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MANAGEMENTSAMENVATTING

De energie- en grondstoffentransitie in de procesindustrie is om verschillende redenen 
een van de meest wezenlijke veranderingen van de procesindustrie in de afgelopen 
decennia. Tegelijkertijd lijkt het erop of de opgave soms zo ver wordt opgerekt dat 
er een soort moedeloosheid dreigt te ontstaan. Niet nodig: het is een grote opgave, 
maar ook een realiseerbare uitdaging. In deze whitepaper focussen we op de vijf 
grootste hindernissen die de procesindustrie ervaart, en de manieren waarop we die 
hindernissen kunnen wegnemen. 

DE VIJF HINDERNISSEN ZIJN*:
• Energiebesparing is geen core business voor veel bedrijven;

• De bedrijfstak is door haar strenge focus op beheersbaarheid inherent conservatief;

• Investeringen in procesapparatuur zijn enorm kapitaalintensief;

• Er zijn weinig bewezen nieuwe technologieën beschikbaar;

• Er is in de sector te weinig kennis over (nieuwe) subsidiemogelijkheden.

DE VIJF OPLOSSINGSRICHTINGEN ZIJN:
Focus op energiebesparing door het in kaart brengen waar de mogelijkheden zijn, want ze zitten 

soms op onverwachte plekken in het proces. Daarnaast zijn er verschillende manieren om (soms 

zelfs kosteloos) mee te doen aan studies naar de energiemix van de toekomst;

 Met goede, betrouwbare en oplossings-

 gerichte engineering is het mogelijk 

 om het conservatisme om te buigen: 

 nieuwe technologie is wel degelijk 

 risicoloos in te passen in bestaande 

 processen en het wordt nog 

 gesubsidieerd ook. Het is tijd om in 

 beweging te komen en niet meer af te 

 wachten wat de ander doet;
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Investeringen in dure apparatuur vereisen subsidies en vertrouwen in rechtlijnig overheidsbe-

leid. Door een escrowstelsel** in te voeren kunnen overheden erop vertrouwen dat bedrijven 

zich aan de verduurzamingsafspraken houden en kunnen bedrijven erop vertrouwen dat de 

overheid langjarig en consistent financieel bijspringt in de kosten van de verduurzamingspro-

jecten;

Elektrificatie van processen is een noodzakelijk onderdeel van de energietransitie. Er is een 

doorbraak in de ontwikkeling van de warmtepomptechnologie voor hogetemperatuurwarmte; 

sterker nog: deze warmtepomp is vandaag de dag verkrijgbaar;

In deze whitepaper staan overzichtelijk een aantal subsidieregelingen vermeld, met een fun-

damentele impact op de terugverdientijd, samen met een toelichting door de experts waar u 

terecht kunt voor meer informatie of aanvragen.

*  De eerste vier belemmeringen zijn geïdentificeerd door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in zijn 

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019, terug te vinden via de website van de Topsector Energie. Als vijfde hindernis 

voegen wij daaraan toe: te weinig kennis over (nieuwe) subsidiemogelijkheden.

**  Bij een escrowregeling spreken partijen met elkaar af dat een bepaald bedrag pas wordt betaald als aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. Het hiermee gemoeide geld wordt ondergebracht en beheerd door een onafhankelijke derde 

(bijvoorbeeld een notaris of bank).
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INLEIDING

De procesindustrie speelt een sleutelrol in de energietransitie. Juist door de ‘wet van 
de grote getallen’ en de energie-intensieve productieprocessen die zich afspelen in 
de procesindustrie, kan de sector een enorme bijdrage leveren aan de oplossing van 
het klimaatprobleem. Dat zal ook moeten: in Nederland zijn in het Klimaatakkoord 
forse CO2-reductiedoelen afgesproken. Twee belangrijke paden zijn daarin te onder-
scheiden: enerzijds het overschakelen op energie uit duurzame bronnen en ander-
zijds energie besparen. Het eerste betekent onder andere een omslag van warmte-
gedreven processen naar elektrisch gedreven processen. En het laatste is vaak een 
keiharde business case, mits bedrijven bereid zijn met een iets langere terugverdien-
tijd te rekenen.

Tegelijkertijd bestaan er belangrijke belemmeringen in de energietransitie in de procesindustrie. 

Dat signaleert het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in zijn Kennis- en innova-

tieagenda 2016-2019, terug te vinden via de website van de Topsector Energie.

DEZE BELEMMERINGEN HEBBEN TE MAKEN MET DE 
VOLGENDE VIJF ZAKEN*:
• Energiebesparing is geen core business voor veel bedrijven;

• De bedrijfstak is door haar strenge focus op beheersbaarheid 

 inherent conservatief;

• Investeringen in procesapparatuur zijn enorm kapitaalintensief;

• Er zijn weinig bewezen nieuwe technologieën beschikbaar;

• Er is in de sector te weinig kennis over (nieuwe) subsidie-

 mogelijkheden.

Vijf belemmeringen die een succesvolle energietransitie in de weg 

staan. Zouden daar nu echt geen oplossingen voor te bedenken 

zijn? In deze whitepaper gaan we op zoek naar de mogelijkheden 

om deze belemmeringen weg te nemen. We interviewden een 

aantal gezaghebbende kennisdragers op elke deelvraag. Zij geven 

in deze whitepaper elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op 

de hierboven geschetste belemmeringen, én de mogelijke oplos-

singen ervoor. 
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IN DIT KADER BEDANKEN WIJ DE VOLGENDE MENSEN VOOR HUN MEDEWERKING:

Alice Krekt, 

Programmadirecteur Deltalinqs Climate Program en voorzitter van de 

klimaattafel Haven & Industrie

Donald Roels, 

Consultant Energietransitie van KH Engineering

Dr. Arnold Mulder, 

Sector Banker Energy bij ABN AMRO

Jeroen van Ruitenbeek, 

Arne Tänzer en Paul Moors van Bronswerk uit Nijkerk

Nicole Campen en Mark van Dijk 

van De Breed & Partners

Rotterdam, Januari 2020

*  De eerste vier belemmeringen zijn geïdentificeerd door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in zijn 

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019, terug te vinden via de website van de Topsector Energie. Als vijfde hindernis 

voegen wij daaraan toe: te weinig kennis over (nieuwe) subsidiemogelijkheden.
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ALICE KREKT, DELTALINQS:

‘FOCUS OP ENERGIEBESPARING EN RICHT  
JE OP DE ENERGIEMIX VAN DE TOEKOMST’

Het Deltalinqs Climate Program (DCP) verenigt bedrijven in het Rotterdamse  
havengebied die de energietransitie willen realiseren. Samen trekken zij op om de 
CO2 -uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met 49% te reduceren, en gelijktijdig de 
concurrentiepositie als innovatief havencluster te versterken. Programmadirecteur 
Alice Krekt legt uit hoe ze dat doen, en welke hordes er nog te nemen zijn.

