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Groene industriepolitiek is één van de speerpunten van het klimaatbeleid van 

Nederland en ook van het CDA.1 Kort samengevat betekent groene industriepolitiek 

dat de overheid nauw met het bedrijfsleven samenwerkt om de industrie in Nederland 

in hoog tempo duurzaam te maken. De overheid is niet een afwachtende partij, maar 

neemt regie en geeft sturing aan deze transitie. De ambitie is om de Nederlandse 

industrie voorop te laten lopen in de groene industriële revolutie.  

In 2050 hebben we groen staal, groene chemie, groene kunststoffen en groene 

kunstmest nodig. Dat is de stip op de horizon waar we met de vijf industrieclusters in 

Nederland op weg naartoe zijn. De overgang naar een schone en sociale economie 

maken we niet zonder de industrie, maar samen met de industrie en de regio’s waarin 

deze bedrijvigheid plaatsvindt. We hebben in Nederland een sterke uitgangspositie 

om te laten zien hoe de economie van de toekomst eruit kan zien: groen, innovatief en 

sociaal.  

We hebben inmiddels een begin gemaakt met deze transitie en staan aan het begin 

van een grondige verbouwing van het energiesysteem. We gaan van een 

energievoorziening die vooral is gebaseerd op fossiele energiebronnen zoals kolen, olie 

en aardgas, naar een klimaatneutrale energievoorziening. In de industrie zal in de 

toekomst vooral gebruik worden gemaakt van groene elektriciteit en waterstof, 

circulaire grondstoffen en de afvang-, hergebruik en opslag van CO2
2.  

De rol van energie-infrastructuur is onmisbaar. Nieuwe energiebronnen, nieuwe 

energiedragers en nieuwe industriële processen vragen ook om nieuwe 

transportinfrastructuur. Vanwege de aard van waterstof en CO2 is toegang tot 

infrastructuur een voorwaarde voor toegang tot de voorziening en daarmee essentieel 

voor zowel producenten als verbruikers. We hebben daarom nieuwe waterstofnetten 

nodig, evenals een infrastructuur voor CC(U)S.  

 
1 Zie hierover: www.cda.nl/klimaatvisie. Zie ook: https://henribontenbal.medium.com/groene-industriepolitiek-f6e3d99e9832.  
2 CCS: Carbon Capture and Storage. CCUS: Carbon Capture, Utilisation and Storage. In de toekomst zullen ook negatieve emissies 
nodig zijn. 

1. Geen groene industriepolitiek zonder infrastructuur 
2.  

http://www.cda.nl/klimaatvisie
https://henribontenbal.medium.com/groene-industriepolitiek-f6e3d99e9832
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Voor de verduurzaming van de industrie zijn koolstofvrije waterstof, elektrificatie en 

CCS onmisbare bouwstenen. Het is belangrijk dat het kabinet helder is over de 

noodzaak van deze bouwstenen. We kunnen niet zonder. De recente scenariostudie 

van TNO bijvoorbeeld laat duidelijk zien dat deze bouwstenen nodig zijn.3 Het 

Dashboard Klimaatbeleid van de Rijksoverheid toont welke projecten in de industrie 

in de ‘projectenpijplijn’ zitten.4 Onderstaande figuur geeft een beeld van de stappen 

die een dertigtal grote industriebedrijven tot 2030 gepland hebben om hun emissies 

te reduceren. Deze dertig bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 60% 

van de CO2-uitstoot van de industrie. De figuur laat zien dat waterstof, CCS en 

elektrificatie een belangrijke rol spelen in de vergroening van de industrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.tno.nl/nl/duurzaam/systeemtransitie/sociale-innovatie/scenario-klimaatneutraal-energiesysteem  
4 https://dashboardklimaatbeleid.nl/viewer/jivereportcontents.ashx?report=industrie_koplopersprogrammas  

2. De rol van CCS en waterstof in een groene industrie 

https://www.tno.nl/nl/duurzaam/systeemtransitie/sociale-innovatie/scenario-klimaatneutraal-energiesysteem
https://dashboardklimaatbeleid.nl/viewer/jivereportcontents.ashx?report=industrie_koplopersprogrammas
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Belangrijk is ook om te markeren dat waterstof en CCS niet beperkt zijn tot onze 

landsgrenzen. Het is belangrijk om meteen de samenwerking met de ons omringende 

landen te zoeken, met namen de industriële clusters in het Ruhrgebied en 

Vlaanderen.5 Integratie van waterstof- en CO2-infrastructuur met Vlaanderen en 

Duitsland is een logische stap en leidt tot economische kansen voor Nederland. Het 

Ruhrgebied in Nordrhein-Westfalen (NRW) huisvest de productie van staal, chemische 

producten en cement, dus ook hier liggen kansen voor CCS en waterstof.  

In de nieuwe energievoorziening spelen waterstof en CCS dus een belangrijke rol. Maar 

hoe krijgen we de markt voor waterstof en CCS van de grond? 

Op dit moment zijn verschillende bedrijven actief met plannen en projecten. Om de 

markt voor waterstof en CCS goed op gang te krijgen, is het belangrijk een goede 

marktordening te ontwerpen. Want hoe gaat de markt voor waterstof en CO2 

eruitzien? Wat is de verhouding tussen markt en overheid? Welke spelers mogen 

actief zijn op de markt en onder welke voorwaarden? Van wie is de infrastructuur en 

wie bepaalt de spelregels en tarieven? Hoe voorkomen we machtsmisbruik door 

bedrijven?  

Het kabinet heeft voor zowel CCS als waterstof de eerste aanzet gegeven voor een 

marktordening. Maar tegelijkertijd zijn verschillende vragen nog niet bevredigend 

beantwoord. In deze discussienotitie agenderen we een aantal van deze vragen. Juist 

nu we aan het begin staan van de groei van deze markten, is het verstandig een 

robuuste marktordening te ontwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Zie hierover ook het advies van TIKI: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/13/adviesrapport-
taskforce-infrastructuur-klimaatakkoord-industrie  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/13/adviesrapport-taskforce-infrastructuur-klimaatakkoord-industrie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/13/adviesrapport-taskforce-infrastructuur-klimaatakkoord-industrie
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De elektriciteits- en gasnetten, het riool, het spoor: het is steeds de overheid geweest 

die deze infrastructuur heeft aangelegd. Dat heeft te maken met het karakter van deze 

netwerken: deze hebben het karakter van een natuurlijk monopolie en er is een groot 

maatschappelijk belang mee gemoeid. Het is daarom belangrijk dat een overheid de 

risico’s van de aanleg ervan op zich neemt en vervolgens ook voorkomt dat er misbruik 

wordt gemaakt van de marktmacht die daarmee gepaard gaat.6  

Het realiseren van de noodzakelijke energie-infrastructuur is een belangrijke taak van 

de overheid. De overheid kan bepaalde risico’s wegnemen, coördinatieproblemen 

oplossen en door een proactieve aanleg van infrastructuur een markt op gang helpen. 

Groene industriepolitiek betekent dat de overheid actief nieuwe sectoren en markten 

meehelpt te ontwikkelen en daarmee het verdienvermogen van Nederland versterkt 

en bijdraagt aan de brede welvaart. Daarnaast heeft Nederland een goede 

uitgangspositie om ook andere landen in Europa te helpen met de vergroening van de 

industrie. 

Ook nu, bij het op gang brengen van de markten voor waterstof en CCS, is de 

kernvraag hoe we de markt zodanig organiseren dat het optimale resultaat voor de 

maatschappij wordt behaald. Wat moet de overheid zelf oppakken en welke 

marktordening is maatschappelijk optimaal? In beleidstermen wordt dan vaak 

geschreven over het borgen van publieke belangen, het voorkomen van marktfalen 

en het voorkomen van overheidsfalen. Marktfalen betekent dat de markt onvoldoende 

de publieke belangen beschermt en dus overheidsingrijpen gerechtvaardigd kan zijn. 

Er zijn verschillende vormen van marktfalen. (In Bijlage A gaan we hier uitgebreider op 

in.) De markt is bijvoorbeeld niet uit zichzelf in staat publieke goederen (schone lucht, 

defensie, etc.) aan te bieden. Sommige activiteiten of producten hebben het karakter 

van een natuurlijk monopolie, bijvoorbeeld de aanleg van energienetten. Dan is 

overheidsingrijpen gerechtvaardigd om te voorkomen dat bedrijven te veel  

 
6 Zie o.a. het rapport van Ecorys/Trinomics, Marktontwikkeling en marktordening Carbon Capture and Storage (CCS), 2018: 
https://trinomics.eu/wp-content/uploads/2019/04/MarktontwikkelingenmarktordeningCarbonCaptureandStorageCCS-1.pdf 

3. Het maatschappelijk belang voorop 
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marktmacht krijgen. Ook externe effecten zijn een bekende vorm van marktfalen. 

