
 

 

  

 

 
 
 

 
DATUM  20 OKTOBER  2020 
KENMERK  2020/JN/JVO/029 
ONDERWERP  Begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat (onderdeel Klimaat) 
  
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,   
 
Van 3 tot en met 5 november behandelt u de begroting Economische Zaken en Klimaat. FME, de 
ondernemersorganisatie voor de Nederlandse technologische industrie, vertegenwoordigt niet alleen  
de bedenkers en makers van nieuwe C02-besparende technologieën, maar ook de bedrijven die het 
gebruiken. Vanuit dit perspectief vragen wij bij de behandeling van deze begroting aandacht voor de 
volgende zaken:  
 
1. Waterstof  

2. Energiebesparing, energieopslag en elektrificatie   

3. Kosteneffectiviteit en betaalbaarheid van de energietransitie 

 

1. Waterstof 

De inzet van waterstof is cruciaal voor het behalen van de energietransitie. Tevens biedt dit ook 
kansen voor de Nederlandse economie. Waterstoftechnologie heeft namelijk de potentie om een 
zeer belangrijk exportproduct van Nederland te worden. De Nederlandse maakindustrie is goed 
gepositioneerd om internationaal koploper te worden rondom de ontwikkeling en toepassing van 
waterstof(technologie)1. Het ontbreekt in Nederland alleen nog aan producenten voor de bouw van 
elektrolysers. Uit recent onderzoek van FME, in samenwerking met TNO en de provincies, blijkt dat 
diverse regio’s in Nederland over relevante leveranciersketens beschikken om elektrolysers te 
produceren. Nadat het kabinet eerder dit jaar haar kabinetsvisie Waterstof heeft gepubliceerd, is het 
nu zaak om vastgestelde kabinetsambities om te zetten in een nationaal waterstofprogramma 
gericht op drie terreinen, namelijk:  
1) Opwekking waterstof: zorgen voor voldoende aanbod van waterstof; 

2) Distributie en opslag van waterstof: zorgen dat we een kwalitatief goede en betrouwbare 

waterstofinfrastructuur ontwikkelen die tijdig gereed is; 

3) Toepassing waterstof: creëren van voldoende (structurele) vraag naar waterstof.  

Nederland dreigt internationaal achterop te lopen rondom waterstof, zie ook onderstaand 
praktijkvoorbeeld van een FME-lid. Duitsland investeert bijvoorbeeld nu al €9 miljard voor waterstof. 
Op korte termijn is een eenmalige investering van maximaal €2 miljard nodig voor een 
programmatische aanpak Waterstof, zoals ook experts van TKI Nieuw Gas recent hebben berekend2.  
 

• FME verzoekt het kabinet om vanuit het investeringsfonds een bedrag van maximaal €2 miljard 

te alloceren voor het ontwikkelen van een programmatische aanpak waterstof.  

 
1 Zie ook het rapport ‘Waterstof; kansen voor de Nederlandse industrie’.  
2https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/Waterstof%20voor%20de%20energie

transitie%20-%20innovatieroadmap%20(jan%202020).pdf 
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Europese Commissie blokkeert waterstofproductie 

De Europese Commissie beoordeelt de Nederlandse plannen om de productie van waterstof te 
steunen met subsidie als ongeoorloofde staatssteun. Dit omdat de benodigde Nederlandse 
stroomvoorziening nog onvoldoende duurzaam kan worden opgewekt. Nederland loopt hierdoor het 
risico een netto importeur van waterstof én waterstoftechnologie te worden. De eis van de Europese 
Commissie is begrijpelijk maar gaat voorbij aan het feit dat elektriciteit -ongeacht de wijze van 
productie- wordt uitgewisseld tussen landen. Om mogelijk tot een snelle oplossing te komen voor dit 
kip-ei probleem te komen, doet FME de suggestie ervoor te pleiten dat de eis om de hoeveelheid 
duurzaam geproduceerde energie niet te koppelen aan de productie per land maar te koppelen aan 
het Europees gemiddelde. De eis dat ieder land en dus ook Nederland in 2020 tenminste 20% 
hernieuwbare energie moet opwekken blijft overeind waarmee free rider gedrag wordt voorkomen. 
 

• FME verzoekt het kabinet om zo spoedig mogelijk bij de Europese Commissie aan te dringen op 

een oplossing. FME doet hierbij de suggestie om de hoeveelheid duurzaam geproduceerde 

energie niet te koppelen aan de productie per land maar aan het Europees gemiddelde.  

 

2. Energiebesparing, energieopslag en elektrificatie  

Energiebesparing 
Afgelopen zomer heeft FME samen met de VEMW de validatiestudie van het project 6-25 afgerond. 
Project 6-25 heeft als ambitie om eind 2025 6 Mton CO2 te besparen door de inzet van 
energiebesparende technieken in de industrie. De validatie door PDC en Royal Haskoning laat zien 
dat 3 Mton CO2-reductie nu al haalbaar is, terwijl 6 Mton CO2-reductie mogelijk is als alles op alles 
wordt gezet. In het vervolgtraject zal FME samen met de betrokken partners een zogenaamd ‘living 
lab’ ontwikkelen waarin zeven pilots worden uitgewerkt in diverse sectoren en bedrijfssituaties. De 
resultaten uit deze pilots worden gebruikt om een schaalbare aanpak te ontwikkelen waarvan de 
gehele energie-intensieve industrie kan profiteren. Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd 
om €50 miljoen uit te trekken voor een actieplan ‘financiering energiebesparing in de industrie’. Het 
vervolg op het project 6-25 wordt deels gefinancierd via dit actieplan.  
 
De validatiestudie toont verder aan dat de industrie bijna 1 Mton aan CO2-besparing kan realiseren 
door slim gebruik van sensoren, data en Artificial Intelligence (AI). Deze technieken kunnen niet 
alleen leiden tot grootschalige CO2-reductie in de industrie, maar ook in andere sectoren zoals de 
gebouwde omgeving. Zo heeft FME-lid EnergQ bewezen dat door het toepassen van AI in een groot 

Voorbeeld FME-lid – investeren in waterstof offshore  
Er lopen momenteel meerdere initiatieven in Nederland om waterstof offshore te produceren, 
bijvoorbeeld door bestaande offshore platformen te hergebruiken. Een niet nader te noemen 
FME-lid was geïnteresseerd om een elektrolyser in testopstelling op een offshore platform in 
Nederland te brengen. Dit om hiervoor de eerste ervaringen op te doen. Vanwege het R&D 
karakter van het project was een Nederlandse subsidie beschikbaar die circa een kwart van de 
kosten van de elektrolyser zou vergoeden. Vlak voor het moment dat definitieve afspraken 
gemaakt zouden worden, kwam in een ander Europees land een groot subsidiebedrag van 
tientallen miljoenen beschikbaar voor de ontwikkeling van offshore waterstofelektrolyse. Het 
bedrijf koos vervolgens om het eerste project niet in Nederland te doen, maar in het land te doen 
waar meer subsidie beschikbaar is voor de ontwikkeling van offshore waterstofelektrolyse. 

 

https://www.6-25.nl/wp-content/uploads/2020/09/P6-25-Validation-Study_Final_RHDHV_PDC_01072020_2.pdf
https://www.fme.nl/zelflerende-energiemonitor-levert-energiebesparing-op


 

kantorencomplex een aanzienlijk aantal operationele besparingen kon worden doorgevoerd o.a. 
door het aanpassen van apparatuur instellingen. In totaal heeft deze technologie 340 ton CO2-
reductie per jaar opgeleverd. Digitale technieken, zoals AI, worden nu niet of nauwelijks genoemd in 
het Klimaatakkoord. Dit terwijl uit de studie van het project 6-25 blijkt dat dit kan leiden tot een 
versnelling in de energietransitie. 
 

• FME vraagt om een kabinetsvisie ‘Digitale Technieken voor de Nederlandse energietransitie’ 

waarin de potentie van digitale technieken, zoals sensoren, data en Artificial Intelligence, worden 

onderzocht voor de Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Agri & Food en het Elektriciteitssysteem.   

Energieopslag 
Op diverse plekken in Nederland loopt het elektriciteitsnet tegen haar capaciteitsgrenzen aan 
(congestie). Energieopslag kan dit probleem oplossen door duurzame energie op te slaan in tijden 
van overvloed en deze vervolgens in te zetten in tijden van tekorten. Dit zorgt voor meer balans op 
het elektriciteitsnet. Bedrijven die energieopslag willen toepassen worden echter geconfronteerd in 
de bestaande nettarievenstructuur met hoge nettarieven. FME en Energy Storage NL pleiten voor het 
aanpassen van de nettarievenstructuur in de Energiewet 1.0 zodat het leveren van flexibiliteit uit 
energieopslagsystemen aantrekkelijker wordt gemaakt is. Daarnaast is in de markt met veel 
teleurstelling is gereageerd op het besluit van het ministerie van Financiën om de problematiek van 
de dubbele energiebelasting met minimaal één jaar uit te stellen. Mede daarom wordt met veel 
belangstelling uitgekeken naar het PBL-onderzoek om energieopslag op te nemen in de SDE++3. Dit 
zou een belangrijke stimulans kunnen zijn voor de businesscase van energieopslag. 
 

• FME vraagt het kabinet om in Energiewet 1.0 de nettarievenstructuur zodanig in te richten dat 

het leveren van flexibiliteit uit energieopslagsystemen wordt gestimuleerd.   