‘Een succesvolle transitie is de sleutel 
waarmee we de innovatieve positie van de Rotterdamse haven 

in het internationale speelveld kunnen behouden’

Het Deltalinqs Climate Program, waarvan Krekt directeur is, ontwikkelde zich al jaren gele-

den bij Deltalinqs, met een aantal bedrijven die de overtuiging deelden dat energiebesparing 

cruciaal is. Het is immers bij uitstek een win-winsituatie: je bespaart geld en ontziet het klimaat. 

‘Maar niet voor niets heeft het Deltalinqs Energy Forum zich enige jaren geleden omgedoopt in 

Deltalinqs Climate Program’, zegt Krekt, ‘Die naam past beter bij de resultaatgerichtheid, maar 

geeft ook aan waar het om gaat: het breder aanpakken van het klimaatprobleem en ons nu 

vooral richten op CO2-reductie; behalve energiebesparing gaat het ook om overschakelen op 

andere, niet-fossiele, energiebronnen én uiteindelijk gaat het ook om het gebruik van hernieuw-

bare grondstoffen. Tegelijk met de energietransitie is er dus ook nog een grondstoffentransitie. 

Een flinke uitdaging voor de bedrijven in de Rotterdamse haven dus.’
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FORSE OPGAVE
De benodigde energie- en grondstoffentransitie stelt de Rotterdamse haven en industriebedrijven 

voor een zeer forse opgave. De Rotterdamse industrie staat voor de realisatie van een vijfde 

deel van de nationale industriedoelstellingen voor CO2-reductie. ‘Dat kan alleen door verschillende 

transitiepaden te bewandelen’, zegt Krekt. ‘Binnen ons programma werken we samen met be-

drijven, kennisinstellingen en overheden op drie thema’s: energiesysteem & energie-efficiency, 

alternatieve brandstoffen & energiedragers (waaronder waterstof) en alternatieve grondstoffen. 

Jaarlijks maken de leden van het Deltalinqs Climate Program in Letters of Cooperation (LOC’s) af-

spraken over de samenwerking en projecten binnen deze thema’s. Deze LOC’s zijn de basis voor 

projecten gericht op het verduurzamen van bedrijven via concrete, resultaatgerichte en realisti-

sche stappen op de korte en middellange termijn. Bijvoorbeeld door middel van verduurzaming 

van de eigen bedrijfsprocessen of door het ontwikkelen van innovatieve businesscases.’

NIEUW ENERGIESYSTEEM
Krekt vervolgt: ‘Een paar voorbeelden van succesvolle projecten zijn bijvoorbeeld ons onder-

zoek naar de inzet van warmtepompen, het Field lab Elektrificatie, het nieuwe project Power-

2-Fuels dat de daadwerkelijke inzet van synthetische e-brandstoffen dichterbij brengt en het 

project H-Vision. Hierin onderzoeken we met een grote groep organisaties hoe we het gebruik 

van waterstof als alternatief voor fossiele brandstof kunnen stimuleren. Groene waterstof is 

ideaal, maar nu nog te duur. Daarom richten we ons nu op ‘blauwe waterstof’ als tussenoplossing: 

dat is traditioneel geproduceerde waterstof, maar dan met CO2-afvang en opslag in lege gasvelden.’

Volgens Krekt zijn enorme investeringen nodig om de transitie naar een nieuw energiesysteem 

te maken. ‘Niet alleen in de ombouw van fabrieksinstallaties, maar ook in het elektriciteitssys-

teem als nutsvoorziening. Er komen straks immers allerlei energiestromen bij: grootschalige 

wind-op-zee, waterstof, zonne-energie, en het net moet dat allemaal aankunnen. Voor de bedrijven 

zelf staan de komende jaren in het teken van CO2-reductie. Energiebesparingsprojecten zijn 

daarbij noodzakelijk, maar goede voorbereidingen op de energiemix van de toekomst ook.’
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‘Een succesvolle transitie is de sleutel, waarmee we de innovatieve positie van de Rotterdamse 

haven in het internationale speelveld kunnen behouden. Duurzaamheid is naar verwachting één 

van de belangrijkste concurrentie-pluspunten in de komende decennia – naast goede verbindingen, 

een gezond ecosysteem van bedrijven en concurrerende prijzen.’

ENERGIEMIX VAN DE TOEKOMST

(Petro)chemische bedrijven gebruiken veel energie in hun processen. Dat er ooit 

afscheid moet worden genomen van fossiel, staat vast. Maar waar doe je nu het beste 

aan als bedrijf, als je het hebt over verduurzaming van je energievoorziening?

Op die vraag geeft Deltalinqs Climate Program een antwoord. Deltalinqs Climate 

Program, TNO, en Innovation Quarter hebben een praktische aanpak ontwikkeld om 

per bedrijf de transitiepaden van de toekomst in beeld te krijgen. 

De aanpak bestaat uit een studie, waarin zij de volgende kernvragen onderzoeken:

 • Op welke manieren kunnen bedrijven verduurzamen en CO2 verminderen en welke 

  manieren zijn realistisch voor korte termijn (tot 2030) en de lange termijn (tot 2050)?

 • Wat is de minimale en maximale inschatting van energie-infrastructuur die nodig is 

  in de toekomst?

