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1 Samenvatting
Wat voor u ligt is de bouwsteen CES NZKG (zie figuur 1, fase 1 en 2A)
overeenkomstig het Programma van Eisen CES in het kader van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en het
Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI). Deze bouwsteen CES
NZKG bevat de resultaten van de inventarisatie van energievraag en –aanbod
van de industrie naast de investeringsplannen van de netbeheerders en de
Integrale Infrastructuurverkenning 2030 - 2050 van de netbeheerders zijn
gelegd. Dit geeft een beeld van of de huidige investeringsplannen van de
netbeheerders voldoende zijn om de toekomstige energiebehoefte te
faciliteren, of dat er opgeschaald moet worden. Dit is een aanvulling ten
opzicht van de reeds gedane Systeemstudie Noord-Holland 2050 (2019) en de
Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG (2018). Naast de energiebehoefte
van bedrijven zit ook de behoefte vanuit andere sectoren in de scenario’s,
gezien de functie van NZKG als energy-hub.
Ook zijn er voorlopige conclusies te trekken op een meer strategisch niveau.
Geïnterviewde bedrijven hebben inzicht gegeven in hun plannen, ambities en
afwegingen. Welke rode draad zien we hierin, welke kansen voor synergie en
samenwerking blijken hieruit? In de uitkomsten van de bouwsteen CES NZKG
worden reeds enkele aanbevelingen gedaan.

Fase
1.

Oplevering

Inventarisatie vraag en aanbod bedrijven + strategische
keuzes m.b.t. energie(dragers) voor de komende 10

April 2021

jaar met een doorkijk naar 2050.
2.

Netberekening door de netbeheerders met specifiek
aandacht voor regionaal en nationaal energiesysteem.

April 2021 (A)

Onbekend (B)

3.

Op basis van onderbouwde nut-noodzaak doorrekenen
investeringen en nadere analyse financiering publiek en

Juni 2021

privaat, inclusief ruimtelijke inpassing.
Figuur 1: fasering aanpak CES NZKG
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Hoe te komen tot een definitieve CES
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 1 juni als
deadline gesteld voor het opleveren van de definitieve CESsen. Voor het
NZKG betekent dat, kijkend naar de gefaseerde aanpak, dat de fasen 2B en 3
nog moeten worden doorlopen (dit zijn de fasen B- deels- en C van het PvE
CES). Fase 2B is een integrale doorrekening door de netbeheerders waaruit
moet blijken welke energie-infrastructuur moet worden aangelegd. De
netbeheerders hebben aangegeven deze doorrekening pas op z’n vroegst in
Q2-3 te kunnen doen. De nationale en regionale infrastructuur moeten daarbij
nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. Komt bij dat NZKG als energyhub
ook belangrijk is naar andere sectoren (o.a. gebouwde omgeving, mobiliteit,
datacenter, werken). Fase 3 is een concrete investeringsagenda inclusief
fasering, financiering en ruimtelijke inpassing. De netbeheerders kunnen
echter pas doorrekenen wanneer de data achter de CESsen van alle
industrieclusters hetzelfde detail- en kwaliteitsniveau hebben. Het systeem
moet namelijk als geheel worden doorgerekend en niet per cluster apart.
Tevens moeten andere ontwikkelingen in acht worden genomen (o.a. RES,
NAL). Doorrekening kan volgens de netbeheerders daarom pas op zijn vroegst
na de zomer plaatsvinden.
Tevens is een investeringsagenda voor het NZKG wenselijk. Een
investeringsagenda NZKG vraagt nog om een intensief proces waarbij vanuit
de verschillende thema’s/modaliteiten wordt gekeken wat de no-regret
projecten zijn, waar andere prioriteiten liggen en de investeringen die nodig
zijn. Hiervoor zullen ‘coalitions of the willing’ moeten worden geformeerd
tussen publieke en private partijen. Voorbeeld hiervan is de versnelde
aanlanding van Wind op Zee (VAWOZ) om in grote behoefte aan elektriciteit
te voldoen. Hierin werken Rijk, Tata, Tennet, Provincie en Vattenfall samen
om invulling te geven aan de grote extra elektriciteitsvraag zoals uit de
bouwsteen CES NZKG blijkt. Niet uitgesloten wordt dat andere partijen zich
hier nog bij aansluiten of nog meer no-regret projecten nodig zijn. Voor
waterstof gaat het onder ander om nationale en regionale backbone en
distributienet. Overigens wil dit niet zeggen dat er geen projecten zijn in het
NZKG, hiervoor wordt verwezen naar het Regioplan NZKG (2020). Daarnaast
wordt verwezen naar de provinciale aanpak en strategie om te komen tot een
geïntegreerd energiesysteem.
Samengevat gaat er aan onderstaande punten in april-mei gewerkt worden
met netbeheerders, de bedrijven en overige stakeholders in het NZKG om te
komen tot een volledige CES:
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Het identificeren van knelpunten en oplossingen in de energieinfrastructuur: in nauw overleg met de netbeheerders, maar zonder
totaaldoorrekening.
Concrete investeringsagenda inclusief fasering, financiering en waar
mogelijk ruimtelijke inpassing, zoveel mogelijk ondersteund door
publiek-privaat commitment (‘coalitions’).
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Introductie

De Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) is gemaakt
om inzicht te geven in de concrete energievraag van de industrie in het NZKG
richting 2050, zodat tijdig de noodzakelijke energie-infrastructuur kan worden
aangelegd.

2.1

CES moet voorzien in behoefte aan zekerheid

In het Klimaatakkoord (2019) staat dat de energie-infrastructuur sterk
voorwaardenscheppend is voor de energietransitie en dat infrastructuur voor
alle energiedragers verder ontwikkeld moet worden om tijdig voldoende
capaciteit beschikbaar te hebben. Dit besef is de afgelopen twee jaar steeds
urgenter geworden. De conclusie van de Systeemstudie energie-infrastructuur
Noord-Holland 2050 (2019) was reeds dat de overstap naar duurzame
energiebronnen en stijgende energievraag het elektriciteitsnetwerk in NoordHolland overbelast, en dat voor verduurzaming van de industrie waterstof-,
warmte- en CO2 infrastructuur moet worden aangelegd. Dit blijkt ook uit het
Regioplan NZKG (2020) waarin de verduurzamingsplannen van de industrie in
het Noordzeekanaalgebied staan. Op landelijk niveau is dit vraagstuk verder
uitgewerkt door de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI),
ingesteld door Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In 2020
overhandigde de TIKI haar advies over de knelpunten en oplossingen met
betrekking tot energie-infrastructuur die voor de industrie belemmerend
werken om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen.
Inzicht in energiebehoefte nodig om kip-ei probleem te doorbreken
Een grote vertragende factor in het realiseren van benodigde energieinfrastructuur is het ‘kip-ei’ probleem. Onzekerheid over vraag en aanbod leidt
tot een impasse waar we door groeiend wederzijds commitment tussen de
netbeheerders en de industrie uit moeten komen. De CES moet partijen aan
zowel vraag- als aanbodzijde de benodigde zekerheid verschaffen.
Onbeantwoorde vraagstukken
De TIKI heeft een aantal aanbevelingen gedaan om het kip-ei probleem te
doorbreken. De CESsen zijn hier onderdeel van, net als het
Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en
Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) waarin ontwikkelingen
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samen moeten komen en leiden tot een infrastructuur investeringsagenda.
Bepaalde vraagstukken zijn echter nog niet opgelost en vragen om aandacht.
De huidige wettelijke kaders omtrent rollen, bevoegdheden en financiering
zijn niet toereikend om doelstellingen te realiseren. Hier is duidelijkheid over
nodig om in de definitieve CES NZKG de ambities en doelen te kunnen
vertalen naar concrete infrastructuur projecten waardoor voor bedrijven in het
NZKG maar ook de netbeheerders de noodzakelijke zekerheid ontstaat om
tijdig te investeren. Belangrijk hierbij is dat verschillende partijen binnen en
buiten het NZKG intensiever gaan samenwerken om integrale ontwikkeling
van energie-infrastructuur op verschillende schaalniveaus mogelijk te maken.
In een nog verder te ontwikkelen publiek-private keten waarbij vraag,
aanbod, opslag, transport en beleid meer op elkaar zijn afgestemd. Dit vraagt
ook om meer afstemming tussen de clusters.
De CES is input voor het MIEK en PIDI. Hierin moeten verschillende trajecten
samenkomen en leiden tot een integrale investeringsagenda. De industrie is
uiteraard niet de enige gebruiker van de energie-infrastructuur. Benodigde
infrastructuur moet dus bezien worden in de context van o.a. de
Verstedelijkingsstrategie MRA, NOVI, Regionale Energie Strategieën,
Nationale Agenda Laadinfrastructuur etc. De CES is een bouwsteen voor
andere trajecten. In bijlage D wordt de samenhang tussen de CES NZKG en
andere trajecten nader toegelicht. Ten tijde van het opstellen van de CES
NZKG zijn het MIEK en PIDI nog in ontwikkeling. Omdat het
besluitvormingsproces rondom CES en MIEK nog niet is uitgekristalliseerd, is
deze concept CES nog op hoofdlijnen en niet volledig.

