actief 
reductiebeleid voeren, zal dat ook betekenen 
dat er meer middelen naar onderzoek en 
ontwikkeling gaan.

Maar tot slot is de belangrijkste reden om blij 
te zijn met de hernieuwde toetreding van de 
VS dat het laat zien dat de wereld eensgezind 
aan het klimaatvraagstuk moet werken. We 
zullen dat decennia lang moeten volhouden. 
Draagvlak daarvoor is essentieel en het helpt 
niet als de president van de VS een van de 
grootste twijfelzaaiers is. 

Ook Nederland gaat over een paar maanden 
naar de stembus. Het is te hopen dat een 
nieuw kabinet goed zal kijken naar wat er in de 
wereld is gebeurd. De verandering in Amerika 
geeft hoop voor de transitie. Maar het is ook 
heel belangrijk goed te kijken wat er in Brussel 
is bereikt sinds wij ons Klimaatakkoord 
hebben. Brussel heeft ons ingehaald. Daarom 
past het om nationale maatregelen zoals een 
CO2-heffing te heroverwegen in het licht van 
de nieuwe Europese realiteit.

Gertjan Lankhorst, 
voorzitter VEMW

Column
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De Commissie-Boelhouwer werd dit voorjaar op 
instigatie van de minister ingesteld. In haar advies 
concludeert zij dat de vaste zetels voor bedrijfsleven, 
landbouw en natuurterreinen vanuit hun achter-
grond in waterschapsbesturen niet van deze tijd zijn. 
De kwesties waarover bij waterschappen gedebat-
teerd wordt, gaan steeds meer over generiek water-
beleid. (Politieke) partijen die via ‘normale’ verkiezin-
gen gekozen worden in besturen kunnen die discus-
sies uitstekend voeren, meent de commissie.  Dat 
hoeven geen vertegenwoordigers van bedrijven te 
zijn die volgens het systeem van geborgde zetels zit-
ting nemen in waterschapsbesturen.

Initiatiefwetsvoorstel
Lambert Zwiers, voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Waterschapbestuurders namens 
bedrijven, keurt het plan af. Ook vreest hij dat het 

een voorbode is van het verdwijnen van waterschap-
pen, want die zouden dan wel eens kunnen opgaan 
in de provincies.
Onzin, vindt Laura Bromet, Tweede Kamerlid van 
GroenLinks. Zij diende onlangs een initiatiefwets-
voorstel in voor de afschaffing van vaste zetels voor 
bedrijven. 
Bromet: “Ongeveer éénderde van de zetels van de 
waterschappen wordt vooraf al vergeven. Dat vin-
den we niet democratisch en daarom willen we het 
aanpassen. Het heeft niets te maken met een 
afschaffing van waterschappen.”

Werkt uitstekend
Maar het principe van geborgde zetels functioneert 
volgens waterschappers uitstekend in de praktijk. 
Waarom wil GroenLinks dat dan veranderen?
Bromet: “De druk op waterschappen is enorm toe-
genomen door onder meer droogte en klimaatver-
andering. Belangen staan vaak lijnrecht tegenover 
elkaar. Nu is het zo dat bijvoorbeeld het boerenbe-
lang door de geborgde zetels oververtegenwoordigd 
is. Ze hebben zowel geborgde zetels als zetels van 
boerenpartijen in de verkiezingen. Het is wat ons 
betreft niet democratisch en het zorgt ervoor dat 
gevestigde belangen per definitie een grotere stem 
hebben dan belangen van hen die iets nieuws of 
anders willen. Ik wil dat waterschappen democra-
tisch zijn. Nederlanders laten dan met hun stem zien 
welke belangen ze zwaarder vinden wegen.”

Oneens
Lambert Zwiers en velen met hem zijn het volkomen 
oneens met Bromet. Zij bepleiten dat waterschaps-
verkiezingen juist heel democratisch zijn. 
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‘Schaf vaste zetels voor bedrijven 
in waterschappen níet af’
Moeten de geborgde zetels in de waterschapsbesturen worden afgeschaft? De Commissie-Boelhouwer vindt 
van wel. Een slecht idee, vindt Lambert Zwiers. En ook VEMW is er faliekant op tegen. Jongstleden juni stuurde 
minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) het commissieadvies naar de Tweede Kamer. 