Denk aan milieuvervuiling. Bij markten die nog in ontwikkeling zijn kan trage 

evenwichtsvorming of een suboptimaal evenwicht een vorm van marktfalen zijn.  

Marktfalen rechtvaardigt overheidsingrijpen. De markt is er namelijk niet voor zichzelf, 

maar voor het dienen van het maatschappelijk belang. Er zijn verschillende vormen 

van overheidsingrijpen, zoals belasten, subsidiëren, publiek eigendom, het stellen van 

voorwaarden en eisen, enzovoorts. Maar overheidsingrijpen kan ook weer gepaard 

gaan met negatieve effecten. We spreken dan over overheidsfalen. De overheid – of 

haar uitvoeringsorganisaties – doen namelijk ook niet altijd datgene dat in het 

maatschappelijk belang is. 

Daarom moet steeds de volgende afweging gemaakt worden: 

1. Wat zijn de belangrijkste publieke belangen en op welke wijze en door wie kunnen 

deze het beste worden geborgd? 

2. Is er sprake van marktfalen en zo ja, welke vorm van marktfalen? 

3. Welke vorm van overheidsingrijpen is het meest geschikt om het marktfalen te 

corrigeren? 

4. Wegen de (verwachte) maatschappelijke baten van overheidsingrijpen om het 

marktfalen te corrigeren op tegen de (verwachte) maatschappelijke kosten die het 

overheidsfalen met zich meebrengt? 

De antwoorden op deze vragen kunnen overigens in de verschillende fases waarin een 

markt zich kan bevinden, verschillend zijn.   

 

 

 

Voordat we het waterstof- en CCS-systeem langs de lat leggen van de hierboven 

genoemde vragen, moeten we eerst schetsen waar we het precies over hebben en uit 

welke onderdelen beide systemen precies bestaan. In dit hoofdstuk bespreken we 

eerst de CCS-markt. We kunnen allereerst onderscheid maken tussen ‘producenten’ 

van CO2, het transport en distributie van CO2 (bijvoorbeeld via buisleidingen) en  

4. De markt voor CO2-opvang en opslag (CCS) 
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opslag en verbruik van CO2. Dat zijn grofweg de verschillende onderdelen van het 

systeem. 

In de Kamerbrief over de Rol staatsdeelnemingen in CCS d.d. 5 juli 2021 is door het 

kabinet geschetst hoe de markt er voor CCS uit gaat zien.7 De minister constateert 

terecht dat CCS onmisbaar is voor het realiseren van de klimaatdoelen in 2030 en 2050. 

Energie Beheer Nederland (EBN), Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) – alle drie 

een staats- of beleidsdeelneming – spelen reeds een belangrijke rol in de ontwikkeling 

van het eerste grootschalige CCS-project in Nederland, namelijk het Porthos-project. 

CCS is niet alleen nodig voor de korte termijn, maar ook voor de langere termijn, omdat 

ook negatieve emissies nodig zijn. Daarnaast zal de CCS-markt en -infrastructuur ook 

nodig zijn om het hergebruik van (‘groene’) CO2 mogelijk te maken (CCUS). Om groene 

synthetische grondstoffen en brandstoffen te maken, is afvang van CO2 in combinatie 

met groene waterstof nodig. Een groene chemie is niet mogelijk zonder een systeem 

van afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2. De opslagcapaciteit op de 

Noordzee in leeg geproduceerde gasvelden is zo’n 1.700 Mton en veel van deze velden 

komen de komende 20 jaar beschikbaar.8 

De belangrijkste ‘producenten’ van CO2 de komende jaren zijn de industriële bedrijven. 

Door het klimaatbeleid van dit kabinet zullen deze bedrijven de komende jaren forse 

investeringen in verduurzaming moeten doen. Dat zijn investeringen in energie-

efficiëntie, elektrificatie en waterstof. Deze stappen zullen niet altijd en in één keer 

gezet kunnen worden en het ontbreken van benodigde elektriciteits- en 

waterstofinfrastructuur zijn belemmerende factoren, evenals de experimentele fase 

van sommige technologieën (zoals elektrisch kraken). CCS is nodig om op tijd grote 

uitstootreducties te kunnen realiseren. 

