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De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Rotterdam, 6 december 2019

Postbus 20401
2594AC Den Haag
Betreft: Programmering Topsector Energie 2020
Geachte heer Wiebes,
In deze brief treft u het voorstel van de Topsector Energie voor de inzet van de beschikbare
innovatiemiddelen voor 2020. Het voorstel voor inzet van de middelen van de Topsector Energie is
gebaseerd op de uitwerking van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIPs) die
in 2019 zijn uitgewerkt in Iijn met de afspraken omtrent het maatschappelijk thema ‘Energietransitie
en Duurzaamheid’ en specifiek daarbinnen het Klimaatakkoord en de Integrale Kennis- en
Innovatieagenda voor Klimaat en Energie (IKIA).
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Voor het meerjarige karakter van de programma’s wordt voorgesteld om voor sommige tenders het
budget van zowel 2020 als 2021 open te stellen. Dit Iaat zich in kas netjes spreiden over de binnen
EZK beschikbare begrotingsmiddelen.
In de voorstellen is gekeken naar de vragen vanuit de markt, naar de IKIA en naar de fase waarin de
innovatie zich bevindt (TRL6). Fundamenteel onderzoek past vooral in de NWO-programmering; R&D
vraagt om de TSE-tenders en de inzet van TNO; pilots en demo’s kunnen goed via de DEI+ (aangevuld
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Vetgedrukte budgetten betreffen de verplichtingruimte van zowel 2020 als 2021, maar alleen het deel 2020
komt terug in het totaal onderaan: het betreft dan telkens de heift van het opgenomen bedrag).
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Bijdrage BZK

3

Bijdrage EZK/B&I
Inclusief € 9 mm bijdrage BZK. Uitvoeringskosten RVO moeten nog in mindering worden gebracht.
Ca € 10,5 mm hiervan is gericht op cross-sectorale inzet inclusief big data, Al en safety.
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uit de klimaatenvelop) en de HER worden bediend; PPS-toeslag en subsidiemogelijkheden vanuit
Europese fondsen of provinciaal budget kunnen op meerdere TRLs betrekking hebben.
De HER is gekoppeld aan de SDE+ met als doel kostprijsverlagende innovatie te stimuleren; dit
draagt op termijn bij aan een lagere SDE+-bijdrage voor die technologie. Met de verbreding van de
SDE+ Iigt het voor de hand ook de HER te verbreden. In de tabel ziet u onderwerpen in de kolom
DEI+ en HER, waar de HER nu nog niet maar wellicht volgend jaar wel voor zou kunnen worden
ingezet breder dan alleen de opwekking van duurzame energie. Daarbij merk 1k op dat ook voor het
stimuleren van verdere kostenreducties bij de opwekking van duurzame energie ondersteuning via
de HER noodzakelijk blijft.
Het TNO-budget betreft voornamelijk de inzet van TNO-medewerkers die grotendeels is gericht op
de missies die onder de scope van de TSE vallen. De totaal opgenomen TNO-inzet draagt verder voor
een beperkt deel bij aan de missies D+ en E (mobiliteit en Iandbouw/Iandgebruik).
Het weergegeven NWO budget betreft € 11 mm totaal per jaar voor het maatschappelijke thema
‘Energietransitie en Duurzaamheid’. NWO wordt voorgesteld om met het toegekende tweejarige
budget van € 22 mm te werken en zo ca € 3 mm beschikbaar te kunnen stelten voor de subthema’s
binnen ‘Energietransitie en Duurzaamheid’. Dat betekent dat voor de vijf Klimaatthema’s
(elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en Iandbouw/Iandgebruik) en voor
systeemintegratie en circulaire economie ca € 3 mm per call beschikbaar is. NWO zal deze calls in
een nog nader te bepalen volgorde publiceren in de loop van 2020 en 2021. In de tabel zijn nu alleen
de bedragen opgenomen voor de subthema’s/missies die onder de verantwoordelijkheid van de
Topsector Energie vallen. NWO heeft daarnaast ook andere budgetten en instrumenten beschikbaar,
die voor het thema Energietransitie en Duurzaamheid ingezet kunnen worden.

Vervoig

Momenteel worden samen met RVO regelingen uitgewerkt op basis waarvan de vanuit EZK en deels
BZK beschikbare budgetten in calls kunnen worden ingezet. Op basis van uw akkoord met dit
budgetvoorstel, kunnen die regelingen begin volgend jaar gepubliceerd worden.
In de bijlagen treft u meer informatie per missie en bestedingsdoel.
Met vriendelijke groet,
Manon J
Boeg
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d Topsector Energie

TRL= Technology Readiness Level
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BIJLAGE 1 Elektriciteit

Onderwerp

Budget in €
1.000voor
tweejaar
7.500
7.500
2.600
3.400
21.000

i
;

Hernieuwbaar op zee
Hernieuwbaar op land
Opsiag en conversie
Ruimtelijke inpassing
Totaal

De missie rond elektriciteit is in twee MMIPs uitgewerkt: hernieuwbaar op zee en hernieuwbaar op
land. Binnen ‘hernieuwbaar op zee’ zijn drie thema’s van belang:
.

Kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)

.

Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)

•

Integratie in de omgeving (ecologie en medegebruik)

Voor ‘hernieuwbaar op land’ is onderstaand plaatje illustratief
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BIJLAGE 2 Gebouwde omgeving
Budget in€
1.000voor
tweejaar
30.000
30.000

Onderwerp
,

Tweejarige tender
Totaal

De missie voor de gebouwde omgeving is in drie MMIPs uitgewerkt:
.

Versnelling renovaties

.

Duurzame warmte en koude (inclusief glastuinbouw)

.

Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

MMIP4
In bijgaande plaatjes treft u aan, waar

Individuele warrnteproductie en -opsiag

ri

de drie MMIPs over gaan.

I

r

kostenetticewarmtexmpen
42Afgifte-1ventllatie-en

tapwatersystemen
4.3 Sbmecompacte

- “--

Collectieve warrnteproductie en opsiag

MMIP3
Versnelling energierenovaties

.

4.5 Grootschallge
thermLscheopsk3g

3.3 Gebouweigenaren en -gebrulkers
centraal stellen bij energierenovaties

MMIP 5
Afnemers en invoeders op het elektriciteitsnet

Elektriciteitssysteem in de gebouwde omgeving
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BIJLAGE 3 Industrie

Onderwerp

Budget in €
1.000,- voor
twee jaar

Tweejarige tender
Opsiag en conversie
TSE-studies
Projectentender
Totaal

13.000
4.000
6.000
6.000
29.000

De missie voor de industrie bestaat uit drie MMIPs zoals in onderstaand plaatje weergegeven. Daarin
treft u ook de onderwerpen die hierin verder zijn uitgewerkt en waarop de komende jaren
innovaties worden gestimuleerd.

Circulaire kunststoffen: sluiten van de kringloop voor de grootste kunststof stromen in
Europa, zoals PET PE, PP PS en PUR.
CCU: CO en CO2 hergebruik voor het sluiten van de koolstofcyclus

Maximalisering van proces-efficiency: Applicaties en kostenverlaging voor energie
efficiënte droog- en ontwaterings- processen

Warmte-integratieconcepten: kosteneffectieve integratie, leverings en servicemodellen
voor warmtepompen, -opsiag, en —transformatoren en voor inpassing van geothermie

Waterstof: Opschaling en kostenverlaging van grootschalige waterstofproductie o.b.v.
elektriciteit

Elektrochemie naar basischemicaliën
Procesvernieuwing: Elektrische routes als alternatief voor (kraak)fornuizen
Omdat niet alle innovaties tot stand komen binnen de ‘funnel’ van de innovatiesystemen (doorlopen
TRL’s) is er ook ruimte voor een projectentender voor kansrijke en voor de klimaattransitie
belangrijke innovaties die in minder omvangrijke consortia tot stand komen.
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BIJLAGE 4 Systeemintegratie
Budget in €
1.000 voor

Onderwerp

een jaar
Informatiebasis op orde
Flexibilisering
Totaal

I .400
2.200
36OO

MMIP 13 ‘Systeemintegratie’ richt zich op de samenhang tussen diverse transities. Er is niet zolets
als één energiesysteem, maar er zijn er vele die elk binnen hun eigen logica de transitie doormaken.
Deel-energiesystemen zijn er op internationaal, nationaal en lokaal niveau, kunnen betrekking
hebben op de gebouwde omgeving, mobiliteit, bedrijvigheid of landgebruik en kennen tal van
actoren die zelfstandig besluiten nemen: van burgers die kiezen voor zonnepanelen en elektrisch
rijden, via netbeheerders, woningbouwcorporaties, B&W tot op EU-niveau. De kunst is om te
voorkomen dat keuzes in het ene domein de transitie in andere verstoren. Hiervoor is een
programma met onderstaande zes lijnen uitgewerkt. In 2020 Iigt de nadruk op ‘de kennisbasis op
orde’ en flexibele energiemarkten.

.

ten behoeve van het gezamenlijkadequaat nemen van
I Kennisontwikkeling
besluiten onderbouwd met hoogwaardige kennis en informatie.

Kennis voor integrale
besluitvorming
.

.

Inclusieve energietransitie

GeIntegreerde energieinfrastructuur
—

A

I

.

Kennisontwikkeling en methoden die ervoor zorgen dat besluiten
rechtvaardig zijn, draagvlak hebben en leiden tot adequate ruimtelijke
inpassing.
Onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s voor een doelmatig en integraal
ontwerp en van kostenefficiënte multi-commodity energie infrastructuur
oo veranderende vraagenaanbodenbenothgdeflexibilisering.
.

—

Flexibele energiemarkten

Opsiag en conversie

OperationeeI management
en digitalisatie

.

.

.

Onderzoek en kennisontwikkeling ten aanzien van economische aspecten
van de energietransitie, zoals verdienmodellen en marktmechanismen voor
age maatschappelijke kosten en de juiste prikkels voor stakeholders.
Onderzoek naar en ontwikkeling technologie voor en en inpassing van van
grootschalige opsiag en conversie voor het integrale energiesysteem.

Onderzoek en innovatie voor het operationeel managen van het
energiesysteem met aandacht voor (benodiged) regelmechanismen en
onderliggende digitalisatie
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BIJLAGE 5 Overige uitgaven
Onderwerp

Human Capital agenda
MVI/sociale innovatie
Digitalisering
Opdrachtmiddelen
Overig
Nog nader te bepalen knelpunten
Bureaukosten TKl-E
Totaal

Bedragen in
€ 1.000,3QQ
I .000
150
1.000
200
4.188
2.862
9.700

De Human Capital Agenda van de Topsector Energie richt zich op het verbinden van bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen langs de skills die we tijdens en na de transitie nodig hebben. Daarbij wordt
nauw samengewerkt met Techniekpact en de andere Topsectoren (brede HCA). Learning
communities, een leven lang ontwikkelen en bredere vaardigheden dan techniek alleen (ook sociale
en digitale vaardigheden zijn van belang in de transitie) komen daarbij aan de orde. Een dreigend
tekort aan voldoende technisch geschoold personeel kan de transitie doen vertragen. Met de
verbinding tussen de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod vanuit universiteiten, HBO en MBO
wordt gepoogd deze dreiging af te wenden.
Het programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) beoogt ruimtelijke, landschappelijke
en esthetische, ecologische, en sociaaleconomische waarden als uitgangspunt mee te geven in de
innovatieagenda’s behorend bij de missies. De transitie is immers een sociaal-economische transitie
met behulp van nieuwe technologische mogelijkheden. In het programma worden skills ontwikkeld
en methoden aan de missies aangeboden am de betrokkenheid van een breder veld aan
stakeholders en het rekening houden met maatschappelijke acceptatie van de innovaties te
integreren in de aanpak.
Digitalisering raakt de hele samenleving en zo oak de transitie naar een klimaatneutrale
samenleving. Naast onderwerpen als smart grids, remote sensoring van offshore windparken en
sensoring van bedrijfsprocessen vormen artificial intelligence en cybersecurity de belangrijkste
thema’s die opgepakt gaan warden (in belangrijke mate samen met Team ICT). Digitalisering is niet
alleen een realiteit waar we mee am moeten gaan, maar oak een kans am slimmer en efficiënter de
transitie te doarlapen.
Naast de tenderregelingen, die de missies bedienen is er oak behoefte aan anderzaeksapdrachten
die via RVO warden uitgezet door de TKI’s. Dat kunnen verkennende studies zijn rand de stand der
techniek in binnen- en buitenland of naar de mate waarin en voorwaarden waarander nieuwe
technalogie marktrijp gemaakt kan warden. Deze studies ondersteunen de pragrammering van de
TSE. Onder de avenge uitgaven zijn oak kosten bedoeld voor de jaarlijkse werkcanferentie en voor
de exportbevardering, welke oak tat de taken van de Topsector behoren.
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