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Visie duurzame energiesystemen

6 februari 2020



COP21 Parijs 2015:

80-95% CO2-

reductie 

Wereldwijde afspraken over terugdringen CO2-uitstoot leiden tot 
maatregelen op (inter)nationaal niveau
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Lokaal leidt dit tot uitdagingen voor bedrijven; de oplossingen in 5 
thema’s

Energiebesparing

•Denk aan energiezuinige producten, zoals LED verlichting, schonere voertuigen, en 
procesoptimalisatie 

Circulariteit 
•Circulaire businessmodellen, eco-design, terugwinning van materialen, hergebruik, product als een 
service

Elektrificatie en opslag
•Industriële elektrificatie en leveren van hernieuwbare brandstoffen, zoals groene waterstof uit 
elektrolyse; grootschalig energieopslag en seizoensopslag in de gebouwde omgeving, transport, 
en energieproductie 

Duurzame energie
•Het gebruik van duurzame energie en productie van materialen voor inzet van duurzame energie  

Automatisering en digitalisering 
•Het gebruik van proces control en kunstmatige intelligentie (Big Data, IoT) om energie te besparen, 
afval te voorkomen, en processen te optimaliseren



Voor de technologische industrie is de meeste te winst te behalen door 
energiebesparing en het gebruik van duurzame-energie
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Door een combinatie van 

deze twee factoren kan 

het percentage duurzaam 

energieverbruik worden 

verhoogd

%
Duurzame energie
• Zoals zonne-energie op daken

Energiebesparing
• Denk aan energiezuinige producten, zoals LED 
verlichting, schonere voertuigen, en procesoptimalisatie 

Restwarmte
• Waar mogelijk



Energie- en CO2impact; opgave richting 2030

Voorbeeldroute richting 2030

Het potentieel van zon op bedrijfsdaken

Welke maatregelen zijn er en wat levert het op?

Hoe kunnen deze maatregelen het beste worden ingezet?

Een mix van maatregelen kan worden ingezet richting 2030
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Een voorbeeldcase van Lageweide
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Energie- en CO2 impact: opgave richting 
2030
Welke maatregelen zijn er en wat levert het op?
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End-of-life

Oplossingsrichtingen vallen binnen de gehele keten
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Oplossingsrichtingen:

1. Circulariteit

2. Energiebesparing

3. Overschakeling 

naar 100% 

duurzame energie 

4. Inzet van nieuwe 

energietechnologie 

5. Ecodesign

6. End-of-pipe (CCS 

& reststromen)

ProductProductiefase

Geothermie

Biomassa

Duurzame 

elektriciteit / H2

Fossiele 

energiedragers

CO2-impact

3

3

3
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Inzameling & recycling

Reststromen6
Regionaal Nationaal / internationaal

NB: niet alle richtingen hebben kwantitatief impact op de CO2-afdruk in onze scope. 

Desalniettemin houden we kwantitatief en/of kwalitatief alle oplossingsrichtingen in het vizier

Kwalitatief

Kwantitatief

1

2 4



Niet alle maatregelen zijn even zinvol voor de technologische industrie
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Inzet waterstof als brandstof

Impact in CO2-reductie 

LED-verlichting

Isolatie van gebouwen

Zonnepanelen op daken

Warmtenet

Inkoop groen gas

Elektrificatie van processen2

Elektrificatie van gebouwen

Uitkoppeling Restwarmte

50Energiebesparing Duurzame energie Nieuwe energietechnologie End-of-pipe

Log.

*0 = (momenteel) niet haalbaar 5 = zeer haalbaar / eenvoudig toepasbaar

Meest zinvolle 

maatregelen

Innovatie-

behoefte



Een groot aantal maatregelen verdient zichzelf niet eenvoudig terug 

* Voor ‘elektrificatie van processen’ is de CO2-uitstoot van het productiepark in 2030 genomen
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Bepaling kosteneffectiviteit

Kosteneffectiviteit van maatregelen is 

bepaald aan de hand van CAPEX en OPEX. 

