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Voorwoord
De regio Rotterdam heeft een forse toegevoegde waarde voor de landelijke economie. Het Haven- en
industrie cluster is de vestigingsplaats van vele internationale bedrijven, biedt direct en indirect werk aan
bijna 400.000 mensen, bedient een groot achterland en groeit nog altijd aan innovatiekracht.
Het ontwikkelen van een klimaataanpak die broeikasgassen drastisch terugschroeft en tegelijkertijd de
toegevoegde waarde van dit gebied overeind houdt, vraagt om de ontwikkeling van een nieuwe economie.
Dat is een complexe opgave. Elke lokale of regionale aanpak heeft een link naar landelijke ontwikkelingen,
terwijl het haven-industrieel complex ook in een internationale context opereert, gezien de strategische
ligging alsmede de aard en schaalgrootte van de activiteiten.
De tafel Haven en Industrie heeft het eerdere denkwerk van de regionale industriewerkgroep voor het
nationale Klimaatakkoord als stevige basis gebruikt. Deze werd in 2018 vastgelegd in het rapport ‘In Drie
Stappen naar een duurzaam Industrie Cluster’ door de werkgroep Industriecluster Rotterdam-Moerdijk, als
bijdrage aan het nationale Klimaatakkoord.
Voor een effectieve realisatie van projecten heeft de tafel daaraan kritische succesfactoren toegevoegd. Als
voorzitter stel ik vast dat we geslaagd zijn in concretisering en vaststelling van een aantal samenhangende en
ondersteunende acties – met als hoofdboodschap dat Rotterdam het ‘In drie stappen-rapport’ omarmt,
middelen vrijmaakt voor uitvoering en op specifieke onderdelen steun vraagt van de overheid. Die steun van
de overheid trekt op haar beurt weer een aanzienlijke investeringsagenda bij bedrijven los.
Wij geven in dit eindrapport een overzicht van sleutelacties en sleutelprojecten die de bedrijven willen
realiseren en de randvoorwaarden die van overheidszijde nodig zijn om het cluster om te bouwen naar een
nieuwe economie. Met een brede samenstelling hebben de leden van de tafel intensief gewerkt aan een
reeks “klimaatdeals” die geplande projecten helpt versneld van de grond te krijgen. Ook is een agenda
opgesteld met een overzicht van wat nodig is van de verschillende overheden op zowel provinciaal, landelijk,
als Europees niveau.
De publicatie van dit Rotterdams Klimaatakkoord betekent niet het einde van de werkgroep Haven en
Industrie. De leden hebben aangegeven door te willen gaan, aangezien de uitvoering van de projecten goede
afstemming vereist. Zowel binnen het cluster, maar ook met de verantwoordelijke ministeries over de
benodigde infrastructuur, uitwerking van regelingen zoals de SDE++, het werk van de landelijke Taskforce
Infrastructuur Klimaatakkoord en andere op handen zijnde regelgeving.
Ik kijk met veel plezier terug op dit deel van het proces. Nu is het zaak de Rotterdamse mentaliteit van
opgestroopte mouwen vast te houden en elkaar te versterken in de uitvoering.
Alice Krekt
Voorzitter Tafel Haven en Industrie
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1. Hier staan we nu
De lokale invulling van het landelijk Klimaatakkoord

Een Noordwest-Europese industriehub die draait op schone elektronen en moleculen. Met dit vergezicht is
de Rotterdamse tafel Haven en Industrie in 2019 aan het werk gegaan om met name verdere succesfactoren
vast te stellen voor de realisatie van de in 2018 ontworpen roadmap voor het industriële cluster in
Rotterdam.
Die roadmap vormde destijds het hart van het rapport ‘In Drie Stappen naar een duurzaam Industrie Cluster’
van de werkgroep industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Het was de regionale bijdrage aan het nationale
Klimaatakkoord, tot stand gebracht door vooral lokale vertegenwoordigers vanuit de industrie, overheid,
milieubeweging en wetenschap. Deze werkgroep leverde in juli 2018 een pakket aan projecten op, oplopend
tot bijna 10 miljoen ton CO2-reductie (scope 1) op jaarbasis. Als ook de aanvullende impact buiten de
fabriekshekken (scope 2 en 3) in de berekening wordt meegenomen, loopt de teller door naar circa 12
miljoen ton. Het is een aanzienlijk potentieel dat ook op nationaal niveau flinke indruk maakt.
Het kabinet streeft ernaar om in 2030 in totaal 48,7 miljoen ton CO2 te reduceren (bovenop het afgesproken
basispad). Rotterdam levert hieraan een forse bijdrage. De afgelopen jaren is al een goed gevulde
projectenportefeuille ontwikkeld in het kader van de energietransitie. Daarmee kunnen Rotterdamse
industrieprojecten 20-25% van de totale nationale reductieopgave leveren.
Om een lokaal reductiedoel te concretiseren op basis van de landelijke doelen, nam de gemeente Rotterdam
in maart 2019 de nationale reductietargets over en vormde verschillende klimaattafels om de uitvoering
vorm te geven. In dat kader werd ook de tafel Haven en Industrie samengesteld.
Los van beoogde reducties van broeikasgassen, ging het deze tafel ook om welvaartscreatie en industriële
transitie, met een waakzaam oog voor de internationale concurrentiepositie van het Rotterdamse Haven- en
Industriecomplex. Met andere woorden: hoe kunnen we de belangrijke economische positie die Rotterdam
door de jaren heen heeft opgebouwd niet uithollen, maar juist verstevigen? Hoe kunnen we de fossiele
industrie die de haven voor een belangrijk deel heeft opgebouwd niet wegschuiven, maar juist
transformeren – en daarmee werkgelegenheid behouden? Hoe kunnen we een voedingsbodem creëren
waarop projecten niet verschralen, maar juist floreren om daarmee tot een versnelde invoering te komen?
Realisatie hiervan leidt tot het behalen van de klimaatdoelen, terwijl Rotterdam parallel de
concurrentiepositie verstevigt en vernieuwing aanjaagt. Nieuwe ondernemingen zullen bewust kiezen voor
Rotterdam als vestigingsplaats en partnerships vormen met bestaande bedrijven; inmiddels een beproefd
recept om de energietransitie inhoud te geven en doorzettingsmacht te creëren.
Gelijktijdig randvoorwaarden en projecten met omvang realiseren

Nederland is een geordend land. Vanuit de lucht zien we een door de mens vormgegeven landschap van
steden, polders en industrie. Onder de grond ligt een bijzonder goed georganiseerde infrastructuur die op
het gebied van energievoorziening een van de meest betrouwbare systemen ter wereld levert. Onder druk
van klimaatverandering gaat dit op de schop.
De transitie van het Rotterdamse Haven- en Industrieel Complex is een gebiedsgerichte industriële opgave
en vraagt om langjarige stabiliteit voor bedrijven met consistente beleidsrandvoorwaarden door
overheidslagen door de tijd heen. Met dat uitgangspunt heeft de tafel de omstandigheden die nodig zijn om
de drie-stappen-roadmap tot een succes te maken, kritisch onder de loep genomen en een aantal
belangrijke succesfactoren samengesteld. Die luiden als volgt:
•

Infrastructuur is een belangrijke succesfactor op weg naar een nieuw energiesysteem. Niet alleen zijn
projecten steeds meer aan elkaar gelinkt, voor een nieuw energiesysteem op basis van elektriciteit en
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waterstof is ook dringend een aangepaste en/of nieuwe infrastructuur nodig. Dat geldt tevens voor
transport en opslag van CO2, warmte en stoom. Een business case van een project waarin ook de
infrastructuur ‘buiten het hek’ van een onderneming moet worden ingepast, ziet er zonder
overheidssteun verre van gezond uit. Een overheid die in een gelijkblijvend speelveld infrastructuren
faciliteert, stimuleert daarbij de investeringsagenda van de industrie.
•

Bovenstaande onderstreept ook het belang van een gebiedsgerichte aanpak, waar infrastructuur en
projecten, maar ook aanbod en toepassingen op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit geldt zeker voor
haven, industrie en stad. Waarom niet integraal nadenken over waterstof als energiedrager om warmte
boven de 250 graden op te wekken voor de industrie, maar ook als energiedrager voor openbaar vervoer
dan wel als toepassing voor bepaalde woningen?

•

De energietransitie vraagt om een goede governance; een rolverdeling tussen de verschillende
actoren. Zo is er voor een gezonde marktwerking een juiste vraag en aanbod nodig, en een ‘verbinding’
als infrastructuur. De industrie richt zich vooral op het aanbod, terwijl een partij als het Havenbedrijf
Rotterdam – in samenwerking met andere infrabedrijven - uitermate goed geëquipeerd is om de
verbindende functie vorm te geven. Aandacht blijft nodig voor de interactie tussen bestaande publieke
en private netwerken. Gemeente en provincie kunnen een sterke rol vervullen waar het gaat om
stimulering van de vraag. Op deze wijze speelt elke partij een effectieve rol vanuit de eigen kracht en
vindt geen inefficiënte overlap plaats.

•

De energietransitie moet vanuit systeemdenken worden benaderd. Bedrijven worden steeds
afhankelijker van elkaar, bijvoorbeeld voor stoomproductie en –afname, maar ook een regio die straks
voor een belangrijk deel op restwarmte uit de industrie draait. Kennis, marktomstandigheden, innovatie,
randvoorwaarden vormen de aanzet tot een economie met nieuwe product-markt combinaties en ook
nieuwe waardeketens.

•

Een succesvolle energietransitie vraagt om buffering van energie. Buffering van energie dient een
aantal doelen, zoals leveringszekerheid van energie aan bedrijven in het havengebied, maar ook vanuit
de traditionele rol die de Rotterdamse haven al heeft als energie import- en export hub. Zonder
buffering kunnen logistieke ketens niet functioneren.