2.2

De energietransitie van de industrie in het NZKG

Het NZKG is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en beslaat het
gebied van IJmuiden tot en met de haven van Amsterdam. Het gebied wordt
gekenmerkt door de aanwezige maakindustrie. Staalproducent Tata Steel in
IJmuiden is de grootste speler. Het bedrijf is met 12.4 Mton CO 2 uitstoot
(inclusief de Velsen centrales) verantwoordelijk voor het grootste deel van de
CO2 uitstoot in het NZKG (86%). Waar staal centraal staat in de IJmond, is
dat voedselverwerking in de Zaan. Verder richting Amsterdam in het
havengebied zitten veel op- en overslag partijen. De haven van Amsterdam is
de 4de haven van West-Europa en de grootste benzinehaven ter wereld. Er is
in de haven veel specialistische kennis op gebied van opslag en overslag van
brandstoffen aanwezig. Verdeeld over de rest van het NZKG zitten bedrijven
die actief zijn in uiteenlopende sectoren zoals papier, energie en asfalt. Net
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buiten maar nauw verbonden met het NZKG, ligt Schiphol. Het is de op drie
na grootste luchthaven van Europa. De hoge passagiers- en vrachtvolumes
maken Schiphol een grootverbruiker van fossiele brandstoffen. Gezien de
hubfunctie van de luchthaven in het transportsysteem zijn er kansen hier niet
alleen voor de luchtvaart, maar ook voor andere modaliteiten een grote slag
te maken. Het economische belang van de industrie en havens in het NZKG is
groot. Niet alleen regionaal maar ook nationaal door toenemende
toegevoegde waarde en export. De toegevoegde waarde die in het NZKG
wordt gegenereerd bedraagt bijna 9 miljard euro (bron: Ruimte Intensivering
Monitor). Door de diversiteit van economische activiteiten en de spin-off naar
andere sectoren draagt de industrie daarnaast bij aan veerkracht van de
economie van de MRA.
Totale CO2 uitstoot Nederlandse industrie = 62.1 Mton.
Totale CO2 uitstoot NZKG = 14.4 Mton = 23% van Nederlandse industrie.
Tata Steel (incl. Velsen centrales) = 12.4 Mton = 86% van NZKG uitstoot.
Kenmerken Noordzeekanaalgebied
Om het unieke karakter nader te duiden worden de meer bijzondere aspecten
kort uitgelicht:
a) Geografische ligging NZKG aan de Noordzee biedt mogelijkheden voor
aansluitingen op internationaal energienetwerk en verder draagt de
ligging ten opzichte van andere industrieclusters, met name Groningen
en Rotterdam, bij aan het benutten van kansen voor het gezamenlijk
ontwikkelen van een waterstof en CO2 netwerk. Hier lopen reeds
meerdere initiatieven.
b) Aanwezigheid van meerdere zeehavens (inclusief Den Helder). In Den
Helder komt momenteel 90% van het aardgas - dat geproduceerd
wordt in de gasvelden op de Noordzee - aan land. In deze regio zijn
vergaande plannen om een (blauwe) waterstoffabriek te bouwen die
dit aardgas omzet in waterstof en daarmee de nationale backbone
voedt. Daarnaast zullen toekomstig te realiseren windparken op zee
aanlanden in Den Helder.
c) Internationaal vestigingsklimaat met sterke economische clusters als
Schiphol, Greenport Aalsmeer, Zuidas en datacenters.
d) Geen eendimensionale industrie maar diversiteit aan sectoren
verspreid over het gebied met eigen processen en eisen ten aanzien
van energie-infrastructuur.
e) Het NZKG is een sterk verstedelijkt gebied waardoor integraal naar
opgaven moet worden gekeken. Ruimteproblematiek is groot en leidt
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tot transformatie en herstructureringsopgave. Multifunctioneel
ruimtegebruik is essentieel alsook een nauwkeurige afweging van wat
moet hier, wat kan elders.

Figuur 2: positionering NZKG
f) Het NZKG is een connectiviteitshub door goede bereikbaarheid niet
alleen via weg, spoor, water en lucht maar ook via energieinfrastructuur (CO2, waterstof, aardgas, elektriciteit en warmte).
g) Aanwezigheid van meerdere kennisintensieve bedrijven in het NZKG
als ook de nabijheid van de stad is kans om bijdrage te leveren aan de
internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam
enerzijds en de BV Nederland anderzijds. Dit maakt het NZKG een
geschikte broedplaats voor innovaties.
h) Regionaal samenwerkingsverband in het Bestuursplatform NZKG en
Bestuursplatform Energietransitie NZKG.
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Regionale strategie
Het NZKG is een belangrijk energie- en grondstoffencluster, met
toonaangevende (staal)industrie, internationale ladingsstromen van fossiele
brandstoffen en belangrijke nuts- en energievoorzieningen voor de stedelijke
regio. De kenmerken van het NZKG creëren kansen om het gebied nog
sterker te positioneren als energy-hub, waarbij het vooral belangrijk is om
vraag-aanbod, opslag en transport te clusteren. Door hier te investeren in
toekomstbestendige energie-infrastructuur en versnelling van de
energietransitie kan het NZKG een belangrijke bijdrage leveren aan de
nationale en Europese klimaatdoelstellingen. Deze ambitie is door regionale
partijen in gezamenlijkheid uitgewerkt in de Ontwikkelstrategie
Energietransitie NZKG (2018) en het hieruit voortkomende document
Noordzeekanaalgebied- vliegwiel voor een duurzame toekomst. In de
Ontwikkelstrategie worden vier ruimtelijk-economische ontwikkelrichtingen
onderscheiden, waaronder drie innovatiesporen (CCU, H2 en biobased
brandstoffen). Per energiedrager is een aanpak en strategie opgesteld.
Daarnaast speelt de Systeemstudie Noord-Holland (2019) een belangrijke rol
omdat die inzicht heeft gegeven in de benodigde infrastructurele
randvoorwaarden voor de energietransitie in Noord-Holland. Vanuit deze
producten en hetgeen door de bedrijven zelf reeds in gang is gezet, begint het
CES niet vanaf nul. Het NZKG heeft met Athos, H2ermes, Everest, Transitie
Hemweg en de Zaanse Industrie een aantal onderscheidende projecten.
Nog niet verder uitgewerkt maar wel eerder benoemd en belangrijk bij de
aanpak van de CES NZKG is de ruimtelijke inpassing in de boven- en
ondergrond. De energie- en grondstoffentransitie kan gezien de ruimteschaarste niet los worden gezien van een herstructurerings- en
transformatieopgave. Vandaar de NOVI-aanpak en de
Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam. Deze hebben een eigen
planning en besluitvorming waar doorlopend afstemming mee dient plaats te
vinden. Daarnaast zijn separate afspraken gemaakt met Zaanstad Maakstad
en de gemeente Amsterdam (over Energiescan voor de Industrie en i.v.m.
deelnemingen). Ook de inzet van innovatieve middelen en instrumenten zoals
TNO-tool (modellering van het energiesysteem plus ruimtelijke impact) en
een gezamenlijke strategie met de netbeheerders op de energie-infrastructuur
waaronder een Taskforce, maken hier onderdeel van uit. Het NZKG kan niet
zonder een adaptieve aanpak waarbij focus ligt op 2050 om zo de ruimte zo
optimaal mogelijk te benutten.
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De regionale strategie zal verder uitgewerkt worden in de definitieve versie
van de CES NZKG. Vraagstuk hierbij is of het NZKG kiest voor een ‘top-down’
of ‘bottom-up’ strategie kiest. De CES NZKG is nu gericht op wat de in de
regio gevestigde bedrijven willen / van plan zijn. Afhankelijk van de keuze
van bedrijven zal de benodigde infrastructuur daarvoor aangelegd moeten
worden. In deze bottom-up strategie is de infrastructuur volgend aan de
wensen en behoeften van de bedrijven. Daartegenover staat een meer topdown benadering, waarbij de regio gericht naar een toekomstbeeld toewerkt.
Het gebied wordt daarop ingericht en bedrijven die hieraan bijdragen worden
optimaal gefaciliteerd. Met een heldere toekomstvisie kunnen nieuwe
bedrijven worden geworven. Een dergelijke stip op de horizon kan de reeds
aanwezige twijfelende bedrijven over de streep trekken wat betreft hun
verduurzamingsstrategie, leiden tot versnelling en een meer coherente
samenwerking.