Waterschapbestuurder Lambert Zwiers

Lambert Zwiers

Bestuur
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“De argumenten van zowel de Commissie-
Boelhouwer als GroenLinks kloppen niet”, zegt hij. 
“Waarom niet? Omdat de politiek meent dat er maar 
één vorm van democratie bestaat: De algemene 
democratie die is gebaseerd op verkiezingen waar 
het totale publiek aan kan deelnemen. Dat is onjuist, 
want er zijn vele democratische vormen.”
Hij verwijst naar hoogleraar staatsrecht Douwe Jan 
Elzinga, die eerder liet weten het initiatiefwetsvoor-
stel van GroenLinks ondoordacht te vinden. 

‘Afschaffing leidt 
onherroepelijk tot 

politisering van het 
waterschap. En dat 
moeten we te allen  

tijde voorkomen’

Zwiers: “Elzinga waarschuwt voor het plan van 
GroenLinks, omdat dit feitelijk betekent dat het 
waterschap een partijpolitieke arena wordt net als 
politieke arena’s in gemeenten en provincies. En dat 
keurt hij ten zeerste af. Want de waterschapdemo-
cratie is vooral een voorbeeld van belangenrepresen-
tatie die goed past bij een vorm van functioneel 
bestuur. Dat bewijs wordt nu al 750 jaar geleverd.”

Ook zegt Zwiers dat geborgde leden heel goed 
weten wat er op het spel staat. “Vanuit hun achter-
grond hebben zowel bedrijven, boeren als natuur-
terreinen veel met water te maken. Je hoeft hen niet 
uit te leggen dat waterschappen er zijn om zorg te 
dragen voor veilig, schoon en voldoende water. Een 
taak die juist steeds belangrijker wordt tegen het 
licht van klimaatverandering en droogte.”  

VEMW: Inbreng van bedrijfsspecifieke kennis 
is van groot belang

Roy Tummers, directeur Water van VEMW: “Het schrappen van 
geborgde zetels kan ertoe leiden dat waterschapsbesturen 
directe inbreng van bedrijfsspecifieke kennis omtrent het 
waterbeheer moeten missen. En dat is geen goede zaak. Juist 
omdat bedrijven gewend zijn om projectmatig te opereren, 
kunnen zij zorgdragen voor  de bewaking van een gezonde 
financiële huishouding binnen waterschappen. Maar ook als het 
aankomt op innovatie levert het bedrijfsleven specifieke inbreng. 
Zo zijn terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater 
succesvol bij waterschappen geïntroduceerd. 
Ook zijn er nog grote vraagstukken op te lossen, zoals op het 
gebied van zuivering van vreemde stoffen uit afvalwater. De 
kennis daarvoor zit grotendeels bij het bedrijfsleven. Geborgde 
zetels garanderen dat die technische en organisatorische kennis 
snel en efficiënt wordt ontsloten en ingebracht in het 
waterschapsbestuur.”
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Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten 
beter in kaart brengen welke risico’s een aspect als 
waterschaarste met zich meebrengt, zegt DNB. Met 
name in gebieden waar ernstige watertekorten zijn 
kunnen bedrijven, waaronder bier- en frisdrank- 
producenten, in de problemen komen: Zij zouden 
zomaar gedwongen kunnen worden om hun pro-
ductie te minderen of zelfs te staken. Maar niet 
alleen in extreem droge gebieden, ook in Nederland 
speelt de droogteproblematiek. Hoe kijkt een bank 
als Rabobank naar deze risico’s? Zij investeert 
immers in bedrijven en verleent grootschalige 
bedrijfskredieten. 