De locaties voor de opslag van CO2 op de Noordzee zijn er, maar moeten nog geschikt 

worden gemaakt. Olie- en gasbedrijven hebben een vergunning om deze (lege) 

gasvelden te exploiteren (met EBN als 40% deelnemer). Het transport van de CO2 van  

 
7 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/05/kamerbrief-over-rol-staatsdeelnemingen-in-ccs  
8 Bron: https://www.ebn.nl/feiten-en-cijfers/kennisbank/co2-opslag/transport-en-opslag-van-co2-in-nederland-2018  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/05/kamerbrief-over-rol-staatsdeelnemingen-in-ccs
https://www.ebn.nl/feiten-en-cijfers/kennisbank/co2-opslag/transport-en-opslag-van-co2-in-nederland-2018
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de producenten naar de opslaglocaties kan per buisleiding, maar ook per schip (zoals 

het project Northern Lights in Noorwegen9). 

 

 

 

Welke publieke belangen moeten geborgd worden en welke vormen van marktfalen 

kunnen optreden in de nieuwe CCS-markt?  

• Allereerst is er het publieke belang van verduurzaming van de energievoorziening 

en de industrie. Deze verduurzaming komt niet vanzelf op initiatief van de markt op 

gang. CCS is allereerst een manier om uitstoot van broeikasgassen te voorkomen, 

een extern effect.  

• Het CCS-systeem moet ook betrouwbaar en leveringszeker zijn. Ook dat is een 

publiek belang dat niet altijd door de markt zelf wordt geborgd. 

• De transportinfrastructuur voor CCS heeft het karakter van een natuurlijk 

monopolie. Het ene project kan het andere project overbodig maken. Dit 

natuurlijke monopolie kan een te grote, ongewenste marktmacht bij sommige 

partijen leggen. 

• Veiligheid is een ander belangrijk publiek belang. Het is belangrijk dat de opslag 

van CO2 onder de zeebodem veilig gebeurt en ook veilig blijft de komende 

decennia. Ook als de opslagactiviteiten zijn gestaakt en de opslaglocaties zijn 

gesloten. 

• Ook geopolitiek gezien is veiligheid van CCS- en waterstofinfrastructuur een groot 

publiek belang. HCSS waarschuwt voor de veiligheidsdreigingen die er zijn ten 

aanzien van kritieke infrastructuur op de Noordzee.10 Recente ontwikkelingen t.a.v. 

de sabotage van North Stream 1 en 2 hebben dat duidelijk aangetoond. 

 

 
9 https://norlights.com  
10 HCSS, The High Value of The North Sea, 2021; https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/10/Value-of-the-North-Sea-HR.pdf  

Publieke belangen, marktfalen en overheidsinterventies 

https://norlights.com/
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/10/Value-of-the-North-Sea-HR.pdf
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• Ook de ruimtelijke ordening is een publiek belang. Op de Noordzee worden 

verschillende functies gecombineerd en het is aan de overheid om de belangen van 

alle functies en partijen te wegen en te vertalen in ruimtelijk beleid. 

• Het verdienvermogen van Nederland is ook een publiek belang dat we in het oog 

moeten houden. Om het verdienvermogen van Nederland op peil te houden, is het 

belangrijk dat Nederland een aantrekkelijke plek blijft voor bedrijven, zodat zij hier 

ook de overstap naar een groene bedrijfsvoering maken. 

• Tot slot is hergebruik van bestaande assets (pijpleidingen, platforms, etc.) ook in het 

maatschappelijk belang. De Staat betaalt immers voor 70% indirect mee aan de 

kosten van ontmanteling van de assets. Het publieke belang is hier de 

betaalbaarheid van de energietransitie. 

Welke overheidsinterventies zijn mogelijk en nodig om deze vormen van marktfalen 

te corrigeren? We beginnen met het beleid zoals het nu al is geformuleerd door het 

Rijk. 

• Allereerst moet de uitstoot van CO2 als extern effect een prijs krijgen. Dat gebeurt 

door o.a. het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de nationale CO2-

heffing. Beide zorgen er ook voor dat de afvang en opslag van CO2 een businesscase 

krijgt. 

• Dat is echter nog onvoldoende om een markt van de grond te krijgen en projecten 

in Nederland tijdig te laten starten. Daarom is in een eerste fase ook subsidie voor 

deze projecten nodig, om hiermee ook het CCS-systeem van de grond te krijgen. Bij 

een hogere CO2-prijs zal deze subsidie niet meer nodig zijn. 

• Om de veiligheid van de opslagen te garanderen en de aansprakelijkheid voor de 

lange termijn goed af te hechten, heeft het Rijk voorzien om EBN als 

beleidsdeelneming van de Staat te laten participeren in de opslagprojecten. De 

Staat heeft dus via EBN een rol in het beheer van opslaglocaties na beëindiging van 

de opslagactiviteiten en afsluiting van de opslaglocaties. Hiermee wordt de 

veiligheid gegarandeerd. 