Naast deze vijf punten is experimenteerruimte, voldoende geschoold personeel, financiering,
financieringsinstrumenten en wet- en regelgeving, en een wakend oog voor een level playing field met de
internationale markt onontbeerlijk. Ook wordt voorzien dat bedrijven anders met elkaar moeten
samenwerken en er andere businessmodellen ontstaan, binnen de kaders van de concurrentiewetgeving.
Er blijkt een grote behoefte aan coördinatie van de investeringsplannen (samenwerken, zoals nu
bijvoorbeeld in het project Porthos gebeurt) en het delen van kennis. Deze coördinatie kan tegelijkertijd
helpen om kip-ei problemen te voorkomen (ketenafhankelijkheid te kunnen managen), waarbij projecten
niet van de grond komen, omdat de benodigde infrastructuur er niet is - en andersom.
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2. Dit heeft de tafel opgeleverd
Gerichte acties voor een duurzame en internationaal concurrerende haven

De Rotterdamse tafel Haven en Industrie heeft verschillende klimaatdeals geformuleerd. Deze zijn met name
gericht op het versterken en waar mogelijk versnellen van de roadmap uit het ‘In drie stappen-rapport’. Dit
rapport biedt een goede uitgangspositie voor het succesvol realiseren van de emissiereductiedoelen voor
2030 in Nederland, waarmee ook een positief effect wordt bereikt op de economische structuur.
Het Rotterdams Klimaatakkoord is een synthese van gesprekken, bijeenkomsten en bilateraal overleg tussen
vele betrokkenen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, Havenbedrijf Rotterdam, de Natuur en
Milieufederatie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst DCMR. Al deze partijen hebben actief meegewerkt en
zij steunen - voor wat betreft hun aandeel in de uitvoering - het akkoord en de ambitie die daarin is
weergegeven.
De klimaatdeals beschrijven het proces dat partijen willen gaan volgen en het nader onderzoek dat zij
hiervoor willen gaan verrichten. De klimaatdeals zijn geen overeenkomst in juridische zin, ze bevatten dus
geen bindende juridische en financiële verplichtingen van betrokken partijen. De implementatie van in de
klimaatdeals vermelde projecten vergt namelijk grote investeringen, waarover partijen vanzelfsprekend pas
na verdere uitwerking en onderzoek kunnen beslissen.
Onderstaande figuur geeft de wisselwerking aan tussen de overeengekomen klimaatdeals. De horizontale
deals in de groene balken richten zich vooral op de randvoorwaarden en vormen de kritische succesfactoren
voor de vier verticaal weergegeven klimaatdeals. Deze laatste vier richten zich vooral op de nieuwe
waardeketens door het havengebied en pogen daarmee projecten aan elkaar koppelen.

Overzicht RKA haven en industrie
Circulair

Restwarmte

Elektrificatie

Waterstof

Versnellingshuis

Arbeidsmarkt & scholing

Investeringsagenda
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de klimaatdeals. Deze zijn verder uitgewerkt in de bijlage.
1.

‘Investeringsagenda energietransitie Haven-en Industriecomplex’.

Er zijn veel investeringen nodig in de regio Rotterdam. Twee zaken moeten gelijktijdig worden uitgevoerd:
•
•

Op korte termijn moet de energie-infrastructuur worden aangepast of gerealiseerd, zoals verzwaring van
het elektriciteitsnet, waterstof- en CO2 transport en opslag, uitbreiding van warmte- en
stoomnetwerken.
Tegelijkertijd moeten projecten van voldoende omvang starten of versnellen. Hiermee worden de
initiële infrastructurele investeringen gerechtvaardigd en wordt voldoende momentum gecreëerd om na
2025 door te bouwen. Dit stimuleert vervolgens investeringen door bedrijven die zekerheid over
voorwaarden nodig hebben.
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De volgende kaart illustreert dat de energietransitie in Rotterdam in volle dynamiek onderweg is. In het
havengebied is een reeks projecten in ontwikkeling die kunnen worden gekoppeld aan de verschillende
stappen uit de roadmap.

Verreweg de meeste projecten hebben nog niet de fase van een investeringsbesluit bereikt. Voldoende
private en publieke financiële bijdrage in met name infrastructuur is een belangrijke succesfactor voor het
lostrekken van benodigde investeringen.
Het gaat daarbij om investeringen in (pilot) projecten, demo fabrieken en first-commercial-scale fabrieken,
en van benodigde infrastructuur voor transport en opslag. De investeringskosten in het Haven- en Industrieel
complex worden op dit moment ingeschat op EUR 4,0-5,0 miljard tot 2025. Deze eerste inschatting door
experts is gedaan op basis van de abatement-curve zoals gepresenteerd in het rapport 'In drie stappen naar
een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk' (juli 2018) en is exclusief infrastructuur. De mogelijke
investeringen in transportinfrastructuur voor (verzwaring) elektra, waterstof, warmte, stoom en CO2 waarbij
de meeste tot 2030 (nodig om de ontwikkelingen naar 2050 mogelijk te maken) worden ingeschat op een
bedrag tussen de EUR 1,0 miljard en 1,5 miljard tot 2030. Uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van de
eerder genoemde voorwaarden voor investering, de ontwikkeling van innovaties en dergelijke. Dit bedrag is
exclusief de aanleg van de energie infrastructuur buiten het gebied of het investeren in nieuwe terreinen.
2.

‘Arbeidsmarkt- en scholingsagenda Energietransitie Haven’.

Voor het verzilveren van kansen voor de economie en werkgelegenheid is coördinatie nodig, zowel voor
huidig personeel (‘voortdurend blijven leren’), voor het mitigeren van het risico van baanverlies in fossiel
georiënteerde sectoren als voor de nieuwe generatie arbeidspotentieel. Een dergelijk arbeidsmarkt en
scholingsplan moet een onderdeel zijn van de Human Capital agenda. Dit is een cross-over deal, gezamenlijk
ingebracht door de tafels Haven en Industrie en Schone Energie. De uitvoering ligt in handen van de
organisatie van het Rotterdams Leerwerk Akkoord.
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3.

‘Versnellingshuis energietransitie Haven- en Industriecomplex’.

Veel projecten lopen tegen barrières aan op het gebied van infrastructuur, wetgeving, financiering,
experimenteerruimte en coördinatie van beleid. Het versnellingshuis Havenindustrieel complex is gericht op
het versnellen van projecten naar de volgende fases (van idee naar realisatie) in investeringstrajecten. Het
versnellingshuis gaat innovaties bevorderen, onder andere door ondersteuning geven bij het vinden van
financiering en het wegnemen van barrières in wet- en regelgeving.
Om het versnellingshuis in te richten, moeten personele capaciteit en denkkracht, van onder andere het
Havenbedrijf Rotterdam, de bedrijven van het Haven- en Industriecomplex, de gemeente Rotterdam,
InnovationQuarter, de DCMR en de Provincie gezamenlijk worden ingezet. Bedrijven dragen projecten aan
die ondersteuning nodig hebben. In het versnellingshuis vindt coördinatie van randvoorwaarden en
investeringsplannen plaats, om versnelling te realiseren en om verdubbeling en versnippering te
minimaliseren.
4.

‘Grootschalige productie, import en toepassing van waterstof’.

Het industriecluster maakt concrete stappen naar een CO2-arme waterstofeconomie via opschaling en uitrol
van waterstofproductie (blauw en groen) voor gebruik bij ondervuring in de industrie en bij mobiliteit, maar
ook in circulaire toepassingen. Import zal hierbij ook van belang zijn, aangezien groene waterstofproductie in
Noordwest-Europa niet toereikend zal kunnen zijn om in de vraag te voorzien, ondanks investeringen in
grote electrolysers. Er zal een importbehoefte ontstaan voor groene waterstof uit gebieden waar dat het
meest economisch geproduceerd kan worden.
Hierdoor heeft Rotterdam de kans zich te ontwikkelen tot een hub waar naast bestaande productie straks
ook blauwe en groene waterstof wordt gemaakt, gebruikt en verhandeld. Bedrijven willen de kansen van
waterstof benutten en investeren in vervanging van aardgas door blauwe waterstof en ook het vergroten
van de productie en toepassing van meer groene waterstof.
De deal voorziet in het bevorderen van de uitvoering van lopende en nieuwe (pilot en scale-up) projecten.
Sleutelprojecten:
A. H-vision versneld naar de ‘select fase’ brengen. H-Vision produceert blauwe waterstof uit aardgas en
raffinaderijgas. Met grootschalige productie van blauwe waterstof kan de industrie verduurzamen en de
waterstofeconomie op gang brengen. Daarvoor is uitwisseling door middel van nieuwe en uitbreiding
van de huidige infrastructuur noodzakelijk. Waterstof ‘blauw’ maken kan alleen als Porthos (CCS) wordt
uitgerold en er voldoende infrastructuur voor waterstof aanwezig is.
B. Grootschalige groene waterstofproductie: het gaat dan met name om de opvoering van productie
waarvoor meer en grotere electrolysers nodig zijn, alsmede een groei in groene stroom.
Nouryon/BP/Havenbedrijf Rotterdam werken aan de haalbaarheid van een 250MW electrolyser. Verder
zijn er andere 100MW+ projecten. Integratie van aanlanding van elektriciteit van wind op zee is een
cruciaal onderdeel van het plan, evenals het creëren van importfaciliteiten voor groene waterstof om
leveringszekerheid te kunnen bieden in het geval lokale productie ontoereikend is.
5.

‘Industriële Elektrificatie’.