Francois Sonneville, senior analyst beverages 
(RaboResearch Food & Agribusiness) van Rabobank: 

“Wereldwijd beschikt Rabobank over tachtig analis-
ten, die kijken naar food -en agrisectoren. Ik kijk voor-
namelijk naar de biersector en dus ook naar het 
gebruik van water en welke rol dat speelt binnen de 
hele waardeketen. Water is een grondstof, voor 
zowel brouwers als toeleveranciers.”

Hoe belangrijk is waterbewustzijn? Is het een criteri-
um voor Rabobank om wel of niet financiële banden 
met een bedrijf aan te gaan? 
Sonneville: “Heel belangrijk. In mijn vorige functie 
keek ik naar institutionele beleggers. Daar zie je dat 
er een steeds grotere groep beleggers komt die pre-
cies wil weten waarin zij belegt. En hoe dat geld 
besteed wordt. 
Er zijn fondsen die niet-duurzame bedrijven uitslui-
ten en er zijn fondsen die zich bewust op duurzame 
bedrijven richten, de ESG (Environmental, Social 
and Governance)-fondsen. Als je als bedrijf zo breed 
mogelijk toegang wilt hebben tot de kapitaalmark-
ten, dan is het goed dat je je beleid daarop aanpast. 
Gelukkig zijn er meer en meer instituten, zoals 
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Maatschappij

‘Bedrijven die verstandig 
omgaan met water hebben  
een streepje voor’
Waterschaarste maar ook een tekort aan grondstoffen vormen 
in toenemende mate risico’s voor de financiële sector, stelde 
De Nederlandsche Bank (DNB) in een eerder gehouden 
onderzoek. Hoe gaan banken daarmee om? 

Francois Sonneville, Rabobank



accountantskantoren, die keurmerken afgeven 
waaraan wij kunnen zien of een bedrijf aan bepaal-
de duurzaamheidscriteria voldoet of niet. Vanuit 
een risico-point-of-view is water een belangrijk 
aspect dat wordt meegenomen in onze beslissing 
om kredieten te verstrekken aan een bedrijf of 
niet.”

Innovaties
Kijkend naar klimaatverandering en droogte, hoe 
anticipeert Rabobank op toekomstige ontwikkelin-
gen? 
“We kijken per sector wat de consequenties kunnen 
zijn van klimaatverandering en droogte. Neem bij-

voorbeeld het verbouwen van koffie, dat veel water 
vraagt. Wat gebeurt er klimatologisch gezien in 
regio’s waar koffie wordt geproduceerd en waar 
waterschaarste kan optreden in de toekomst? Is het 
dan wel verstandig om als financiële sector daarin te 
investeren? Wij kijken in die situaties naar wat de 
natuur ons aan water geeft en wat de technologie 
ons biedt om er beter mee om te gaan. 

“Kijkend naar de biersector dan zie je dat bedrijven 
bezig zijn nieuwe variëteiten gerst te ontwikkelen 
die minder water gebruiken, maar die ook beter 
voorbereid zijn op klimaatverandering en droogte. 
Wij vinden die innovaties, naast  duurzaamheid in 
de volle breedte, heel belangrijk. Innovatie is 
noodzakelijk om adequaat om te kunnen gaan met 
veranderende omstandigheden en om negatieve 
effecten zoveel mogelijk te verminderen. Daar 
hoort stijging van temperatuur bij, waterschaarste, 
maar ook voedselverspilling. Wij investeren graag 
in bedrijven die uitvindingen op dat gebied doen en 
helpen hen om innovaties naar de markt te 
brengen.” 

‘Duurzaamheid en dus ook water is een 
belangrijk criterium’

Sonneville: “Wat je ziet in het huidige klimaat is dat het steeds 
belangrijker wordt hoe een bedrijf zich maatschappelijk 
profileert. Als Rabobank hechten we daar ook zelf veel waarde 
aan. Purpose noemen we dat. Waarom doe je zaken met een 
bepaalde bank en waar staat die bank voor? Is zij alleen een 
vermogensverschaffer, of is het ook een bedrijf dat zichzelf een 
maatschappelijke functie oplegt en daarnaar handelt? In dat 
kader geven wij  
Green Bonds uit, groene obligaties. Het rentepercentage is 
afhankelijk van de mate waarin een bedrijf aan bepaalde 
duurzaamheidscriteria voldoet. Staat het hoog op de 
duurzaamheidsladder, dan krijgt een bedrijf betere voorwaarden 
voor een lening. Dat is ook in sterke mate gerelateerd aan hoe 
een bedrijf met water omgaat.”