2.3

Aanpak CES NZKG

De CES NZKG aanpak is opgedeeld in drie fasen. Dit rapport bevat de
resultaten van fase 1 en 2a. Dit is een 60% versie die in de periode richting
juni wordt uitgewerkt tot een definitieve versie.
Fase 1 is de inventarisatie van energie vraag en aanbod bij in totaal 25
bedrijven door middel van interviews. Fase 2a is een eerste inschatting van
de betekenis daarvan op de energie-infrastructuur door de resultaten naast de
investeringsplannen van de netbeheerders te leggen.
Fase 2b is de uitgebreide netwerkberekening door de netbeheerders. De
landelijke werkgroep CES werkt aan het oplijnen van de zes clusters voor een
totaaldoorrekening. Doorrekening kan pas na de zomer plaatsvinden. In nauw
overleg met de netbeheerders wordt gekeken hoe de definitieve CES NZKG zo
concreet mogelijk kan worden zonder deze totaaldoorrekening.

7
CES NZKG , APRIL 2021

Fase
1.

Oplevering

Inventarisatie vraag en aanbod bedrijven + strategische
keuzes m.b.t. energie(dragers) voor de komende 10 jaar

April 2021

met een doorkijk naar 2050.
2.

Netberekening door de netbeheerders met specifiek
aandacht voor regionaal en nationaal energiesysteem.

April 2021 (A)

Onbekend (B)

3.

Op basis van onderbouwde nut-noodzaak doorrekenen
investeringen en nadere analyse financiering publiek en

Juni 2021

privaat, inclusief ruimtelijke inpassing.
Figuur 3: aanpak CES NZKG

Fase 3 is het opstellen van een investeringsagenda infrastructuur voor een
robuust energiesysteem dat voorziet in de energiebehoefte en het behalen
van de klimaatdoelen faciliteert. De investeringsagenda geeft de integrale
ontwikkeling, publiek en privaat, van infrastructuur per modaliteit in de tijd
aan. Dit komt tot stand na zorgvuldige afweging van een aantal criteria; o.a.
kosten, impact op het milieu, efficiëntie, volloop risico, kansen voor synergie,
bijdrage aan verduurzaming (CO2 reductie) en mogelijke knelpunten.
Onderdeel van de investeringsagenda is de ruimtelijke inpassing. De CES is
een bouwsteen voor de ruimtelijke afweging die moet plaatsvinden op
nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze moeten uiteindelijk worden
verankerd in het omgevingsbeleid. Dit vraagt om een integrale afweging en
formele besluitvorming, inclusief mogelijke bezwaarprocedures. Daarbij zal
indien noodzakelijk de benodigde ruimte worden gereserveerd in de bovenen ondergrond voor de energie-infrastructuur.
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3

Inventarisatie (toekomstige) energievraag
en -aanbod in het NZKG per energiedrager

Voor deze Cluster Energie Strategie zijn de energievraag en het energieaanbod geïnventariseerd voor de industrie in het Noordzeekanaalgebied door
middel van interviews. De geselecteerde bedrijven zijn een afspiegeling van
diversiteit aan sectoren en hebben de verplichting om op korte termijn
plannen te maken om doelstellingen uit Klimaatakkoord voor 2030 te
realiseren. Niet meegenomen zijn de bedrijven die nog niet in het NZKG
gevestigd zijn maar zich mogelijk op termijn wel gaan vestigen. De
geïnventariseerde gegevens worden vergeleken met de gegevens die de
netbeheerders in hun scenario’s hanteren. De gegevens van de netbeheerders
zijn dus niet afkomstig uit doorrekeningen van de netwerken. Vanwege de
grote diversiteit in sectoren is geen onderscheid gemaakt in verschillende
sectoren. Wel is er een detaillering aangebracht in drie gebieden (West,
Noord-Oost en Zuid-Oost – zie bijlage A). De geïnventariseerde data is
beschikbaar op hoog detailniveau voor toekomstige netberekeningen.

Figuur 4: ambitie NZKG
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Voor alle energiedragers zijn de volgende jaren meegenomen: het huidige
verbruik (2020), 2025 en 2030. Verder is een ’doorkijkje’ gegeven voor 2050.
Voor 2030 en 2050 zijn hoge en een lage waardes gegeven voor zowel de
industrie als de netbeheerders. De gegevens van de netbeheerders voor 2025
en 2030 zijn gebaseerd op de investeringsplannen (IP’s). De gegevens voor
2050 zijn afkomstig van de ‘Klimaatneutrale energiescenario’s 2050’ uit het
II3050 traject. De 2050 scenario’s betreffen geen voorgenomen plannen,
maar zijn uiterste scenario’s die alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen
van het energiesysteem omvatten.
De volgende IP-scenario’s zijn gehanteerd:
 2020: Netbeheer basis;

2025/2030 Netbeheer KA (Klimaatakkoord): referentie, -49% CO2




reductie, zon, wind, elektrisch vervoer, CCS speelt een rol;
2025/2030 Netbeheer ND (Nationale Drijfveer): > 50% CO2 reductie,
mikt op energie-autonoom NL, veel circulariteit en
efficiëntieverbetering, meer zon, wind en EV, sectorkoppeling via P2G
en P2H, beperkt CCS;
2025/2030 Netbeheer IA (Internationale Ambitie): importafhankelijkheid, minder zonne-energie en elektrisch vervoer, meer
bio-methaan, groei industrie, veel blauwe waterstof en CCS).

De volgende II3050 scenario’s zijn gehanteerd:






Netbeheer REG: (Regionale sturing): NL wekt op wat het zelf
gebruikt; krimp van industrie in NL, ontwikkeling energiesysteem
vooral bottom-up, warmtenetten, zon PV en wind op land zijn
prominent;
Netbeheer NAT (Nationale sturing): NL wekt op wat het zelf gebruikt,
industrie groeit en wordt efficiënter in NL, wind op zee en waterstof
zijn prominent;
Netbeheer EUR (Europese CO2-sturing): veel energie-uitwisseling
met buitenland, dus beperkter wind en zon, biomassa en waterstof
spelen een rol;



Netbeheer INT (Internationale sturing): veel energie-uitwisseling met
buitenland, dus beperkter wind en zon, waterstof speelt een grote
rol;

Zie bijlage B voor meer toelichting.
Het verbruik is weergegeven in terawatturen [TWh]. Het vermogen wordt
weergegeven in Megawatt [MW]. CO2 is weergegeven in megaton [Mton].

10
CES NZKG , APRIL 2021

In de volgende paragrafen is de geïnventariseerde energievraag en -aanbod
per energiedrager nader toegelicht.

3.1

Elektriciteit

Figuur 5: Projectie elektriciteitsvraag NZKG gebied (in TWh)

Er wordt een grote volume toename van de vraag naar elektriciteit
verwacht (van ~4 TWh in 2020 naar 7 tot 14 TWh in 2030). 1
Opvallend is dat de stijgende trend – tot 2030 - in de investeringsplannen
(IP’s) zich niet lijkt voort te zetten richting de II3050 data voor 2050. Dit is te
verklaren doordat de data van netbeheerders voor 2025 en 2030 uit
investeringsplannen komt en de data van 2050 uit de klimaatneutrale
energiescenario’s. De data van 2030 in de IP’s is dus niet één op één te
vergelijken met de verbruiksprognoses in de II3050 data. In de II3050 wordt
ook rekening gehouden met toenemende elektriciteitsvraag van de industrie
in de klimaatneutrale scenario’s. Dit komt duidelijker tot uiting in de
verwachte capaciteitsontwikkeling (zie volgende bladzijde).