Op deze manier snijdt het mes aan twee kan-

ten: bedrijven krijgen eenvoudig inzicht in hun 

verduurzamingsmogelijkheden en er ontstaat 

een beter beeld van de potentiële vraag naar de 

verschillende energiedragers voor het industrie-

complex. Daarmee kunnen energie-infrabedrijven 

en overheden zich beter voorbereiden op de 

toekomst en kostenefficiënte oplossingen ontwerpen. Uit het rapport komt een aantal 

resultaten op basis waarvan bedrijven inzicht hebben in de voor hun beste keuze. Ten 

eerste komt er een overzicht van en inzicht in de ‘business as usual’-situatie, met daarin 

aandacht voor ontwikkeling en extrapolatie van huidige productievolumes en de hui-

dige CO2-footprint. Ten tweede volgt hieruit een vergelijking van verschillende scena-

rio’s ten opzichte van de ‘business as usual’-situatie. Er wordt met name gekeken naar 

de rol van CCS, waterstof en elektrificatie. Ten derde wordt een “what-if” kostenanalyse 

gemaakt, samen met een aanzet voor een risicoanalyse die kijkt naar CO2-beprijzing, 

mogelijke energieprijzen en high-level verwachte investeringen. Tenslotte komt er een 

totaaloverzicht met conclusies die volgen uit de voorgenoemde resultaten.
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DONALD ROELS, KH ENGINEERING:

‘CONSERVATISME IN DE PROCESINDUSTRIE  
IS VERKLAARBAAR EN NIET NODIG’

Is de energietransitie spannend? Het antwoord is ja en nee. Ja, omdat het nieuwe 
uitdagingen maar ook nieuwe mogelijkheden biedt en nee, omdat de technische 
aanpassingen minder ingewikkeld zijn dan ze lijken. KH Engineering combineert 
jarenlange ervaring in de implementatie van passende oplossingen met bewezen 
technologieën én besparingsmogelijkheden. Daardoor kunnen wij bedrijven ontzor-
gen bij de implementatie van maatregelen. Bovendien hebben wij via ons netwerk 
toegang tot kennis, financierings- en subsidiëringsmogelijkheden. Zo maken wij de 
transitie haalbaar en betaalbaar.

‘Het is een transitie en geen revolutie’

Het ingenieursbureau is erop gebrand om bedrijven die de energietransitie willen doormaken, 

te helpen die verandering op een goede en verantwoorde manier door te voeren. Want dat de 

transitie geen veiligheids- of betrouwbaarheidsrisico op mag leveren is voor KH Engineering 

vanzelfsprekend. ‘De petrochemische sector is van nature robuust en conservatief’, stelt consul-

tant Energietransitie Donald Roels van KH Engineering. ‘Dat is logisch: de investeringen zijn zeer 

kapitaalintensief, de levensduur van assets en bijbehorende investeringscycli langdurig 

en omdat het vaak gaat om bulkproductie, is elke verandering een risico 

op kostbare verstoringen. Daarom willen petrochemische 

bedrijven liever gebruik maken van “proven technology”. 

Het vervelende is natuurlijk dat je niet naar elkaar 

kunt blijven kijken. Iémand moet de eerste stap zetten.’

CO2-PRIJS OMHOOG
Roels raadt aan niet al te lang te wachten met 

dat “in actie komen”. ‘Het gaat echt sneller dan 

je denkt! Een jaar is zó voorbij. Als je nú iets 

bedenkt, en het plan in 2023 tot uitvoering 

komt, is het al een snel traject. En dan ziet de 

wereld er alweer anders uit. De meeste assets gaan 

25 à 30 jaar mee, dan zitten we bijna in 2050. 

Het advies is om assets nú “2050”-proof te gaan maken.’
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Een extra reden om snel in actie te komen wordt gevormd door verschillende ontwikkelingen 

die eraan komen, stelt Roels. ‘De meeste grote petrochemische bedrijven zijn verplicht deelne-

mer in het ETS-systeem, dus zij betalen al steeds meer voor elke ton CO2-emissie. Deze prijs is 

gestegen van zo’n 10 naar ongeveer 26 euro en de vraag is hoe hoog de prijs over nog eens tien 

jaar is. Bovendien kenmerkt ETS zich de laatste tijd door speculatie, waardoor het gewenst is 

om de afhankelijkheid van de ETS-ontwikkelingen te verminderen door te investeren in verduur-

zaming. Misschien dat dan veel van de nu nog niet rond te rekenen verduurzamingsprojecten 

dan wél een business case zijn geworden. Daarbovenop komt, zo weten we sinds dit najaar, een 

CO2-heffing op vermijdbare CO2-emissie.’

MILJARDEN UIT SDE++
In de CO2-heffing op vermijdbare CO2-emissie komt vermoedelijk een benchmark, die op basis 

van de best presterende bedrijven wordt opgesteld. ‘Dat wordt dan de norm’, legt Roels uit, ‘en 

voor alles wat je boven die norm zit, moet je betalen. De overheid mikt daarbij op een CO2-prijs 

van 100 tot 150 euro per ton in 2030. De crux van de heffing is dat de op deze manier opgehaal-

de gelden in een stimuleringsregeling (SDE++) voor verduurzamingsprojecten komen, gericht 

op CO2-reductie. De boodschap aan de procesindustrie is: zorg dat je aan de onderkant van de 

norm terecht komt, zodat je zelf zo weinig mogelijk CO2-heffing betaalt, en begin meteen met 

het opstarten van projecten waarmee je een beroep kunt doen op de nieuwe SDE++-regeling, 

waar miljarden aan subsidies uit gaan komen. Begin zo snel mogelijk, want de overheid wil de 

regeling al in 2020 invoeren.’

WAAR BEGINNEN?
Voor veel bedrijven is de vraag: waar begin ik? Roels snapt dat heel goed en zegt daarover: ‘Als 

het goed is heeft een bedrijf een goed inzicht in het energieverbruik en waar dat verbruik in zit. 

In de afgelopen twintig jaar heeft de procesindustrie zich vooral gericht op efficiencyverbete-

ring, veelal in kleine stapjes. Waar het anno 2020 om gaat is het identificeren van restwarmte en 

waar die zich bevindt in het proces, én goed afwegen wat het benodigde warmteniveau is voor 

elk onderdeel van dat proces.’