Industrieprocessen die warmte gebruiken tot circa 300 graden Celsius kunnen in de toekomst steeds meer
geëlektrificeerd worden (“Power to Heat”), afhankelijk van de technische en economische mogelijkheden.
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Wind-op-zee zorgt voor de aanlanding van aanzienlijke hoeveelheden stroom die in de industrie
gemakkelijker geabsorbeerd kan worden dan in de rest van het energiesysteem. De backbone voor
elektrificatie die hiermee ontstaat, kan tevens het systeem balanceren. Om innovaties te stimuleren, wordt
een field lab ontwikkeld.
Sleutelprojecten:
A. Ontwikkeling van duurzame Back-up Boiler voor stoomnetwerk Botlek.
B. Power to Heat (P2H) scan keuze tool: energiemix van de toekomst bij bedrijven uitvoeren. Bedrijven
worden verder geholpen met de ontwikkeling van P2H scan keuze tool zodat een toekomstbestendige
energiemix assessment van bedrijven kan worden gemaakt.
C. Ontwikkeling en opschaling van nieuwe technieken: Field Lab Industriële Elektrificatie (waarbij op
relevante schaal bij bedrijven getest wordt).
D. Versnelde implementatie van technologie/pilot projecten met ondersteuning vanuit het Field Lab, zoals
het opschalen van warmtepompprojecten, E-boiler, hybride boilers en E-fornuizen en het vervangen van
stoomaandrijvingen door elektrische aandrijving.
6. ‘Duurzame warmte vanuit de industrie’.
De partijen aan de tafel Haven en Industrie willen bijdragen aan het realiseren van een warmtetransportnet
in Zuid-Holland, waardoor met restwarmte uit de haven, warmte uit geothermie en andere lokale
warmtebronnen, de steden in Zuid-Holland, de glastuinbouw en bedrijven van warmte kunnen voorzien. Het
realiseren van een “back-bone” warmtehoofdinfrastructuur in het havengebied draagt bij aan de
verduurzaming van het energiesysteem, verbetert de leveringszekerheid en vormt een katalysator voor
(lokale) duurzame bronontwikkeling. Huidige en toekomstige warmtebronnen kunnen worden aangesloten
waardoor warmte die op dit moment wordt geloosd, regionaal kan worden benut. Partijen spannen zich in
om belemmeringen weg te nemen die uitrol van het warmtenet doorkruisen.
De bijdrage van de bedrijven in het HIC richt zich erop dat beschikbare restwarmte en stoom optimaal kan
worden benut. Het havenbedrijf en de bedrijven in de haven die restwarmte kunnen leveren staan in deze
klimaatdeal voor de opgave om te zorgen dat er vanuit de haven voldoende warmte geleverd wordt aan de
glastuinbouw en de gebouwde omgeving buiten de haven. Om dat te kunnen doen is vraag naar
(rest)warmte door gemeenten, woningcorporaties, glastuinbouwbedrijven en warmtebedrijven (die de
warmte aan de klant leveren) nodig.
De partijen de volgende gezamenlijke activiteiten af:
• Inventariseren en actualiseren van restwarmtecapaciteit bij bedrijven door middel van een ‘warmteatlas
Haven- en Industriecomplex’ (nu en in de toekomst).
• Voorbereiden van het uitkoppelen van restwarmte richting een warmtetransportleiding.
• Ontwikkelen van een warmtetransportleiding(net) in de haven.
7. ‘Circulair: Benutten van reststromen, biomassa, CO2 in het Haven- en Industriecomplex.’
Op termijn zal de industrie in de haven van Rotterdam voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op circulaire
en hernieuwbare koolstoffen, duurzame biomassa en waterstof. De haven is dan de nationale en
internationale hub voor de import, export, distributie en verwaarding van reststromen, CO2 en duurzame
biomassa.
Daarvoor dient de infrastructuur voor opslag en distributie van CO2 en waterstof te worden uitgerold in de
haven en verbonden te worden met de grote circulaire koolstofbronnen en waterstofproductiefabrieken. Dit
toont ook de verwevenheid aan van de ecosystemen. De realisatie van de eerste nieuwe fabrieken en
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waardeketens, georganiseerd in clusters ter ondersteuning van de grondstoffentransitie, zijn belangrijke
bouwstenen op weg naar een circulaire grondstoffen economie.
Sleutelprojecten:
A. Eerste fabriek voor chemische recycling van afval/reststromen – Syngas cluster
B. Geïntegreerde pyrolyse pilots en opschaling voor cracker en refining feed – Groene nafta cluster
C. Opschaling naar geïntegreerde fabriek/ bioraffinaderij voor doorcascadering en verwaarding van
duurzame biomassa en olie/vetten in groene chemie en brandstoffen - Duurzaam Biobased cluster
D. CO2 valorisatie met nieuwe toepassingen in de industrie’; productie van kerosine en/of chemicaliën in de
eerste synthetische (demo) fabriek(en) in Nederland - Synthetisch koolwaterstof cluster.
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3. Zo ziet het transitiepad er uit
Roadmap in drie stappen in samenhang uitvoeren

Rotterdam is vroegtijdig begonnen aan de energietransitie en beschikt daarom in deze fase over een goed
gevulde projectportefeuille en een roadmap zoals vastgelegd in het ‘In drie stappen-rapport’ dat aangeeft
hoe de industrie stap voor stap kan omschakelen en de nationale doelen voor 2030 en 2050 realiseren.
Tekst Links + Object (L)

Energy transition in the Port of Rotterdam
• Help existing industry and
logistics cluster to adjust to
future climate demands

IN THREE STEPS TOWARDS 2050

• Attract new sustainable
industries
• In doing so, protect and
enhance economic value
3

• Carve out an enhanced
competitive position

2
1

Circular economy

New energy system

Efficiency and infra

•

Stap 1 voorziet vooral in het nemen efficiency-maatregelen, het gebruik van restwarmte van de industrie
voor verwarming van woningen, kantoren en kassen (zodat individuele aardgas cv’s kunnen worden
afgeschakeld) en CO2 afvangen en opslaan onder de Noordzee. Hiervoor en ter voorbereiding op stap 2,
is infrastructuur nodig, met name buisleidingen.

•

Stap 2 is het veranderen van het energiesysteem: in plaats van olie en gas te gebruiken voor het
opwekken van warmte die nodig is voor de procesindustrie, kunnen bedrijven overstappen op
elektriciteit en waterstof. Aanvankelijk blauwe waterstof, op termijn op groene stroom (via elektrificatie
van water). Blauwe waterstof – gemaakt op basis van aardgas waarbij vrijkomende CO2 onderzees wordt
opgeslagen – is een benodigde tussenstap omdat er voorlopig onvoldoende groene stroom beschikbaar
is.

•

Stap 3 is het vervangen van fossiele grondstoffen (voor het maken van chemieproducten en
transportbrandstoffen) door biomassa, door recycling van ‘afval’ en door gebruik van CO2 en duurzaam
geproduceerde waterstof.

Met name voor stap 2 en 3 zijn nog veel onderzoek en demonstratieprojecten nodig. Onderstaande matrix
(gebaseerd uit de Havenvisie 2019) geeft aan hoe de verschillende stappen samenhangen en welke
maatregelen in de tijd nodig zijn. De matrix maakt duidelijk dat er verschillende trajecten tegelijk moeten
opgestart om zowel de doelen voor 2030 als voor 2050 te halen.
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Vier waardeketens

De synergie tussen de projecten is groot, en kan worden aangeduid met het begrip waardeketens als
samenhangende groepen van projecten bij verschillende bedrijven die elkaar kunnen versterken en aanjagen
en innovatie elders in het industriecomplex stimuleren. Zo ontstaat een nieuwe natuurlijke habitat voor het
innoveren van het energie- en grondstoffensysteem.
Vier waardeketens, namelijk waterstof, elektrificatie, restwarmte en circulair, leveren belangrijke condities
om transitieprojecten te versnellen en te verbreden.
Deze vier waardeketens bundelen niet alleen de soort van projecten die belangrijk zijn voor de realisatie
binnen een bepaalde groep van bedrijven/processen en productstromen, maar hebben ook een onderlinge
aanjagende band. Samen vormen ze het fundament van het regionale industriebeleid dat zorgt voor een
toekomstbestendige industrie in de haven. In de fiches wordt in meer detail aangegeven welke acties nodig
zijn en door wie.
Een voorbeeld betreft het CCUS-project Porthos. Zonder dit project is het verder ontwikkelen van de
waterstofeconomie in het industriecomplex niet mogelijk voor 2030, omdat groene waterstof in
onvoldoende volumes kan worden geproduceerd.
Porthos is daarmee een belangrijke voorwaarde om belangrijke sleutelprojecten te realiseren. De
mogelijkheid om raffinaderijgassen in het H-vision project om te zetten naar blauwe waterstof, een
belangrijke poot in het emissiereductieplan, komt daarmee ook op losse schroeven te staan. Het geeft aan
dat er belangrijke verbindingen en afhankelijkheden zijn tussen de projecten, zoals ook in onderstaande
figuur wordt aangeduid.
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Toelichting
Voor de reductie van emissies in de bestaande industrie en de opbouw van een duurzame concurrerende
industrie, zijn grote volumes waterstof noodzakelijk. Ontwikkeling van blauwe waterstof moet de
mogelijkheid geven om meters te maken op het gebied van infrastructuur en marktontwikkeling, zodat
groene waterstof, als deze in grotere volumes kan worden geproduceerd, gemakkelijk afnemers kan vinden.
Industriële elektrificatie is een andere belangrijke pijler van het energiesysteem van de toekomst. Op dit
gebied kan tamelijk snel gestart worden met een aantal concrete sleutelprojecten.
Restwarmte kan aardgas vervangen voor het verwarmen van gebouwen en kassen. De onbenutte
restwarmte uit de industrie moet worden vervoerd naar eindgebruikers in de steden en het Westland. De
potentiele warmtelevering vanuit de industrie is groot en kan veel huishoudens van warmte voorzien in de
provincie Zuid-Holland. Commitment van de vraag (gebiedsaanwijzing) is zeer belangrijk voor de realisatie.
De circulaire waardeketen geeft aan dat op termijn de haven uitgroeit tot de nationale en internationale hub
voor de import, export, distributie en verwaarding van reststromen, CO2 en duurzame biomassa.
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4. Dit is er nog nodig om het transitiepad te realiseren
In goede samenwerking worden belangrijke stappen op het transitiepad van de haven en industrie gezet. Er
is veel nodig van de partners om het transitiepad te realiseren: het vraagt concrete investeringen en
aanpassingen van wet en regelgeving op korte termijn, maar ook onderzoek voor oplossingen op de langere
termijn.
Rotterdam zoekt een voortrekkersrol in de transitie, maar kan dit niet alleen en zoekt daarom ook buiten de
regio steun (EU/Rijk/Provincie Zuid-Holland) op het gebied van financiering, regelgeving, infrastructuur en de
ontwikkeling van juiste kennis en personeel.
Bij complexe infrastructurele projecten die voorwaarde scheppend zijn voor de investeringen in de
waardeketens, kan Rijkscoördinatie in vergunningstrajecten en financiering (middels verschillende
subsidietrajecten w.o. Europese) tijdige uitvoering verwezenlijken.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat er investeringen worden gedaan in projecten van voldoende omvang (zoals
blauwe waterstof en CCS) zodat de investeringen in infrastructuur, maar ook in elektrificatie en (industriële)
warmte kunnen worden gerechtvaardigd. De uitkoppeling van restwarmte zorgt voor grotere energieefficiëntie en verduurzaming van de bebouwde omgeving.
Samengevat zijn de volgende elementen van belang om het transitiepad te realiseren:
1. Een stabiel meerjarig beleid op basis waarvan bedrijven hun investeringen kunnen afstemmen.
2. Rekening houden met de (zeer beperkte) natuurlijke momenten in de industrie waarop grootschalige
investeringen kunnen worden gedaan.
3. Inrichting van SDE++ voor CO2-emissiereducerende maatregelen en ontwikkeling van (regionaal)
innovatie/industriebeleid waar ook uitgeput kan worden.
4. Financiële instrumenten om maatregelen met hoge abatement-costs mogelijk te kunnen maken (zowel
innovatie als opschaling).
5. Aandacht voor marktordening en beschikbaarheid van nieuwe en aangepaste infrastructuren. Een faire
behandeling van private infrastructuur en bestaande marktmechanismen zal ingepast moeten worden.
6. Europees level playing field (ETS-instrumentarium).
7. Zorgen voor voldoende (hoog) opgeleide beroepsbevolking.
8. Een oplossing voor de stikstofproblematiek.
Conclusie