Het staalproductieproces bij Tata Steel in 2050 is nog onbekend, Voor 2050 is voor Tata Steel in de
grafieken van deze CES dezelfde energievraag aangenomen als in 2030.
1
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De inschatting van industrie (zowel voor 2030 als voor 2050) kan gebruikt
worden in de volgende versie van landelijke scenario’s die door netbeheerders
worden opgesteld.
De verwachte groei van 4 TWh naar 7 tot 14 TWh in 2030 wordt veroorzaakt
door:

Extra inkoop elektriciteit door het uitschakelen van een hoogovengasgestookte centrale en het uitschakelen van warmtekrachtcentrales
voor eigen elektriciteit-verbruik (~53 %);

Electrolyse (~22 %) tot groter dan 1 GW in 2050;

Andere, zoals e-boilers, datacenters,… (~25 %)
De capaciteitsvraag voor elektriciteit ontwikkelt zich naar verwachting als
volgt:

Figuur 6: Projectie elektriciteitsvraag NZKG gebied (in MW)

Er wordt een grote toename naar capaciteit voor de vraag van
elektriciteit verwacht (van ~500 MW in 2020 naar 1500 tot 2200 MW
in 2030).
Opvallend is dat vraag naar capaciteit meer stijgt dan de vraag naar volume.
Dit is verklaarbaar doordat de geïnterviewde bedrijven verwachten dat een
aantal nieuwe technologieën in eerste instantie een beperkte utilisatie hebben
of afschakelbaar zullen zijn, zoals:

E-boilers (max. 2000 uur, SDE++)
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Electrolysers (afschakelbaar bij hoge elektriciteitsprijs)

Er is meer werk nodig naar de verfijning van de capaciteitsvraag voor
elektriciteit. Naar schatting zal er minimaal 100-200 MW extra afschakelbaar
potentieel zijn in 2030 en mogelijk 1 GW in 2050.
De vraag naar elektriciteit bestaat uit twee categorieën. Vraag voor processen
en vraag voor conversie (van elektriciteit naar waterstof met behulp van
elektrolyse). De grafiek hieronder geeft de verhouding tussen deze twee
categorieën weer voor de verschillende inschattingen/scenario’s. Te zien is dat
in inschattingen/scenario’s waarin de vraag naar elektriciteit hoog, is een
groot deel van dit volume wordt ingezet voor conversie.
Percentage energievolume voor conversie 2050 (Elektriciteit)
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Industrie laag

Industrie hoog

Netbeheerder
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Netbeheerder
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Figuur 7: Percentage energievolume elektriciteit dat ingezet wordt voor conversie naar
waterstof

Er zit een opvallend verschil in het aantal draaiuren van elektrolysers waarvan
in eerste instantie wordt uitgegaan door de industrie en de netbeheerders. De
industrie gaat uit van een hoge, maar afschakelbare inzet. De netbeheerder
scenario’s is uitgegaan van elektrolysers die flexibel worden ingezet voor
balanshandhaving en alleen draaien wanneer en overschotten van elektriciteit
zijn. Het is belangrijk dat de industrie en de netbeheerders een gedeeld beeld
hebben van de benuttingsgraad van electrolysers. Voor infrastructuur
investeringen zijn het vollooprisico en de benutting belangrijke parameters in
de business case.
In de volgende plattegronden is gevisualiseerd hoe de inschattingen van de
industrie zich verhouden tot de uitersten waar de netbeheerders rekening
mee houden. Te zien is dat de inschatting van de industrie voor het
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gevraagde vermogen van elektriciteit in 2025 en 2030 lager is dan de
uitersten waar de netbeheerders rekening mee houden.
In 2050 lopen de inschattingen van de industrie verder uiteen dan die van de
netbeheerders. In de gebieden noordoost en zuidoost de vallen de
inschattingen van de industrie zowel aan de onder als bovenkant extremer uit
dan die van de netbeheerders.

Figuur 8: Inschatting van de industrie ten opzichte van die van de netbeheerders voor
het gevraagde vermogen van elektriciteit in de deelgebieden van het NZKG-gebied

In de volgende grafiek wordt het verwachte aanbod van elektriciteit
toegelicht:

Figuur 9: Projectie elektriciteitsaanbod vanuit industrie in NZKG gebied (in TWh)
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Er wordt een grote afname van aanbod van grootschalige
elektriciteitsproductie verwacht (van ~11 TWh in 2020 naar ~4 TWh
in 2030).
Deze analyse betreft alleen de alleen industriële elektriciteitsproductie en
productie door centrales. Decentrale elektriciteitsopwekking - zoals wind- en
zonne-energie - maken geen deel uit van deze analyse, maar maken wel een
steeds groter deel van de elektriciteitsmix uit. Dit komt aan bod in fase 3 van
de CES NZKG aanpak.
Verwachte investeringen in het elektriciteitsnet
Samenvattend is de verwachting dat de vraag naar elektriciteit door de
energietransitie sterk toeneemt en dat het Noordzeekanaalgebied van een
netto producent verandert in een netto afnemer van elektriciteit. Tot 2030
lijken de infrastructuurplannen (IP’s) te kunnen voldoen aan de verwachte
toename van de vraag, zoals aangegeven door de geïnterviewde bedrijven.
Ook voor 2050 valt de verwachte toename van het vermogen binnen de
bandbreedte van de II3050 scenario’s. Voor al deze scenario’s zijn grote
uitbreidingen van de netwerkcapaciteit nodig.
Er is interesse de volgende hoeveelheden groene waterstof vanuit wind-opzee te produceren (zie ook paragraaf 3.3):
• 100 MW in 2025
•
•

200 MW tot 500 MW in 2030
1 GW in 2050 (als de regio volledig overschakelt op H2)

Voor de groene waterstofproductie moet derhalve rekening gehouden worden
met meer dan 1 GW wind-op-zee aanlanding in het Noordzeekanaal-gebied.
Momenteel is er 2,1 GW aanlanding wind-op-zee gepland in het
Noordzeekanaalgebied. Dit zou voldoende moeten zijn om aan de
toenemende vraag van electrolysers te voldoen. De scenario’s van de
industrie voor de inzet van electrolysers - voor de conversie van elektriciteit
naar waterstof - zijn binnen dezelfde bandbreedte als de scenario’s van de
netbeheerders (zie figuur 3).
Veel van de geïnterviewde bedrijven maken zich zorgen of de capaciteit van
het elektriciteitsnetwerk in 2030 voldoende zal zijn voor hun verwachte
toename van het elektriciteitsverbruik door de energietransitie. Deze zorgen
zijn niet altijd gebaseerd uitkomsten van concrete verzoeken om
capaciteitsuitbreiding, maar lijken ook te maken te hebben met de
beeldvorming.
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In de periode tussen april 2021 en de definitieve versie van de CES zullen er
nadere doorrekeningen plaatsvinden, idealiter in dialoog met de bedrijven om
te bepalen welke investeringen nodig zijn (en wanneer) om aan de sterk
toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen.

3.2

Methaan / gas
Vraag methaan: volume [TWh]
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Figuur 10: Projectie methaan-vraag NZKG gebied (in TWh)

Er wordt door de geïnterviewde bedrijven een grote afname van de
vraag naar gas verwacht (van 20 TWh in 2020 naar ~11 TWh in
2030).
De daling van 20 TWh naar 11 TWh in 2030 wordt veroorzaakt door:
 Uit bedrijf nemen van WKKs en het (gedeeltelijk) ombouwen van


gasgestookte elektriciteit-centrales (99 %)
Andere, zoals (1 %)

Het tempo van de afname van het gasverbruik is sterk afhankelijk van de
alternatieven die er komen. Voor een groot deel van de bovenstaande
installaties kan de gebruiksduur verlengd worden.
In het II3050 scenario ‘Europese CO2-sturing’ zit nog veel methaan-vraag. Dit
gaat om stand-by productie van blauwe waterstof uit gas en
elektriciteitscentrales gestookt op gas. Bij beiden wordt de vrijgekomen CO 2
afvangen met ‘Carbon Capture and Storage’ (CCS). Figuur 6 lijkt te
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suggereren dat de netbeheerders een toename van gasgebruik verwachting
van 2030 tot 2050 in het scenario ‘Europese CO2-sturing’. Dit is niet het
geval. Zoals beschreven in de introductie van hoofdstuk 3, zijn de getallen
voor 2030 gebaseerd op de Investeringsplannen 2022 van de netbeheerders
en die voor 2050 op de de II3050 scenario’s. Deze laatste zijn niet bedoeld als
wensbeelden van de netbeheerders, maar om de uithoeken van het speelveld
te beschrijven. De verwachtingen van de industrie vallen voor het NZKG
duidelijk aan de onderkant van dit geschetste speelveld, maar nog wel
erbinnen. Wat dat betreft is hier dus geen sprake van een ‘tegenstelling’
tussen de scenario’s van de netbeheerders en de verwachtingen van de
industrie in het NZKG.
Bij de geïnterviewde bedrijven - die overwegen WKKs uit bedrijf te nemen of
gasgestookte centrales om te bouwen - werd het verlengen van gasstook in
combinatie met CO2-afvang - zoals in het Europese CO2-sturing scenario –
niet als voorkeursoptie genoemd.
De capaciteitsvraag voor gas in MW ontwikkelt zich naar verwachting als
volgt:

Vraag methaan: vermogen [MW]
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Figuur 11: Projectie methaan-vraag NZKG gebied (in MW)

Er worden geen knelpunten in het methaan-net verwacht i.v.m.
afnemende vraag naar methaan.
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Verwachte investeringen in het gasnet: vrijkomende capaciteit voor
waterstofnet
Tussen 2020 en 2050 worden in het aardgasnet ontwikkelingen verwacht op
het gebied van hergebruik van bestaande infrastructuur. De afname van
vraag naar aardgas zorgt ervoor dat leidingcapaciteit beschikbaar komt en
geschikt gemaakt kan worden voor waterstoftransport. Hoe minder
(aard)gastransport nodig zal zijn, hoe meer leidingen beschikbaar gesteld
kunnen worden voor het waterstofsysteem.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de volume-afname
in gastransport, afhankelijk van het vraagprofiel, niet parallel hoeft te lopen
aan de capaciteitsafname. Een leiding uit het methaannetwerk kan
pas worden ingezet voor waterstoftransport wanneer de capaciteitsafname dit
toelaat.
Afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkeling van vraag en aanbod van
waterstof en (aard- of groen) gas, kan gekozen worden welke leidingen het
meest geschikt zijn om bij te schakelen in het waterstofnetwerk. Dit is
maatwerk. Het kost naar verwachting minimaal 3 jaren voordat bestaande
aardgasinfrastructuur geschikt gemaakt is voor het transport van waterstof.
Er wordt voorzien dat voor de aansluiting van het NZKG op de
waterstofinfrastructuur een traject van ca. 11 km aardgasleiding in 2026
(bron: Hyway 27) in gebruik genomen kan worden voor waterstoftransport.

3.3

Waterstof
Vraag waterstof: volume [TWh]
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Figuur 12: Projectie waterstof-vraag NZKG gebied (in TWh)2

De projecties voor waterstof voor 2020; 2025; 2030 zijn niet op IP gebaseerd, maar op
marktstudies naar waterstof in het NZKG.
2
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Er wordt rekening gehouden met een grote toename van de vraag
naar waterstof (van 0 TWh in 2020 naar tot 8 TWh in 2030).
De groei naar 8 TWh in 2030 wordt veroorzaakt door:
 Productie synthetische brandstoffen (84%)
 Waterstof bijstook – pilots (16%)
De waterstof projecten - in de ‘industrie’ scenario’s - zijn nog in de
haalbaarheidsfase. Er zijn nog geen definitieve investeringsbeslissingen
genomen.
In de interviews zijn de bedrijven ook gevraagd naar hun voorkeur voor
respectievelijk grijze (geproduceerd met fossiele brandstof), blauwe
(geproduceerd met fossiele brandstof en CO2-afvang) of groene waterstof
(geproduceerd met duurzame energie). De voorkeur is bij de meeste partijen
afhankelijk van de (toekomstige) prijsverschillen tussen de verschillende
soorten waterstof, alhoewel ook enkele partijen een duidelijke voorkeur
hebben uitgesproken voor groene waterstof, vanwege hun visie op
veranderingen in regelgeving en klantvraag. Tenslotte zijn veel bedrijven
begonnen met de inventarisatie welke aanpassingen er aan de afnemerskant
(aanpassen branders en dergelijke) nodig zijn voor welke kwaliteit brandstof
(percentage waterstof bijmenging, etc.).
Opvallend is dat de stijgende trend – tot 2030 - in de investeringsplannen
(IP’s) zich niet lijkt voort te zetten richting de II3050 data voor 2050.
De vraag naar waterstof bestaat uit twee categorieën. Vraag voor processen
en vraag voor conversie (van waterstof naar elektriciteit). De grafiek
hieronder geeft de verhouding tussen deze twee categorieën weer voor de
verschillende inschattingen/scenario’s. Te zien is dat in
inschattingen/scenario’s waarin de vraag naar waterstof hoog is een groot
deel van dit volume wordt ingezet voor conversie.
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Percentage energievolume voor conversie 2050 (Waterstof)
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Figuur 13: Percentage energievolume waterstof dat ingezet wordt voor conversie naar
elektriciteit

Net als bij elektrolyse zit ook hier een opvallend verschil in het aantal
draaiuren van centrales dat wordt verondersteld door de industrie en de
netbeheerders. De industrie gaat uit van vrijwel continue inzet. De
netbeheerders daarentegen gaan ervanuit dat centrales flexibel worden
ingezet voor balanshandhaving en alleen draaien wanneer en tekorten aan
elektriciteit zijn. Ook is te zien dat de netbeheerders met name vraag voor
conversie voorzien waar de industrie in de hoge inschatting ook veel waterstof
voor processen gebruikt.
De capaciteitsvraag voor waterstof ontwikkelt zich naar verwachting als volgt:

Vraag waterstof: vermogen [MW]
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Figuur 14: Projectie waterstof-vraag NZKG gebied (in MW)
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Waterstofaanbod (in TWh) in het hele gebied:

Aanbod waterstof: volume [TWh]
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Figuur 15: Projectie waterstof-aanbod NZKG gebied (in TWh)

Er wordt rekening gehouden met een grote toename van productie
van waterstof (van 0 TWh in 2020 naar tot 8 TWh in 2030).
De groei naar 8 TWh in 2030 wordt veroorzaakt door:

Andere processen in de industrie (70%)

Elektrolyse (30%)
De plannen om waterstof te produceren zijn nog in de haalbaarheidsfase.
Zowel de productie van groene waterstof als de productie van blauwe
waterstof in de NZKG regio wordt overwogen. De hoge waterstofproductie in
het scenario ‘Europese CO2-sturing’ komt van productie van blauwe waterstof
met behulp van gas waarbij de CO2 die vrijkomt wordt afgevangen.
Verwachte investeringen in waterstofinfrastructuur
In een waterstof cluster wordt waterstof in grote hoeveelheden geproduceerd,
geïmporteerd, opgeslagen, verhandeld, gedistribueerd en gebruikt. De
realisatie van zo’n cluster in het NZKG vereist een min-of-meer gelijktijdige
ontwikkeling van vraag en aanbod. Er moet hierbij een duidelijk onderscheid
worden gemaakt tussen blauwe en groene waterstof en de bijbehorende
waterstofkwaliteit, investeringskosten en beschikbare volumes.
•

Productie: het Noordzeekanaalgebied is een voor de hand liggende
locatie voor waterstof-productie, vanwege het aanbod van de Noordzee
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afkomstige windenergie (groene waterstof), hoogovengas van Tata Steel
(blauwe waterstof) en de grote potentiële vraag in het achterland.
o Blauwe waterstof wordt gemaakt van aardgas, raffinagegas en/of
hoogovengas waarbij de vrijkomende CO2 wordt afgevangen,
gebruikt en/of opgeslagen. Blauwe waterstof kan relatief snel,
goedkoop en in grote volumes beschikbaar worden gemaakt; Tata
Steel heeft de optie circa 100 kton/jaar blauwe waterstof te maken
uit hoogovengas. Een (regionale) blauwe waterstof infrastructuur
kan na verloop van tijd ook voor groene waterstof worden gebruikt.
o Groene waterstof wordt gemaakt op basis van hernieuwbare
elektriciteit aangedreven elektrolyse. De H2ermes electrolysefabriek
op het terrein van Tata Steel in IJmuiden gaat groene waterstof
produceren en heeft de potentie om op te schalen van 100 MW (circa
15k ton/jaar) in 2024 naar 500+ MW in 2030 en meer dan 1 GW in
2050 afhankelijk van de vraag in de regio. Een significante
opschaling van de productie in het NZKG wordt mogelijk als er een
surplus aan Noordzee windenergie beschikbaar is tegen een
concurrerende prijs. Dit is nog niet het geval op de korte en
middellange termijn.
•

Import: het transport van ‘moleculen’ over grote afstanden en de opslag
is in het algemeen goedkoper dan transport en opslag van elektriciteit.
Het NZKG is een voor de hand liggende locatie voor de aanlanding van
Noordzee windenergie in de vorm van groene waterstof en de aanvoer
per tanker uit andere delen van de wereld (Zuid-Europa en/of NoordAfrika). De mogelijkheid om 1GW waterstof te importeren wordt op dit
moment onderzocht door de Port of Amsterdam (H2Gate).