CAPEX van maatregelen is per maatregel 

bepaald op basis van literatuur, 

expertbeoordeling en uitvraag bij 

leveranciers. Voor OPEX nemen we  

onderhoudskosten mee (% van CAPEX) en 

brandstofprijzen (zie hiernaast).  

Kosteneffectiviteit wordt bepaald o.b.v. 

jaarlijkse meerkosten (a.d.h.v. levensduur, 

WACC, CAPEX & OPEX) ten opzichte van 

(eventuele) alternatieve investering. In de 

berekening worden brandstofprijzen voor 

2017 meegenomen   

NB: kosten voor zowel CAPEX als OPEX zijn 

onzeker. Uitkomsten zijn dan ook indicatief.

Nieuwe energietechnologie Duurzame energie Energiebesparing End-of-pipe Onzekerheidsmarge

NB: negatieve getallen kennen een snelle terugverdientijd



Met name elektriciteitsbesparing en zonne-energie op daken zijn 
interessant voor de technologische industrie
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 Ontwikkel met financieringspartijen constructies voor investering in duurzame energietechnologieën;
 Inventariseer met de energiesector aantrekelijk mogelijkheden voor gezamenlijke Power Purchasing

Agreements – bijvoorbeeld voor de investering in een windpark;
Werk aan kennis- en innovatieprogramma’s, onder andere door aantoonbare demonstratieprojecten om de 

betrouwbaarheid van technologie te vergroten;
 Etaleer succesfactoren en voorbeeldprojecten om leiderschap te demonstreren;
 Ontwikkel gezamenlijk een methode om ketenbesparingen (in het kader van circulaire economie) te 

kwantificeren.

LED-verlichting;

Procesoptimalisatie en 
elektrificatie

Zonnepanelen op daken, evt. 
extern gefinancierd 

Inzet in de technologische industrie

Gezamenlijke inzet
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Energiebesparing kan worden behaald op verschillende fronten
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Procesoptimalisatie

Warmteterugwinning

Isolatie

LED-verlichting

PROCES MAATREGEL IMPACT

Technisch potentieel CO2-reductie (in kton CO2)

NB: CO2-reductie van maatregelen is niet altijd optelbaar. Enkele maatregelen zijn ‘concurrerend’

Energiebesparing zijn voor alle (subsectoren) met name 

mogelijk via procesoptimalisatie. In de technologische 

industrie lijken LED-verlichting en isolatie opportuun.
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Met name zonne-energie levert CO2 reductie in de technologische 
industrie

Geothermie

Groen gas

Zonne-energie

Windenergie

PROCES MAATREGEL IMPACT
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Technisch potentieel CO2-reductie (in kton CO2)

NB: CO2-reductie van maatregelen is niet altijd optelbaar. Enkele maatregelen zijn ‘concurrerend’

Met name in de technologische industrie levert zonne-

energie – uitgaand van beschikbaar dakoppervlak – veel 

CO2-reductie op. Ook geothermie (via warmtenetten) biedt 

hier een optie.
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Voorbeeldroute richting 2030
Hoe kunnen de verschillende maatregelen worden ingezet?



Voorbeeldroute naar 2030: zwaartepunt van oplossingen in de tijd 
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2018 2020 2050

Kennisontwikkeling en innovatie

2022 2024 2026 2028 2030
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Inzet waterstof

(Mogelijke) inzet 

waterstof als brandstof

Procesoptimalisatie

LED-verlichting

Isolatie

Zonne-energie

Elektrificatie verwarming

Elektrificatie processen

Warmtenetten (geothermie/groen gas/restwarmte)