De ideeën voor efficiënte verduurzaming borrelen meteen op bij Roels: ‘Bedenk dat alle beno-

digde warmte onder de 100 graden Celsius, in aanmerking komt voor inzet van restwarmte, 

al dan niet in combinatie met elektrificatie. In heel veel bedrijven wordt stoom gebruikt om 

producten of processen op te warmen, terwijl de benodigde warmte maar 70 graden Celsius is. 
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Daar heb je dus helemaal geen stoom voor nodig. Dat kan ook met warm water. Als er ergens op 

de locatie een restwarmtestroom bestaat van 30 of 40 graden Celsius – en bij veel bedrijven is 

dat het geval – dan kun je daar relatief gemakkelijk 80 graden Celsius van maken. Nog beter is 

het om de restwarmtestoom op z’n heetst “af te tappen” uit het proces. Dat is nog veel efficiën-

ter dan de warmte eerst met water af te koelen en dan het warme water weer te gebruiken.’

INPASSEN ZONDER VERSTORING
Een grote drempel voor veel petrochemische bedrijven is de vrees dat nieuwe technologieën 

niet gemakkelijk succesvol in het bestaande proces in te passen zijn. Roels wil die drempel weg-

nemen: ‘Dat is waar wij goed in zijn: KH Engineering adviseert en helpt hier graag in. We heb-

ben veel verstand van procesinstallaties, inzicht in operatie van deze installaties en we weten 

hoe we daar zaken in moeten wijzigen of integreren, zonder dat dit leidt tot verstoring. En we 

doen dat op een bewezen succesvolle en auditeerbare manier. Bij wijzigingsprojecten zouden 

we graag zo vroeg mogelijk, dus in de conceptfase, betrokken worden. Dat loont ook echt: in de 

conceptfase heb je nog een veel bredere blik en daardoor kunnen we verderop in het enginee-

ringstraject veel geld besparen. Gebruik energiebesparing niet als sluitpost van een project, 

maar maak het een integraal onderdeel van het ontwerp.’

TERUGVERDIENTIJD
Een andere drempel bij verduurzaming van het productieproces is de terugverdientijd. Roels: 

‘Veel bedrijven rekenen met een terugverdientijd van twee jaar, de overheid vindt dat je met vijf 

jaar zou moeten rekenen, en eigenlijk is een terugverdientijd van zeven tot tien jaar realistischer 

voor verduurzamingsprojecten. Bedrijven moeten echt op langere termijn denken, wat ook 

logisch lijkt als je assets een levensduur van 25 jaar hebben. Ondanks alle goede bedoelingen 

draait het in de procesindustrie vooral om financieel rendement en ik verwacht dat het gaat 

veranderen. Doordat er een nieuwe generatie in de procesindustrie komt die verder vooruitkijkt, 

maar ook doordat de samenleving dit gaat afdwingen, via de politiek. Mijn advies aan bedrijven 

is om nu te beginnen met verduurzaming, zodat ze dit in hun eigen tempo kunnen doen, voor-

dat het van buitenaf wordt opgelegd.’

SLIM BEZIG
Ondanks zijn aansporingen, benadrukt Roels dat de energietransitie een transitie is en geen 

revolutie. ‘Het hoeft niet allemaal tegelijk en het hoeft niet in een hele korte tijd. Dat zou een 

revolutie betekenen, maar wellicht ook het einde van een aantal industrieën in Nederland. 

En de procesindustrie hebben we hard nodig, want juist hier ligt de sleutel tot de oplossing van 

het CO2-probleem. De urgentie zit ‘m er wat mij betreft in dat je je tijdig realiseert wat er moet 

gebeuren, en dan ook tijdig een beroep doet op onze expertise én de subsidieregelingen die er 

zijn. Als het je dan ook nog eens lukt om met zo min mogelijk CO2-heffing zoveel mogelijk subsi-

diemogelijkheden te benutten, ben je volgens mij heel slim bezig!’
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DR. ARNOLD MULDER, ABN AMRO:

‘WANTROUWEN TUSSEN BEDRIJFSLEVEN EN 
OVERHEID DOORBREKEN’

De energietransitie is een lastig onderwerp, omdat er zoveel onzekere factoren zijn: 
ontwikkeling van de CO2-prijs, het overheidsbeleid, en de vraag wannéér je je inves-
tering moet doen. Arnold Mulder is Sector Banker Energy bij ABN AMRO en heeft één 
aanbeveling die volgens hem altijd een goed idee is: investeer in energy efficiency 
en doe dit vandaag nog!

‘Hoe minder energie je verbruikt, 
hoe minder je hoeft te verduurzamen’

Arnold Mulder heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de energietransitie en alles wat daar-

bij komt kijken. Niet in de laatste plaats omdat ook zijn werkgever, ABN AMRO, daar een rol in 

heeft. ABN Amro heeft sinds anderhalf jaar duurzaamheid als strategisch speerpunt. Mulder: 

‘Daaraan zit een moreel aspect: we vinden dat we het juiste moeten doen, maar er is ook een 

economisch aspect: het is gewoon goede business. Verduurzaming is niet langer vrijblijvend: het 

komt op alle bedrijven af en je moét mee. In die transitie willen wij een partner zijn. We heb-

ben zeker niet alle oplossingen in huis, maar wél veel kennis, financieringsinstrumenten en een 

enorm netwerk. Daarmee kunnen we helpen om goede business cases te ontwikkelen.’

ONZEKER
Het gebrek aan goede business cases in de energietransitie is helaas tot nog toe nijpend.  