Industriële elektrificatie  
FME is samen met partners het Fieldlab Industriële Elektrificatie gestart. Het Fieldlab beoogt de 
ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën op het gebied van industriële 
elektrificatie te versnellen. Uit de praktijk blijkt dat de ontwikkeling van industriële elektrificatie wordt 
gehinderd door een trage vergunningverlening: waar een netbeheerder de benodigde leidingen in één 
jaar heeft gelegd, kost het lagere overheden soms negen jaar om de benodigde vergunningen voor het 
project te verlenen. Onvoldoende kennis en onderbezetting bij vergunningverlenende instanties 
zorgen ervoor dat aanvragen op de stapel belanden of de vergunningen worden geweigerd. Hierdoor 
zullen sommige bedrijven de overstap van fossiele brandstoffen naar elektriciteit niet of niet tijdig 
kunnen maken. In de procesindustrie bestaan er tot het jaar 2030 nog twee grote 
vervangingsmogelijkheden. Alleen tijdens deze vervangingsmogelijkheden zijn deze bedrijven in staat 
om grote wijzigingen, zoals het plaatsen van elektrische boilers plaatsen, door te voeren. Het is daarom 
uitermate belangrijk dat de tijdslijnen van het bedrijfsleven synchroon lopen met de 
vergunningstrajecten binnen lagere overheden (en omgekeerd) en waar mogelijk met tijdelijke 
ontheffingen de ombouw wordt mogelijk gemaakt. De afspraken hierover dienen te worden 
vastgelegd in de Regionale Energiestrategieën (RES).  
 

 
3 https://smartstoragemagazine.nl/nieuws-smart/i21555/minister-wiebes-overweegt-energieopslag-toe-te-

voegen-aan-sde 



 

• FME vraagt het kabinet om bij de appreciatie concept Regionale Energiestrategieën toe te zien op 

het synchroon lopen van de vervangingsmogelijkheden van bedrijven met de 

vergunningstrajecten binnen lagere overheden (en omgekeerd).  

 

3. Kosteneffectiviteit en betaalbaarheid van de energietransitie 

Bijna alle 2.200 FME-leden zagen hun energiekosten dit jaar stijgen. Vooral  onze kleine- en 
middelgrote leden, zagen dit jaar hun energierekening snel oplopen. In 2020 werd gas voor onze 
middelgrote leden gemiddeld anderhalf keer zo duur waardoor hun elektriciteitsrekening 
verdubbelde. Voor 2021 gaan de kosten met nog eens €167 miljoen omhoog.4 De stijging wordt 
veroorzaakt door een toename van €700 miljoen aan de ODE. Op deze manier probeert het kabinet 
het aandeel duurzaam opgewekte energie bij bedrijven te vergroten en de verzwaring van het 
elektriciteitsnet te financieren. FME constateert dat dit soort stijgingen voor bedrijven de 
betaalbaarheid van de energietransitie onder grote druk zet. Door in te zetten op energiebesparing 
en flexibiliseringsopties, waaronder energieopslag, kan bespaard worden op noodzakelijke 
netwerkinvesteringen – een besparing van miljarden – wat helpt om de energietransitie voor 
bedrijven wél betaalbaar te houden.   
 
Grote energie-intensieve bedrijven, die vallen onder het ETS-systeem, betalen vanaf 2021 daarnaast 
ook een heffing op elke ton uitgestoten C025. Om te voorkomen dat bedrijven hun productie 
verplaatsen naar landen waar C02 minder of niet wordt doorbelast in de elektriciteitsprijzen, werd 
de subsidie Indirecte emissiekosten ETS – beter bekend als de Indirecte Kostencompensatie (IKC) – in 
het leven geroepen. Het kabinet heeft besloten om de IKC-regeling stop te zetten. Dit leidt tot een 
kostprijsverhoging voor de Nederlandse industrie. Uit het Eindrapport Speelveldtoets van PWC blijkt 
dat de extra kosten variëren van € 17.000 - € 20 miljoen afhankelijk van het bedrijf waarmee een  
groot risico bestaat op carbon leakage6. Bovendien valt een stimulans weg om te elektrificeren. FME 
pleit daarom voor het behoud van IKC-regeling.  
 

• FME vraagt het kabinet om naast netverzwaring ook te kijken naar energiebesparing, flexibiliteit 

en energieopslag om daarmee de transitie haalbaar en betaalbaar te houden. Daarnaast pleit 

FME voor het behoud van de Indirecte kostencompensatie (IKC)  

Afsluiting 
Graag verzoeken wij u de voorliggende punten te betrekken bij de behandeling de begrotings-
behandeling. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
Public Affairs adviseur van FME: Jeroen Neefs via jeroen.neefs@fme.nl, 06-53158493. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink  
Voorzitter FME 

 
4  2/3 van de verhoging van de ODE-heffing van 250 miljoen wordt door bedrijven betaald  
5 De heffing start op €30 per ton CO2 en loopt tot 2050 op naar €150 per ton CO2. 
6 https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/belastingnieuws/pwc-prinsjesdag-special/belastingplan-2021-co-2-
heffing.html 
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