•

Marktplaats: In het begin zullen een beperkt aantal partijen waterstof
maken en verkopen aan een beperkt aantal afnemers via op maat
gemaakte bilaterale leveringscontracten. Indien de markt zich verder
ontwikkelt met hoge volumes, meer volatiliteit, meerdere aanbieders en
vele afnemers zal er behoefte zijn aan een marktplaats of
handelsplatform waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

•

Transport & distributie: een waterstofleiding tussen IJmuiden en
Amsterdam en een distributienetwerk zijn nodig om bedrijven in
Amsterdam en Zaandam te faciliteren bij hun overstap van aardgas naar
(klimaatvriendelijke) waterstof. Verder is een aansluiting op een landelijk
waterstoftransportnet, en het geschikt maken van het aardgasnet voor
waterstof, van belang zodat een volcontinue levering kan worden
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gegarandeerd aan de toekomstige (industriële) eindgebruikers in het
achterland. Hier zijn concrete plannen voor.
•

3.4

Gebruik: de verwachting is dat groene waterstof niet substantieel zal
worden ingezet als brandstof in de procesindustrie omdat het vooralsnog
onvoldoende beschikbaar en (veel) te kostbaar is.
o Voor het opwekken van warmte in de procesindustrie is blauwe
waterstofkwaliteit met een ca 95% zuiverheid toereikend. De
zuiverheid van blauwe waterstof kan worden opgewaardeerd tot die
van groene waterstof, maar dit brengt hoge investerings- en
operationele kosten met zich mee.
o De kwaliteit van groene waterstof is 99-100%. Het is daarmee met
name geschikt als grondstof voor de chemische industrie, het
produceren van schone brandstoffen en voor mobiliteitsdoeleinden.
o In de periode 2030 tot 2050 wordt verwacht dat groene waterstof door kostendaling van electrolyse en kostendaling van opwekking
van duurzame elektriciteit met zon PV – zich kan ontwikkelen tot een
internationale competitieve commodity3

Warmte

Voor sommige NZKG-bedrijven kan het gasverbruik (gedeeltelijk) vervangen
worden door levering van warmte- of stoom. In de volgende figuur is de vraag
naar warmte- en stoom weergegeven:

Figuur 16: Projectie warmtevraag NZKG gebied (in TWh)
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/04/rapport-gecombineerde-tenders-windenergieop-zee--waterstofproductie
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Er is vanuit de geïnterviewde bedrijven interesse om meer of warmte
of stoom in te kopen dan nu het geval is, om het gasverbruik in
boilers te reduceren.
In het kader van deze studie konden de betrokken netbeheerders geen data
van hun kant aanleveren over de warmtevraag in het Noordzeekanaalgebied.
Dit is een aandachtspunt voor de definitieve CES NZKG. Ook komt biomassa
hierin terug als energiedrager.
Het is belangrijk deze warmtevraag in perspectief te zien. Het gaat hier om
een beperkt deel van de gasvraag van de industrie van het
Noordzeekanaalgebied. De warmtevraag die in de interviews genoemd is komt
voort uit de warmte- of stoombehoeftes zoals geïdentificeerd in eerdere
haalbaarheidsstudies. De vereiste temperatuur, leveringszekerheid en het
gedeelte van het gasverbruik dat kan vervangen worden door warmte- of
stoomlevering kan sterk variëren per bedrijf. Met diepe geothermie kan een
warmtelevering van hogere temperaturen worden gerealiseerd. Het potentieel
van geothermie in het Noordzeekanaalgebied is nog onduidelijk.
Warmteaanbod (in TWh) in het hele gebied:

Figuur 17: Projectie warmte-aanbod NZKG gebied (in TWh)

Er worden mogelijkheden gezien door de industrie meer warmte te
leveren.
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Amsterdam kent al twee grote warmtenetten, waarvan het westelijk net is
ontwikkeld vanuit het Afval Energie Bedrijf (AEB) als hoofdwarmtebron.
Richting 2050 is het de verwachting dat de samenstelling van het
warmteaanbod in het Noordzeekanaal gebied sterk verandert. De verwachte
samenstelling van het warmte-aanbod is globaal:
 2020: energie- en afvalcentrales (100%)
 2030: energie- en afvalcentrales (70%), electrolysers (10 %) en
overige (20%)
 2050: energiecentrales (50%); electrolysers (30%) en overige (20%)
Overige warmte bestaat uit restwarmte van datacenters en industrie.
Verwachte investeringen in het warmtenet
Er zijn mogelijkheden het bestaande warmtenet stapsgewijs uit te breiden.
Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:
• Productie: Het NZKG en de MRA is een voor de hand liggende regio voor
de uitbreiding van het warmtenet omdat industrie en stedelijke
bebouwing dicht bij elkaar liggen. Bij de industriële processen,
datacentra en afvalverwerking in het NZKG ontstaan grote hoeveelheden
restwarmte van uiteenlopende temperatuur die in combinatie met andere
potentiële warmtebronnen (o.a. geothermie, aquathermie, zonthermie,
biomassa en ‘power-to-heat’) kan worden ingezet voor de verwarming
van de bebouwde omgeving en bedrijven.
•

Opslag: Warmteopslag faciliteiten, bovengronds en/of ondergronds, zijn
noodzakelijk om vraag en aanbod van warmte te balanceren en de
leveringszekerheid te garanderen gedurende dag en nacht en zomer en
winter.

•

Transport & distributie: de realisatie van een open “backbone”
warmtehoofdinfrastructuur tussen IJmuiden en Amsterdam en een
uitbreiding van de bestaande warmtedistributienetwerken zijn nodig om
de bebouwde omgeving en de industrie te faciliteren bij hun overstap
van aardgas naar duurzame warmte. Zo’n warmtehoofdinfrastructuur
fungeert als een katalysator voor de ontkoppeling van restwarmte en de
ontwikkeling van lokale duurzame bronnen. Om de hoge investeringen te
kunnen terugverdienen is programmatische ontwikkeling van vraag en
aanbod en leveringszekerheid voor producenten, leveranciers en
afnemers cruciaal. De ontwikkeling van zo’n warmtehoofdinfrastructuur
en de (lokale) warmtenetten vereist een publiek-private samenwerking
waarbij de overheid de regie op zich moet nemen.
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•

3.5

Gebruik: de bebouwde omgeving is een voor de hand liggende
eindgebruiker van lage temperatuur warmte. De procesindustrie is meer
afhankelijk van een betaalbare vervanger van aardgas (waterstof,
groengas, e-boilers), waarmee hoge temperatuurwarmte en stoom
(>100-200oC) volcontinue kan worden opgewekt.

CO2

Figuur 18: Projectie CO2-aanbod NZKG gebied (in Mton)

Een aantal bedrijven in het Noordzeekanaalgebied hebben vooralsnog geen
andere mogelijkheid om klimaatneutraal te worden dan door de CO 2 af te
vangen en ondergronds op te slaan of her te gebruiken.
Het mogelijke aanbod van CO2 voor ondergrondse opslag of
hergebruik gaat naar verwachting groeien naar 4 tot 8 Mton per jaar.
Er is een marktvraag voor schone CO2 vanuit de glastuinbouw. Die vraag is in
het kader van deze studie niet verder geïnventariseerd, maar is in de
ordegrootte van enkele honderden kiloton per jaar. De definitie van ‘schone
CO2’ is aandachtspunt voor de definitieve CES NZKG.
Een veelbelovende hergebruik route is een gecombineerde “Carbon Capture
Utilisation & Storage”. Hierbij wordt een substantieel deel van het bij Tata
Steel geproduceerde gas niet langer naar een elektriciteitscentrale gestuurd,
maar katalytisch omgezet naar nafta. Nafta is een grondstof voor de
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chemische industrie (plastics). Tata onderzoekt deze route in het ‘Everest’project. Daarnaast kan CO2 gebruikt worden voor de productie van
synthetische brandstoffen.
Verwachte investeringen in het CO2-net
In elk geval zal het aanbod van CO2 veel groter zijn dan de vraag en is het
van het van belang om te zorgen voor een afvoermogelijkheid naar lege
aardgasvelden onder de Noordzee.