Ironisch genoeg is er meer dan genoeg geld beschikbaar. Waarom het zo lastig is om de kansen 

van de energietransitie te verzilveren? ‘Het “first mover advantage” is vaak nog onduidelijk’, zegt 

Mulder. ‘Door als eerste een innovatie te omarmen kan je een voorsprong op de concurrentie 

nemen. In de energietransitie kan hetzelfde, maar goede timing en uithoudingsvermogen is 

cruciaal. Je kunt namelijk ook te vroeg innoveren en het uithoudingsvermogen ontberen om de 

vruchten ervan te plukken. Zonnepanelen zijn er bijvoorbeeld al erg lang, maar pas sinds enkele 

jaren is de markt echt opengebroken. Op het moment dat bedrijven zo’n moment aan zien 

komen of er redelijkerwijs op kunnen anticiperen, zul je zien dat de bereidheid om risico’s te 

nemen groeit. Het opzetten van het Klimaatakkoord geeft voor allerlei technieken een wenkend 

perspectief.’
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SUCCES WIND-OP-ZEE REPLICEREN
In het verzilveren én versnellen van de kansen van de energietransitie is een belangrijke rol weg-

gelegd voor consistent overheidsbeleid, zegt Mulder. ‘Een mooi voorbeeld daarvan is de pro-

grammatische aanpak van wind-op-zee. De overheid heeft toegezegd om 3.500 megawatt wind-

op-zee aan te besteden en de sector heeft beloofd voor 40 procent kostenreductie te zorgen. 

De overheid werkte mee aan vergunningen en infrastructuur, en zorgde via de SDE+-regeling 

voor investeringszekerheid. Het resultaat? Binnen een paar jaar groeide wind-op-zee als kool 

en daalden de kosten even snel. Kortom: een programmatische aanpak waarbij een deel van de 

onzekerheden worden weggenomen en er langetermijnperspectief ontstaat stimuleert de ener-

gietransitie én maakt haar veel beter financierbaar. Door consequent op deze wijze beleid uit te 

rollen zal bovendien de private sector het grootste deel van de investeringen voor haar rekening 

kunnen nemen. Dan hoeft niet alleen de overheid de portemonnee te trekken’

GEEN ONWIL, MAAR VOORZICHTIGHEID
Volgens Mulder is onwil niet het grootste probleem in de procesindustrie. ‘Daar werken ook 

gewoon mensen die de klimaatproblematiek onderkennen en willen werken aan een duurzame 

toekomst. Het gaat veel eerder om investeringsonzekerheid. Bedrijven gokken niet met hun 

geld. Het gaat veelal om kapitaalintensieve investeringen met lange looptijden die bovendien 

relatief nieuw zijn: besluiten hierover kunnen daarom niet lichtzinnig worden genomen. Het 

goede nieuws is dat het, om exact dezelfde redenen, heel snel kan gaan zo gauw er wel voldoen-

de investeringszekerheid is. Bij banken en investeerders in binnen- en buitenland liggen boven-

dien miljarden klaar met een groene bestemming. De truc is om die miljarden vrij te spelen door 

een helder langetermijnperspectief neer te zetten.’

ESCROWREGELING
Onzekerheid was ook de overheersende emotie aan de industrietafel tijdens de vorming van het 

Klimaatakkoord. Het bedrijfsleven zag een extra CO2-belasting op zich af komen, maar houdt 

onzekerheid over de beschikbaarheid van subsidies om zo noodzakelijke nieuwe technieken te 
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kunnen ondersteunen. Misschien blijkt het subsidiepotje te klein of zit er over enkele jaren een 

andere regering. De overheid durfde op haar beurt niet alleen op subsidies te vertrouwen, waar-

door een CO2-belasting als extra stok achter de deur werd ingezet om de procesindustrie in be-

weging te krijgen. Door onenigheid over subsidies en belastingen hebben de onderhandelingen 

lang geduurd. Hoe had dit anders gekund? Mulder heeft daar wel een idee over: ‘Een escrowre-

geling had wellicht geholpen. Daarmee komt er tussen overheid en procesindustrie in feite een 

onafhankelijke notaris te staan. Die gebruiken we in andere situaties al heel lang: bijvoorbeeld 

bij de aankoop van een huis. Dan gaat het echter niet over de uitruil van belastingen en subsi-

dies, maar over de uitrol van de sleutels en het aankoopbedrag. Alleen omdat we een notaris 

gebruiken durven mensen zonder blikken of blozen enkele tonnen over te maken; de notaris 

verzekert een nette overdracht. Niet goed, geld terug. Op vergelijkbare wijze zouden bedrijven 

baat kunnen hebben bij een notaris. Ze maken dan niet een CO2-belasting over aan de overheid, 

maar storten die in een potje bij de notaris met als garantie dat ze elke cent terug krijgen als ze 

voldoende CO2 reduceren. Een vorm van zelfsubsidiering. Blijft de procesindustrie in gebreke 

of sluit het de deuren, dan vloeien alle gelden alsnog naar de overheid. Daarmee vang je twee 

vliegen in één klap. De industrie weet zeker dat ze financieel wordt ondersteund en de overheid 

weet zeker dat de industrie maximaal wordt aangespoord om in Nederland CO2 te reduceren.’

GEEN ZIGZAGBELEID
De belangrijkste valkuil in de transitie is volgens Mulder dat bedrijven de blik op de kortere 

termijn gericht houden. ‘Terwijl het naar mijn mening belangrijk is de ogen op 2050 te focussen. 

Waar staan we dan en wat hebben we dan nodig? Een ander groot risico dat ik zie is zigzaggend 

beleid – en dus een inconsistente overheid. Er bestaat een mogelijkheid dat de politiek te lang 

wacht met het maken van echte keuzes. Er moet echt een consistente lijn komen naar de doelen 

van 2050, en daaraan moet de overheid vasthouden. Fouten maken mag, en die zullen er best 

komen, maar we moeten een zigzaglijn voorkomen.’

ENERGY EFFICIENCY
Mulders belangrijkste advies aan de procesindustrie is: richt je nu direct op energy efficiency. 