‘Belangrijk dat bedrijven 
investeren in 
waterbesparende 
technieken’ 

“Als we naar bierbrouwers kijken, dan 
krijgen zij op twee manieren te maken 
met water”, zegt Sonneville. “Water 
speelt een rol in hun brouwproces en 
bij het schoonmaken van lege flesjes. 
Hergebruik van die flesjes vermindert 
enerzijds de CO2-uitstoot, maar kost 
anderzijds ook water. Buiten de 
poorten van een bierbrouwer vraagt 
het groeiproces van gerst en hop ook 
veel water. Er is ongeveer 330 
hectoliter water nodig om 1 hectoliter 
bier te maken. Van die 330 hectoliter 
wordt maar liefst 324 hectoliter 
gebruikt voor gerst en hop, voordat 
deze grondstoffen in de brouwerij 
komen. We zien dat bierbrouwers, 
zoals Heineken, mondiaal initiatieven 
ontplooien om te kijken hoe zij het 
watergebruik in hun brouwerijen 
kunnen reduceren. Wij, als bank, 
vinden het uitermate belangrijk dat 
brouwers investeren in technieken die 
het watergebruik verminderen. En, dat 
zij ook toeleveranciers helpen en 
motiveren om grondstoffen minder 
waterintensief te maken. Zo creëer je 
een win-winsituatie.”
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‘Door te innoveren anticipeer je op 
klimaatverandering en droogte’
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‘Zorg voor een adequaat  
reguleringssysteem’

Bij de aanleg van een geïntegreerde nationale infrastructuur, die een 
slimme combinatie is van gas- en elektriciteitsleidingen, zul je over 
een adequaat reguleringssysteem moeten beschikken voor 
waterstof, elektriciteit en aardgas, aldus Grünfeld. “Ons advies luidt: 
Stel als overheid een beheerder voor het waterstofnetwerk aan. 
Gebruikers van dat netwerk weten dan precies welke regels er 
gelden. Ook dit advies laat de kabinetsreactie onbesproken.”

Het TIKI-advies geeft de richting aan om een versnel-
de uitrol van infrastructuur mogelijk te maken. Die 
uitrol is voorwaarde voor een succesvolle industrie-
transitie, zegt Grünfeld die deel uitmaakte van de 
Taskforce die destijds door de minister in het leven 
werd geroepen. “Helaas  moeten we constateren dat 
op sommige onderdelen het advies niet is overgeno-
men of onjuist wordt begrepen. Een aantal aan-
scherpingen is derhalve dringend gewenst. Daarover 
zullen we nu met minister Wiebes in gesprek gaan.”
Grünfeld zegt in het algemeen de kabinetsreactie 
bemoedigend te vinden. “Veel van onze adviezen 
worden opgevolgd. Maar als je beter kijkt naar de 
reactie, dan valt op dat er nog veel onduidelijkheden 
en onjuistheden in staan.”

MIEK
Een punt van zorg is het MIEK, aldus Grünfeld, een 
tweejarig voortschrijdend nationaal infrastruc-
tuur-investeringsplan. Het MIEK combineert de 
bestaande investeringskaders voor elektriciteit en 

aardgas met nieuwe investeringskaders voor water-
stof en CO2. Samen moeten deze een geïntegreerde 
nationale infrastructuur opleveren, die de industrie 
in haar transitie faciliteert, legt hij uit. Ook moeten 
ze voldoen aan de vraag van energieproducenten en 
overige energiegebruikers. 
Grünfeld: “Helaas ontbeert het MIEK een wettelijke 
basis. Een goede implementatie wordt daardoor 
bemoeilijkt en versnelling van de industrietransitie 
blijft daardoor uit. Dat ontmoedigt bedrijven om 
honderden miljoenen euro’s te investeren in de 
industrietransitie.” 
Pertinent onjuist is dat de kabinetsreactie spreekt 
over een MIEK voor de industrie, zegt hij. “Want net-
beheerders mogen gebruikers wettelijk geen voor-
rang verlenen bij de aanleg van transportcapaciteit. 
Toch staat dit wel in de kabinetsreactie. Ook daar-
over zullen met de minister in gesprek moeten 
gaan.”