1. De tafel Haven en Industrie stelt vast dat de energietransitie in het havencomplex in volle gang is.
Rotterdam omarmt de roadmap zoals uitgewerkt het ‘In drie stappen-rapport’, maakt aanzienlijke
middelen en vrij en vraagt op specifieke onderdelen steun van de overheid.
2. Er bestaat hierbij een scherpe wisselwerking tussen projecten en infrastructuur, en tussen publieke
en private investeringen. Bedrijven bouwen aan een omvangrijke investeringsagenda om geplande
projecten in het kader van de energietransitie te kunnen implementeren. Deze investeringsagenda is
aanzienlijke groter dan de gevraagde ondersteuning van de overheid. Het is belangrijk te
onderkennen dat een positieve ondersteuning van de overheid de investeringsagenda van de
bedrijven lostrekt.
3. De tafel Haven en Industrie heeft een aantal concrete acties ontwikkeld in de vorm van klimaatdeals,
die de transitie van de Rotterdamse haven ondersteunen naar een gezond en duurzaam logistiek en
industrieel complex, dat een leidende positie in de internationale markt behoudt en verder weet uit
te bouwen.
Rotterdams Klimaatakkoord Haven & Industrie 20191113
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Bijlage 1 De klimaatdeals Haven en Industrie
•
Klimaatdeals
Haven&en
Industrie
Klimaatdeal Haven
Industrie

Klimaatdeal Haven en Industrie 1

Investeringsagenda energietransitie Haven- en Industriecomplex
Wat houdt de klimaatdeal in?
De energietransitie in de haven van Rotterdam vraagt om aanzienlijke investeringen, van zowel bedrijven
als overheden. Hieronder ter illustratie een beeld van projecten die op dit moment worden ontwikkeld.
Verreweg de meeste projecten (inclusief transportinfrastructuur) zijn nog niet aanbeland in de fase van
een investeringsbesluit. Zekerheid over publieke investeringen, met name waar het gaat om de
ontwikkeling van nieuwe infrastructuur waarop bedrijven kunnen aansluiten, helpt om de
investeringsagenda van bedrijven tijdig los te trekken.

De investeringsagenda brengt de private en (semi)-publieke investeringen in de energietransitie voor de
komende jaren bijeen in bovenstaande kaart. Dit gebeurt op basis van een duidelijk geformuleerde
gezamenlijke ambitie ten aanzien van de toekomst van stad, haven en regio als circulair cluster en
‘groene’ energiehub, op basis van het ‘In drie stappen-rapport’ en de Havenvisie).
Het gaat daarbij om investeringen in (pilot) projecten, demo fabrieken en first-commercial-scale
fabrieken, en van benodigde infrastructuur voor transport en opslag. De investeringskosten in het Havenen Industrieel complex worden op dit moment ingeschat op EUR 4,0-5,0 miljard tot 2025. Deze eerste
inschatting door experts is gedaan op basis van de abatement-curve zoals gepresenteerd in het rapport 'In
drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk' (juli 2018) en is exclusief
infrastructuur.
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De mogelijke investeringen in transportinfrastructuur voor (verzwaring) elektra, waterstof, warmte,
stoom en CO2 waarbij de meeste tot 2030 (nodig om de ontwikkelingen naar 2050 mogelijk te maken)
worden ingeschat op een bedrag tussen de EUR 1,0 miljard en 1,5 miljard tot 2030.
Uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van de eerder genoemde voorwaarden voor investering, de
ontwikkeling van innovaties en dergelijke. Dit bedrag is exclusief de aanleg van de energie infrastructuur
buiten het gebied of het investeren in nieuwe terreinen.
Met deze investeringsagenda maken de partijen inzichtelijk wat er nodig is om ontwikkelingskapitaal naar
de regio te halen. Deze aanpak geeft de benodigde transparantie van alle betrokken partijen alsmede een
goede indicatie van investeringsintentie. Hiermee kan ook gericht worden gewerkt aan het creëren van de
benodigde randvoorwaarden (regelgeving, vergunningen) en ontstaan ook kansen voor verdere
samenwerking tussen bedrijven.

Wat gaan we bereiken?
Met de investeringsagenda ontstaat overzicht over benodigde financiering binnen de gezamenlijke
ambitie en deze helpt daarmee om business cases mogelijk maken.
In de huidige situatie worden weliswaar beleidsmatige doelen gesteld, maar de benodigde financiering
wordt hiermee niet in lijn uitgewerkt. Dit komt door een mismatch tussen de publieke inzet van middelen
en private vraag naar middelen. De investeringsagenda moet daarom ook inzichtelijk maken aan welke
instrumenten behoefte is en waar in het proces van financiering van een project verbetering mogelijk is.
Daarnaast heeft de investeringsagenda als doel meer kapitaal aan te trekken door een sterk regionaal
vraag van de gezamenlijke partijen aan het Rijk en Europa expliciet te maken. In de investeringsagenda
zelf is dit vooral een financiële vraag. Flankerend hieraan worden eveneens regulatoire en andere
randvoorwaarden die leiden tot financierbaarheid (zoals contracten, personeel etc.) zo scherp mogelijk in
kaart gebracht.
Het versnellingshuis is de “plaats” waar de agenda wordt samengesteld en geactualiseerd.
Van belang is dat er vanuit onze regio één scherp geformuleerde investeringsagenda wordt neergezet
waarin vergelijkbare lopende initiatieven vanuit gemeente (Maritime Capital, acquisitiekader, etc),
provincie (focus waterstof), EBZ (taskforce Circulair en E’transitie) en Havenbedrijf (infrastructuur,
opportunity framing, etc) in overzicht zijn.

Wie is de trekker?
Havenbedrijf Rotterdam / Deltalinqs

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
1. bedrijven -> indicatieve inschatting van investeringen in de energietransitie voor korte, middellange
(2030) en lange (2050) termijn:
• investeringen door commerciële partijen (pilots, demo fabrieken);
• Investeringen van semipublieke partijen in infrastructuur.
2. overheden -> ten aanzien van economische structuurversterking, beschikbaar stellen van instrumenten
in de vorm van fondsen, garanties en incentives.

Wat is het tijdspad?
Q1 2020 overzicht in meer detail gereed, binnen het versnellingshuis.
Jaarlijks actualiseren op basis van nieuwe inzichten.

Wat is er nodig?
Belangrijke onderdelen in de financiële samenwerking zijn:
• Goede heldere beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden van elk van de partijen;
• Onderscheid bij de samenwerking tussen sturing, uitvoering, en afstemming en monitoring.
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Klimaatdeal Haven en Industrie 2

Arbeids- en scholingsagenda energietransitie
Wat houdt de klimaatdeal in?
Voor de energietransitie is human capital een voorwaarde voor succes. De veranderingen in de
arbeidsmarkt als gevolg van de energietransitie, vragen om een adaptieve onderwijs- en arbeidsmarkt.
Sociale innovatie, het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties, moet leiden tot
verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten. Wanneer een medewerker in een
fossiel georiënteerde sector wordt uitgedaagd om ‘voortdurend blijven leren’ zal een om- of bijscholing
voor een baan in een andere sector makkelijker verlopen.
In een dergelijke arbeidsmarkt, waarin nieuwe kansen voor de economie en werkgelegenheid worden
verzilverd, een tekort aan goed geschoold personeel wordt voorkomen, is een continue dialoog en
gezamenlijke inzet van regionale overheid (gemeente en provincie), onderwijs- en kennisinstellingen en
bedrijfsleven noodzakelijk. Deze deal is een cross-over deal, ingebracht door de tafels Haven en Industrie
en Schone Energie gezamenlijk, waarbij de uitvoering in handen wordt gelegd van bestaande structuur die
ook het Rotterdams Leerwerkakkoord uitvoert.

Wat gaan we bereiken?
Door een gezamenlijke investering in het human capital in de regio Rijnmond de negatieve economische
en werkgelegenheidseffecten van de energietransitie zoveel mogelijk te dempen en de positieve effecten
zoveel mogelijk te versterken. De samenwerking binnen het Rotterdams LeerWerkAkkoord waarin
partners een duurzame infrastructuur, organisatie, regie organiseren en gezamenlijk middelen en
menskracht inbrengen, vormt hiervoor de basis.
Om deze ambitie te behalen is het noodzakelijk dat partijen zich bewust worden van het belang van
sociale innovatie, bestaande initiatieven gericht op trajecten van werk naar werk worden versneld of
gebundeld, en er voldoende middelen beschikbaar zijn.
Welke activiteiten we gaan ondernemen, zullen we de komende periode samen gaan bepalen. Een eerste
verkenning heeft opgeleverd:
1. Bewustwording realiseren met actuele arbeidsmarktinformatie en kennis delen
• Analyseren van de regionale werkgelegenheidseffecten ontstaan door het klimaatakkoord en
energietransitie.
• Meten is weten. Meer onderzoek is nu nodig om straks het verschil te maken. Wat kunnen we
bijvoorbeeld leren van recente transities en grote interventies (in Brainport Eindhoven vele
voorbeelden, maar ook bij Tata Steel en de Scheeps- en reparatiebouw)?
• Organisatie van themabijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen rond strategische
arbeidsmarktplanning en talentontwikkeling om de wendbaarheid van huidig personeel binnen de
organisatie te vergroten.
2. Versterken, versnellen en bundelen van lopende initiatieven
• Realisatie van een pilot rond het solliciteren op basis van skills (of het zgn. competentiepaspoort), met
als doel dit verder te implementeren binnen de eigen organisatie;
• Inrichting van de Sociale Innovatie Academy voor huidige medewerkers als traject ten behoeve van
het vergroten van de wendbaarheid van personeel binnen de organisatie;
• Het opzetten van een pilot Next Energy Academy waar publieke opleiders, private opleiders,
werkgevers en werknemers ervaring op kunnen opdoen met ópleiden voor een andere baan’.
• Organisatie van diverse bootcamps om de aantrekkelijkheid voor bedrijven te verhogen om
werklozen/met ontslag bedreigde medewerkers via een leer-werk-traject in dienst te nemen om zo
onderbenutting en/of het verloren gaan van talenten te voorkomen.
3. Financieren en borgen van structuren en opgedane ervaringen
• Deze deal staat niet op zichzelf, maar eerder een aanvulling of toespitsing ten behoeve van de
energietransitie van reeds gemaakte afspraken binnen het Rotterdams Leerwerkakkoord en de
Human Capital Agenda Zuid-Holland.
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•
•

Deze deal bouwt voort op ervaringen welke zijn opgedaan binnen het project Rotterdams Initiatief
Sociale Innovatie (RISI).
Binnen deze deal willen we verkennen of borging van de activiteiten kan plaatsvinden door de opzet
van een vorm van transitiefonds. Het idee is dat met een dergelijk fonds (waar over de wijze waarop
deze gevormd wordt nog afspraken gemaakt moeten worden) de scholing van werkenden financieel
wordt ondersteund als hefboom naar bestaande investeringen in scholing vanuit het bedrijfsleven
(cofinanciering). Dit fonds moet ook ruimte bieden om in het verlengde van de scholing van
werkenden de instroom van nieuwe medewerkers beter te stroomlijnen. De omvang van dit fonds is
nader te bepalen en ook de herkomst van de middelen zal onderwerp van debat moeten zijn. Om in
2020 met enkele pilot’s te kunnen starten zal eerst een businessplan moeten worden opgesteld.

