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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z16146
Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Economische Zaken en
Klimaat over het artikel «Industrie vreest streep door waterstofambities
Klimaatakkoord» (ingezonden 30 augustus 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Industrie vreest streep door waterstofambities
Klimaatakkoord»?1
Vraag 2
Bent u bekend met het rapport «Conceptadvies SDE++ CO2-reducerende
opties?» van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)?2 Hoe beoordeelt u
dit rapport?
Vraag 3
Kunt u toelichting geven op de gekozen emissiefactor van 183 waarmee u
rekent voor waterstofproductie? Op basis van welke gegevens is voor deze
emissiefactor gekozen?
Vraag 4
Onderkent u het risico dat waterstofproductie onder de huidige rekenmodellen waarschijnlijk geen aanspraak zal kunnen maken op de subsidie van de
Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)? Zo ja, hoe
beoordeelt u dit risico? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Begrijpt u de vrees van de 14 bedrijven dat de ontwikkeling van de groene
waterstofeconomie geremd zal worden, indien groene waterstof niet wordt
gesteund met de SDE++? Zo nee, waarom niet?
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Energeia, 28 augustus 2019; https://energeia.nl/energeia-artikel/40084218/industrie-vreeststreep-door-waterstofambities-klimaatakkoord
PBL, 26 juli 2019; https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2019-conceptadviesSDE-plus-plus-grootschalige_waterstofproductie_3747.pdf
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Vraag 6
Hoe rijmt u de afspraken in het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken om
met een waterstofprogramma te komen ter ontwikkeling van de waterstofproductie in Nederland, met het risico dat er geen SDE++ subsidie beschikbaar
zal zijn voor waterstofproductie?
Vraag 7
Overweegt u de adviezen van het PBL over te nemen en de randvoorwaarden
aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8
Bent u bereid in gesprek te gaan met de industrie- en energiesector over hoe
waterstof in prijs beter concurrerend kan zijn met andere energieproductiemethoden die aanspraak kunnen maken op SDE++ subsidies? Zo ja, wanneer?
Bent u bereid om op basis hiervan een hernieuwd PBL-advies aan te vragen?
Vraag 9
Wat gaat u doen om aan te sturen op tenders voor offshore wind waarin
wordt ingezet op versnelde opbouw van groene waterstofproductie en
kostenreductie, zoals vermeld staat in het Klimaatakkoord?
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