• Om een te grote marktmacht te voorkomen worden eisen gesteld aan de toegang 

tot de CCS-infrastructuur: non-discriminatoire toegang tot transportinfrastructuur  
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• en opslaglocaties is een vereiste. De exploitant van de infrastructuur of de opslag is 

verplicht om op redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden 

toegang te verlenen voor andere partijen. 

• Gasunie heeft van de Staat de ruimte gekregen om te participeren in de aanleg van 

CO2-transportinfrastructuur en het verzorgen van CO2-transport. Deze participatie 

is echter niet verplicht. Integendeel, in de Visie op de marktordening van de 

energietransitie (2020)11 staat dat het kabinet van mening is dat “er geen rol is voor 

een aangewezen publieke of gereguleerde netbeheerder voor CO2 vanwege het 

business-to-business karakter van CO2-afvang, transport en opslag. Gasunie krijgt 

dan ook geen specifieke taak met betrekking tot het transporteren van CO2, en het 

aanleggen van CO2-infrastructuur. Gasunie mag wel als toegestane activiteit tegen 

marktconforme voorwaarden (en niet marktverstorend) blijven deelnemen als 

marktpartij.” 

 

 

 

Leiden bovenstaande beleidsmaatregelen tot de meest optimale maatschappelijke 

uitkomsten? Dat is de vraag die we in deze discussienotitie willen adresseren. De 

belangrijkste vragen bij het huidige beleid zijn de volgende. 

• Op de Noordzee zijn de gasvelden in beheer van olie- en gasbedrijven en deze 

bedrijven nemen (samen met EBN) nu ook het initiatief om het CCS-systeem op te 

bouwen. Deze bedrijven willen ook de CO2-transportinfrastructuur ontwikkelen. Dat 

geeft deze bedrijven marktmacht waarmee zij andere spelers op deze markt 

kunnen benadelen. Sommige olie- en gasbedrijven zijn verticaal geïntegreerde 

bedrijven en hebben dus op verschillende plekken in de keten posities (gasvelden, 

raffinaderijen, elektrolysers, etc.). Dat is kwetsbaar. De vraag is of zij daarmee niet 

een te grote marktmacht krijgen en of de eisen t.a.v. derdentoegang wel voldoende  

 
11 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-over-rijksvisie-marktontwikkeling-voor-de-
energietransitie 
 

Is het huidige beleid voldoende? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-over-rijksvisie-marktontwikkeling-voor-de-energietransitie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-over-rijksvisie-marktontwikkeling-voor-de-energietransitie
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• op orde zijn.12 Bedrijven (industrie) die hun CO2 willen laten opslaan, zijn nu 

overgeleverd aan de bedrijven die nu de CO2-transportinfrastructuur willen 

ontwikkelen. Zij zullen bilaterale contracten moeten sluiten met de ontwikkelaars 

van de CO2-transportinfrastructuur, waarbij de vraag is of hun 

onderhandelingspositie sterk genoeg is om onder redelijke voorwaarden en 

tarieven toegang tot de infrastructuur en daarmee tot de voorziening te bereiken. 

• Daarnaast is het ook de vraag of de ontwikkeling van het CCS-systeem op de 

Noordzee, als het aan een beperkt aantal bedrijven wordt overgelaten, wel op een 

maatschappelijk optimale wijze plaatsvindt. Een risico is, bijvoorbeeld, dat de 

bedrijven een infrastructuur op zee ontwikkelen die voor hen optimaal is; ook de 

volgorde waarin de velden worden uitgekozen om CO2 in op te slaan, hoeft niet 

maatschappelijk optimaal te zijn. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om te beginnen 

met de duurdere velden, terwijl er andere velden zijn, bijvoorbeeld bij hun 

concurrenten, die beter geschikt zijn om als eerste te ontwikkelen.  

• De snelheid van de uitrol van de CCS-infrastructuur zal nu bepaald worden door de 

snelheid die de bedrijven die nu de leiding nemen, willen maken. Welke 

dimensionering van de infrastructuur kiezen bedrijven? De keuzes die gemaakt 

worden, zouden vanuit maatschappelijk oogpunt niet optimaal kunnen zijn. Keuzes 

moeten worden gemaakt met het oog op de toekomst, dus overdimensionering op 

korte termijn is maatschappelijk goed verdedigbaar.  

Op basis van deze punten kan worden beargumenteerd dat het ontwikkelen van 

transportinfrastructuur voor CO2 niet alleen aan marktpartijen moet worden 

overgelaten. Netwerken zijn de afgelopen decennia altijd door de overheid in eerste 

instantie tot stand gebracht. Hoe kan de rol van de overheid eruitzien? 

Het kabinet kan overwegen om de CO2-transportinfrastructuur op land en op zee in 

publieke handen te brengen, met regulering zoals bij gas en elektriciteit. Voor gas en 

elektriciteit hebben we reeds een TSO, een transmission system operator; voor  

 

 
12 Het betreft hier de verschillende onderdelen van het CCS-systeem. 
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elektriciteit is dat Tennet en voor gas is dat Gasunie. Beide zijn aangewezen als 

staatsdeelneming om als gereguleerde monopolist het transport van gas en 

elektriciteit op zich te nemen. Producenten en consumenten betalen voor het 

transport via een verbruikersvergoeding (transportvergoeding). Dat kan ook voor het 

transport van CO2 georganiseerd worden.  

Concreet betekent dit dat een nieuwe TSO voor CO2  verantwoordelijk wordt voor het 

transport van CO2 van producenten naar verbruikers en opslagen. Deze laatste kunnen 

in beheer van private handen blijven (met deelname van EBN in de gasopslagen). Maar 

deze TSO legt dan een CO2-backbone aan op land en op zee. Bedrijven kunnen dan op 

deze backbone aansluiten, eventueel via collectieve netten die niet in handen zijn van 

de TSO. Ook de opslagen kunnen zich aansluiten op deze backbone. Daarbij kan een 

systeem gehanteerd worden van tenders: de aansluiting van lege gasvelden op de 

backbone wordt bepaald door rangschikking op basis van kosten. Bedrijven kunnen 

nog steeds bilaterale contracten sluiten met de bedrijven die de opslagen in beheer 

hebben. Zij betalen dan een transportvergoeding aan de TSO. Voor bestaande 

gasinfrastructuur die kan worden hergebruikt voor CCS kan het beheer en/of het 

eigendom worden overgedragen aan de TSO. 

Is zo’n TSO voor CO2-transport verstandig? Leidt dit niet tot onnodige vertraging? In 

de recente beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de 

marktordening van CCS13 geeft het kabinet aan dat zij een dergelijke rol niet wenselijk 

acht. Het kabinet wil marktpartijen ruimte bieden om de markt voor CCS organisch te 

laten groeien. Het kabinet voorziet geen taak voor Gasunie, vanwege het B2B-karakter 

en omdat zij van mening is dat de derdentoegang voldoende is geregeld. Ook ziet zij 

weinig risico’s op te grote marktmacht, omdat er voldoende concurrentie zal zijn en er 

voldoende toezicht is op de redelijkheid van de tarieven. Ook waarschuwt het kabinet 

dat een andere keuze van marktordening inderdaad zal kunnen leiden tot vertraging 

in de uitrol van CCS. 

 

 
13 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z17029&did=2022D48148  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z17029&did=2022D48148
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Om tot een goede weging te komen, is het ook nodig om te kijken naar het 

overheidsfalen dat kan plaatsvinden. Daarbij richten we ons op het voorstel om een 

TSO aan te wijzen voor CO2-transport. Wat kunnen de negatieve effecten zijn? 

• Het aanwijzen van een TSO op korte termijn kan (inderdaad) leiden tot vertraging 

in concrete projecten. Bedrijven hebben vaak een grotere slagkracht dan een 

publieke organisatie. Ook hebben de bedrijven veel kennis en ervaring die nodig is 

bij het ontwikkelen van CCS-projecten. Wanneer Gasunie bijvoorbeeld de realisatie 

van de Delta Corridor van Rotterdam naar Chemelot naar zich toetrekt, is de 

bezorgdheid bij veel partijen die deelnemen dat het project vertraging oploopt. Een 

snelle realisatie van de CO2-transportinfrastructuur is ook een publiek belang dat 

geborgd moet worden. 

• Dat een TSO een staatsdeelneming is, wil niet zeggen dat deze altijd automatisch 

het maatschappelijk belang voorop heeft staan. Uiteindelijk is een TSO ook een 

bedrijf met een publieke aandeelhouder en optimaliseert dit bedrijf ook de eigen  

bedrijfsvoering. Ook het feit dat de Staat aandeelhouder is, garandeert nog 

onvoldoende dat de TSO-investeringen doet die in het maatschappelijk belang zijn. 

De TSO’s moeten constant bij de les worden gehouden. 

Deze vormen van overheidsfalen kunnen deels ook weer ondervangen worden. Dat 

kan bijvoorbeeld door de zogenaamde representatieve organisaties een stevige plek 

aan tafel te geven, zodat bedrijven die willen aansluiten op de CCS-infrastructuur 

daarmee een positie krijgen en de TSO gedwongen wordt deze representatieve 

organisaties te consulteren bij het maken van investeringsplannen. Ook kan het 

verankeren van een gereguleerde derdentoegang de positie van potentiële gebruikers 

versterken.14 

Ook kan het verstandig zijn om in een beginstadium van de marktontwikkeling private 

initiatieven niet meteen in te snoeren. Zo kan bij de Delta Corridor overwogen worden 

 
14 Dit was ook een belangrijke discussie in het debat over de Gaswet in 1999. Zie o.a.: 
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ahrvo74zt  

Overheidsfalen 

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ahrvo74zt
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om een TSO later te laten instappen en de infrastructuur over te nemen of te leasen. 

Hoe deze samenwerking kan gaan lopen, moet nog verder onderzocht worden. 

 

 

Uiteindelijk is de afweging geen kwantitatieve rekensom, maar komt zij ook neer op 

een kwalitatieve en politieke inschatting. Juist omdat er zoveel geld gemoeid is met 

de transitie naar een groene industrie vindt de CDA-fractie het belangrijk dat het risico 

op een te grote marktmacht van een beperkt aantal bedrijven voorkomen wordt. 

Daarom pleiten we voor een publieke TSO voor CO2-transport. Daarin speelt mee dat 

we voorstander zijn van een CO2-transportnetwerk dat ook wordt aangesloten op 

Duitsland en België. Overwogen kan worden om EBN en Gasunie die nu in het Porthos-

project actief zijn, te laten doorontwikkelen naar een volwaardige TSO voor CO2-

transport op zee. 

Hoe voorkomen we vertraging in een concreet project als de Delta Corridor? Het risico 

op vertraging is groot en dat moeten we echt voorkomen. Bedrijven kunnen niet 

wachten en ook de aansluiting op Duitsland is belangrijk. Daarom moet het kabinet 

sterk overwegen de partijen die nu met het project actief zijn, door te laten werken en 

een TSO later te laten aansluiten. En als de TSO dit project wel oppakt, moeten 

duidelijke afspraken gemaakt worden over een voortvarende realisatie, zodat 

vertraging wordt voorkomen.  

Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe TSO, net als bij gas en elektriciteit, strak 

gereguleerd wordt door de ACM. Een TSO kiest immers niet automatisch het meest 

maatschappelijk optimale scenario. Belangrijk is daarom tevens dat de 

representatieve organisaties een seat at the table krijgen en dat de rechtspositie van 

infrastructuurgebruikers door middel van gereguleerde derdentoegang (met 

gereguleerde tarieven en aansluitvoorwaarden) wordt vastgelegd. 

 

 

Afweging 
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De waterstofmarkt kent overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen met de 

CCS-markt. De overeenkomsten zijn o.a. dat er ook sprake is van verschillende partijen 

die verschillende onderdelen van de markt bedienen: productie van waterstof, 

transport, opslag en verbruik. De markt voor waterstof en CCS is ook aan elkaar 

gekoppeld: blauwe waterstof wordt geproduceerd uit aardgas en het vrijkomende CO2 

wordt opgeslagen. Daarnaast is er een belangrijke koppeling met de 

elektriciteitsmarkt, want groene waterstof wordt geproduceerd uit elektriciteit met 

behulp van elektrolyzers. 

Er zijn ook belangrijke verschillen. Waterstof en waterstofdragers zijn er in 

verschillende soorten en maken. Waterstof kan bijvoorbeeld als vloeibare waterstof, 

maar ook als ammonia of een 'liquid organic hydrogen carrier' (LOHC) geïmporteerd 

worden. Daarnaast is er verschil in de kwaliteit van waterstof (zuiverheid). Niet elke 

afnemer heeft dezelfde kwaliteit waterstof nodig. Waterstof is net als CCS onmisbaar 

om de industrie in Nederland te kunnen verduurzamen. Naar verwachting zal een deel 

van de waterstof in Nederland worden geproduceerd en een deel worden 

geïmporteerd. 

Een ander belangrijk verschil is dat de wijze waarop de waterstof geproduceerd wordt, 

bepalend is voor de mate waarin het daadwerkelijk een bijdrage levert aan de 

klimaattransitie. Waterstof kan immers ook uit kolen en gas geproduceerd worden. 