Wie is de trekker?
In eerste instantie het samenwerkingsverband binnen het Leerwerkakkoord Haven: de gemeente
Rotterdam, het Havenbedrijf, Deltalinqs en het Scheepvaart & Transport College.

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Partijen

Inbreng

Ondernemersvereniging Deltalinqs

Commitment in Deltalinqs verband en waar nodig scholingskosten.
Draagt bij aan de coördinatie van activiteiten

Havenbedrijf Rotterdam

Bijdrage aan de activiteiten en op te zetten opleidingsfonds. Draagt bij
aan de coördinatie van activiteiten

Gemeente Rotterdam

Bijdrage aan de activiteiten en op te zetten opleidingsfonds. Draagt bij
aan de coördinatie van activiteiten

Vakbonden CNV / FNV

Verbinding met leden/werknemers en waar nodig scholingskosten.
Draagt bij aan de coördinatie van activiteiten

Werkgeversvereniging AWVN

Inhoudelijke bijdrage aan de uitvoering van activiteiten en de borging
van gemaakte afspraken.

Wat is het tijdspad?
Met deze deal wordt een focus gelegd op activiteiten gericht op het werkgelegenheidseffect die het
klimaatakkoord en de energietransitie gaan geven. Hierbij wordt nadrukkelijk gekozen om aan te sluiten
bij bestaande initiatieven en deze te versterken, op te schalen of waar nodig uit te breiden. Met de
realisatie van de activiteiten kan daarom na het sluiten deze deal per direct worden gestart. Door
aansluiting op het Rotterdams LeerWerkAkkoord is de benodigde organisatiestructuur gerealiseerd.

Wat is er nodig
Benodigde middelen

Kosten per jaar

Wijze van financiering

Capaciteit

• Programmaleiding bootcamps
• Organisatie Sociale Innovatie Academy
• Projectleiding, coaches
• Organisatiekosten bijeenkomsten
Scholingskosten gebaseerd op ca. €3.000 /
medewerker en ca. 100 deelnemers/jr (eerste
schatting)

Bijdrage partners

projectleider, coaches
Scholingsmiddelen voor
de groep werknemers
die zich willen scholen
op het gebied van LLO
Trajectmiddelen

Sociale Innovatie Academy
4x Bootcamps x ca.10 deelnemers

om werkzoekenden op
te leiden
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Cofinanciering vanuit Regionaal
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Klimaatdeal Haven en Industrie 3

Versnellingshuis energietransitie Haven-en Industriecomplex
Wat houdt de klimaatdeal in?
Het versnellen van de projecten gericht op de toepassing van waterstof, industriële elektrificatie,
industriële restwarmte en circulaire processen naar de volgende fases (van pilot naar opschaling) in
investeringstrajecten, vraagt een coördinatie van randvoorwaarden en investeringsplannen, om
versnelling te realiseren en om verdubbeling en versnippering te minimaliseren. Binnen en tussen de
projecten van zijn er namelijk overkoepelende en veel voorkomende issues en behoeften rondom
benodigde randvoorwaarden, waaronder wet en regelgeving, financiering en experimenteerruimte.
Partijen spreken af dat ze hierin zullen voorzien door het oprichten en in stand houden van een
gezamenlijk Versnellingshuis.
Partijen voorzien daarbinnen de volgende activiteiten:
1. Oprichten van een Versnellingshuis HIC, ten behoeve van:
• Signaleren en oplossen van (veel voorkomende) issues die projecten vertragen
• Ondersteunen en faciliteren van projecten in de ecosystemen om project issues en barrières te helpen
oplossen
• Coördineren en stimuleren van samenwerking in de regio, met name het koppelen van partijen in de
waardeketen.
2. Binnen het Versnellingshuis HIC de volgende “kamers” inrichten:
• Experimenteerruimte
• Financieringsloket
• Wet en Regelgeving
• Masterplan infrastructuur en investeringsagenda (zie klimaatdeal nr 1).
Het versnellingshuis bestaat uit een Front Office waarmee de volgende versnellingskamers worden
gecoördineerd:
• Experimenteerruimte; o.a. test en pilot faciliteiten om innovaties verder te brengen en het stimuleren
van ketensamenwerking
• Financieringsloket; o.a. ondersteuning bij het identificeren en verkrijgen van publiek en private
financiële middelen
• Wet en Regelgeving; o.a. gezamenlijk en gecoördineerde lobby, korte lijnen organiseren om barrières
te slechten, efficiënte vergunningprocedure organiseren.
Zie tabel op de volgende pagina.
Daarnaast zijn er infrastructurele randvoorwaarden die voor alle projecten gelden. Deze behoeften
worden gemonitord in het versnellingshuis en meegenomen in de ontwikkeling van de
Investeringsagenda/het Masterplan Energie infrastructuur.
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Waterstof

Industriële
Elektrificatie

Experimenteer
ruimte

Financieringsloket

Wet en Regelgeving

Masterplan
Infrastructuur

Marktvraag
mobiliseren o.a.
middels pilots.
Interactie andere
projecten: H2 v.s.
elektrificatie studie.

Onrendabele top.
Haalbaarheid
studie subsidie.
Grote regionale H2
integrale EU
subsidie.

Gebied earmarking
/locatie.
Stabiel beleid; weg
nemen van
onzekerheden

Beschikbaarheid
groene stroom
en kabels.
Infra koppeling
Ruhr gebied
Masterplan:
Centraal v.s.
decentral.

Test/pilot locatie,
opschaling studies,
inpassing assets

Pilot/Demo subsidies Wet- en regelgeving
aanleg energie infra

Restwarmte

Restwarmte opslag
pilots

Project en infra
financiering,
onrendabele top

Belemmeringen
Warmtelevering/net

Warmte
infrastructuur

Circulair

Test/pilot/opschaling
locatie, keten
samenwerking
stimuleren.
Regio propositie
proeftuin.

Haalbaarheid
subsidies pilot.
Capex pilot/demo
fabrieken.

Accounting CO2.
Regelgeving
afvalstromen.
Gebied earmarking
circulaire cluster.

Masterplan
grondstoffen en
hierarchie.
CO2 en H2
infrastructuur

Wat gaan we bereiken?
Doel van het versnellingshuis is om pilot en scale-up projecten te versnellen naar de volgende fases in
investeringstrajecten. Deze klimaatdeal beoogd een versnellingshuis voor het Haven-en Industriecomplex
(HIC) in te richten, dat barrières wegneemt bij het realiseren van de projecten die nodig zijn voor de
energie en grondstoffentransitie in het HIC van Rotterdam.

Wie is de trekker?
Deltalinqs / Havenbedrijf Rotterdam

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Het versnellingshuis is een samenwerking waarbij de deelnemers vanuit hun organisatie competentie
gericht bijdragen op het versnellen van projecten, programma’s en andere initiatieven door issues op te
lossen en belemmeringen weg te nemen.
Er is een duidelijke en heldere organisatiestructuur (samenwerkingsstructuur) nodig die dit ondersteunt;
een cultuur van samenwerken nodig waarin versnelling, het pragmatisch resultaatgericht wegnemen van
barrières en uitwisseling van inzichten voorop staat. Ervaringen uit het verleden laten namelijk zien dat
deze vorm van samenwerking niet vanzelfsprekend is.
Daarom zal de bijdrage van verschillende partijen worden vastgelegd in een Terms of Reference’ voor het
Versnellingshuis HIC. Iedere organisatie speelt eigen en specifieke rol(len) en iedere rol heeft eigen
verantwoordelijkheden. In de TOR zullen deze rollen en verantwoordelijkheden worden uitgewerkt vanuit
dit startpunt.
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• Overheid
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK): beleid / vergunningen / financiering
Provincie Zuid-Holland: beleid / vergunningen / financiering
Gemeente Rotterdam: beleid / vergunningen / financiering
• Uitvoeringsorganisaties
InnovationQuarter: financiering / coördinatie beleid/ experimenteerruimte ontwikkelen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): financiering
DCMR: vergunningen
• Brancheorganisaties
Deltalinqs: coördinatie koploperprogramma / lobby / initiatie projecten Climate Program
Havenbedrijf Rotterdam N.V.: financiering / coördinatie / lobby
Economic Board Zuid-Holland: lobby / draagvlak
Bedrijven
Consortia/projecten expertise/ financiering / draagvlak

Wat is het tijdspad?
Komende maanden:
• Uitwerken behoeften en benodigde randvoorwaarden, zowel op het niveau van waardeketens als op
project niveau, aan te scherpen.
• Samenwerkingsstructuur uitwerken en opzetten uitwerken
• Terms of Reference Versnellingshuis HIC uitwerken
Voor juni 2020:
• Samenwerking en commitment formaliseren in TOR
• Netwerk van experts geïdentificeerd binnen bedrijven en organisaties
• Financering organiseren voor Front Office kwartiermaker, huisvesting, operationele kosten
• Kwartiermaker/ Point person voor Front Office aanstellen

Wat is er nodig?
Capaciteit, financiële middelen en vooral commitment van alle betrokken organisaties: Het
versnellingshuis zal leunen op de personele capaciteit en denkkracht van de hierboven genoemde
partijen, door middel van gedetacheerde en extern betrokken medewerkers. In dit
samenwerkingsverband zal een netwerk van experts opgezet worden voor elke waardeketen in een
versnellingskamer om doelgericht oplossingen te realiseren.
Daarbij zal een Versnellingshuis front office (VHFO) ingericht worden met een kwartiermaker die als spin
in het web en ‘first point of contact’ fungeert voor alle vragen die binnen komen. De kwartiermaker zal
algemene vragen direct kunnen adresseren op basis van opgebouwde ervaring en expertise. Het
merendeel van de vragen zullen via de ‘first point of contact’ binnen de deelnemende organisaties belegd
worden bij juiste netwerk van experts.
Om expertise en coördinatie optimaal te bundelen, en het aantal loketten te minimaliseren, wordt
overwogen om de VHFO functie onder te brengen in het beoogde ‘competence centre’ van het Fieldlab
Industriële Elektrificatie.
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Klimaatdeal Haven en Industrie 4

Grootschalige productie, import en toepassing van waterstof
Wat houdt de klimaatdeal in?
Het Haven-en Industriecomplex wil DE hub van Europa waar waterstof import, productie en gebruik op
zeer grote, industriële, schaal tot stand komt. Niet alleen om de eigen regio te voorzien, maar ook voor
doorvoer van deze energiedrager naar andere binnen- en buitenlandse clusters. Voor de reductie van
emissies in de bestaande industrie en de opbouw van een duurzame concurrerende industrie, zijn grote
volumes waterstof noodzakelijk, waarbij gelet moet worden op de mogelijke verschillen tussen transport,
levering en gebruik van waterstof als grondstof of energiedrager. Ontwikkeling van blauwe waterstof
moet de mogelijkheid geven om snelheid te maken op het gebied van CO2 uitstootvermindering,
infrastructuur- en marktontwikkeling, zodat groene waterstof, als deze economisch in grotere volumes
kan worden geproduceerd, gemakkelijk grootschalig kan worden geïntroduceerd.
Partijen willen zich samen inzetten om pilot- en scale up projecten gericht op de toepassing van waterstof
uit te voeren. In het “In drie stappen-rapport” staan daarvoor de volgende projecten vermeld:
1. H-vision versneld naar de ‘select fase’ brengen. H-Vision produceert blauwe waterstof uit aardgas en
raffinaderijgas. Met grootschalige productie van blauwe waterstof kan de industrie verduurzamen en
de waterstofeconomie op gang brengen. Daarvoor is uitwisselingen door middel van nieuwe en
uitbreiding van de huidige infrastructuur noodzakelijk. Waterstof ‘blauw’ maken kan alleen als
Porthos (CCS) wordt uitgerold en er voldoende infrastructuur voor waterstof aanwezig is.
2. Grootschalige groene waterstofproductie: het gaat dan met name om de opvoering van productie
waarvoor meer en grotere electrolysers nodig zijn alsmede een groei in groene stroom.
Nouryon/BP/Havenbedrijf Rotterdam werken aan de haalbaarheid van een 250MW electrolyser.
Verder zijn er andere 100MW+ projecten. Integratie van aanlanding van elektriciteit van wind op zee
is een cruciaal onderdeel van het plan.
Partijen spreken tevens de volgende gezamenlijke activiteit af, als detaillering van de investeringsagenda:
Opstellen van Regionaal Masterplan en Deelprogramma Waterstof en Energie HIC Rotterdam en
omliggend verzorgingsgebied. Het programma beschrijft een geïntegreerd energiesysteem voor de regio
(bronnen, transport en afname), de ontwikkeling van technologie, de split tussen moleculen en
elektronen, de beschikbaarheid van duurzame stroomproductie en de nodige infrastructuur. Dit start met
de vraag vanuit industrie en goederenvervoer over weg en water, en kan later ook gebouwde omgeving
en glastuinbouw omvatten. Verbinding van en met de andere industrieclusters (Zeeland, Chemelot,
Amsterdam, Roergebied en Antwerpen) en import zijn belangrijk.

Wat gaan we bereiken?
Een snellere toepassing van waterstof in de industrie en mobiliteit en het voorbereiden van import en
bunkering van geïmporteerde waterstof. Met deze deal maakt het cluster Rotterdam concrete stappen
naar een CO2-arme waterstofeconomie via opschaling en uitrol van waterstofproductie (blauw en groen)
waarbij het gebruik van waterstof gradueel uitgebreid wordt naar gebruik bij ondervuring (bijvoorbeeld
vervanging van aardgas in gasturbines), mobiliteit en in circulaire projecten.
Door de bedrijven wordt bovendien bijgedragen aan de beleidsontwikkeling en plannen voor juiste
infrastructuur, wetgeving e.d. die nodig is om dit te ontwikkelen.

Wie is de trekker?
Betrokken bedrijven die waterstof kunnen produceren, transporteren, toepassen en Deltalinqs

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Het bedrijfsleven initieert en ontwikkelt projecten, alleen of in samenwerkingsverband en ziet zich daarbij
sterk gesteund door de overheid vanuit een aanjagende en faciliterende rol in een gelijkblijvend
speelveld, flankerend beleid en een gerichte investeringsagenda, die zorgt voor tijdige beschikbaarheid
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van benodigde infrastructuur, indien dit niet door de markt kan worden opgepakt. Tevens zorgt de
overheid dat vergunningstrajecten vlot kunnen verlopen bij de desbetreffende instanties.
• Raffinaderijen en chemische bedrijven – productie en toepassing van blauwe en groene waterstof
• Waterstofleveranciers – productie van waterstof
• Gasunie – ombouw van gasnet
• Havenbedrijf Rotterdam – infrastructuur, bijdrage pilot en demo projecten, aanlanding wind stroom
• Gemeente Rotterdam – innovatie budget
• Provincie – innovatie budget
• IQ – (hulp bij) financiering, subsidie
• Netwerkbedrijven: netbeheerders voor elektriciteit en gas en netwerkbedrijven pakken een rol in
nieuwe infra ontwikkeling (CO2, H2) samen met het Havenbedrijf Rotterdam.

Wat is het tijdspad?
De projecten hebben een lange doorlooptijd.

Wat is er nodig?
Partijen rekenen bij de voorbereiding en uitvoering op flankerend beleid en steun van de (rijks)overheid,
zoals genoemd in de klimaatdeals 1 Investeringsagenda, 2 Arbeids- en scholingsagenda en 3
Versnellingshuis.
Voor de bovenvermelde activiteiten is naar schatting 0,5 fte gedurende 3 jaar nodig, dat komt overeen
met 150.000 euro te dekken uit het ETB van Rotterdam.
De investeringen van de vervolgfase / scale up fase van Waterstofprojecten, Porthos en H-Vision zullen al
snel in de honderden miljoenen lopen. Deze beslissingen worden op een ‘case by case’ basis genomen
door betrokken partijen.
Voor de uitvoering van deze klimaatdeal is budget, beleid, opleidingen, kennisopbouw nodig:
Investeringen in infrastructuur, integratie van aanlanding van elektriciteit van wind op zee zijn cruciaal.
Gerichte regelingen en sponsorship voor versnelling van waterstof (stimulerings)projecten tot FID:
• Snelle uitrol van Porthos CCS - met ruimte voor H Vision- als essentiële enabler voor blauwe
waterstof. Rotterdam heeft hier een unieke positie.
• Opschaling en stimulering van nieuwe toepassingen van waterstof (voor hoge termperatuurtoepassingen, als hulp- of grondstof in de (petro)chemie en voor de productie van synthetische
koolwaterstoffen).
• Stimulering van 1) het verblauwen van bestaande productie 2) import en bunkering van gele
waterstof 3) overgang naar productie van groene waterstof: nieuwe regionale groene
waterstofinitiatieven
Faciliteren van regiostudies en toepassingsgerichte innovatieprogramma’s gericht op demonstratie en
opschaling (i.s.m. Deltalinqs en TKI’s) gericht om de doelstellingen te realiseren.
• Actieve support circulaire of CO2 reducerende projecten met extra waterstofvraag, bijvoorbeeld door
afdekken van risico’s bij incubator en scale up programma’s.
• Visievorming op twee hoofdconcepten, 1. Gecentraliseerd GW conversiepark waarin groene waterstof
producenten opereren of 2. Decentraal 50-100MW electrolysers verspreid over de haven
Een slagvaardige waterstof programmadirectie die de ontwikkeling van de waterstofeconomie faciliteert,
oog heeft voor belangen van de verschillende stakeholders en mandaat heeft om namens de overheid te
acteren en te verbinden.
• Opstellen van een mobiliteit programma voor waterstof voor zwaar transport. Dit programma voor
wegtransport en wellicht ook scheepvaart, richt zich op waar wat waterstof een verschil kan maken.
Regionale ‘vraagbundeling’ om de vraag op gang te krijgen, en bijvoorbeeld het opzetten van een
internationale corridor voor vrachtauto’s op waterstof.
Instellen van een Waterstofloket. Zo’n loket moet het bijdragen en het deelnemen aan de
waterstofeconomie vergemakkelijken. Zo’n loket kan bijvoorbeeld hulp bieden aan MKB/ondernemers bij
het ontwikkelen van business cases en innovaties en aanvragen subsidies om bij te dragen en deel te
nemen aan de waterstofeconomie. Dit waterstof loket kan worden ondergebracht bij het versnellingshuis.
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Klimaatdeal Haven en Industrie 5

Industriële elektrificatie
Wat houdt de klimaatdeal in?
In de toekomst zijn zo veel mogelijk industriële processen geëlektrificeerd. Voor de reductie van emissies
in de bestaande industrie en de opbouw van een duurzame concurrerende industrie, is een omvangrijk
elektrificatie van industriële processen noodzakelijk. In het “In drie stappen-rapport” staan de volgende
op elektrificatie gerichte projecten vermeld:
1. Ontwikkeling van duurzame Back-up Boiler voor stoomnetwerk Botlek. De warmtevraag in het Botlek
gebied kan door een stoom/warmte net aan bedrijven worden aangeboden. Het huidige net heeft een
niet constante capaciteit en daardoor kan de leverzekerheid in gevaar komen. Om de capaciteit
constant te houden moet de back-up functie worden versterkt. We gaan onderzoeken of en hoe deze
functie kan worden ingevuld met een electrodeboiler die het stoom/warmte netwerk bij piekbelasting
zal ondersteunen. Er is eerst behoefte om met de belangrijkste partners een haalbaarheidsstudie uit
te voeren en te bepalen met welke coalition of the willing de stap tot realisatie kan worden gezet.
2. Ontwikkeling en opschaling van nieuwe technieken: Fieldlab, Industriële elektrificatie (waarbij op
relevante schaal bij bedrijven getest wordt).
3. Versnelde implementatie van technologie/pilot projecten) met ondersteuning vanuit Field lab, zoals
het opschalen van warmtepompprojecten, E-boiler, hybride boilers en E-fornuizen en het vervangen
van stoomaandrijvingen door elektrische aandrijving.
4. Power to Heat (P2H) scan keuze tool: energiemix van de toekomst bij bedrijven uitvoeren. Bedrijven
worden verder geholpen met de ontwikkeling van P2H scan keuze tool zodat een toekomstbestendige
energiemix assessment van bedrijven kan worden gemaakt.
Partijen spreken af dat ze zich gezamenlijk inspannen voor het uitvoeren van de bovenvermelde
projecten, partijen rekenen daarbij de voorbereiding en uitvoering op flankerend beleid en steun van de
(rijks)overheid. Dit is uitgewerkt in de klimaatdeals 1 Investeringsagenda, 2 Arbeids- en scholingsagenda
en 3 Versnellingshuis.
Om versnelde implementatie van technologie gericht op industriële elektrificatie (Power2Heat en Power2
Products/Chemicals/Fuels) in de industrie te ondersteunen zal er een fieldlab worden opgericht, waarbij
op relevante schaal bij bedrijven getest wordt, en het mogelijk moet zijn om te experimenteren en te
demonstreren ondersteund door een multi functioneel solution center. De ambitie is om het fieldab in
2020 op te starten. Het Fieldlab Industriële Elektrificatie zal ondersteuning bieden voor het opstarten,
begeleiden en realiseren van projecten. Partijen spreken het commitment uit dat ze zich gezamenlijk
zullen inspannen voor het inzetten van het Fieldlab industriële elektrificatie ten behoeve van de
versnelling van de elektrificatie in het Haven-en Industriecomplex. Partijen voorzien daarbij de volgende
activiteiten:
1. Invullen van het solution center.
2. Tonen van showcases.
3. Testen en implementeren op relevante industriële schaal on-site.
Ad 2. Het solution center zal o.a.;
• Strategie ontwikkeling; visie op industriële elektrificatie op cluster en bedrijfsniveau; Masterplan
industriële elektrificatie.
• Waardeketen ontwikkeling; o.a. match making, cross sectorale bijeenkomsten
• Project & business case: haalbaarheidsonderzoek, ontwikkeling, ondersteuning, initialisatie en
eigenaarschap.
• Communicatie en Marketing; marketing en lobby agenda
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•
•
•
•