Inzet restproducten als grondstof

Windenergie

Nieuwe energietechnologie Duurzame energie Energiebesparing Circulariteit

Technologische industrie



Nu – 2021

Zet in op energiebesparing door LED-verlichting en 

procesoptimalisatie

Kijk waar mogelijk naar renovatie van gebouwen, inclusief 

toepassing van isolatie

Investeer via eigen middelen of externe 

financieringsconstructies in zonnepanelen op daken

2022-2026

Zet in op continue innovatie voor de bijdrage aan CO2-reductie 

in andere sectoren

Zet in op elektrificatie van gebouwverwarming met 

behulp van warmtepompen

Ontwikkel een eenduidige methode om ketenbesparingen te 

kwantificeren

Werk samen met de branche aan 

innovatieprogramma’s en demoprojecten

2027-2030

Etaleer succesfactoren en voorbeeldprojecten om leiderschap te 

demonstreren

Zet in op innovatie van hoog-rendement 

elektrificatietechnieken

Zet in op elektrificatie van processen

Inventariseer in samenwerking met de energiesector 

de mogelijkheden voor gezamenlijke Power 

Purchasing Agreements

Investeer waar mogelijk in de opslag van 

elektriciteit om bij te dragen aan de balancering 

van het net

Onderzoek mogelijkheden voor de inzet van 

waterstof

Actieagenda voor de technologische industrie
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• Bedrijven kunnen ook CO2 reduceren door 

oplossingen beschikbaar te maken voor de 

markt 

Toegevoegde waarde van CO2-besparende oplossingen van 
Nederlandse bodem
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https://www.fme.nl/nl/versnelling-

energietransitie-technologie

https://www.fme.nl/nl/versnelling-energietransitie-technologie


Voornaamste belemmeringen en randvoorwaarden
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Financiering
Wet- en regelgeving & 

bestuurlijke keuzes
Infrastructuur Kennis & innovatie

Uitdaging

Versnellende 

factoren

• Onrendabele top voor 

financiering CO2-

reducerende 

maatregelen 

• Hoge OPEX in 

brandstofprijzen

• Hoge kosten voor 

netaansluiting bij 

elektrificatie

• REACH regels hinderen 

hergebruik schrot

• Taboe op CO2-

reductietechnieken, 

zoals CCS.

• Afhankelijkheid van 

infrastructuur voor 

elektriciteit, CO2 en 

waterstof 

(+beschikbaarheid 

groene stroom)

• Afhankelijkheid 

beschikbare technologie 

& risico’s t.a.v. 

betrouwbaarheid 

• ‘SDE++’ voor CO2-

reducerende 

maatregelen

• Slimme financierings-

concepten / Off 

balance financiernig

• Flexibele nettarieven & 

socialisering 

netverzwaringen

• Verruiming REACH 

regels en optimalisatie 

van schrootketen

• Techniekneutrale keuzes 

CO2-reductie 

• Helderheid over 

toepassing infras-

tructuur (landelijk 

/regionaal)

• Helderheid over 

benodigde rollen

• Onderzoek naar 

toepassing waterstof / 

demo’s voor elektrificatie 

en H2

• Samenwerken tussen 

bedrijven voor 

kennisoverdracht

Interne organisatie

• Mandaat en urgentie 

vanuit 

moederbedrijf/interne 

organisatie voor 

investeringsbeslissingen 

• Leiderschap interne 

organisatie en etaleren 

succesfactoren

• Invoering branche-

programma voor 

ondersteuning en 

agendering



De maatregelen bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling

18Kostendaling noodzakelijkInnovatie noodzakelijk Economisch haalbaar

Energie-

besparing & 

circulariteit

Technologie marktrijp Technologie in ontwikkeling

LED-

verlichting

LT warmte-

pompen

Elektrolyse 

(alkaline)

Elektrolyse 

(PEM)

Waterstof-

branders

Zonne-

panelen

Warmteter

ugwinning

Groen Gas Geothermie

Duurzame 

energie & nieuwe 

energietechnologie

Om CO2-reductie richting 2030 en 2050 te realiseren is op een aantal terreinen innovatie noodzakelijk. Met name technologie gerelateerd aan 

waterstof dient in de komende jaren verder ontwikkeld te worden. Op andere terreinen is technologie wel marktrijp, maar zijn forse kostendalingen 

noodzakelijk om de grootschalige implementatie te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan elektrolyse en de inzet van warmtepompen.

