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1 Geachte Voorzitter, 

 
Bijgaand treft u de Routekaart Elektrificatie Industrie. Met deze Routekaart wordt 
een eerste invulling gegeven aan de vraag van uw Kamer bij de motie Van der 
Lee/Kröger (TK 2020/2021 32813 nr 628). Deze motie vraagt naar de samenhang 
tussen duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie en 
verzoekt dit te betrekken bij het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat.  
 
In deze Routekaart treft u een vooruitblik naar de momenten waarop 
technologieën beschikbaar zijn voor elektrificatie van de industrie, een inschatting 
van het technisch potentieel van elektrificatie en aanbevelingen om bestaande 
belemmeringen weg te nemen. Daarmee kan deze Routekaart ook als een 
stappenplan voor de komende jaren worden beschouwd. 
 
Ik ben blij dat de Routekaart er ligt, want elektrificatie, zowel directe elektrificatie 
als indirecte via de groene waterstofroute, vormt een belangrijke schakel in de 
verduurzaming van onze industrie. De samenhang met tijdig beschikbare 
infrastructuur, waar ook in de Routekaart aandacht voor wordt gevraagd, maakt 
de link met het in de motie genoemde Meerjarenprogramma evident. Over dit 
meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) wil ik u voor de 
kerst nader informeren. 
 
De elektrificatie van de industrie en de aanbevelingen in de Routekaart raken aan 
diverse beleidsvraagstukken, zoals vragen rond flexibilisering van het 
energiesysteem en stimulering waar nog niet vanzelf een businesscase ontstaat. 
Ik laat aan een nieuw kabinet over om op de aanbevelingen te reageren.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie


