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Doel 
• Duurzaam en competitief naar 2050 

• Hoe invulling geven aan klimaatopgave 
2030 en 2050

• Knelpunten in infrastructuur in kaart tot 
2030

Hoe dit in te vullen:

• Door middel van inzicht in 
modaliteitsbehoefte per locatie:

• Huidige modaliteitsbehoefte

• Voorspelling productiegroei of –daling

• Effect van verduurzamingsprojecten over de 
tijd 



Tijdslijn CES Cluster 6: april 2021-maart 2022

• Benaderen  
bedrijven via 
de branches

• Kick-off 1e groep 
deelnemende 
bedrijven

• Kick-off AVI s

• Kick-off 2e groep 
deelnemende 
bedrijven

• Vergaren data 

• Start afnemen 
interviews

• Interviews met 
bedrijven

• Vergaren data 

• Kick-off laatste 
groep 
deelnemende 
bedrijven

• Interviews met 
bedrijven

• Opstellen 
concept 
overzichten

• Afronden 
interviews

• Terugkoppeling 
data bedrijven 
in individuele 
bedrijfsrap-
portages

• Opstellen 
concept CES

• Uitzetten 1e 
versie CES 
netwerk-
bedrijven 

• Knelpunten 
analyse met 
netbeheers

• Input sessie 
netwerk-
bedrijven

• Presentatie CES 
aan provincies

• Oplevering 
definitieve 
CES

• Concept CES 
met knelpunten 
voor 
infrastructuur

• Input sessies 
netwerk-
bedrijven



Deelnemende bedrijven

• 80 bedrijven

• 143 productielocaties

• ~50% CO2-emissie van Cluster 6

• 210.000 banen

• 125 miljard euro omzet

• AVI’s, NOGEPA en ICT separaat 
traject

Branches

Levensmiddelen

Afvalverwerkers (AVI)

Metaalindustrie

Glasindustrie

Keramische industrie

Chemische industrie

Papierindustrie



Deelnemende FNLI bedrijven

1. Abbott

2. Avebe

3. Aviko

4. A-Ware

5. Bolletje

6. Coroos Conserven

7. Cosun

8. DOC Kaas

9. Duynie

10. Friesland Campina

11. Geurts Conserven

12. Hellema

13. Helwa

14. Jamael Food Group

15. Lamb Weston

16. Perfetti van Melle

17. Rouveen Kaasspecialiteiten

18. Sensus

19. Swinkels Family Brewers

20. Van der Meulen

21. Vreugdenhil 

22. Wheyco



Aanpak vertrouwelijkheid

Vooraf data-uitvraag zijn NDA’s afgesloten met alle individuele bedrijven

Geen centraal data-safehouse wenselijk
• Gekozen voor decentrale oplossing

• Eigenaarschap informatie blijft bij bedrijven

Alleen geconsolideerde overzichten kunnen worden gedeeld met deze aanpak



Validatie aangeleverde data

Met de fabrieken zijn interviews gehouden om aangeleverde data 
en randvoorwaarden te valideren: 

• Validatie van aangeleverde data en realisatiejaren van projecten

• Wat zijn de cruciale randvoorwaarden waaraan voldaan moet 
worden?

• Hoe kan de implementatie van projecten versneld worden?

Buiten de aangeleverde projecten: 
Hoe ziet u het energiesysteem in uw fabriek voor u in 2050?



Energiestromen 2020 – Totaal deelnemende CES C6 
bedrijven



Energiestromen 2030 – deelnemende CES C6 bedrijven

52% reductie gebruik fossiele energiedragers



Energietransitiekeuzes deelnemende FNLI bedrijven

Efficientieverbetering; 

45 

Elektrificatie; 77 

Waterstof; 9 
Warmte levering; 4 

Biomassa, biogas en 

groen gas; 16 

Warmte afname; 3 

Geothermie; 3 



Randvoorwaarden benoemd door de FNLI bedrijven

Ontwikkeling van 

technologie; 17

Samenwerking met 

meerdere partijen; 5

Verkrijgen van 

subsidie; 96

Verkrijgen 

netwerkaansluiting; 

44

Beschikbaarheid van 

modaliteit; 20

NOx-ruimte; 10

Overig; 11

Marktonwikkeling 

(productiegroei); 16

Ruimtelijke inpassing; 

17



Knelpuntenanalyse met netbeheerders

Verschillende doorsnijdingen gedeeld met netbeheerders waarbij informatie niet te 
herleiden was naar één specifiek bedrijf.

• Overzichten per 2 cijferige postcode (xx00)

• Overzichten per gemeente

• Overzichten per gemeente en 2 cijferige postcode

• Overzichten per gemeente, 2 cijferige postcode en netbeheerder

• Uiteindelijk op onderstation niveau (indien niet te herleiden)

Alleen aanleveren overzichten onvoldoende om knelpunten te identificeren.

Meerdere sessies om gezamenlijk met netbeheerders knelpunten en vast te stellen.

Naast eigen voorspellingen netbeheerders additionele knelpunten en momenten 
waarop deze knelpunten plaatsvinden, geïdentificeerd.



Toename elektriciteits-
gebruik industrie tot 2030

(zonder datacenters)



Gevraagde verzwaring van 
elektriciteitsaansluiting tot 2030
bij industrie

(zonder datacenters)



Knelpunten
elektriciteitsinfrastructuur

• Aansluitingen Datacenters 
direct via TenneT

• Veelal op de radar



Sub-clusters met toekomstige
overweging inzet H2 tot 2030

Algemene aantekeningen waterstof:
Projecten met waterstof worden 
geclassificeerd als onzeker:

• Door onzekerheid toekomstige 
waterstofkostprijs en aansluiting durven 
bedrijven nog geen toekomstige 
investeringsbeslissingen vast te leggen en 
overwegen zij ook andere groene gassen of 
biomassa

• BZO regels vergen versoepeling voor het 
gebruik van waterstof op site

• Nox-emissie toename met waterstof is voor 
veel productielocaties nu nog de bottleneck



Biogene energiedragers
Industrie ziet biogene energiedragers niet als een
toekomst bestendige richting, maar wel als
belangrijke transitie modaliteit om de 2030 doelen
te behalen.

Moeilijkheden omtrent biogene modaliteiten zijn:

• Verkrijgen van vergunningen

• NOx-emissies

• Onzekerheid over de duur van inzet (en daarom
de terugverdientijd van installaties)

Vloeibare en vaste biomassa Gasvormige biomassa



Conclusies & Mogelijke vervolgstappen

• Energie stoppen in “elkaar beter begrijpen” betaalt zich uit

• Knelpunten in beschikbaarheid infrastructuur worden voorzien, zowel 
voor de korte als lange termijn!

• Overheid wordt wakker: er is meer dan G14 of de 5 Clusters!
• Door Minister Jetten genoemd in debat over verduurzaming industrie
• Cluster6 2 na grootste cluster qua CO2 uitstoot

• Provincies gaan regionale MIEK maken en willen gebruik maken van de CES

Vervolgstappen

• Dekkingsgraad verhogen Cluster 6

• Dekkingsgraad verhogen essentieel voor tijdig inplannen investeringen infrastructuur

• Afbakening CES regioclusters en CES Cluster 6

• Regionale aanpak is de volgende stap

• Balans tussen G14 en cluster 6 bedrijven



Voor aanmelden: 
cluster6@waterenergysolutions.com


