
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en 
aardgas komt het broeikasgas CO2 vrij. Als dit in de lucht komt, 
draagt het bij aan de opwarming van onze aarde. Bij CO2-opslag 
vangen we de CO2 op voordat het in de lucht kan komen en 
slaan we het op onder de zeebodem in lege gasvelden. Zo kan 
de CO2 niet bijdragen aan klimaatverandering.

Wat is CO2-opslag?

CO2-opslag is geen echte oplossing voor het verduurzamen 
van de industrie, omdat de verbranding van fossiele 
brandstoffen door blijft gaan. Om de CO2-uitstoot te stoppen 
en klimaatverandering tegen te gaan, moet de industrie af van 
fossiele brandstoffen en overstappen op technieken die werken 
op duurzame energie, zoals groene stroom en groene waterstof. 
Deze technieken veroorzaken geen CO2-uitstoot. Alleen zo 
wordt de industrie echt duurzaam.

Is CO2-opslag een oplossing voor het 
verduurzamen van de industrie?
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Niet alle bedrijven uit de industrie kunnen meteen van fossiele 
brandstoffen af en overstappen op duurzame energie. Schone 
oplossingen zoals processen die werken op groene waterstof 
en groene stroom zijn nog onvoldoende beschikbaar. Maar we 
kunnen niet afwachten tot er genoeg schone energie is voor 
de industrie. Om de opwarming van de aarde binnen leefbare 
grenzen te houden, hebben we daarom tijdelijk CO2-opslag 
nodig in een beperkt aantal sectoren.

Waarom hebben we CO2-opslag tijdelijk 
alsnog nodig?

Grote bedrijven zoals olieraffinaderijen, staal- en kunstmestfabrieken stoten 
veel CO2 uit. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we voor 2030 
49 procent minder CO2 moeten uitstoten. Om klimaatverandering tegen te 
gaan, is zelfs een CO2-reductie van minstens 55 procent nodig. CO2-opslag kan 
in sommige gevallen een oplossing zijn om CO2 te verminderen.
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Naast CO2-opslag zijn er veel meer mogelijkheden om de uitstoot van de industrie omlaag te brengen. Voor bedrijven 
uit de industrie geldt:

Alleen bedrijven waarvoor geen 
duurzaam en kosteneffectief 
alternatief beschikbaar is, kunnen 
subsidie krijgen voor CO2-opslag. 

Er zit een maximum op de subsidie: 
er is subsidie voor de industriële 
opslag van maximaal 7,2 miljoen ton 
CO2 per jaar.

Subsidie voor CO2-opslag is maar 
tijdelijk. Na 2035 krijgen bedrijven 
geen nieuwe subsidie meer. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de overheid subsidie geeft voor CO2-opslag. Om te zorgen dat er genoeg geld 
overblijft voor maatregelen die de uitstoot écht stoppen, zijn in het Klimaatakkoord drie randvoorwaarden gesteld aan 
de subsidie:  

Welke voorwaarden hebben we afgesproken voor CO2-opslag?

Hoe kan de industrie verduurzamen? 
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Beperk het energieverbruik door 
processen efficiënt en circulair in 
te richten. Op onze website lees je 
waarom circulariteit zo belangrijk is 
voor een duurzame industrie.

Elektrificeer industriële processen 
en maak zoveel mogelijk gebruik 
van duurzame energie uit wind en 
zon. Of gebruik groene waterstof als 
grond – en brandstof. 

Gebruik fossiele brandstoffen 
alleen als er op korte termijn geen 
duurzaam alternatief beschikbaar is. 
Pas CO2-opslag toe om te voorkomen 
dat de CO2 die daarbij vrijkomt niet 
bijdraagt aan klimaatverandering.
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Meer weten? Kijk dan op www.natuurenmilieu.nl/industrie
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https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/duurzame-industrie/elektrificatie-hoe-kan-de-industrie-overstappen-op-groene-stroom/
http://www.natuurenmilieu.nl/industrie