‘Er wordt zelfs vandaag de dag nog heel veel energie verspild in de procesindustrie, omdat het 

nooit belangrijk genoeg was. Maar als je je energy efficiency gaat verbeteren, maak je meteen je 

verduurzamings-uitdaging kleiner. Hoe minder energie je verbruikt, hoe minder je hoeft te 

verduurzamen. Als je kijkt naar de voorspellingen van het International Energy Agency, zie je dat 

tot 2040 de grootste verandering van de energiemix van Europa niet voort moet komen uit de 

groei van renewables, maar vooral door een grote verbetering in energy efficiency. We moeten 

kortom veel meer doen met dezelfde energie. Daar kun je dus nú al mee beginnen. Het verdient 

zichzelf snel terug en het verlaagt je kosten en verkleint je verduurzamingsprobleem. Dus ik zou 

zeggen: pak dit laaghangend fruit!’
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BRONSWERK HEAT TRANSFER:

‘DE INDUSTRIËLE WARMTEPOMP BESTÁÁT 
ALS BEWEZEN TECHNOLOGIE; 
HET ONTBREEKT NU ALLEEN NOG AAN VISIE’

Eerst het goede nieuws. De industriële warmtepomp bestaat, kan warmte tot 
130 graden Celsius genereren én is op groot formaat, dus met veel vermogen, 
leverbaar. De hamvraag wat Bronswerk Heat Transfer betreft: welk bedrijf durft als 
eerste af te stappen van de gangbare, veel te korte, terugverdientijd op investerin-
gen in energy efficiency en elektrificatie?

‘De industriële warmtepomp is bewezen technologie 
en op grote schaal inzetbaar!’

De uitdaging waarvoor veel industriële bedrijven staan is helder: een paar uitzonderingen 

daargelaten is het grootste deel van de fabrieken in Nederland en België ontworpen en 

gebouwd in een periode waarin weinig aandacht was voor energy efficiency. Logisch ook, 

want destijds konden de kolen en het gas bij wijze van spreken niet óp en van de schadelijke 

effecten van CO2-uitstoot hadden we nog nooit gehoord. Wanneer je deze kennis tot je door 

laat dringen én combineert met het feit dat veertig procent van de huidige Nederlandse 

energieconsumptie naar de procesindustrie gaat, snap je dat het tijd is voor actie.

WARMTE BENUTTEN ÉN ELEKTRIFICEREN
Het bedrijf Bronswerk Heat Transfer uit Nijkerk heeft die hele “onzuinige” periode óók 

meegemaakt: het begon in 1940 als ketelbouwer en heeft zich ontwikkeld tot internationale 

speler op het gebied van warmtewisselaars, warmtepompen en luchtgekoelde koelers. 

Deze expertise vertaalt zich vandaag de dag onder andere in het ontwerpen en bouwen van 

warmtepompen voor industriële processen. Hiermee sla je twee vliegen in één klap: je benut 

(rest)warmte die normaal gesproken verloren gaat, én je kunt een deel van je proces 

elektrificeren. Beide elementen zijn noodzakelijk in de energietransitie.

DRIE (OGENSCHIJNLIJKE) STRUIKELBLOKKEN
Mogelijke struikelblokken op weg naar de grootschalige inzet van industriële warmtepompen 

ziet Bronswerk in drie vormen. Het eerste struikelblok is dat bedrijven de techniek van de warm-3
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tepomp als nieuw beschouwen. Niets is minder waar: de componenten waaruit de technologie 

is opgebouwd, bestaan los van elkaar al zeventig jaar. Ofwel: “een warmtepomp is eigenlijk een 

omgekeerde koelkast”.

Een tweede struikelblok is dat veel bedrijven huiverig zijn voor aanpassingen in hun produc-

tieproces. Vandaar dat Bronswerk Heat Transfer een opstelling ontwerpt waarbij het nieuwe 

installatiedeel afgekoppeld kan worden wanneer er bijvoorbeeld periodiek onderhoud gepleegd 

dient te worden. In de afgelopen tachtig jaar heeft het bedrijf altijd laten zien dat ze weten wat 

ze doen en diepgaande proceskennis hebben.

Het derde struikelblok is dat veel opdrachtgevers rekenen met een terugverdientijd van één à 

twee jaar. Zelfs wanneer het gaat om investeringen in verduurzaming. Een warmtepomp ver-

dient zich terug in een jaar of vier – met subsidie nog korter. Maar de vraag is of het echt nodig is 

om af te wachten of er subsidie komt. Met wat meer visie kun je de langere terugverdientijd voor 

lief nemen – wetend dat je direct voldoet aan de milieueisen van de toekomst. Kijk eens naar 

wat het mag kosten, in plaats van naar wat het kost.

ONGEDULDIG
Bronswerk Heat Transfer heeft een bijzondere positie als het gaat om warmtepompen. Het is 

het enige Nederlandse bedrijf dat grote, industriële warmtepompen ontwerpt, levert, installeert 

en volledig integreert in het bestaande proces. ‘Het wachten is op de eerste opdrachtgever met 

visie en durf om over te gaan op grootschalige inzet van warmtepompen. Op verschillende plek-

ken in de procesindustrie wordt nu ingezet op CO2-afvang en -opslag, in de hoop het later weer 

als grondstof te kunnen gebruiken. Dat lijkt ons erg kostbaar en ook niet een echt duurzame 

optie. Wij stellen voor om te gaan voor verregaande warmteterugwinning en elektrificatie, uiter-

aard wel op basis van duurzaam opgewekte elektriciteit.’

BEST PRACTICE: 
PAPIERFABRIEK BEWEES DAT HET KÁN

Dat de industriële warmtepomp echt toegevoegde waarde heeft, bewees Bronswerk 

Heat Transfer met een case bij een papierfabriek in Roermond. Hier werd samen met 

ECN, ISPT en IBK een warmtepomp in het productieproces geplaatst die met behulp van 

restwarmte, stoom van 130 graden Celsius produceert.

Het is een echt werkend voorbeeld, dat gegarandeerd repliceerbaar én schaalbaar is. 

En, wie weet, bij een stijgende CO2-prijs of een stijgende energieprijs, ook sneller terug-

verdiend wordt. Los daarvan is het een zeer duurzame optie om energie te besparen en 

CO2-uitstoot te vermijden.
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NICOLE CAMPEN EN MARK VAN DIJK, DE BREED & PARTNERS:

‘RUIME SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN IN DE 
ENERGIETRANSITIE’

De procesindustrie is zeer kapitaalintensief. Veel bedrijven zijn daarom risico-avers. 
Begrijpelijk, maar het wordt nu wel tijd om wat lef te tonen. Voor de koplopers zijn 
namelijk grote subsidies beschikbaar. Als je daar slim gebruik van maakt, worden de 
kapitaalintensieve investeringen in energie- en CO2-zuiniger produceren vele malen 
lager.