‘De grootste ontbrekende 
schakel is het gemis van 
overheidsregie’

Voorfinanciering
Er dient een oplossing gevonden te worden voor de 
voorfinanciering van energie-infrastructuur, zegt 
Grünfeld. “Die investeringsbeslissingen moeten nu 
al worden gemaakt, terwijl die verbindingen er pas 
jaren later komen. Enige zekerheid of die verbindin-
gen te zijner tijd ook daadwerkelijk volledig worden 
gebruikt ontbreekt, waardoor het risico om hierin te 
investeren uitermate groot is. Als Taskforce hebben 
wij gezegd dat het belangrijk is dat die investerings-

Kabinetsreactie op TIKI-advies niet 
op alle punten bemoedigend
In oktober reageerde minister Eric Wiebes van EZK op het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur 
Klimaatakkoord Industrie (TIKI). In de kamerbrief wekt hij de indruk het TIKI-advies goeddeels over te nemen. 
Maar bij nadere lezing blijkt dat toch niet het geval, zegt VEMW-directeur Hans Grünfeld.

Maatschappij
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Technische briefing TIKI aan 
kamerleden

24 november jl. hebben de leden van de Taskforce met de drie 
kamerleden Harbers (VVD), Mulder (CDA) en Sienot (D66) van 
gedachten gewisseld over het TIKI-advies, zegt Grünfeld. “Zij zijn 
unaniem van mening dat het adviesrapport dat wij eerder dit jaar 
aanboden aan minister Wiebes glashelder is. Dat betekent dat zij ons 

advies ondersteunen en zich daarvoor sterk maken in de Kamer. 
Ook onderstrepen zij de noodzaak om haast te maken met de 

uitvoering van het advies. Mijn dringende advies voor  een 
wettelijk kader voor het MIEK, het Meerjarig 

Investeringsplan Energie en Klimaat, en regulering 
van een nationale waterstof- en CO2-

infrastructuur is niet onopgemerkt gebleven. In een 
overleg met de minister drong een van de kamerleden er bij de 

minister op aan om hierover in overleg te treden met de Taskforce.”

beslissingen nu tóch moeten worden genomen. Het 
‘Wopke- Wiebesfonds’ zou daar heel geschikt voor 
zijn. Dit is een ‘Nationaal Groeifonds’, waarvoor de 
komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro kan wor-
den geleend. Dat geld moet worden gebruikt voor 
langetermijninvesteringen, zoals projecten in de 
kennisontwikkeling, infrastructuur, onderzoek en 
innovatie. Helaas zien we in de kabinetsreactie op 
het TIKI-advies hier niets van terug.”
Grünfeld: “We hebben ook gezegd: Kijk of er een 
businessplan te maken is voor een grensoverschrij-
dend netwerk voor waterstof en CO2. Dat betekent 
dat de industriecluster Chemelot in Limburg en 
industrie in Zeeland zouden kunnen worden aange-
sloten op zo’n CO2-netwerk, waardoor zij in staat 
worden gesteld om bijvoorbeeld CCS (Carbon 
Capture and Storage, red.) toe te passen. Indien er 
voor een dergelijk netwerk een goed businessplan 
gemaakt kan worden, dan bied je de industrie op 
korte termijn de mogelijkheid om CO2 te reduceren. 
Maar ook dit lezen we niet terug in de kabinetsreac-
tie.”