3.6

Onderlinge afhankelijkheid energiedragers

De vraag- en aanbodontwikkeling van de energiedragers kennen een
onderlinge afhankelijkheid: daling van gasverbruik heeft bijvoorbeeld een
stijging van elektriciteitsgebruik tot gevolg. In deze studie zijn de (uiterste)
ontwikkelingen per energiedrager in beeld gebracht en zijn er nog geen
consistente scenario’s per energiedrager gemaakt.
Er zijn de volgende aandachtpunten voor het verder in kaart brengen van de
onderlinge afhankelijkheid:
- Tata Steel heeft een bijzondere rol in de energie waarde-ketens in het
Noordzeekanaalgebied. Vrijwel elke fundamentele keuze over de
energietransitie, die Tata Steel maakt, werkt door op alle
energiedragers (elektriciteit, gas, CO2, waterstof en warmte).
- Ongeveer 20% van de geïnterviewden heeft een bijzondere rol in de
waardeketen (bijvoorbeeld Vattenfall, Nobian, AEB, Linde, Synkero,..)
en is betrokken bij energieconversie. De afhankelijkheden zijn niet
gedetailleerd in beeld gebracht. Vooral de voorkeurscenario’s zijn bij
deze bedrijven in geïnventariseerd.
- 80% van de geïnterviewde bedrijven is eindverbruiker. Veel bedrijven
hebben hun definitieve keuze voor hun transitie-pad (elektrificatie,
waterstof, inkoop warmte,..) nog niet gemaakt.
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4

Planning definitieve CES voor MIEK

Nr.
1
2
3

a

b

4
5

6
7
8
9

10
11

Onderwerp
Indienen bouwsteen CES
ter toetsing
Webinar voor bedrijven
Uitwerken
aandachtspunten 1 t/m 7
waaronder:
Sessie(s) met
netbeheerders over
projecten, investeringen
en fasering
Sessie(s) met bedrijven
en netbeheerders i.v.m.
‘coalitions of the willing’
Extra Stuurgroep CES
Afstemming met
Programmadirectie PIDI
(EZK)
Definitieve CES in
begeleidingsgroep CES
Definitieve CES in
Stuurgroep CES
Definitieve CES in
projectgroep ET NZKG
Definitieve CES in
Bestuursplatform ET
NZKG
Definitieve CES in
Colleges en Staten/raden
Indienen definitieve CES
voor MIEK

Planning 2021
Begin april
Half april

Mei-juni

Toelichting
Toetsing door PBL, TNO
en RVO
Bedrijven informeren en
meenemen vervolgproces

o.a. afstemming
gezamenlijke behoeften
en IP’s netbeheerders

Mei-juni

Juni

Juni
Juli
Juli
Juli

Juli
Juli

Definitieve planning nog
niet bekend
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5

Conclusies

Aandachtspunten in NZKG voor tijdig realiseren van de juiste energie
infrastructuur:
Aandachtspunt 1: Verzwaring van het elektriciteitsnetwerk (met name in
regio’s oost) en aanlanding van elektriciteit van wind op zee.
- Het bestaande elektriciteitsverbruik zal sterk stijgen. Een verdere
afstemming met de landelijke netbeheerder TenneT en de regionale
netbeheerder Liander is nodig om de investeringsplannen te
concretiseren en communiceren;
- Voor lokale productie van groene waterstof is de beschikbaarheid van
voldoende hernieuwbare elektriciteit (wind-op-zee) een vereiste,
inclusief aanlanding in het Noordzeekanaalgebied;
- Nieuwe technologieën, zoals electrolysers en e-boilers hebben
afwijkende vraagprofielen. Samenwerking tussen netbeheerders en
industrie is nodig om de vraagprofielen verder op elkaar af te
stemmen.
Aandachtspunt 2: Verder ontwikkelen van de commerciële propositie voor
de productie en distributie van waterstof in het NZKG, inclusief (open-access)
waterstofnet.
- Voor het NZKG wordt zowel een sterk stijgende waterstofvraag als aanbod verwacht;
-

Momenteel vindt er een haalbaarheidsstudie plaats door Gasunie en
PoA naar de haalbaarheid van een ‘regionale backbone’. Met een
samenwerking tussen een ‘coalition of the willing’ kan tot een verder
uitgewerkte propositie worden gekomen.

-

Onderzoek land-zee interactie. Voor een efficiënt energiesysteem lijkt
het nodig om op zee energy hubs te creëren. Op deze energy hubs
kunnen verschillende energiestromen aan elkaar gekoppeld worden en
er kan omzetting in waterstof plaatsvinden.

Aandachtspunt 3: ontwikkelen van een regionaal programma
‘energietransitie overige industrie’.
- Door de diversiteit aan industrie in het NZKG zijn er veel verschillen
-

tussen de bedrijven qua waar ze staan in de verduurzamingsopgave.
Daarom is het nog niet altijd duidelijk welk transitiepad de voorkeur
heeft (waterstof, elektrificatie, warmte, etc.). Verscheidene bedrijven
moeten die keuze nog maken en hebben daar hulp bij nodig;
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-

Alhoewel deze bedrijven een relatief klein gedeelte van de
energievraag vertegenwoordigen hebben zij toch een belangrijke rol in
de energieketens, als eindgebruikers van (nieuwe) energiedragers die
het inlooprisico’s van nieuwe infrastructuur kunnen verminderen.

Aandachtspunt 4: CO2-infrastructuur voor ondergrondse opslag.
- Een infrastructuur die de mogelijkheid biedt afgevangen CO 2 van Tata
Steel ondergronds op te slaan is essentieel voor Nederland en de totale
industrie om haar CO2-reductie-doelstellingen te bereiken. Athos is
katalysator voor meerdere projecten van verschillende modaliteiten.
Aandachtspunt 5: uitwerking voor meer regie en coördinatie voor verdere
stapsgewijze uitbreiding van het warmtenet en eventueel stoomnet.
- De samenstelling van het warmte-aanbod vanuit de industrie gaat
veranderen, door onder meer electrolysers en datacenters. Daarnaast
lopen er onderzoeksprogramma’s naar geothermie.
- Dit biedt mogelijkheden het warmtenet verder uit te breiden
(eventueel in aparte netten en ook met een stoomnet) en meer
industrie aan te schakelen.
-

Warmtelevering is sterk verbonden met de gebouwde omgeving. Het is
daarom aan te bevelen het veranderende aanbod van warmte vanuit
de industrie mee te nemen in de warmte-infrastructuur planning van
de gebouwde omgeving.

Aandachtspunt 6: Opzetten van Regionale financiering no-regret, regionale
backbone en distributienet
- Er moeten nog afspraken gemaakt worden over de
voorbereidingskosten, kosten voor onderzoek, pilots en experimenten.
- Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over eigendom en
beheer.
Aandachtspunt 7: Data safehouse
- Meer duidelijkheid krijgen over waar en hoe data van bedrijven worden
-

beheerd en eigendom.
Dit vraagt om specifieke kennis en structuur (informatie zit nu op
meerdere plekken)
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Bijlage A: Lijst met geïnterviewde bedrijven
Tabel met geïnterviewde bedrijven:
Tata Steel
Vattenfall
Crown van Gelder
Tate & Lyle Netherlands
Albemarle Catalysts Company
Bunge Amsterdam en Zaandam
Cargill
Olam Cocoa
Forbo Flooring
Sonneborn Refined Products
ENCI
Asfaltcentrale Heijmans Amsterdam
Afvalenergiebedrijf Amsterdam
ICL Fertilizers Europe
Waternet
Nobian
Energie Beheer Nederland
SkyNRG/Synkero
Datacenter Basisweg
Oxea Nederland
Oiltanking Amsterdam
Linde Gas Benelux
Renewi Organics
Schiphol Group
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Kaart met geïnterviewde bedrijven:
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Bijlage B: Methodiek
Voor dit rapport is de verwachte energievraag en -aanbod bij bedrijven door
middel van interviews geïnventariseerd en deze is vergeleken met de
investeringsplannen van de netbeheerders. De geaggregeerde en
geanomiseerde data van de bedrijven en de netbeheerders is vergeleken,
middels het uitwisselen van data in een ‘CES data template’. Dit template is in
overleg met de netbeheerders ontwikkeld, zodat het ook gebruikt kan worden
voor toekomstige aanpassingen en netwerkberekeningen aan de Cluster
Energie Strategie.