Ondersteuning technische ontwikkeling; research, proces en product ontwikkeling
Locatie aanbod voor technische testen, en experimenten.
Demonstratie en validatie; on site demonstraties van projecten op relevante schaal.
Ondersteuning onderwijs en opleidingen; samenwerking tech onderwijs, Innovatie aantrekken en
opschalen
• Ondersteuning bieden voor financiering/subsidies, wet en regelgeving, juridische steun (IP).
• De voornoemde Power to Heat (P2H) scan keuze tool is een voorbeeld van een product specifiek
ontwikkeld om het Solutions center te ondersteunen in de uitvoering van haar functies
Ad 3. Op een test/demo locatie gaan we showcases van industriële elektrificatie laten zien en bieden
ruimte voor innovatieve experimenten en doorontwikkeling.
Ad 4. Opschaling van bestaande en bewezen technologieën worden in pilot projecten op relevante
industriële schaal on-site getest bij de eindgebruiker of een industriële locatie.

Wat gaan we bereiken?
Het doel is om zo snel mogelijk de lage temperatuur vraag met behulp van warmtepompen, electrode
boilers en eventueel E-fornuizen te realiseren. We gaan daarom de uitvoering van de pilot- en scale up
projecten genoemd in het Driestappenplan, die zich richten op decarboniseren van de industrie
bevorderen en realiseren. Door het inzetten van elektrificatie, hybride elektrificatie en het gebruik van
groene of circulaire opgewekte brandstoffen kan de industrie grote stappen zetten.
Voor de processen waar hogere temperaturen nu een belangrijke rol hebben, zal waarschijnlijk een
afweging gemaakt moeten worden tussen elektrificatie of ondervuring met waterstof, afhankelijk van de
technische en economische mogelijkheden. Wind-op-zee zorgt voor de aanlanding van aanzienlijke
hoeveelheden stroom die in de industrie gemakkelijker geabsorbeerd kan worden dan in de rest van het
energiesysteem. De elektrificatie van ‘lage temperatuur’ warmteprocessen heeft een groot potentieel.
Samen met waterstof kan een robuuste backbone ontstaan met de mogelijkheid het systeem te
balanceren, ook als de productie van groene stroom minder is dan de vraag.

Wie is de trekker?
initiatiefnemers TNO, FME, Deltalinqs, HbR werken samen met het bedrijfsleven innovaties uit.

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
De initiatiefnemers TNO, FME, Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam werken gezamenlijk aan het tot stand
komen van het Fieldlab en de invulling met concrete projecten
Stakeholders in de realisatie van het fieldlab sluiten zich al aan voordat het fieldlab is opgericht. Er
worden door bedrijven al project ideeën ingebracht
De Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam ondersteunen het fieldlab en implementatie van
pilots financieel.
Bedrijven en industriële partijen dragen projecten aan om met ondersteuning van het Fieldlab uit te
kunnen voeren. Daarbij brengen zij kennis in van enerzijds de gebalanceerde levering van energie en
utilities en anderzijds van de industriële processen die de warmte/stoomvraag bepalen.

Wat is het tijdspad?
1. Concretisering van het fieldlab, 2019.
2. Fieldlab opstarten, begin 2020.
3. Potentiele projecten voor field lab en implementatie bij industrie zoeken, vanaf nu doorlopend.
a. Om opschaling van het fieldlab en de projecten die daarin meelopen te kunnen realiseren is het
van belang een mix van projecten te hebben die op korte termijn en op middellange termijn
meegenomen kunnen worden.
b. Het fieldlab solution center zal een belangrijke rol hebben in het onderzoeken van potentiele
projecten en het ontwikkelen tot realisatie projecten.
c. In het huidige lopende concretiseringstraject zijn er al circa 15 projecten gesignaleerd, dit zijn
lange termijn projecten maar ook meerdere projecten die al op korte termijn (2020) opgestart
kunnen worden.
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Wat is er nodig?
Om een dergelijk fieldlab op te starten is er funding nodig, de honorering van gemeente Rotterdam voor
2,5 miljoen euro is voor de start in 2020 een bijzonder sterk signaal. Om in de industrie een langer effect
teweeg te brengen met langlopende projecten en grote invloed op de elektrificatie zal er ook financiële
steun nodig zijn voor een langere periode van zeker 5 jaar.
De verwachte Sde++ lijkt niet stimulerend genoeg; deze neemt de CO2 mix van het grid mee en gaat uit
van max 2000 u groene stroom zonder CO2. Wij streven naar subsidiering gedurende het aantal
vollasturen Wind op Zee, nu 4300 uren. Zoals het ontwerp van de SDE-regeling voor warmtepompen en
electrodeboilers er nu uit ziet (slechts 2000 draaiuren), komen naar verwachting te weinig projecten van
de grond en wordt de beoogde CO2 reductie dor middel van elektrificatie veel te laat gehaald. In
Rotterdam willen en moeten we sneller. Daarom willen we vanuit het Field Lab met ondersteuning van de
gemeente aanvullende financiële instrumenten (subsidie) opzetten zodat kansrijke projecten wel gestart
kunnen worden in plaats van uitgesteld tot de volgende turn around (over 8 jaar).
Commitment van stakeholders; Eindgebruikers, toeleveranciers, system integrators, die voldoende
projecten aanbieden, uitvoeren of onderzoeken.
Commitment om infrastructuur vraagstukken versneld aan te kunnen pakken, wet en regelgeving
flexibeler te gebruiken en samen met de overheid versnellingstrajecten aan te gaan.
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Klimaatdeal Haven en Industrie 6

Duurzame warmte vanuit de industrie
Wat houdt de klimaatdeal in?
De partijen aan de tafel Haven en Industrie willen bijdragen aan het realiseren van een
warmtetransportnet in Zuid-Holland, waardoor we met restwarmte uit de haven, warmte uit geothermie
en andere lokale warmtebronnen, de steden in Zuid-Holland, de glastuinbouw en bedrijven van warmte
kunnen voorzien. Het realiseren van een “back-bone” warmtehoofdinfrastructuur in het havengebied
draagt bij aan de verduurzaming van het energiesysteem, zorgt voor de leveringszekerheid en vormt een
katalysator voor (lokale) duurzame bronontwikkeling. Huidige en toekomstige warmtebronnen kunnen
worden aangesloten waardoor warmte die op dit moment wordt geloosd, regionaal kan worden benut.
Partijen spannen zich in om belemmeringen weg te nemen die uitrol van het warmtenet doorkruisen.
De bijdrage van de bedrijven in het Haven- en Industriecomplex richt zich erop dat beschikbare
restwarmte en stoom optimaal kan worden benut. Het havenbedrijf en de bedrijven in de haven die
restwarmte kunnen leveren staan in deze klimaatdeal voor de opgave om:
• Te zorgen dat er vanuit de haven voldoende warmte geleverd wordt aan de glastuinbouw en de
gebouwde omgeving buiten de haven.
• Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk dat er vraag naar (rest)warmte door gemeenten,
woningcorporaties, glastuinbouwbedrijven en warmtebedrijven (die de warmte aan de klant
leveren) is. Het energieperspectief van de regio Rotterdam Den Haag laat zien dat warmte een
belangrijke bron is en ook in veel gemeenten wordt warmte gezien als een belangrijke
oplossingsrichting. De gemeenten maken een warmte transitievisie waarin inzichtelijk wordt gemaakt
welke oplossingsrichtingen nodig zijn om aardgasvrij te worden. De WAT kaart van gemeente
Rotterdam laat zien dat warmtenetten en belangrijke rol spelen in de transitie in de gebouwde
omgeving. Dit vraagt dat er een efficiënte warmte-infrastructuur komt die de warmte uit de haven
naar de regio kan transporteren.
• De verduurzaming van industriële processen wordt in lijn met het ‘In drie stappen-rapport’
gestimuleerd. Naar verwachting zal het transportnet in Zuid-Holland tot 2035 vooral gevoed worden
met warmte die overblijft vanuit industriële processen, zoals het ministerie van EZK aangeeft.
Daarnaast zien we een belangrijke rol voor de ontwikkeling van geothermie. Dat is duurzaam
hergebruik van energie zonder (additionele) uitstoot van CO2.
Voor de activiteiten in de haven spreken partijen de volgende gezamenlijke activiteiten af:
• Inventariseren en actualiseren van restwarmtecapaciteit bij bedrijven door middel van een
‘warmteatlas HIC’ (nu en in de toekomst).
• Voorbereiden van het uitkoppelen van restwarmte richting een warmtetransportleiding.
• Ontwikkelen van een warmtetransportleiding(net) in de haven.

Wat gaan we bereiken?
Partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een warmteketen spannen zich er voor
in dat de gehele warmteketen (vraag / aanbod / infrastructuur) waarde krijgt, waardoor een business case
voor een rendabele warmte-infrastructuur gerealiseerd kan worden. Warmte kan daarmee een
commodity worden die kan concurreren met alternatieven, hierbij is een goede propositie voor de
eindgebruiker mede noodzakelijk is.

Wie is de trekker?
Samenwerking met ketenpartners (vraag / aanbod / infrastructuur) vanuit warmte projecten, zoals
Stoompijp Botlek, Leiding door het Midden, Vondelingenplaatleiding en Leiding over Oost.