Zeer complex
De belangrijkste ontbrekende schakel in de kabi-
netsreactie is het gemis van overheidsregie, consta-
teert Grünfeld. “Het uitrollen van een energie-infra-
structuur is immers een zeer complexe aangelegen-
heid. Investeringen kun je alleen doen als die in lijn 
zijn met bestemmingsplannen en ruimtelijke orde-
ningsplannen. Daarvoor moet goedkeuring zijn en 
met name daar zal de overheid een centrale rol in 
moeten vervullen. Ik had verwacht en gehoopt dat 
de overheid die rol voor haar rekening had genomen, 
maar ik lees dat niet in de kabinetsreactie terug.”
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Marcel Barendregt, Unithoofd Vastgoed en Infrastructuur bij het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, is de nieuwe voorzitter van het 
SectorTeam Ziekenhuizen. Hij volgt Donald Huigen op.

Marcel Barendregt heeft er zin in, zegt hij. “Ik ben al jaren lid van het 
SectorTeam Ziekenhuizen en weet wat er allemaal speelt binnen onze 
sector op energiegebied. Toen ik gevraagd werd om Donald Huigen op te 
volgen, was mijn antwoord een volmondig ja.”
Barendregt zegt dat de leden van het SectorTeam een representatieve 
doorsnee zijn van de ziekenhuizen die we in ons land hebben: Van groot 
tot klein, van universitaire tot streekziekenhuizen. “Het is belangrijk dat 
het SectorTeam Ziekenhuizen zijn werk in de toekomst kan blijven doen. 
Mede daarom was ik gevleid toen ik als nieuwe voorzitter werd gevraagd. 
Ik weet uit ervaring dat het vaak lastig is om iemand te vinden die het 
voortouw wil nemen, want zo’n voorzitterschap komt toch naast je regu-
liere werk. Maar het leuke en interessante is dat de problematiek die we in 
het SectorTeam bespreken ook terugkomt in mijn dagelijkse werk.”

Hechte club 
Barendregt: “In het SectorTeam Ziekenhuizen zitten we met collega’s van 
verschillende pluimage aan tafel. Dat kan een manager exploitatie zijn 

van een ziekenhuis, maar ook een energiecoördinator. 
Het is een hechte club van enthousiaste en betrokken 
mensen met een gemeenschappelijk belang: Het 
delen van kennis en ervaring op het gebied van energie 
en water. En, van elkaar leren, daar gaat het natuurlijk 
ook om.” 

Een uitgebreid interview met de nieuwe voorzitter van 
het SectorTeam Ziekenhuizen vindt u terug op onze 
website www.vemw.nl

Marcel Barendregt, 
nieuwe voorzitter 
SectorTeam Ziekenhuizen

Wat doet het SectorTeam 
Ziekenhuizen

Een goede en betrouwbare energievoorzie-
ning is voor ziekenhuizen letterlijk van 
levensbelang. Denk aan warmtekrachtkop-
peling en aggregaten om de energievoor-
ziening onder alle omstandigheden in 
stand te houden. Binnen het SectorTeam 
Ziekenhuizen biedt VEMW ziekenhuizen 
gelegenheid om vraagstukken omtrent 
energievoorziening te bespreken en oplos-
singen aan te dragen voor problemen die 
zich op dit gebied kunnen voordoen.

VEMW is Donald Huigen veel dank verschuldigd, zegt Hans 
Grünfeld. “Hij heeft de afgelopen jaren het SectorTeam 
Ziekenhuizen niet alleen voortreffelijk geleid, maar ook mede 
vorm gegeven. Als voorzitter heeft Donald samen met de leden 
ervoor gezorgd dat vaak ingewikkelde kwesties toegankelijk en 
bespreekbaar werden gemaakt. Met name met de Leidraad 
Noodstroomvoorziening, die onder zijn voorzitterschap tot 
stand is gekomen, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. Hij 
was een inspirerend voorzitter van het SectorTeam, leden 
werkten met veel plezier en oplossingsgericht samen. Marcel 
Barendregt heeft nu het stokje van hem overgenomen. Ik wens 
hem als kersverse voorzitter veel succes toe de komende jaren!” 

Praktijk