Interviews met bedrijven
Voor het interviewen van bedrijven is de volgende aanpak gevolgd:
- 25 bedrijven zijn geïnterviewd (zie Appendix A).
- De bedrijven gekozen in overleg met de begeleidingsgroep CES NZKG
- De grootste huidige en toekomstige (voor zover bekend)
energieverbruikers zijn geselecteerd.
- Indien er meerdere gelijksoortige bedrijven (uit dezelfde branche)
kandidaat waren voor een interview, dan is er één bedrijf geselecteerd
om te interviewen.
- Er zijn ook enkele bedrijven geïnterviewd die zich niet in het NZKG
gebied bevinden, maar een grote invloed hebben op de energievraag
en -aanbod (Schiphol, EBN, Nobian).
- De totale energievraag en -aanbod is bepaald door het verbruik en
aanbod van de geïnterviewde bedrijven op te tellen. Hierbij is rekening
gehouden met de verschillende verbruikspatronen (ongelijktijdigheid)
van de bedrijven.
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-

Er is geen inschatting gemaakt van het totale verbruik van de
industrie. Het totale ingeschatte energieverbruik van de geïnterviewde
komt goed overeen met de inschattingen van de netbeheerders. In een
volgende CES zou dit wel kunnen gebeuren.

Resultaat: scenario’s voor energievraag en -aanbod bedrijven o.b.v.
interviews:
 Industrie basis: verwachte energievraag en -aanbod in 2025
 Industrie hoog: scenario met hoog verbruik- / aanbod voor 2030 en
2050
 Industrie laag: scenario met laag verbruik- / aanbod voor 2030 en
2050
Bij de netbeheerders zijn de volgende scenario’s opgehaald:
Tot en met 2030 betreft het gegevens over huidige energiegebruik en
gegevens uit de investeringsplannen (IP’s). Iedere twee jaar schrijven de
netbeheerders investeringsplannen ter onderbouwing van hun investeringen
op korte en langere termijn. De netbeheerders baseren zich bij het ontwerpen
van de investeringsplannen op marktonwikkelingen en aangeleverde
informatie. Deze CES laat de voorlopige investeringsplannen van 2022 (IP22)
zien. Het Klimaatakkoord (KA) is gebruikt als referentie. Daarnaast zijn er nog
twee paden uitgewerkt: Nationale Drijfveer (ND) en Internationale Ambitie
(IA).
Samenvattend zijn de volgende IP-scenario’s gehanteerd:
 2020: Netbeheer basis
 2025/2030: Netbeheer KA (Klimaatakkoord)
 2025/2030: Netbeheer IA (Nationale Drijfveer)
 2025/2030: Netbeheer ND (Internationale Ambitie)
Voor 2050 zijn de gegevens afkomstig van de ‘Klimaatneutrale
energiescenario’s 2050’4 uit het II3050 traject van Netbeheer Nederland.
Deze scenario’s laten realistische uithoeken van het speelveld zien. Dit zijn
dus scenario’s die niet noodzakelijk gebeuren, maar die de netbeheerders
mogelijk achten. De vergelijking met de IP-scenario’s ligt dus ook niet zonder
meer voor de hand. De scenario’s zijn landelijk opgezet en vervolgens
geregionaliseerd. Dit maakt het mogelijk om in te zoomen op het NZKGgebied.
4

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/31/klimaatneutrale-energiescenarios-2050
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Samenvattend zijn de volgende II3050 scenario’s gehanteerd:
 Netbeheer REG (Regionale sturing)
 Netbeheer NAT (Nationale sturing)
 Netbeheer EUR: (Europese CO2-sturing)
 Netbeheer INT (Internationale sturing)
Toelichting bronnen / granulariteit vanuit netbeheerders:
 Elektriciteit: Liander en TenneT, per deelgebied
 Methaan: Gasunie, hele gebied
 Waterstof: Gasunie, hele gebied
 Warmte: ontbreekt
 CO2: ontbreekt
Voor deze CES zijn 25 bedrijven geïnterviewd. Door de bekende gebruiksdata
bij de netbeheerders over 2020 te vergelijken met de door de bedrijven
opgegeven verbruiken voor 2020 is nagegaan of het grootste deel van het
energieverbruik met de interviews gedekt is. De dekkingsgraad voor
elektriciteitsvraag is gemiddeld 85% en hiermee wordt dus een representatief
beeld gegeven. Meer details over de dekkingsgraad zijn te vinden in de
bijlage.
Conclusies:
-

-

Elektriciteit geeft het meest complete beeld, zowel op totaalgebied als
op subgebied;
We hebben voor 2020, 2025 en 2030 geen gebruik gemaakt van data
op subgebied-niveau van methaan en waterstof, omwille van
concurrentiegevoeligheid van deze data;
Over warmte en CO2 is vanuit de netbeheerders geen data bekend.

Aanbevelingen:
Helaas is het niet gelukt om referentiegegevens op te halen voor warmte en
CO2, om te vergelijken met de opgehaalde gegevens van de industrie. De
belangrijkste reden hiervoor is dat er nog geen verantwoordelijke partij is
hiervoor. Bij de Systeemstudie Noord-Holland is ook gebleken dat een gebrek
een aanspreekpunt het lastig maakt om plannen of ontwikkelingen rondom
warmte of CO2 in perspectief te stellen. Het verdient de aanbeveling om een
partij of gremium aan te wijzen als aanspreekpunt.
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Bijlage C: Data-overzicht
Elektriciteit vraag

Capaciteit
MW
Industrie basis
Industrie laag
Darel hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Volume
TWh
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Dekkingsgraad

2020
426

2025
649

2030

2035

2040

2045

831
1668

856
2353

516
782
749
968

1386
1323
2216
2516
3685
1783
1501

2020
3.5

2025
5.2

2030

2035

2040

2045

7.1
14.3

2050
7.1
20.1

4.1
6.3
6.1
7.0

11.3
11.0
14.7
6.0
9.2
4.9
4.5

85.21%
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2050

Elektriciteit aanbod

Capaciteit
MW
Darel basis
Darel laag
Darel hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT

Volume
TWh
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Dekkingsgraad

2020

2025
2030
2035
1418
1817
1172
1265
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643

2040

2045

2050
1211
1211

1249
1372
1412
1333

2020
11.1

2025
8.1

2030

2035

2040

2045

4.1
4.4

2.4
2.4

9.6
9.6
9.1
8.8

9.6
9.1
8.8
2.3
2.5
5.1
5.0

115.99%
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2050

Methaan/gas vraag

Capaciteit
MW
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Volume
TWh
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Dekkingsgraad

2020
2285

2025
1551

2030

2035

2040

2045

1087
1300

349
892

4965
4965
4965
4965

4965
4965
4965
136
191
4028
318

2020
20.0

2025
13.6

2030

2035

2040

2045

9.5
11.4

2050
3.1
7.8

18.0
18.0
18.0
18.0

18.0
18.0
18.0
0.9
1.6
32.7
2.0

111.190%
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2050

Waterstof vraag

Capaciteit
MW
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Volume
TWh
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT

2020
0

2025
0

2030

2035

2040

2045

2050

8
959

23
1286

0
163
204
0

633
654
301
2546
2980
64
2302

2020
0.0

2025
0.0

2030

2035

2040

2045

2050

0.1
8.4

0.2
11.3

0.0
1.4
1.8
0.0

5.5
5.7
2.6
1.0
1.5
0.3
2.2
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Waterstof aanbod

Capaciteit
MW
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Volume
TWh
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Dekkingsgraad

2020
0

2025
79

2030

2035

2040

2045

2050

78
902
60

73
1358

600

2329
2989
3527
944

2020
0.0

2025
0.7

2030

2035

2040

2045

2050

0.7
7.8
0.2

0.6
11.9

2.0

3.7
5.6
21.2
0.5
n.v.t.
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Warmte vraag

Volume
TWh
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT

2020
0.0

2025
0.0

2030

2035

2040

2045

2050

0.0
0.2

0.0
0.2

Warmte aanbod

Volume
TWh
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT

2020
0.0

2025
0.7

2030

2035

2040

2045

2050

0.7
7.8
0.2

0.6
11.9

2.0

3.7
5.6
21.2
0.5
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CO2-aanbod

Capaciteit
ton/uur
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Volume
Mton
Industrie basis
Industrie laag
Industrie hoog
Netbeheer basis
Netbeheer KA
Netbeheer IA
Netbeheer ND
Netbeheer REG
Netbeheer NAT
Netbeheer EUR
Netbeheer INT
Dekkingsgraad

2020
303

2025
194

2030

2035

2040

2045

2050

639
905

2020
0.0

2025
1.7

2030

457
782

2035

2040

2045

2050

5.6
7.9

4.0
6.9

n.v.t.
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Bijlage D: Programma van Eisen CES
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