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Industriële klimaattransitie: 

meer dan CCS/U en H2



Eerste prioriteit : 

Circulariteit en vraagreductie stimuleren



Tweede prioriteit : Uitrol hernieuwbare 

energie en elektrificatie versnellen



CCS: het lelijke eendje in de vijver van 

verduurzaming



Belangrijkste risico’s



Aanbevelingen: randvoorwaarden zijn nodig

► CCS voor als er geen alternatieven zijn

► Geen silver bullet of one-size-fits-all

► Onderdeel van bredere verduurzamingstrategie als transitiemiddel

► Wet-, regelgeving en stimuleringsbeleid dient gericht te zijn op structurele 

verduurzaming en CCS enkel als transitiemiddel ondersteunen

► Nu aan de gang met (opschalen) structurele verduurzamingstechnieken



Nederland: Klimaatakkoord en joint fact 

finding CCS

► Gedeelde zorg verdringing structurele verduurzaming: 

► “…dat CCS de structurele ontwikkelingen van alternatieve klimaatneutrale 

technieken of activiteiten voor CO2-emissiereductie niet in de weg mag staan…”



CCU

► U ≠ S

► Permanente opslag of verlate uitstoot?

► Heel veel (hernieuwbare) energie nodig

► Beperkte schaal t.o.v. benodigde CO2-reductie

► Aanbevelingen:

► Bekijk over de gehele, meest brede, keten (hele 

keten in rekening brengen)

► Goede transparante accounting noodzakelijk



Waterstofstrategie

► Waterstof is essentieel voor industriële decarbonisatie, maar 

randvoorwaarden zijn nodig:

► Prioriteit voor groene waterstof op basis van hernieuwbare energie

► Productie van groene waterstof mag niet concurreren met directe elektrificatie 

(dus: additionaliteit) 

► Groene waterstof voor sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn



Waterstof voor sectoren waar geen 

alternatieven zijn



Governance: participatief, transparant en 

coherent
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