‘Het gaat om zeer grote subsidiebudgetten, 
tot per openstelling vijf miljard euro!’

Nicole Campen en Mark van Dijk van De Breed & Partners hebben een missie: zij helpen om 

technologische innovatie duurzaam mogelijk te maken. Zij houden zich vanuit het adviesbureau 

dagelijks bezig met de financiering van innovatie en groei. Belangrijk, want de financierings- en 

subsidiemogelijkheden zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden én te doorgronden. ‘Er zijn 

regelingen genoeg’, stelt Van Dijk. ‘Begrijpelijk, want Nederland wil voorloper zijn in de energie-

transitie en dan moet dit ook gestimuleerd worden vanuit de verschillende overheden. Deels 

kun je gebruik maken van al langer bestaande regelingen, maar er komen ook telkens nieuwe 

regelingen bij. Daarbij ondersteunen wij.’

SUBSIDIE IN ALLE FASES
Campen ziet veel in de samenwerking tussen procesindustrie, ingenieursbureau en subsidie-

adviesbureau. ‘We kunnen elkaar helpen in alle fases van een project. Om te beginnen met een 

haalbaarheidsstudie, waarin je als bedrijf een idee hebt maar nog niet weet of het financieel, 

juridisch of technisch haalbaar is. Na de go/no go volgt dan een ontwikkelingstraject voor de 

techniek. Vervolgens kan er een pilot of demonstratieproject komen. En tenslotte kom je dan 

aan bij de “werkelijke” investeringsbeslissing. Nu is voor al die fases subsidie mogelijk. Daarvan 

kun je dus gebruik maken, maar je moet het wel weten te vinden en op de juiste manier aan te 

vragen. Daar komt onze expertise bij van pas.’ (zie het kader voor een impressie van verschil-

lende regelingen).
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MILJARDEN
Elke regeling kent zijn eigen voorwaarden en het prettige is dat De Breed & Partners daar de 

weg in kent. ‘Het opstellen van een projectplan kun je gerust aan ons overlaten’, zegt Van Dijk. 

‘Daarbij houden we rekening met de criteria waarop beoordeeld wordt. We weten precies wat 

de beoordelaars willen zien, dat vergroot de kans op toekenning van subsidie. Het kan echt om 

grote bedragen gaan: alleen al de Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie 

aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. 

Klik hier voor meer informatie over de Financiering voor de Energiesector 

Binnenkort wordt de SDE+-regeling uitgebreid van energieprojecten naar CO2-reductieprojec-

ten en per openstelling zit daar zo’n vijf miljard euro in.’

TIPS

Op de vraag naar tips antwoorden Van Dijk en Campen dat het erg belangrijk is om 

tijdig te starten met een subsidie aanvraag. ‘We zien nog te vaak dat bedrijven te lang 

wachten of te laat zijn. Zonde, want een aantal regelingen kent maar een beperkte 

openstelling gedurende het jaar en weer andere werken volgens het “Eerst-komt-eerst-

maalt”-principe. Een andere tip is om goede samenwerkingspartners om je heen te 

verzamelen. ‘Bij projecten voor bijvoorbeeld warmte-uitwisseling ligt dat voor de hand, 

maar de slagingskans van een subsidieaanvraag stijgt sowieso naarmate je meer rele-

vante samenwerkingspartners hebt. Tenslotte moet je in staat zijn om alle benodigde 

informatie boven water te krijgen, al dan niet met hulp van een adviesbureau. Soms 

vergt dat een lange adem, maar bedenk dat het zeer de moeite waard is als je de helft 

van je investering kunt terugkrijgen!’

https://debreed.nl/subsidies-per-sector/energiesector/?utm_source=Kh_engineering&utm_medium=referral&utm_campaign=duurzaam-ondernemen&utm_content=whitepaper) 
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REGELINGEN PER PROJECTFASE

Onderstaand de projectfasen en een greep uit de regelingen die hierbij van toepassing 

kunnen zijn:

Projectfasen Regelingen

Haalbaarheidsfase

In deze fase wordt de technische 
en juridische haalbaarheid van 
beoogde energietransitieprojec-
ten bepaald.

Enkele regelingen zijn Topsector 
Energiestudies, innovatie topsec-
toren, diverse provinciale of lokale 
ondersteuningsmogelijkheden.

R&D/ontwikkelfase

Uit een vooronderzoek of 
haalbaarheidsfase zal blijken 
welke technieken er bestaan, 
waaraan deze kwalificeren en 
welke technische innovatiestap 
gemaakt zal moeten worden om 
de beoogde doelen te behalen.

Regelingen zijn Wet Bevordering 
Speur- en Ontwikkelwerk,  
diverse innovatieregelingen in de 
topsector Energie  
(+ €100 miljoen)

Pilot/demonstratie

Na de Ontwikkelfase zal er een 
demonstratie of testfase op 
werkelijke schaal moeten 
plaatsvinden om potentiële 
relaties te overtuigen en de 
techniek te testen.

Wet Bevordering Speur- en  
Ontwikkelwerk, Topsector Energie 
Demonstratie Energie Innovatie

Investeringsfase
Dit betreft de daadwerkelijk in-
vesteringsfase van vernieuwen-
de (maar bewezen) technieken.

