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InleidingInhoud

De industrie in de Rotterdamse haven heeft de ambitie om de duurzaamste haven ter 
wereld te zijn. Bij de energietransitie ligt de focus op de overstap naar hernieuwbare 
energiebronnen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarbij wordt volop 
samengewerkt binnen de industrie in de haven. Maar niet elk bedrijf is even ver in zijn 
of haar transitie, al kunnen ze in elk geval niet langer pas op de plaats maken, laat staan 
achterblijven. Daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag.

Allereerst verplicht de overheid bedrijven in toenemende mate om concreet bij te 
dragen aan de energietransitie. Zo zijn er nationale en internationale afspraken 
gemaakt over de overstap van fossiele brandstoffen (olie, gas of kolen) naar duurzame 
vormen van energie, waaronder zonne- en windenergie. Denk aan het Akkoord van 
Parijs dat voor Nederland is uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Inmiddels zijn er ook 
verschillende wetten en regelingen, bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieubeheer, die 
zich richten op energiezuinig ondernemen en investeren in duurzaamheid. 

Tegelijkertijd zien we een duidelijke omslag in de publieke opinie in de nieuwe 
generaties. De vraag in hoeverre een bedrijf duurzaam genoeg opereert wordt steeds 
bepalender voor het bedrijfsimago, maar ook voor het aantrekken en vast houden van 
klanten. Bovendien is vanwege krapte op de Rotterdamse arbeidsmarkt een imago 
belangrijk om de juiste mensen te vinden of te blijven binden. 

De explosief stijgende energieprijzen heeft dit alles in een stroomversnelling gebracht 
en sommige bedrijven moeten zelfs tijdelijk hun poorten sluiten omdat ze niet meer 
rendabel kunnen produceren. De hoge kostprijzen en bovenstaande ontwikkelingen 
stimuleren niet alleen een energiezuinige operatie, maar het noodzaakt ze ook tot het 
versneld toepassen van alternatieve energiebronnen. De opkomst van groene waterstof 
door middel van elektrolyse is hiervan een goed voorbeeld. De technologische 
ontwikkelingen zijn een drijfveer voor een vernieuwde duurzamere industrie en 
infrastructuur, bijvoorbeeld het elektrificeren van processen zoals het vervangen van 
conventionele gasgestookte fornuizen door e-boilers.  

De vraag is waar bedrijven in de Rotterdamse haven nu precies staan in de 
energietransitie? Aan welke zaken besteden ze momenteel veel tijd en aandacht?  
En wat zijn op lokaal niveau hun concrete plannen voor de nabije toekomst? 

Vanuit deze startvragen hebben we vanuit Actemium een benchmark uitgevoerd onder 
toonaangevende bedrijven in de Rotterdamse haven. Ze lopen uiteen in omvang en 
werkgebied en vormen daarmee een goede doorsnede van de lokale bedrijvigheid. 
De deelnemers aan het onderzoek zijn allemaal in meer en mindere mate direct 
betrokken en verantwoordelijk voor de lokale energietransitie. In dit rapport vindt u de 
belangrijkste uitkomsten. 

Heeft u zelf niet deelgenomen aan de benchmark en bent u benieuwd waar uw 
organisatie staat ten opzichte van de andere deelnemers? Dan kunt u hiervoor alsnog 
terecht op onze website: www.actemium.nl/benchmarkenergietransitie 

Ik wens u veel inspiratie en wijsheid bij het doornemen van de resultaten in dit rapport.

Koen Staffeleu 
Directeur Business Development & Waterstof
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Sense of urgency
 
• Respondenten die de transitie 

belangrijk vinden, noemen hiervoor als 
aanjagers de kentering van de publieke 
opinie, technologische ontwikkelingen 
en klimaatakkoorden. 

• Bedrijven die het hoogste scoren op 
sense of urgency hebben een plan en 
budget voor de energietransitie.

• Grotere bedrijven – met name in de 
petrochemie - vinden de transitie het 
belangrijkst en vinden dat zij zelf het 
voortouw moeten nemen. 

Strategie & beleid
 
• Belangrijkste strategische doelen zijn energie-

efficiëntie en/of verlagen van energieverbruik, 
het verminderen van ongewenste emissies 
(CO2, NOx, fijnstof) en de license-to-operatie / 
Compliancy

• Belangrijkste voordelen zijn de innovatie 
en vernieuwing van productieprocessen, 
versterken van het bedrijfsimago, business 
binnenhalen, het vinden en binden van 
(jong) talent en een ruimere keuze uit 
energiebronnen.

• Hoe groter de sense of urgency van de 
energietransitie is hoe vaker men innovatie 
en vernieuwing van de productieprocessen én 
imago als voordelen ziet.

• Innovators en early adopters verwachten vaker 
dat het voordeel van de transitie komt uit het 
aantrekken van (nieuwe) investeerders en het 
aanboren van nieuwe markten.

• Slechts 37% verwacht het einddoel vóór 
2030 te behalen met als belangrijkste 
belemmeringen: onvoldoende 
aansluitcapaciteit van (groene) elektriciteit, 
het ontbreken van de infrastructuur in de 
keten, onvoldoende kennis en ervaring binnen 
de organisatie en barrières in de huidige 
productieprocessen.

Een greep uit de resultaten

Uit de benchmark is duidelijk gebleken dat de energietransitie sterk 
leeft in de (petro)chemische industrie. Het animo om deel te nemen 
was namelijk zeer hoog. De resultaten van het onderzoek maken 
helder hoe de industrie in de Rotterdamse haven aankijkt tegen de 
energietransitie. Hieronder een aantal highlights.

71% van de bedrijven 
vindt een duurzaam 
energiesysteem cruciaal.

60% van de strategie is gebaseerd op het verlagen 
van energieverbruik en 40% op verminderen van 
emissies en behoud van de license-to-operate.
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Energiemanagement

• Belangrijkste initiatieven op de korte termijn (twee jaar) 
zijn het gebruik van zonnepanelen, het inzetten van groene 
waterstof in productieprocessen, Carbon Capture & Storage 
en walstroom.

• Belangrijkste initiatieven voor de lange termijn zijn  
het inzetten van groene waterstof en Carbon Capture  
& Storage.

• Barrières voor het gebruik van groene waterstof zijn de 
beperkte beschikbaarheid van groene stroom, de hoge 
productiekosten en de integratie in bestaande processen.

• Bedrijven in de Rotterdamse haven zetten groene waterstof 
duidelijk op nummer één als de grootste technologische 
verandering in de energietransitie. 

• Aanvullend op groene waterstof zie je bij veel bedrijven 
ook een transitie naar biobrandstoffen om zo het gebruik 
van fossiele brandstoffen te reduceren.

De grootste verbetering zit in de 
industriële productieprocessen, gevolgd 
door utilities (energie, water, afval).
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Over het onderzoek en de deelnemers

Omvang van de 
deelnemende bedrijven
De gemiddelde personeelssterkte van 
de deelnemende organisaties is 320 fte. 
De grootste groep heeft tussen de 50 en 
250 fte. Ook bedrijven met meer dan 250 
fte zijn goed vertegenwoordigd. Bij deze 
grotere organisaties is de energiestrategie 
vaker gebaseerd op concrete business 
kansen. Verder stellen ze dat Carbon 
Capture and Storage (CCS) meer directe 
impact heeft op hun bedrijfsprocessen en 
zien ze de beschikbaarheid van groene 
stroom vaker als barrière in de transitie 
naar duurzaam energiegebruik.

Verdeling over sectoren 
Met name bedrijven in de (petro)
chemie hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Verder zijn behoorlijk wat 
ondernemingen actief in raffinage of 
tankterminals. De andere sectoren zijn 
minder goed vertegenwoordigd, maar het 
totaal van de onderzoeksgroep vormt een 
redelijke doorsnede van de industrie in de 
Rotterdamse haven.

Deze benchmark is gehouden onder beslissers en beïnvloeders bij de 
energietransitie van industriële bedrijven in de Rotterdamse haven. 
Het onderzoek had de vorm van een online enquête die is afgenomen 
tussen 20 april en 21 juli 2022. In totaal toonden circa 100 personen 
zich bereid de vragenlijst in te vullen. Uit de hoge respons blijkt dat de 
energietransitie sterk leeft. We hebben de respondenten bij sommige 
vragen ook de mogelijkheid geboden om een toelichting op hun 
antwoorden te geven. Daaruit kwamen interessante reacties naar 
voren die ook in dit rapport zijn verwerkt.

50 - 250 fte < 50 fte

≥ 250 fte

21%

37%

42%

Wat is uw personeelsomvang in fte?

0 5 10 20 40353015 25%

(Petro) Chemie

Tankterminals

Ra�nage

Afval, recycling

Energy

Metaal

Food

Transport

In welke sector is uw bedrijf actief?
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Functieniveau van de deelnemers
Aan de deelnemers is gevraagd naar hun 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
rond het beleid voor de energietransitie. 
De grootste groep respondenten heeft de 
functie van directeur of projectmanager. 
Daarnaast hebben er veel engineers 
en technical managers deelgenomen. 
Ook diverse andere functiecategorieën 
zijn redelijk goed vertegenwoordigd. 
Kennelijk zijn medewerkers van 

verschillende afdelingen betrokken bij de 
energietransitie. 

Invloed op de energietransitie
Opgeteld geeft ruim 80% van de 
respondenten aan beïnvloeder of 
medebeslisser te zijn bij de transitie van 
hun bedrijfsonderdeel. De medebeslissers 
zijn het vaakst directeur (66%) of technical 
manager (50%). Opvallend is dat ze de 
eigen medewerkers vaak als aanjager 

van de transitie zien. Verder richten ze 
zich nadrukkelijk op elektrificatie van 
productieprocessen en beschouwen dit 
ook als een ontwikkeling met veel impact. 
Uit de verdeling kan afgeleid worden 
dat lokaal veel mensen bij de transitie 
betrokken zijn, maar verderop in dit 
rapport zal blijken dat de belangrijkste 
beslissingen over de transitie doorgaans 
op het (buitenlandse) hoofdkantoor 
worden genomen. 

■ Medebeslisser

■ Beïnvoeder

■ Geen invloed op

19%
29%

52%

Wat is uw rol bij de besluitvorming 
over de energietransitie van  
uw onderdeel?

0 2 4 8 1614126 10 18 20%

Directeur / Manager Projects / Turnarounds

Engineer / Lead Engineer / Project Engineer

Technical Manager

HSEQ manager

Inkoop- / Procurement Manager

Algemeen directeur

Maintenance Manager

Manager Engineering

Directeur Operations / Operations Manager

Facility Manager

Plantmanager / Site Manager

Wat is uw functie?
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Status van de energietransitie

Intensiteit en tempo van de transitie
Opgeteld vindt bijna een derde 
van de respondenten dat hun 
organisatieonderdeel (veel) meer werk zou 
moeten maken van de energietransitie. 
Daartegenover staat een groep van circa 
20% die meent dat hun bedrijfsonderdeel 
al (veel) meer dan voldoende doet op dit 
gebied. De grootste groep (bijna 50%) is 
tevreden over de activiteiten. 

Wat het tempo van de transitie betreft 
zien we een vergelijkbaar beeld. Ruim 
de helft van de deelnemers vindt dit 
voldoende en volgens een derde gaat 
het te langzaam. Het percentage dat 
(zeer) tevreden is over het tempo is 
echter maar net 10%. De uitdagingen en 
belemmeringen waar men mee te maken 
heeft komen verderop in dit rapport aan 
de orde.

Verschillen tussen functiegroepen
Met name HSEQ managers, maar 
ook engineers vinden dat hun bedrijf 
onvoldoende doet om de energietransitie 
te realiseren. Technical managers en 
directeuren zijn veel positiever. Dat 
komt wellicht omdat zij achter hun 
eigen beslissingen staan, terwijl de 
eerstgenoemden in hun operationele 
functies nog te weinig van de grond zien 
komen.

Over het tempo zijn HSEQ managers en 
engineers evenmin te spreken. Maar ook 
wat de technical managers betreft mag 
het wat sneller gaan, hoewel er soms een 
concrete belemmering is, bijvoorbeeld 
de beperkte beschikbaarheid van groene 
waterstof.

Maken bedrijven al voldoende werk van de transitie en verloopt 
die snel genoeg? Hoe groot is hun innovatieve vermogen? En welk 
belang hechten ze aan de transitie? De antwoorden verschillen 
uiteraard sterk, maar er is toch een aantal duidelijke trends aan te 
wijzen. In dit hoofdstuk leest u ook in hoeverre men verwacht dat de 
transitie bepalend is voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. 

■ Ja, veel meer dan voldoende

■ Ja, meer dan voldoende

■ Ja, voldoende

■ Nee, kan meer doen

■ Nee, kan veel meer doen

48%

27%

6%4%
15%

Doet uw bedrijfsonderdeel 
voldoende aan de energietransitie?

■ Het gaat heel erg snel

■ Het gaat snel

■ Het gaat voldoende snel

■ Het gaat langzaam

■ Het gaat erg langzaam

56%

27%

6%4%
4%

Gaat de energietransitie  
snel genoeg?
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Innovatief vermogen bij de transitie
Het grootste deel van de bedrijven in de 
Rotterdamse haven behoort niet tot de 
absolute voorhoede in de energietransitie. 
Slechts 12% rekent zich tot de innovators, 
die als eerste nieuwe oplossingen 
omarmen. De groep early adopters is 
met 21% al wat groter. Maar volgens 
het grootste deel van de respondenten 
behoort hun bedrijf tot de early majority 
of de late majority, die wil wachten 
tot oplossingen en technologische 
ontwikkelingen zich bewezen hebben. 

Bedrijfsbelang van de transitie
Opgeteld onderkent ruim 80% van de 
bedrijven in de Rotterdamse haven het 
belang van de energietransitie en ziet 
slechts 8% het belang niet of nauwelijks 
in. Met name grotere bedrijven vinden 
de transitie belangrijk. Ze wijzen daarbij 
vaak op een verandering van de publieke 
opinie over milieuzaken en internationale 
akkoorden, zoals het klimaatverdrag van 
Parijs. Bedrijven waarvoor de transitie veel 
belang heeft, beschikken vaker over een 
concreet plan én voldoende budget voor 
het realiseren van de doelstellingen. 

■ Innovator

■ Early adopter

■ Early majority

■ Late majority

■ Laggard

40%

23%

12%4%

21%

Het adoptievermogen bij  
de energietransitie

■ Zeer belangrijk

■ Belangrijk

■ Niet belangrijk / niet onbelangrijk

■ Enigszins belangrijk

■ Niet belangrijk

48%

36%

8%
4%

4%

Hoe belangrijk is de energietransitie 
voor uw bedrijfsonderdeel?

Ruim 80% van de bedrijven in 
de Rotterdamse haven vindt de 
energietransitie (zeer) belangrijk.
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Toelichtingen op de zelfbeoordeling 
van het energiesysteem
- Ons energiesysteem heeft nog veel 

verbeteringspotentieel. We gebruiken 
al wel groene stroom, maar dat kan 
geoptimaliseerd worden. Daarnaast is 
het rendement van de verwarming fors 
te verbeteren met nieuwe technieken.

- Momenteel is bij ons nog veel 
verspilling, bijvoorbeeld door proces 
yield, lekkages en oude gebouwen die 
met gas gestookt worden.

- Vanuit productie is geen focus en inzicht 
in het energiegebruik. Dus zijn er geen 
uitgangspunten om te bezuinigen en 
blijven we veel energie verspillen.

- We gebruiken nu nog traditioneel gas, 
maar zijn wel bezig met het ontwerpen 
van een elektrische installatie. 

Duurzaamheid van het 
energiesysteem
Ruim een kwart van de bedrijven 
beoordeelt de duurzaamheid van hun 
huidige energiesysteem als goed of zeer 
goed. Tegelijkertijd is 60% nog niet echt 
positief en beoordeelt opgeteld circa 
13% de duurzaamheid van het systeem 
zelfs met een onvoldoende. Bedrijven die 
een hogere beoordeling geven, vinden 
begrijpelijkerwijze ook dat ze al voldoende 
doen en dat de transitie snel genoeg gaat. 
Ook is deze groep bovengemiddeld bezig 
met Carbon Capture and Storage (CCS). 
Verder kwalificeert men zich als energie-
efficiënt en als koploper in de transitie 
naar een duurzaam energiebeleid. 

De transitie is belangrijk voor ons want… 

UITSPRAKEN OVER HET BELANG VAN DE TRANSITIE
We hebben de respondenten gevraagd om het belang van de energietransitie voor 
hun bedrijf toe te lichten. Dat leverende een aantal interessante uitspraken op. 

De transitie is nog onbelangrijk voor ons want… 

“Als opslagbedrijf van brandstoffen zijn we aan het diversifiëren. De energietransitie biedt 
kansen in nieuwe markten. Die moeten we aangrijpen omdat de fossiele markt langzaam maar 
zeker uitfaseert.”

“Door onze grote bedrijfsambities, de stijgende energiekosten en de aanscherpende 
regelgeving bepaalt de energietransitie steeds sterker ons bestaansrecht.”

“De energietransitie is cruciaal voor de toekomst van ons bedrijf. Vergroening is een 
uitdrukkelijke wens van onze investeerders.”

“Ook de eigen medewerkers verlangen dat onze organisatie zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt.”

“De marktvooruitzichten en het overheids  beleid zijn onduidelijk. Daardoor kunnen we ons 
alleen maar oriënteren op de mogelijkheden en nemen we nog geen investeringsbeslissingen.” 

“Op dit moment is het zelf opwekken van energie op onze site niet echt een optie. De grootste 
winst kunnen we behalen door het terugwinnen van restwarmte.”

“Er zijn nog geen technologieën om onze processen anders aan te pakken. Het grootste 
probleem is de opwekking en het transport van energie. Als dit groener wordt, maken we ons 
proces ook groener.” 0 10 20 4030 50 60%

Zeer goed

Goed

Neutraal

Niet goed

Helemaal niet goed

Hoe beoordeelt u de duurzaamheid van uw huidige energiesysteem?
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STELLING
“Bedrijven die niet meegaan met de energietransitie bestaan over 15 tot 20 jaar niet meer.”

Eens
• De klantenkring voor conventionele brandstoffen loopt terug en als je die blijft 

leveren kun je ook geen mensen vinden die bij je willen werken. 

• Zonder aandacht voor energie en duurzaamheid prijzen bedrijven zich nu al 
buiten de markt, gelet op de kostprijzen en ratings.

• De hoge energieprijzen en het stringentere overheidsbeleid dwingen bedrijven 
tot de transitie.

• Je moet meebewegen om in business te blijven. Niet meegaan is op termijn een 
doodlopend spoor.

• De Europese wet- en regelgeving dwingt bedrijven tot een energietransitie en 
de overgang naar duurzame systemen.

• Niet meegaan betekent dat de prijzen voor fossiele energie dusdanig zullen 
stijgen dat overleven onmogelijk wordt.

• Door de veranderende publieke opinie, klantvraag en regelgeving (met de 
daaruit volgende kostenbasis, bijvoorbeeld CO2-rechten) is doorgaan op de 
oude voet niet levensvatbaar.

Oneens
• De overheid probeert ontwikkelingen die 30 tot 50 jaar duren in 10 jaar te 

persen. Dat gaat niet lukken omdat dan de nieuwe productieprocessen, 
elektriciteitsnetten en bijvoorbeeld kerncentrales er nog niet zullen zijn. Afgezien 
daarvan is de vraag wie de kosten van de transitie moet gaan dragen en waar je 
mensen vindt om die uit te voeren.

• De prijzen voor grijze energie worden nu kunstmatig hoog gehouden en 
daarmee sponsor je de alternatieve energie. Maar alles wat zichzelf niet in stand 
kan houden is op langere termijn gedoemd te mislukken. Wind en zon zijn niet 
continu beschikbaar en de energieopslag daarvan is maar beperkt mogelijk. Als 
waterstof doorbreekt of er nucleair veiligere toepassingen als kernfusie komen, 
zal de markt vanzelf heel snel om gaan. Nu is het nog steeds een geforceerd 
gebeuren.

• Niet alle processen zijn energiezuiniger te maken. Het grootste issue is dat je 
energie niet altijd op het juiste moment, met de juiste hoeveelheid, op de juiste 
plaats kunt leveren. De hele transportgrid moet aangepast worden, anders heeft 
het net onvoldoende capaciteit om alles te voeden. Die aanpassing kost heel 
veel tijd en geld. 
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0 10 30 5020 40 60 70%

Technologische ontwikkelingen

Regulering vanuit de overheid met subsidies en / of boetes

Investeerders vereisen een duurzamere organisatie

Europese of internationale akkoorden (zoals Parijs)

Toenemende druk vanuit partners en afnemers in de keten

Kenteringen in de publieke opinie

Veranderende eisen en wensen van medewerkers

Lokale initiatieven zoals Green Deals

Anders

Strategie en beleid bij de energietransitie

Wat drijft de energietransitie
De belangrijkste aanjager van de energietransitie 
wordt gevormd door technologische 
ontwikkelingen (60%) die mogelijkheden biedt 
aan bedrijven om te verduurzamen. Daarnaast 
wordt ook de regulering vanuit de overheid 
(52%), eisen van investeerders (48%), afnemers 
(29%) en publieke opnie (21%) gezien als 
belangrijke aanjagers. 

Opvallend is dat Green Deals, de wensen van 
medewerkers en de publieke opinie in veel 
mindere mate worden gezien als katalysator. 
Eerder zagen we dat de respondenten dit wel 
noemden bij hun toelichting op het belang van 
de transitie. Wellicht verhogen deze factoren dus 
vooral de druk, maar worden ze niet gezien als 
directe aanjagers. 

Het energiesysteem van een bedrijf omvat het totale proces van 
inkoop, productie en verbruik van energie. Door processen en 
installaties anders in te richten ontstaan kansen om het systeem te 
verduurzamen. Innovaties kunnen daar een grote rol bij spelen. De 
vraag is in hoeverre de strategie en het beleid van bedrijven in de 
Rotterdamse haven gericht is op innovatie en verduurzaming. Welke 
technologische ontwikkelingen zijn hiervoor relevant en wat zijn de 
andere aanjagers? Daarnaast wilden we weten welke doelen de 
bedrijven hebben, wat hun grootste uitdagingen zijn en in hoeverre er 
voldoende budget beschikbaar is om de transitie uit te voeren.

Aanjagers van de energietransitie
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Elektrificatie en elektrochemische conversie (warmtepompen, electrische bolier etc.)

Carbon Capture and Storage / Utilisation (CCS / CCU)

Zonnepanelen

Biorefining / biogenic feedstock

Anders

Chemical recycling

Inzet bio-brandsto�en / pyrolyse

Inzet van Liquified Natural Gas (LNG)

Grid-scale energieopslagsystemen (m.b.v. batterijen)

O�shore wind

Ontwikkeling van nieuwe nucleaire technologieën

Nieuwe manieren van energieopwekking  zoals wave, tidal, etc.

Technologische ontwikkelingen
Als we inzoomen op de technologische 
ontwikkelingen dan blijkt dat elektrificatie 
en elektrochemische conversie 
(warmtepompen, elektrische boilers, etc.) 
met afstand het vaakst worden genoemd 
(60%). Carbon Capture & Storage (CCS) 
en in mindere mate Carbon Capture & 
Utilisation (CCU) hebben bij een kleine 
30% invloed op de bedrijfsprocessen. De 
impact van andere ontwikkelingen is nog 
beperkter. Onder de categorie ‘Anders’ 
wordt onder meer de transitie naar 
waterstof als brandstof genoemd. 

Welke technologische ontwikkelingen hebben de meeste invloed op uw transitie?
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Verwachte voordelen van de transitie
De meeste Rotterdamse havenbedrijven verwachten dat ze 
met de energietransitie hun totale energiekosten kunnen 
verlagen en met innovatie hun productieprocessen kunnen 
vernieuwen. Bijkomend voordeel dat wordt genoemd is dat de 
energietransitie behalve een versterkt bedrijfsimago ook hun 
license-to-operate veiligstelt.
 
Het genereren van new business en het aantrekken en 
vasthouden van personeel worden in veel mindere mate gezien 
als voordeel van de energietransitie, hoewel dit een directe 
relatie heeft met het ‘groene imago’. Met name innovators en 
early adopters verwachten dat ze door de transitie ook nieuwe 
investeerders kunnen aantrekken.

Strategisch plan voor de transitie
Ruim driekwart van de bedrijven heeft een lokaal uitgewerkte 
strategie voor het doorvoeren van de transitie. De strategie 
richt zich doorgaans op verduurzaming en/of het verlagen van 
het energiegebruik. We zagen eerder dat bedrijven dit ook als 
belangrijke voordelen van de transitie beschouwen. 

De focus van de strategie ligt minder vaak op het benutten van 
business kansen of op nieuwe producten/innovatie. Grotere 
bedrijven vormen hierop een uitzondering. Het afvangen en 
hergebruiken van restproducten wordt vrijwel niet genoemd. 

0 10 30 5020 40 60%

Het verlagen van de totale energiekosten

Innovatie en vernieuwing van onze productieprocessen

License-to-operate / Compliancy

Het versterken van het bedrijfsimago

New business opdrachten bij bestaande of nieuwe klanten

Het vinden, binden en behouden van (jong) talent

Minder afhankelijk van een beperkt aantal energiebronnen

Extra opbrengsten uit zelf opgewekte energie of andere (bij)producten

Aantrekken van (nieuwe) investeerders

Constante levering van energie

Welke voordelen verwacht u te behalen met de energietransitie? 

0 10 20 4030% 155 25 35

Ja, focus op verduurzamen van ons energieverbruik

Nee, geen apart uitgewerkte strategie / plan

Ja, gebaseerd op kansen vanuit de business

Ja, focus op verlagen van ons energieverbruik

Ja, focus op innovatie & nieuwe producten

Ja, focus op de afvang, opvang en
hergebruik van de restproducten

Bijna een kwart van de bedrijven heeft 
geen uitgewerkte strategie voor het 
doorvoeren van de energietransitie. 

Heeft uw bedrijfsonderdeel een uitgewerkte strategie voor de energietransitie? 
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Strategische prioriteiten
Eerder concludeerden we al dat veel 
bedrijven een verlaging van hun 
energiekosten verwachten als gevolg van 
de energietransitie en dat hun strategische 
focus ligt op het verduurzamen van het 
energiegebruik. In lijn hiermee zien we dat 
de prioriteit bij 80% van de deelnemers 
ligt op energie-efficiëntie en het verlagen 
van het verbruik. Daarbij denkt men 
echter meestal niet aan zelf opwekken 
van energie. Dat komt mogelijk omdat 
dit op dit moment nog onvoldoende 
zoden aan de dijk zet, gezien hun grote 
energiebehoefte.

Op de tweede plaats van de 
prioriteitenlijst treffen we het verminderen 
van ongewenste emissies en op plaats 
drie staat een grotere inzet van duurzame 
brandstoffen zoals waterstof en groene 
elektriciteit. Deze twee worden vaak 
samen gekozen. Het ontwikkelen 
van Green Deals wordt nauwelijks als 
strategische prioriteit genoemd.

Wat zijn uw strategische prioriteiten bij de energietransitie?

0 10 20 40 6030 50 70 80 90%

Energie-eciëntie en / of verlagen van energieverbruik

Verminderen van ongewenste emissies (CO2, NOx, fijnstof)

Verlagen van energiekosten door zelf opwekken, hergebruiken e.d.

Grotere inzet van duurzame brandsto�en zoals waterstof en groene elektriciteit

Elektrificatie van productieprocessen (o.a. power2heat, power2chemicals)

Innovatie op producten en processen gericht op duurzaamheid

Verhogen van het aandeel groene elektriciteit dat wij verbruiken

Afstemmen energieverbruik met omliggende locaties

Minder afhankelijk worden van één of een beperkt aantal energiebron(nen)

Meer industriële symbiose en circulariteit

Ontwikkelen van Green Deals
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Einddoel en tijdsbestek
Bijna 30% van de bedrijven heeft geen 
concreet einddoel van de energietransitie 
geformuleerd of kan hier geen uitspraak 
over doen. Meest genoemde doelen zijn 
het verminderen van de CO2-uitstoot of de 
overstap naar 100% duurzaam of emissie 
vrij. Bedrijven met deze doelen geven 
zichzelf nu ook al hogere scores op de 
duurzaamheid van hun energiesysteem. 

De andere einddoelen worden allemaal 
veel minder vaak genoemd. Het zelf 
opwekken van energie krijgt zelfs 
helemaal geen stemmen, wat kan komen 

■ Uitstoot (CO2) met Y% verminderen

■ 100% duurzaam

■ Geen einddoel geformuleerd

■ Weet ik niet

■ Anders, waaronder

 - Energieverbruik met 

Y% verminderen (8%)

 - 100% circulair (2%)

 - Hernieuwbare energie met 

Y% vermeerderen (2%)

 - 100% zelf opwekken van 

onze energiebehoefte (0%)23%
19%

10%

21%
27%

Wat is het einddoel van uw energietransitie?

Wanneer denkt u het einddoel te bereiken

voor 2030 voor 2040 voor 2050 Geen einddoel/weet niet

17% 17% 28%38%

omdat de havenbedrijven vaak heel veel 
energie nodig hebben voor hun processen 
en eigen opwekking daar niet in kan 
voorzien. 

Bedrijven die een concreet einddoel 
hebben, zijn behoorlijk ambitieus: zo’n 
38% van hen wil dit vóór 2030 behalen 
en nog eens 17% vóór 2040. Hoe meer 
belang men hecht aan de energietransitie, 
hoe minder tijd men zichzelf ervoor geeft 
om die te voltooien. De grotere bedrijven 
denken het gestelde einddoel over het 
algemeen eerder te behalen dan de 
kleinere organisaties. 
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Uitdagingen en belemmeringen
De energietransitie zal niet zonder slag 
of stoot verlopen, dus benoemen de 
deelnemers een breed spectrum aan 
barrières waarmee zij te maken hebben. 
Onvoldoende aansluitcapaciteit voor de 
aanvoer van groene elektriciteit wordt 
in 38% van de gevallen aangemerkt als 
grootste belemmering. Daarnaast is het 
een probleem dat de infrastructuur in de 
keten ontbreekt; bijvoorbeeld de aanvoer 
en opslag van waterstof.

Om de transitie door te kunnen voeren 
is de juiste kennis en talent nodig en die 
blijkt lastig in huis te halen en te houden. 
Een kwart van de bedrijven heeft hiervoor 
op dit moment niet de expertise in huis. 
Complicerende factoren bij de transitie 
zijn de legacy systemen achter de huidige 
productieprocessen en de onduidelijke 
wet- en regelgeving. 

De bereidheid van klanten om extra 
te betalen voor duurzame producten 
wordt in veel mindere mate gezien als 
belemmering. Dat geldt ook voor de 
financiering c.q. het budget voor het 
uitvoeren van projecten. Dat zien we 
voornamelijk bij bedrijven waar de  
directie geen integrale visie heeft.

0 5 10 20 3015 25 35 40%

Onvoldoende aansluitcapaciteit
(groene) elektriciteit aanvoer

Moeilijk om talent met de juiste competenties
te vinden, te trainen en te behouden

Onduidelijke en onoverzichtelijke wet- en regelgeving
(normen, subsidies en boetes)

Ontbreken van infrastructuur in de keten
(bijvoorbeeld waterstof aanvoer)

Wij beschikken over te weinig kennis /
ervaring voor de energietransitie

Onze huidige productieprocessen
belemmeren de transitie (legacy)

De klant is onvoldoende bereid om
voor duurzame producten te betalen

Leverbetrouwbaarheid van duurzame
energiebronnen zoals wind en zon

Te weinig budget / financiering
voor dit soort projecten

Er ontbreekt een integrale, door de directie gedragen
visie en beleid op de energietransitie

Klantwensen op gebied van duurzaamheid
onvoldoende duidelijk

Wat zijn uw grootste uitdagingen of belemmeringen bij de energietransitie?

Onvoldoende capaciteit voor de aanvoer van groene stroom wordt gezien  
als de belangrijkste bottleneck voor de Rotterdamse energietransitie.
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Ja 83%

Nee 17%

Waarom geen budget
• “Er zal pas budget worden aangevraagd als er 

concrete plannen zijn. Die moeten eerst beoordeeld 
worden op de terugverdientijd en het effect op onze 
concurrentiepositie.”

• “Er is geen vast gereserveerd budget voor de 
energietransitie. Wel worden jaarlijks budgetten 
vastgesteld waarbinnen onderdelen aan bod komen die 
effect hebben op de energietransitie (nieuwe machines, 
led verlichting, energiemonitoring etc.).”

• “Budgetten kunnen elk jaar worden aangevraagd en 
die worden al dan niet toegekend op basis van een 
projectbegroting. Dat is bij ons dit jaar nog niet gebeurd.”

Waarom wel budget
• “We zijn bezig met diverse studies voor 

verduurzaming van de installatie op basis van een 
energie roadmap.” 

• “Er is een groot budget vrijgemaakt voor het 
realiseren van projecten om emissies van 
broeikasgassen te reduceren.”

• “Zowel aan de inzet van nieuwe systemen als de 
toewijzing van personeel zijn financiële middelen 
toegewezen.” 

• “Er worden CAPEX-budgetten beschikbaar gesteld 
voor projecten die de energietransitie dienen.”

Heeft uw bedrijfsonderdeel voldoende budget vrijgemaakt voor de energietransitie? 

Budget voor de energietransitie
Bij 83% van de bedrijfsonderdelen waar 
de respondenten werken is voldoende 
budget vrijgemaakt voor het bekostigen 
van systemen, mensen en middelen 
om de energietransitie mogelijk te 
maken. Er is vaker budget beschikbaar 
bij bedrijven die meer belang hechten 
aan de transitie. Doorvragen leert dat er 
voornamelijk geïnvesteerd gaat worden 
in het opwekken en gebruiken van 
groene stroom (zon, wind, hydro-  
en geothermie). Hiernaast een overzicht 
van de reacties van de respondenten.
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Besluitvorming rond de transitie

Verdeling van de 
eindverantwoordelijkheid 
44% van de bedrijven geeft aan dat 
de eindverantwoordelijkheid voor de 
energietransitie ligt bij het hoofdkantoor 
in het buitenland en bij 23% op het 
hoofdkantoor in Nederland. De algemeen 
directeur wordt het vaakst gezien als 
eindverantwoordelijk. Opvallend is dat de 
eindverantwoordelijkheid bij 6% helemaal 
niet is belegd, wat het tempo van de 
transitie niet ten goede zal komen. 

Wat wordt lokaal besloten? 
Hoewel bij de meeste deelnemers 
de eindverantwoordelijkheid voor de 
energietransitie op het hoofdkantoor 
ligt, kunnen vestigingen wel 
procesaanpassingen doorvoeren. Ook 
over energie-inkoop kan 60% van hen 
zelf partners en toeleveranciers selecteren 
en inhuren. Respondenten die een groter 
belang hechten aan de energietransitie, 
geven vaker aan lokaal te kunnen 
beslissen over procesaanpassingen en  
het inschakelen van externe partijen. 

Een groot deel van de bedrijven in de Rotterdamse haven is onderdeel 
van een multinational met een wereldwijde visie en strategie als het 
gaat om de overstap naar een duurzaam energiesysteem. De vraag 
daarbij is welke betrokkenheid de lokale in Rotterdam gevestigde 
bedrijfsonderdelen hebben. Waar ligt de eindverantwoordelijkheid en 
welke besluiten worden er lokaal genomen? Omdat veel veranderingen 
te maken hebben met afhankelijkheden in de keten, is ook gevraagd 
wie daar het initiatief zou moeten nemen in de energietransitie. 

■ Hoofdkantoor in het buitenland

■ Hoofdkantoor in Nederland

■ Algemeen directeur

■ Deze verantwoordelijkheid is nu niet belegd

■ Anders, waaronder

Plant manager (4%)

Directeur Operations (2%)

Commercieel Directeur / 

    Manager Marketing & Sales (2%)

 Manager Products / Product Development / Innovatie (0%)

23%

15%

6%

21%

44%

Eindverantwoordelijkheid voor het beleid inzake de energietransitie?

Wat kan lokaal beslist worden over de energietransitie?

0 10 20 40 80706030 50 90%

Doorvoeren van procesaanpassingen

Beslissingen over energie inkoop

Selecteren en inhuren van
partners en toeleveranciers

Beslissingen over energie innovatie

Bij twee derde van de organisaties ligt de 
eindverantwoordelijkheid niet op de lokale 
vestiging en bij 6% is deze helemaal niet belegd.
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0 10 20 40 80706030 50 90%

Dat zouden wij moeten doen

De overheid

Samenwerking met een beperkt aantal partijen (Green Deals)

Branche- of ketenorganisaties

Onze leveranciers / contractors

Onze afnemers

Initiatief in de keten
Vaak kunnen bedrijven de gewenste 
aanpassing van het energiesysteem 
niet helemaal zelf doorvoeren omdat ze 
afhankelijk zijn van anderen in de keten. 
De vraag is wie hierin het voortouw 
moet nemen en ervoor moet zorgen dat 
voldaan wordt aan de randvoorwaarden.

Opvallend genoeg geeft maar liefst 90% 
van de bedrijven in de Rotterdamse haven 
aan zelf het voortouw te nemen. Dit kan 
komen omdat zij de dominante partij zijn 

Wie zou het voortouw moeten nemen bij het verduurzamen van de keten?

in hun keten. Daarnaast wijst een grote 
groep van 46% naar de overheid. 

Samenwerking met een beperkt aantal 
partijen in zogenaamde Green Deals 
zou volgens een kwart het uitgangspunt 
moeten zijn. Ongeveer hetzelfde 
percentage meent dat branche- of 
ketenorganisaties het voortouw moeten 
nemen. De rest schuift de bal door naar 
leveranciers en contractors of afnemers en 
meestal naar beiden. 
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Duurzaam energiemanagement

Huidige energiebronnen
Het grootste deel van de bedrijven gebruikt 
nog altijd fossiele brandstoffen als olie, kolen 
en gas (83%). Ook voor grijze stroom die door 
deze brandstoffen wordt opgewekt, is nog volop 
klandizie in de haven (42%). 

Groene stroom uit zon, wind, hydro- of 
geothermie is in opkomst en wordt inmiddels 
door twee derde van de bedrijven afgenomen. 
Groene waterstof door middel van electrolyse 
gooit nog geen al te hoge ogen. Grijze en 
groene/blauwe waterstof wordt gebruikt 
door respectievelijk 15 en 13 procent van de 
deelnemers. De belangrijkste verklaring  
zit het beperkt aanbod van groene waterstof en 
Carbon Capture & Storage (blauwe waterstof). 

Zelf opwekken van energie
We hebben de bedrijven gevraagd welk 
percentage van hun lokale energieverbruik 
ze op dit moment zelf opwekken en hoe dat 
over vijf jaar zal zijn. Zo’n veertig procent 
van de respondenten kan deze vragen niet 
beantwoorden. Bij de overige bedrijven wordt 
momenteel 28% van de energie zelf opgewekt 
en dat zal over vijf jaar licht zijn gedaald. Zelf 
opwekken zet voor de meeste bedrijven in de 
Rotterdamse haven maar weinig zoden aan de 
dijk, omdat daarmee slechts  
een fractie van hun energiebehoeften is  
te vervullen. 

De energietransitie is de overgang naar een systeem dat 
duurzamer en mogelijk zelfs circulair uitpakt. Innovaties kunnen 
hierin een grote rol spelen, maar vragen ook een ingrijpende 
omslag in het denken over energie. De kunst is het vinden van 
de balans tussen de maatschappelijke verantwoordelijkheden 
op de lange termijn en het behalen van korte termijn 
bedrijfsdoelstellingen. Daarbij is niet altijd een win-win oplossing 
voorhanden. Bedrijven zullen dus prioriteiten moeten stellen 
bij het maken van keuzes. Waar de deelnemende Rotterdamse 
bedrijven momenteel staan, zien we in dit hoofdstuk.

0 10 20 40 80706030 50 90%

Fossiele brandsto�en (olie, kolen, gas)

Groene stroom (zon, wind, hydro, geothermie)

Grijze stroom

Grijze waterstof (o.b.v. fossiele brandsto�en)

Groene / blauwe waterstof

Biobrandstof

Anders

Biomassa

Welke energiebronnen gebruikt uw bedrijfsonderdeel?

21Benchmark energietransitie | Rotterdamse haven 2022 - 2025



■ Zeer energie-e�ciënt

■ Energie-e�ciënt

■ Gemiddeld energie-e�ciënt

■ Enigszins energie-e�ciënt

■ Niet energie-e�ciënt

29%
33%

5%14%
19%

■ Sterk stijgen >+20%

■ Stijgen +5 % tot +20%

■ Gelijk blijven -5% tot +5%

■ Dalen -5% tot -20%

■ Sterk dalen > -20%

28%
41%

13%8%

10%

■ Sterk stijgen >+20%

■ Stijgen +5 % tot +20%

■ Gelijk blijven -5% tot +5%

■ Dalen -5% tot -20%

■ Sterk dalen > -20%

33%

5% 21%
3%

38%

Hoe energie-efficiënt is uw 
bedrijfsonderdeel binnen de sector?

Hoe zal uw totale energieverbruik 
zich de komende vijf jaar 
ontwikkelen?

Hoe zal uw totale productievolume 
zich de komende vijf jaar 
ontwikkelen?

Ongeveer de helft van de bedrijven is niet of 
maar een beetje energie-efficiënt bezig. 
Volop ruimte voor verbetering dus. 

Energie-efficiëntie
Opgeteld meent bijna de helft van 
de bedrijven dat hun Rotterdamse 
bedrijfsonderdeel op dit moment niet of 
nauwelijks efficiënt gebruik maakt van 
energie. Omgekeerd is ongeveer een 
kwart van mening dat ze (zeer) energie-
efficiënt zijn. 

De hoogste scores vinden we bij bedrijven 
die vinden dat ze genoeg doen aan de 
energietransitie, dat hun transitie snel 
genoeg gaat of dat hun energiesysteem 
nu al voldoende duurzaam is. 

Energieverbruik en productievolume
Gemiddeld genomen verwachten 
de respondenten dat het totale 
energieverbruik de komende vijf jaar een 
kleine 3% zal dalen. De grootste groep 
(41%) denkt aan een daling tussen de 
5% en 20% en ongeveer 8% verwacht 
een daling van meer dan 20%. Opgeteld 
verwacht 23% een (zeer) sterke stijging 
van het verbruik, met name van fossiele 
brandstoffen. Deze bedrijven hebben vaak 
geen strategisch plan voor verduurzaming 
en ze rekenen zich tot de late majority of 
de laggards als het gaat om de adaptatie 
van nieuwe mogelijkheden. 

Het verbruik is uiteraard afhankelijk 
van het productievolume. Gemiddeld 
genomen denkt men dat de productie 
de komende vijf jaar met 9% zal 
stijgen. Omdat toch een daling in het 
energiegebruik verwacht wordt, kunnen 
we concluderen dat men verwacht 
energie-efficiënter te kunnen werken.
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kiezen, denken overigens vaker dat de 
grootste verbeteringen bij operations 
behaald kunnen worden. Deze 
verbetering wordt door een derde van 
de respondenten genoemd. 
Gebouwen en huisvesting krijgen 
nog geen 30% van de stemmen. 
We zien hier overigens een sterk 
verband met het belang dat een 
bedrijf aan de transitie toekent. Hoe 
groter het toegekende belang aan de 
energietransitie, hoe vaker men de 
gebouwen al heeft verduurzaamd. 

0

%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BiomassaGrijze
waterstof

Fossiele
brandsto�en

Grijze
stroom

Groene
stroom

Biobrandstof

■ gelijk blijven■ stijgen ■ dalen

Groene / Blauwe
waterstof

100100 100

65,5

27,6

6,9

55

25

20

66,7

33,3

87,5

7,5
5

Toekomstige energiebronnen
De bedrijven verwachten vooral dat 
het gebruik van groene waterstof en 
biobrandstoffen de komende vijf jaar 
gaat stijgen. Ook denken ze dat groene 
stroom een grote opmars gemaakt zal 
hebben. Dit denken vooral bedrijven die 
de energietransitie belangrijk vinden. 

De grootste daling verwacht men in het 
gebruik van fossiele brandstoffen (olie, 
kolen, gas). Verder is grijze waterstof (op 
basis van fossiele brandstoffen) volgens 
de meeste bedrijven op z’n retour. In het 
gebruik van biomassa verwacht men de 
komende vijf jaar geen verandering. 

Duurzaamheidsterreinen 
Bijna driekwart van de bedrijven in de 
Rotterdamse haven denkt de grootste 
stappen naar verduurzaming van het 
energiegebruik te kunnen zetten in de 
industriële productieprocessen. Met 
name bedrijven die verwachten dat hun 
totale energieverbruik de komende vijf 
jaar (sterk) zal stijgen, gaan inzetten op 
duurzamer produceren. 

Op nummer twee vinden we de utilities 
voor onder meer energie, water en 
afvalverwerking. Bedrijven die hiervoor 

Hoe zal het gebruik van energiebronnen zich over vijf jaar ontwikkeld hebben?

0 10 20 40 706030 50%

Industriële productieproces

Utilities (energie, water, afval, etc.)

Operations

Gebouwen / huisvesting

Transport & Logistiek

Inkoop

De grootste verbeteringsmogelijkheden met duurzame energie
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0 5 10 20 40353015 25 45%

Zonnepanelen

Waterstof in het productieproces

Geen van onderstaande

Walstroom (voor zeeschepen)

Carbon Capture and Storage (CCS)

Waterstof voor logistiek en mobiliteit

Bouwen van eigen waterstof electrolyser

O�shore wind (Electricity Networks & Generation)

Grid-scale batterij opslag (opslag van energie)

Nieuwe opkomende energie generatie methoden

Anders

Duurzaamheidsinitiatieven
Circa 80% van de bedrijven ontwikkelt nu 
of in elk geval binnen twee jaar initiatieven 
om productieprocessen te verduurzamen. 
Bovenaan de lijst staan opvallend genoeg 
zonnepanelen, terwijl de meeste bedrijven 
daarmee slechts een fractie van hun 
energiebehoeften kunnen dekken. 

Met welke initiatieven gaat u uw productieprocessen tussen  
nu en twee jaar verduurzamen?

Op nummer twee staat de overstap naar 
groene waterstof. Die wordt zowel in 
het productieproces als voor logistieke 
operaties ingezet. Opgeteld gaat het hier 
om circa 40% van de bedrijven. Carbon 
Capture & Storage (CCS) en de transitie 
naar walstroom (voor zeeschepen) komen 
langzaam van de grond. CSS wordt 
voornamelijk toegepast door bedrijven 

die zich innovator of early adopters 
noemen en waar de transitie voldoende 
momentum heeft. 

We hebben ook gevraagd welke 
duurzaamheidsinitiatieven men buiten het 
productieproces wil starten of dit heeft 
gedaan. Daarbij noemt men met name de 
overstap naar LED-verlichting.

Circa 80% van de bedrijven ontplooit 
nu of binnen twee jaar initiatieven om 
productieprocessen te verduurzamen.
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Waterstof 

Waterstof in het kort
Waterstof wordt vooral als grondstof 
gebruik voor chemische stoffen (37% 
ammoniak) en bij raffinage van aardolie 
(kraken, ontzwaveling, etc.). Naast 
chemische menging (bijv. kunstmest en 
creëren van hoge temperaturen) kan 
waterstof goed gebruikt worden als 
energiedrager (opslag) en aandrijving in 
de mobiliteit. De huidige en veelgebruikte 
grijze waterstof wordt van Aardgas (CH4) 
gemaakt waarbij CO2 als restproduct 
overblijft en momenteel voor een groot 
deel van de emissies zorgt in de industrie.

Blauwe waterstof (CCUS):  
“tijdelijke” korte termijn oplossing?
Terugdringen van de uitstoot door de 
industrie via nieuwe technologieën/
processen kost teveel tijd en geld. 
Alternatief is waterstof uit aardgas 
waarvan de CO2 wordt afgevangen en 
opgeslagen (Carbon Capture, Utilization 
& Storage). Dit wordt blauwe waterstof 
genoemd. Blauwe waterstof biedt de 
mogelijkheid om het bereiken van de 
emissiedoelstellingen te versnellen, 
maar het bezwaar is dat het duurzamere 
ontwikkelingen op de lange termijn 
vertraagt. Toch kiezen veel bedrijven in de 
Rotterdamse haven voor blauwe waterstof 
en zijn ook veel nieuwbouwprojecten 
goedgekeurd op basis van de CCUS.

De industrie heeft grote verwachtingen van technologische 
ontwikkelingen in duurzame waterstof om CO2-uitstoot te verminderen 
en de transitie naar duurzame productie te beginnen. Daarom is in 
de benchmark gevraagd welke vorm van waterstof men het meest 
interessant vindt, maar ook hoe het nu wordt opgewekt en ingezet. 
Verder is onderzocht welke rol het afvangen en opslaan van CO2 
meeweegt in hun keuzes. In de media worden vaak de risico’s van 
waterstof genoemd als mogelijk barrière voor grootschalige adoptie, 
maar hoe kijken de deelnemers hier tegenaan? 
U leest het in dit laatste hoofdstuk.
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Zet de Nederlandse industrie in op 
groene waterstof?
Groene waterstof wordt gezien als één van 
de technologische ontwikkelingen die de 
meeste impact heeft in de verduurzaming 
van de (petro-)chemische industrie en het 
reduceren van de footprint. Hierbij wordt 

door middel van electrolyse waterstof 
geproduceerd uit water (H2O) waarbij 
er geen emissie vrijkomt. Belangrijkste 
drempel voor groene waterstof is de
huidige beschikbare groene stroom (wind 
en zon) in Nederland. Verder is groene 
waterstof momenteel veel duurder dan 

grijze en blauwe waterstof. Daardoor 
is er nog geen business case voor 
onafhankelijke waterstofproducenten. 
Samenwerking in de keten (productie, 
transport, opslag tot eindgebruikers) is 
hierbij een belangrijke sleutel.