HT 

warmte-

pompen



Samenwerkingen zijn essentieel
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Metallurgische 

industrieBedrijven

Innovatief 

onderzoek

Sluiten van de 

materiaalketen

Sluiten van de 

materiaalketen

Beleid & 

infrastructuur, 

innovatieve 

financiering

PPA’s / inkoop 

of leasen van 

groene stroom

Kennisdeling, 

best practices, 

roadmap

Innovatieve 

financiering, 

restwarmte 

Bedrijf

Meeweten

Meedenken

Meewerken

Meebeslissen

Kennisinstellingen 

en adviseurs

Netbeheerders

Eindgebruiker

Provincie

Financiers

Gemeente

Branchevereniging

Toeleveranciers

NL, EU, Wereld

Rijksoverheid

Soortgelijke 

bedrijven

Medewerkers

Aandeelhouders
Directie

Klanten

Energiebedrijven

Andere sectoren

Innovatie van 

processen



Concept - Openbaar 20

Het potentieel van zon op bedrijfsdaken
Een voorbeeldcase van Lage Weide



Opwek zonne-energie

Gemiddeld oppervlak 

zonnepaneel
1,65 m2

Gemiddelde opwek per 

paneel per jaar
225 kWh

Gemiddelde opbrengst 

per m2 dakoppervlak/jaar
136 kWh

Conceptberekening potentieel van zonne-energie op bedrijfsdaken in 
Lage Weide
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Bedrijventerrein Lage Weide

Bedrijven en gedeelde 

bedrijfspanden
Circa 370

Geschat dakoppervlak 783.000 m2

Dakoppervlak van 

bedrijven dat zonne-

energie opwekt (2019)

120.000 m2

Daadwerkelijk benut 

dakoppervlak (2019)

30%

40.000 m2

Inschatting van de huidige situatie: 

• 15% van bedrijven/bedrijfspanden heeft zonnepanelen geïnstalleerd

• 30%, oftewel 40.000 m2 van hun bedrijfsdaken zijn bedekt met 

zonnepanelen

• Dat zijn grofweg 24.000 panelen

• Gemiddeld wekken deze jaarlijks gezamenlijk 5,5 GWh op

• Uitgaande van een energieprijs van 5,2ct/kWh (voor 

grootverbruikers); besparing op afname van elektriciteit circa 

€285.000

Stel je voor, alle bedrijven doen mee:

• 100% van bedrijven/bedrijfspanden heeft 

zonnepanelen geïnstalleerd

• 30%, oftewel 250.000 m2 van bedrijfsdaken zijn 

bedekt met zonnepanelen

• Dat zijn grofweg 145.000 panelen

• Gemiddeld wekken deze jaarlijks gezamenlijk 33 

GWh op

• Uitgaande van een energieprijs van 5,2ct/kWh (voor 

grootverbruikers); besparing op afname van 

elektriciteit circa €1.700.000

33 GWh = ongeveer 

het verbruik van 

10.000 gemiddelde 

huishoudens



Duurzaamheid, dichterbij dan je denkt
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• Verduurzaming voor bedrijven kan worden 

behaald door de toepassing van een mix aan 

maatregelen die binnen bedrijf kunnen worden 

toegepast

• Maatregelen voor deze verduurzaming bevinden 

zich in verschillende fasen van ontwikkeling;

• Energie besparing met behulp van LED verlichting 

en eigen opwek van zonne-energie zijn marktrijpe 

technologieën.
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www.berenschot.nl
/berenschot
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