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Naar missiegedreven innovatie: ECCM, een showcase 



Het energielandschap verandert…
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“However, the real milestone is reached when an 
offshore hydrogen electrolysis system is built utilising
the growing surplus electrons from those wind 
farms….”



..het aanbod duurzame elektriciteit neemt drastisch toe…
- Sterke stijging wind op zee
- Elektriciteit wordt gemiddeld niet per definitie goedkoper, maar een meer volatiele 

energievoorziening veroorzaakt prijsschommelingen.
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… terwijl de industrie zware defossilisatiedoelstellingen krijgt.
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Geïntegreerde industrieclusters bevinden zich
in de verschillende havens en op het vasteland:
1) Haven van Rotterdam en Moerdijk
2) Chemelot
3) Zuid-West-Brabant en Zeeland Seaports
4) Groningen Seaports & Emmtec Industry & 

Business park
5) Oost-Nederland en Twente
6) Tata Steel IJmuiden

Renewable

Power & Heat

Gas

Oil

Coal

CO2 emissions

Energy use Target:
-20 Mton (2030)
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devices and system integration renewable energy conversion of electricty
and e-consumer



ECCM
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Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM)
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Wat is ECCM?

Afbakening:

Systeem
Integratie van 
elektrolyse =
WATERSTOF

Hoofdstuk 2

Electro-
chemische 

conversie en 
materiaal

Kunde
Hoofdstuk 3

Opleiding, kennis-
uitwisseling, governance

Hoofdstuk 4 en 5

Klimaattafels 
Industrie en Elektriciteit

Waterstof is onderdeel van een MMIP ECCM: waterstof kan alleen 
worden opgepakt in een integrale aanpak met systeemintegratie 
ism elektriciteitssector, elektrochemische conversie en opslag in 
de industrie en daarvoor vereiste materiaalkunde 
(sleuteltechnologie).

ECCM



ECCM: een paraplu

• Vertegenwoordigers van:
– Private sector
– Toegepast onderzoek
– Wetenschap

• Ingesteld door de topsectoren Energie, HTSM 
en Chemie.

• Gekoppeld aan het klimaatbeleid van de 
overheid, branche- en werkgevers-
verenigingen, strategieën van nationale 
fundamentele en toegepaste 
onderzoeksorganisaties.

• Geadviseerd door een expertgroep over 
governance & transitie.
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Doelen:



Voorlopige doorrekening PBL (d.d. 28-9-2018)
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Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord 
© PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag, 2018, PBL-publicatienummer: 3380 



Tijdlijn
• Voorjaar 2016 Topsectoren Energie, HTSM en Chemie identificeren gezamenlijk 

ECCM als een missie

• 27 januari 2017 1e ECCM themadag: overzicht lopende activiteiten in en buiten NL

• februari 2017 Benoeming ECCM-commissie door de overheid en topsectoren

• 16 juni 2017 2e ECCM themadag - op weg naar een advies en een routekaart 
voor een nationale aanpak

• juni 2017 Introductie van ECCM als Sleuteltechnologie

• 11 september 2017 ECCM-rapport overhandigd aan topsectoren en overheid

• 29 juni 2018 Nationale ECCM-conferentie: 
platform en community

• najaar 2018 Showcase MMIP Gaastra
/Leeftink en aanbieding 
opbrengst conferentie 29 juni
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• Prof. dr Richard van de Sanden (DIFFER), vz

• Prof. dr. Bernard Dam (TU Delft)

• Dr. Earl Goetheer (TNO)

• Prof. dr. Gert-Jan Gruter (Avantium)

• Prof. dr. Petra de Jongh (Universiteit Utrecht)

• Prof. dr. Marc Koper (Universiteit Leiden)

• Ir. Geert Laagland (Vattenfall)

• Prof. dr. Guido Mul (Universiteit Twente)

• Dr. Alexander van der Made (Shell)

• Dr. John van der Schaaf (TU/e)

• Drs. Marco Waas (AkzoNobel)

• Dr. Hans van der Weijde (Tata Steel)

• Dr. Ellart de Wit (HyGear)
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Commissie Elektrochemische Conversie en Materialen

www.co2neutraalin2050.nl

Klankbordgroepen: 1) Topsectoren en HBO, 2) Governance en transitie

http://www.co2neutraalin2050.nl/
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Start initiatieven onder ECCM
• ECCM Tenure Track-programma (TRL 1-3)

– NWO call (M € 7) voor tenure track (TT) posities met opstartpakketten (1 PhD-positie, 
investeringsbudget) - min. 1 M € per positie; matching van hostinstituut vereist.

– AkzoNobel, Shell, TATA STEEL
– Lancering oktober 2018 

• Faraday-lab (TRL 3-5)
– Productie en kleinschalige pilots voor ontwikkeling van PEM en Solid Oxide Electrolysis.

• Elektrificatie van toegepast onderzoeksinvesteringen (TNO / VoltaChem) (TRL 3-7)
– 2M / jaar in aanvullend toegepast onderzoek naar elektrisch kraken, SOE & PEM-elektrolyse, 

elektrochemische omzetting van CO2 en biomassa, en Power-2-X systeemintegratie.
– Initiatie van veldlabs voor industriële elektrificatie in grote industriële clusters.

• MW-testcentrum in ontwikkeling (ISPT) (TRL 4-7)
– Het MW-testcentrum heeft als doel de technologische ontwikkeling van waterelektrolyse te 

ondersteunen.
– De technologische ontwikkeling in het MW-testcentrum moet leiden tot een kostprijs voor de 

elektrolysekolom van 50-100 €/kW met een efficiëntie van> 80% (voor de eerste 5 jaar van 
gebruik) en een druk van 30 bara tegen 2030.

• Wetenschappelijke consortia in ontwikkeling mogelijk maken (TRL 1-3) - Nationale coördinator 
voor NWO Crossover / NWA-voorstellen namens de ECCM-commissie, Paulien Herder (TU Delft).

• Nationaal innovatieprogramma: missie (TRL 1-9) 13



Missiegedreven aanpak - ECCM
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Klimaatverandering

49% CO2 reductie in 2030 (referentie 1990). 
Naar 95% reductie in 2050.

Klimaatneutrale industrie op basis van intermitterende 
duurzame energieopwekking, opslag en conversie

Elektrochemische 
Conversie en
Materialen

(incl. waterstof)

Duurzame
inpassing 49 TWh

Wind op Zee

Procesefficiëntie 
en warmte

gebruik

Grondstof-
verwerking

CCU en Biomassa

Mazzucato (2017)

Maatschap.
uitdaging

Missie

MMIP’s

electriciteit

water

chemie

HTSM

energie

agrifood
procesindustrie

maatschappij 
en gedrag

maatschappij 
en gedrag



MMIP ECCM
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DOELEN
• In 2030 wordt waterstof CO2-arm geproduceerd tegen een prijs van maximaal € 2/kg en in 2050 tegen een prijs van € 

1/kg.
• In 2030 wordt minstens 20% van de waterstof en ammoniak geproduceerd zonder CO2 uitstoot.
• In 2050 wordt minstens 40% van de in de industrie geproduceerde CO2 gebruikt als grondstof in de transitie naar een 

circulaire koolstofkringloop.
• Mobiliteit: in 2050 is de hele transportsector CO2-neutraal.

TECHNOLOGIE & WETENSCHAP
• Integratie van elektrolyse en waterstof in het energiesysteem en grootschalige chemische processen.
• Grootschalige ontwikkeling van innovatieve elektrochemie en materiaalkunde.
• Systeemintegratie, technology transfer naar MKB, business modellen, LCA’s.
(adviesrapport: M€ 20 per jaar, privaat te matchen).

OPSCHALING
• Bouw portfolio o.b.v. beschikbare instrumenten van ECCM proeftuinen en grootschalige open access demo’s en pilots 

(adviesrapport: M€ 200 per jaar, privaat te matchen). Bijv: MW-testcenter, 20MW H2 demo Chemport, H2 demo 
EmmTec, BSTC Geleen, Fieldlab R’dam-Moerdijk, FCJHU (EU).

ONDERWIJS
• Verstevigen kennisbasis: elektrochemische kennis, ECCM relevante materiaalkunde.
• Ontwikkeling multidisciplinaire BSc en Msc.
• Stimulering van HBO-opleidingen voor opschaling en implementatie.

REGELGEVING
• CO2-beprijzing en level playing field, inclusief internationale lobby-strategie.
• Normen voor CO2-reductie en CO2-emissies, inclusief betrokkenheid vakdepartementen.

NATIONALE COMMUNITY 
• Vorming kennisplatform over bestaande communities en sectoren heen (HTSM, Energie, Chemie). Samenbrengen 

bedrijfsleven, TKI’s, e-Refinery–TUD, MCEC–UU, Solar Fuels–DIFFER, ARC CBBC, IRES-TU/e, ISPT, VoltaChem, etc



MMIP ECCM - Governance
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MMIP stuurgroep voor ECCM

17

• Mandaat voor coördinatie en sturing.

• Geen mandaat nodig voor inzet van middelen. Stuurgroep dient wel over sterk 
organiserend vermogen te beschikken om te zorgen dat consortia vormen rondom 
subdoelen (o.a. geïdentificeerde witte vlekken, nieuw opkomende en urgente 
barrières) en dat via de juiste instrumenten financiering aanvragen.

• Samenstelling: overheid, technologische cross-sectorale expertise, grootbedrijf en 
mkb, sociale innovatie, TKIs.

• Stuurt op programmering over alle TRL-niveaus:
– ECCM commissie als showcase:
TRL>   Tenure track call, crossover call, investeringen TO2, Faraday lab, MW test 
center



ECCM instrumentarium – coördinatie/regie MMIP-stuurgroep 

TRL 9

TRL 1

NWO
• Vrije Competitie/ 

Open Technologie 
Programma

• Talentprogramma’s
• Instituten (ECCM: 

DIFFER)
OCW
• Sectorplannen
• Zwaartekracht 

(ECCM: MCEC)
EU
• ERC

RVO
PPS-toeslagregeling

Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3/MEE)

ECCM-activiteiten binnen huidig instrumentarium: activiteiten tot stand gebracht door commissie en activiteiten geadapteerd door commissie.

NWO
• NWA actielijn 1: 

Consortia langs 
routes 

• NWA actielijn 2: 
confinanciering
vakdepartmenten

• ECCM: Opslag en 
Conversie

EU
• FET

TNO (SMO-VP)
• ECCM: VoltaChem power-2-hydrogen, 

2-chemicals,.
• ECCM: Faraday lab
RVO
• Vroege Fase Financiering
• WBSO
• Research & Development Aftrek (RDA)
• Small Business Innovation Research 

(SBIR)
• Mkb-innovatiestimulering Regio en 

Topsectoren (MIT)
• Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)
• Stimuleringsregeling Duurzame 

Energie (SDE+)
Regio’s
EZK Innovatie via TKIs
• Cost reduction industrial PEM 

electrolyzers
• Direct electrochemical conversion of 

CO2 to formic acid
• Electrons to Close the Carbon Cycle
• Hybride flexible Industrial Utilities
• Intelligent Energy Management 

System voor MKB
• ECCM: MW test center Delfzijl (ISPT) 
EU 
• INTERREG
• EFRO 

NWO (ikv KIC topsectoren)
• Cross-over call
• ECCM: Reversibele lange-

termijn energieopslag
• NWO PPS-fonds / 

Partnership / Perspectief
• TA Stroomlijnen van 

elektrochemie
• Take-off en Demonstrator
• Industrial doctorates
• ECCM tenure track call
NWO/SIA (Praktijk gericht)
• KIEM (HBO-MKB)
• RAAK (HBO-

MKB/Publiek/Pro)
TNO (SMO-ERP)
EU
• Secure, Clean and Efficient 

Energy, Climate Action, 
Environment, Resource 
Efficiency and Raw Materials

• Fuel Cells and Hydrogen 2 
(FCH2)

• Sustainable Process Industry 
through Resource and 
Energy Efficiency (SPIRE)

TNO (SMO-VP)
• ECCM: Initiatie fieldlab

Rotterdam-Moerdijk.
• ECCM: Initiatie fieldlab BSTC.
• ECCM: MW test center Delfzijl.
EZK
• Klimaatenvelop
• ECCM: Faraday lab
RVO
• Stimuleringsregeling Duurzame 

Energie (SDE+)
• Energie Investering Aftrek (EIA)
• Milieu-investeringsaftrek (MIA) 

en de Willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (Vamil).

EU
• ??



Discussie
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• Governance
– Definieer per MMIP een stuurgroep met regievoerend mandaat die verantwoording 

aflegt aan een overkoepelend bestuur per missie waarin topsectoren 
vertegenwoordigd.

– Per MMIP: stuurgroep voor bewaken targets, internationale adviesraad voor 
benchmarking en priortering binnen nationale context, kennisplatform voor 
kennisuitwisseling tussen sectoren.

– Stuurgroep heeft organiserend vermogen: naast het verbinden van de huidige 
activiteiten heeft stuurgroep het overzicht en draagvlak om, samen met 
kennisplatform, consortiavorming te stimuleren op benodigde subdoelen, die via inzet 
op verschillende financieringsstromen nieuwe activiteiten opstarten.

• Stimulering
– Bouw een prikkel in om het verbinden van regelingen in een MMIP te stimuleren.

Wat ontbreekt nog om missies te doen slagen? Zijn er inspirerende 
showcases voor het opzetten van missies (in NL of het buitenland)?

Welke type activiteiten zou de ECCM-commissie verder moet adapteren 
om de missie ECCM tot een succes te maken?
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