Energie Investeringsaftrek / 
Milieu Investeringsaftrek / 
Stimulering Duurzame Energie 
(SDE++) / Klimaatinvesteringen 
Industrie 2020

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/topsector-energiestudies-industrie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/topsector-energiestudies-industrie
https://debreed.nl/financieringsvorm/mit/
https://debreed.nl/financieringsvorm/mit/
https://debreed.nl/financieringsvorm/wbso/
https://debreed.nl/financieringsvorm/wbso/
https://debreed.nl/subsidies-per-sector/energiesector/?utm_source=Kh_engineering&utm_medium=referral&utm_campaign=duurzaam-ondernemen&utm_content=whitepaper
https://debreed.nl/subsidies-per-sector/energiesector/?utm_source=Kh_engineering&utm_medium=referral&utm_campaign=duurzaam-ondernemen&utm_content=whitepaper
https://debreed.nl/financieringsvorm/wbso/
https://debreed.nl/financieringsvorm/wbso/
https://debreed.nl/financieringsvorm/dei/
https://debreed.nl/financieringsvorm/dei/
https://debreed.nl/subsidies-per-sector/energiesector/?utm_source=Kh_engineering&utm_medium=referral&utm_campaign=duurzaam-ondernemen&utm_content=whitepaper
https://debreed.nl/subsidies-per-sector/energiesector/?utm_source=Kh_engineering&utm_medium=referral&utm_campaign=duurzaam-ondernemen&utm_content=whitepaper
https://debreed.nl/subsidies-per-sector/energiesector/?utm_source=Kh_engineering&utm_medium=referral&utm_campaign=duurzaam-ondernemen&utm_content=whitepaper
https://debreed.nl/subsidies-per-sector/energiesector/?utm_source=Kh_engineering&utm_medium=referral&utm_campaign=duurzaam-ondernemen&utm_content=whitepaper
https://debreed.nl/subsidies-per-sector/energiesector/?utm_source=Kh_engineering&utm_medium=referral&utm_campaign=duurzaam-ondernemen&utm_content=whitepaper
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VOORBEELD CALCULATIE 
HAALBAARHEID WARMTEPOMP

Bij bedrijf A, dat ETS-plichtig is, vindt in een proces momenteel procesverwarming 

plaats door middel van stoom (130°C). Uit een analyse is gebleken dat stoom gebruikt 

wordt voor verwarmen op een temperatuur van 60°C. Elders in het proces wordt 

gekoeld door middel van koelwater uit een gesloten koelwatersysteem. In verband met 

een procesuitbreiding wordt gekeken naar de inzet van een warmtepomp om restwarmte 

uit het koelwater (ca 25°C) te gebruiken voor productie van warm water van 90°C 

waarmee voldoende warmte geleverd kan worden om het proces te verwarmen.  

Het thermische vermogen van de warmtepomp is 0,5 MWth. Op basis van deze capaci-

teit, 8000 draai-uren per jaar en een COP van 4 kan de terugverdientijd voor het inzetten 

van de warmtepomp berekend worden. Bij deze berekening is rekening gehouden met 

de verwachte CO2 emissieprijs en energietarieven inclusief maatregelen uit het Klimaat-

akkoord.

 Aanschafkosten: e 450.000 (incl. inpassing)
 Jaarlijkse onderhoudskosten:  e  10.000
 Kosten elektriciteit:  e  80.000
 Besparing gas (incl. CO2 emissie):  e 162.000

Dit resulteert in een terugverdientijd van ongeveer 

5,5 jaar. Echter, indien rekening gehouden wordt met 

EIA subsidie over de aanschafkosten en de nu 

voorgestelde SDE++ regeling voor industriële warm-

tepompen, dan wordt de terugverdientijd aanzienlijk 

korter, namelijk 3,2 jaar. Hierbij is nog geen rekening 

gehouden met vermeden investeringen in het koelwa-

tersysteem die gedaan moesten worden in verband 

met de geplande procesuitbreiding.



CONCLUSIE

Zoals u aan het begin van deze whitepaper las, signaleerde het ISPT een aantal hindernissen in 

de energietransitie in de industrie. Met deze whitepaper hebben wij deze belemmeringen niet 

alleen beter in kaart gebracht, maar ook voorzien van oplossingen door inhoudelijk deskundi-

gen. Volgens deze whitepaper kunnen we de gesignaleerde hindernissen wegnemen door de 

overheid, leveranciers en verantwoordelijken in de procesindustrie een aantal aanbevelingen te 

laten uitvoeren:

• Focus op energiebesparing door in kaart te (laten) brengen waar uw mogelijkheden zitten, 

want ze zitten soms op onverwachte plekken in het proces. Daarnaast zijn er verschillende 

mogelijkheden om (soms zelfs kosteloos) mee te doen aan studies naar de energiemix van 

de toekomst;

• Met goede en betrouwbare engineering is het niet nodig te blijven ‘hangen’ in conservatis-

me: nieuwe technologie is wel degelijk risicoloos in te passen in bestaande processen en het 

wordt nog gesubsidieerd ook. Het is tijd om in beweging te komen en niet meer af te wach-

ten wat de ander doet;

• Door een escrowstelsel in te voeren kunnen overheden erop vertrouwen dat bedrijven zich aan 

de verduurzamingsafspraken houden en kunnen bedrijven erop vertrouwen dat de overheid 

langjarig en consistent financieel bijspringt in de kosten van de verduurzamingsprojecten;

• Elektrificatie van processen is een noodzakelijk onderdeel van de energietransitie. Er is een 

doorbraak in de ontwikkeling van de warmtepomptechnologie voor hogetemperatuurwarm-

te; sterker nog: deze warmtepomp is vandaag de dag verkrijgbaar;

• In deze whitepaper staan overzichtelijk een aantal subsidieregelingen vermeld, met een fun-

damentele impact op de terugverdientijd, samen met een toelichting door de experts waar u 

terecht kunt voor meer informatie of aanvragen.

Met deze whitepaper leveren we een bijdrage aan versnelling van de energietransitie. Want 

er blijft veel potentieel onbenut, en sterker nog: wanneer we niet in actie komen, geven we 

misschien een kans weg om voorloper te worden in ontwikkeling, inpassing en toepassing van 

duurzame technologieën.

Onbekend maakt onbemind, maar het is tijd om lef te tonen. Dat blijkt uit verschillende inter-

views in deze whitepaper. Bovendien is het verstandig om niet meer te afwachtend te zijn, want 

voor de koplopers liggen er meer subsidies klaar. Ons advies is daarom om nú te beginnen met 

verduurzaming. Zeker omdat u het dan in uw eigen tempo kan doen, voordat het van buitenaf 

wordt opgelegd.

Januari 2020