Grijze waterstof Blauwe waterstof Groene waterstof

Fossiele
brandsto�en Waterstof Aardgas Waterstof

Hernieuwbare
Elektriciteit Waterstof

CO2

CO2

O2

H2 geproduceerd uit fossiele 
brandstoffen stoot minder CO2 uit

CO2 wordt opgevangen en 
opgeslagen omdat waterstof uit 
aardgas wordt geproduceerd.

Hernieuwbare elektriciteit  
zet water om in H2 en O2,  
zonder uitstoot.
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Huidige inzet van waterstof 
Bijna de helft van de bedrijven in de 
Rotterdamse haven geeft aan op dit 
moment waterstof toe te passen. 
Ze gebruiken het met name in hun 
productieproces. Een deel koopt 
de waterstof in en een kleiner deel 
produceert het zelf voor eigen gebruik of 
voor de verkoop aan afnemers. 

In de meeste gevallen wordt het 
geproduceerd met fossiele brandstoffen 
(grijze waterstof) en een deel van de 
bedrijven vangt daarbij de CO2 af en 
slaat deze op (blauwe waterstof). Het 
toepassen van groene waterstof wordt 
nog beperkt toegepast. 

■ Groene waterstof (uit hernieuwbare energie)

■ Blauwe waterstof (met CO2 opslag)

■ Grijze waterstof (o.b.v. fossiele brandsto�en)

■ Bruine waterstof (uit biomassa) 71%

15%

8%
6%

0 5 10 20 40353015 25 45% 50 55

Wij maken geen gebruik van waterstof

 Wij gebruiken waterstof in ons productieproces

Wij kopen waterstof in

Wij maken waterstof d.m.v. elektrolyse 
in onze eigen generator

Wij vangen restproducten van grijze waterstof
(o.b.v. fossiele brandsto�en) op (CO2) en slaan deze op

Wij gebruiken waterstof voor lang afstandsvervoer

Wij slaan waterstof op

Anders

Hoe past uw organisatie-onderdeel waterstof concreet toe?

Welke vorm van waterstof is voor uw huidige energiesysteem  
het interessantst?

Bijna de helft van de Rotterdamse bedrijven werkt 
met grijze waterstof. Dus een grote basis voor een 
transitie naar duurzamere waterstof.

Relevantie voor verduurzamen van 
het energiesysteem
Voor verreweg de meeste bedrijven 
is groene waterstof (71%) de meest 
interessante optie om het energiesysteem 
te verduurzamen. Deze waterstof 
is afkomstig uit een hernieuwbare 
bron (elektrolyse van water) en wordt 
geproduceerd met groene stroom  
(zon, wind en biomassa). Op nummer  
twee staat blauwe waterstof (15%). 
Deze wordt geproduceerd met fossiele 
brandstoffen, maar daarbij wordt de CO2 
afgevangen en opgeslagen. 

Er is weinig interesse voor grijze waterstof 
(op basis van fossiele brandstoffen zonder 
CO2-afvang) en nog minder voor bruine 
waterstof uit biomassa. Hierop is onder 
meer kritiek vanuit de milieubeweging.
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Wat zijn uw grootste barrières om waterstof meer toe te passen? 
Barrières bij het toepassen van 
duurzame waterstof
Op dit moment is nog niet genoeg groene 
waterstof beschikbaar en de kosten 
ervan zijn relatief hoog. Dit zijn voor ruim 
een kwart van de bedrijven de grootste 
barrières. Verder is waterstof soms lastig 
toe te passen in de productieprocessen 
en -systemen. De schaalbaarheid van 
het elektrolyseproces en een tekort aan 
expertise voor de inzet van waterstof 
worden veel minder genoemd als 
belemmering. 
Onder de categorie ‘Anders’ wordt onder 
meer gemeld dat er te weinig mensen 
beschikbaar zijn voor de overstap naar 
waterstof en dat de brander-technologie 
nog niet op het vereiste technische  
niveau is. 

0 5 15 2510 20 30%

Onvoldoende beschikbaarheid van (groene) waterstof

Hoge kosten / capex

Anders

Weet ik niet

Moeilijk in te passen in ons productieproces, -systeem

Onvoldoende expertise voor de inzet waterstof

Schaalbaarheid van het elektrolyse proces

Te grote (technische) risico’s

Te lage systeeme�ciëntie
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Wat ziet u als de grootste risico’s bij het gebruik van waterstof? 

0 5 15 2510 20 30 35 4540%

Snel ontvlambaar

Hoge temperatuur vlammen

Anders

Kan snel veranderen in een explosieve mix met lucht

Weet ik niet

Onzichtbaar

Gas kan makkelijk ontsnappen

Moet onder hoge druk worden toegepast

Risico’s bij het gebruik van waterstof
Als grootste risico’s van groene 
waterstof noemen bedrijven dat het snel 
ontvlambaar is (42%) en plotseling kan 
veranderen in een explosieve mix met 
lucht (38%). Verder wijst een kwart op 
het gevaar dat waterstof onzichtbaar en 
reukloos is. 

In de categorie ‘Anders’ vinden we 
nog meer risico’s. Zo wijst men op de 
hogere NOx-emissie bij verbranding 
van waterstof. Daarnaast kan de geringe 
beschikbaarheid een gevaar vormen voor 
de operatie en kunnen grote investeringen 
in eigen opwekking nodig zijn. 

Er zijn ook bedrijven die weinig of 
geen risico’s zien omdat ze de juiste 
veiligheidsmaatregelen hebben getroffen 
en gewend zijn om te werken met licht 
ontvlambare gassen die onder druk staan. 
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De meeste industriële bedrijven in de Rotterdamse haven 
zien transitie naar duurzamer energiegebruik als cruciale 
stap om ook op de lange termijn operationeel te zijn. Ze 
denken hierbij niet alleen aan de kosten en de license-
to-operate, maar ook aan het behouden en aantrekken 
van arbeidskrachten en klanten. Technologische 
ontwikkelingen zijn de belangrijkste aanjagers en bieden 
bedrijven hiervoor tal van nieuwe mogelijkheden. Maar er 
zijn ook uitdagingen die opgelost moeten worden. 

Korte termijn oplossingen in de industrie zijn vooral 
gericht op het afvangen van CO2. Deze zal echter ook 
getransporteerd en opgeslagen moeten worden. Dit vraagt 
veel samenwerkingen met de overheid en andere landen 
die deze CO2 willen opslaan in bijvoorbeeld ondergrondse  
lege gasvelden. 

Lange termijn oplossingen vragen in het bijzonder om 
een verschuiving in het gebruik van energiebronnen. Hierbij 
staat groene waterstof (elektrolyse) duidelijk op nummer 
één waarbij waterstof wordt geproduceerd met groene 
stroom (wind/zon) in plaats van met aardgas. Ook het 
elektrificeren van het productieproces zien we hier veel 
terugkomen door bijvoorbeeld in de vorm van e-boilers 
en walstroomoplossingen. Toegang tot voldoende 
capaciteit aan groene stroom en het transport van nieuwe 
energiebronnen vraagt opnieuw samenwerking tussen 
bedrijven. 

Duidelijk hierbij is dat succes vraagt om integrale 
samenwerking in de keten en het optimaal toepassen van 
de technologische ontwikkelingen. Hierbij gaat effectiviteit 
soms vóór efficiency.

Conclusie
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