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Partijen die de warmteketen opbouwen. Ondernemingen in warmtedistributie en –levering dragen
financieel bij aan de verwezenlijking van warmtedistributiesystemen die warmte vanuit de
warmtehoofdinfrastructuur naar de eindgebruikers brengen. Er zijn verschillende publieke en private
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ondernemingen, die hierin een rol willen vervullen. De bronnen in de haven die het warmtenet van
warmte zullen voorzien zullen investeren in installaties (uitkoppeling) om de warmte te kunnen
uitkoppelen.
Regionale overheden maken regionale energiestrategieën waarin (warmte)vraag en aanbod in kaart
worden gebracht, dit is in het nationale klimaatakkoord afgesproken. Ook is afgesproken dat gemeenten
transitievisies warmte en uitvoeringsplannen op voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving
opstellen. Op Rijksniveau worden de benodigde maatregelen genomen om warmte financiële waarde te
geven zodat partijen die de waardeketen ontwikkelen hier gezamenlijk meerwaarde kunnen realiseren in
lijn met de inzet van EZK en PZH (brief EZK over Leiding door het Midden)

Wat is er nodig?
Het uitkoppelen van warmte uit industriële processen vraagt om investeringen van bedrijven. De
businesscase voor deze investeringen vraagt om een publieke bijdrage en afstemming om kosten en
baten bij het ontwikkelen van de warmtewaarde keten redelijk te verdelen. Het realiseren van vraag is
daarbij van groot belang. De Gemeente Rotterdam verwacht dat in de warmtetransitie plannen het
gebruik en toepassing van (rest)warmte een belangrijke energievervanger is. Om de transitie vorm te
geven wordt daarom vanuit de gemeente gezorgd voor kennis en informatie over de transformatie voor
de consumenten en gebruikers zodat een redelijke afweging kan worden gemaakt.
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Klimaatdeal Haven en Industrie 7

Circulair: Benutten van reststromen, biomassa, CO2 in het Haven- en
Industriecomplex
Wat houdt de klimaatdeal in?
Het Rotterdams Haven- en Industriecomplex wil zich richten op het benutten van reststromen, biomassa
en CO2 in industriële processen. De realisatie van de eerste nieuwe fabrieken en waardeketens,
georganiseerd in clusters, vormen de bouwstenen voor de grondstoffentransitie van de haven naar een
circulaire grondstoffen economie. Deze projecten en de benodigde innovaties bevinden zich veelal in een
eerder stadium van ontwikkeling dan de andere ecosystemen. De nadruk ligt daarom meer op het
realiseren van pilot, demo en opschaling activiteiten.
Met deelnemende partijen willen we door middel van het Versnellingshuis (klimaatdeal 3) de
gemeenschappelijke, project overstijgende belemmeringen wegnemen van de volgende, in het “drie
stappen-rapport” vermelde, sleutelprojecten:
1. Eerste fabriek voor chemische recycling van afval/reststromen – Syngas cluster,
2. Pyrolyse pilots en opschaling van afval/reststromen voor cracker en refining feed – Groene nafta
cluster,
3. Pilots en opschaling naar geïntegreerde fabriek voor doorcascadering en verwaarding van duurzame
biomassa en olie/vetten naar groene chemie en brandstoffen producten - Duurzaam Biobased
cluster en
4. CO2 valorisatie met nieuwe toepassingen in de industrie’, waaronder de productie van kerosine
en/of chemicaliën in de eerste synthetische (demo) fabriek(en) in Nederland - Synthetisch
koolwaterstof cluster
5. Afname van zout van het Circulair Steam Project (11 mln kilo per jaar), als toekomstige grondstof
voor bouw en glasindustrie.
Partijen spreken af dat ze zich gezamenlijk zullen inspannen voor het uitvoeren van de bovenvermelde
projecten, partijen rekenen daarbij de voorbereiding en uitvoering op flankerend beleid en steun van de
(rijks)overheid. Dit is uitgewerkt in de klimaatdeals 1 Investeringsagenda, 2 Arbeids- en scholingsagenda
en 3 Versnellingshuis.

Wat gaan we bereiken?
Gezamenlijk doel: op termijn zal de industrie in de haven van Rotterdam voor een belangrijk deel
gebaseerd zijn op circulaire en hernieuwbare koolstoffen, duurzame biomassa en waterstof. De haven is
dan de nationale en internationale recycle hub voor de import, export, distributie en verwaarding van
reststromen, CO2 en duurzame biomassa. Daarvoor dient de infrastructuur voor opslag en distributie van
CO2 en waterstof te worden uitgerold in de haven en verbonden te worden met de grote circulaire
koolstofbronnen en waterstofproductiefabrieken. Dit toont ook de verwevenheid aan van de
waardeketens.
De sleutelprojecten leggen de basis voor een nieuw circulaire chemisch en brandstoffen cluster. Alle
projecten beginnen namelijk met een pilot en/of demo fabriek, die alleen gebouwd wordt als de
opschaling naar een commerciële fabriek technische en economisch haalbaar wordt geacht.
Het Haven-en Industriecomplex is ingericht voor fabrieken op schaal en grote volumes productstromen,
idealiter met een minimum van 10kton/jaar product voor een commerciële fabriek. De beoogde
sleutelprojecten hebben allen het doel om op te schalen tot boven 10kton/jaar product.

Wie is de trekker?
InnovationQuarter
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Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
•

AVR, Nouryon, Huntsman, Shell, BP, Power Plant Rotterdam verkennen, of zijn al actief betrokken, bij
de sleutel projecten. Zij hebben veel kennis om aan deze projecten bij te dragen van o.a. de huidige
beschikbare reststromen, engineering van fabrieken en de benodigde eigenschappen van de beoogde
productstromen.
• Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter dragen
bij aan project en consortia ontwikkeling en de randvoorwaarden om deze projecten te versnellen.
De klimaatdeal Versnellingshuis beschrijft nader de beoogde rol van deze partijen.

Wat is het tijdspad?
De komende 3 jaar; het verder ontwikkelen en realiseren van circulaire ‘innovatie en demo clusters’ die
de haven van Rotterdam maken tot DE proeftuin en investeringslocatie voor circulair;
• Voor 2021, realisatie van versnellingshuis en experimenteerruimte voor het verder brengen van
innovaties door middel van het Fieldlab Industriele Elektrificatie en/of uitbreiding bestaande innovatie
locaties
• Voor 2021, realisatie Biobased chemicals hotspot Delft-HIC, met experimenteerruimte in PlanetB.io.
en de Bio Processing Facility in Delft. Ondersteund door de ontwikkeling van een regionale propositie
voor dit Industrieel Biotechnology Hub.
• Voor 2022 directe CO2 gebruik opschalen: levering aan Glastuinbouw en CO2 mineralisatie projecten,
met de benodigde CO2 infrastructuur middels OCAP uitbreiding.
• Voor 2022 realisatie van initiële Porthos Carbon Capture en Storage infrastructuur, essentieel zowel
voor de decarbonisatie van het Haven- en Industriecomplex als de realisatie van CO2 verwaarding
fabrieken. Streefbeeld: “Capture as much as possible CO2, Use (CCU) what makes sense and Store the
rest (CCS)” – Professor A. Ramirez, TU Delft.
De komende 4-10 jaar; de realisatie van de eerste nieuwe fabrieken en waardeketens in de Haven van
Rotterdam ter ondersteuning van de grondstoffentransitie. Georganiseerd in clusters om gezamenlijke
belangen te dienen, waaronder het verbinden van grond-hulpstoffen en afname;
• Voor 2024: de eerste grootschalige fabriek voor chemische recycling van afval/reststromen door
middel van 1. vergassing naar syngas 2. geïntegreerde pyrolyse voor cracker en refining feed,
3.demonstratie en dopschaling van geïntegreerde fabriek/ bioraffinaderij voor doorcascadering en
verwaarding van duurzame biomassa ;
• Voor 2030: productie van kerosine en/of chemicaliën in de eerste synthetische (demo) fabriek(en) in
Nederland.

Wat is er nodig?
Experimenteerruimte:
• Test/pilot locatie en opschaling onderzoek op locatie met koepel vergunning (Fieldlab Industriële
Elektrificatie, PlantOne, nieuwe locatie en/of op het terrein van de industriële partijen)
• Match making van innovatieve spelers en bedrijven in het HIC om keten samenwerking te stimuleren
• Regio propositie ontwikkelen als DE proeftuin voor reststroom- en CO2 verwaarding om innovatieve
bedrijven en pilot/demo fabrieken aan te trekken
Financieringsloket:
• Financiering van haalbaarheidsstudies en Pilots
• Financiering van capex demonstratie fabrieken met hoog risico kapitaal
• EU subsidie opties verkennen en aanjagen voor elk cluster
Wet en regelgeving:
• Aanwijzing specifieke terreinen in het Haven- en Industriecomplex voor de ontwikkeling van de
beoogde circulaire clusters
• Vergunningen circulair hub: overkoepelende vergunnings-technisch / financieel (scale-up) /
beleidsmatig (LAP-3 bv. / RED2).
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•

Verandering in de accounting regels nodig voor CO2 en CO; CCS en CCU tellen (nog) niet als
emissiereductie voor de industrie. Dit moet gelijkgetrokken worden op landelijk niveau bij NEA/EZK,
en op Europees Niveau in ETS directive. Middels RKA, als regio gecoördineerd sterk voor maken.
• Regelgeving omtrent afvalstromen; wettelijke regeling o.a. omtrent de omgang van toxiciteit
afvalstromen en de import van afval stromen. Accomoderend regelen als one stop shop.
• Gezamenlijke lobby bij het rijk en het ministerie van I&W voor een duurzame kerosine (CO2
synthetisch en biobased) mandaat.
Masterplan infrastructuur en grondstoffen
• Masterplan grondstoffen: in kaart brengen van het transport van circulaire grondstoffen en
reststromen (o.a. CO2, H2, biomassa, eindproducten). Van reststromen moet de beschikbaarheid
helder in kaart worden gebracht met een masterplan voor sourcing, hiërarchie van conversie en
gebruik om maximale CO2 reductie te realiseren en circulaire ketens te vormen.
• Masterplan CO2 (en CO) infrastructuur en opslag in nauwe afstemming met andere
infrastructuurplannen, in het bijzonder voor H2. CCS Infrastructuur realiseren Porthos verbinden met
OCAP uitbreiding. Plan voor uitbreiding infrastructuur naar het HIC omliggend verzorgingsgebied voor
het stimuleren van een CO2 mineralisatie cluster voor de bouw sector in de regio Zuid-Holland
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