Het gebruik van waterstof heeft alleen zin als daarmee over de hele keten uitstoot van 

broeikasgassen vermeden worden. 

Op dit moment wordt in Nederland al waterstof geproduceerd en gebruikt. TNO 

concludeerde in 2020 het volgende.15 De huidige productie van waterstof in de 

industrie wordt geschat op 180 PJ per jaar. Ter vergelijking: het energieverbruik van 

Nederland ligt rond de 3000 PJ per jaar. Het grootste deel daarvan wordt  

 
15 TNO, The Dutch hydrogen balance, and the current and future representation of hydrogen in the energy statistics, 2020; 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/24/the-dutch-hydrogen-balance-and-the-current-and-future-
representation-of-hydrogen-in-the-energy-statistics  

5. De markt voor waterstof 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/24/the-dutch-hydrogen-balance-and-the-current-and-future-representation-of-hydrogen-in-the-energy-statistics
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/24/the-dutch-hydrogen-balance-and-the-current-and-future-representation-of-hydrogen-in-the-energy-statistics
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geproduceerd uit aardgas of als bijproduct van olieproducten. De belangrijkste 

verbruikers zijn: kunstmestproductie en raffinaderijen (als halfproduct voor chemische 

processen). In de toekomst komen daar allerlei bedrijven bij, zoals staalproductie en 

andere chemische bedrijven en ook de elektriciteitssector zal in combinatie met 

opslag gebruik maken van waterstof. De vraag naar waterstof zal dus fors groeien de 

komende decennia.  

 

 

Welke publieke belangen moeten geborgd worden en welke vormen van marktfalen 

kunnen optreden in de waterstofmarkt?  

• De publieke belangen zoals duurzaamheid, betrouwbaarheid, leveringszekerheid, 

ruimtelijke coördinatie en veiligheid (fysiek en geopolitiek), zoals hierboven ook 

genoemd in relatie tot de CCS-markt, gelden ook voor de waterstofmarkt. Hier is 

overheidsbemoeienis noodzakelijk. 

• De transportinfrastructuur voor waterstof heeft ook het karakter van een natuurlijk 

monopolie. Dit natuurlijke monopolie kan een te grote ongewenste marktmacht bij 

sommige partijen leggen. Bovendien zal deze voor een belangrijk deel bestaan uit 

de huidige (gereguleerde) aardgasinfrastructuur. 

• Het waterstofsysteem heeft in de toekomst een belangrijke systeemfunctie en kan 

deze rol alleen goed vervullen als het als onderdeel van het grotere energiesysteem 

in samenhang gaat functioneren met andere onderdelen, zoals het 

elektriciteitssysteem. Hier is dus (systeem)integratie en coördinatie nodig. 

• De uitrol van infrastructuur speelt een faciliterende rol in de ontwikkeling van een 

CO2-vrije waterstofmarkt. De daarmee gepaarde risico’s van proactieve 

investeringen in de infrastructuur kunnen niet door de markt worden gedragen. 

Zonder een overheidsrol in het afdekken van aanloop- en vollooprisico’s zal de 

infrastructuurontwikkeling niet maatschappelijk optimaal zijn. 

• Nederland speelt via de haven van Rotterdam een belangrijke rol in de aanvoer van 

grondstoffen en energie voor het industriecluster in Nordrhein-Westfalen. Dit  

Publieke belangen, marktfalen en overheidsinterventies 
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industriecluster kan eigenlijk alleen snel verduurzamen door aangesloten te 

worden op waterstof- en CO2-transportinfrastructuur via Nederland. Daarnaast is 

het ook in het belang van Nederland en Rotterdam dat deze toeleveringsketen in 

stand blijft, om te voorkomen dat deze functie verschuift naar Antwerpen. 

De marktordening van waterstof is verder uitgedacht door het Rijk dan de CCS-markt 

en verschillende keuzes zijn reeds gemaakt. 

• Om de waterstofmarkt op gang te helpen aan de kant van de productie van 

waterstof en de consumptie, wordt gedacht aan subsidiering en normering. 

Concreet gaat het nu om subsidie van de productie (SDE++, IPCEI, plannen voor een 

opschalingsinstrument elektrolyse) en normering vanuit Europa over een 

percentage inzet van hernieuwbare waterstof in de mobiliteit (inclusief de 

raffinageroute) en industrie in 2030 (35-50% van het totale waterstofgebruik in de 

industrie in 2030 moet groen zijn).  

• De transportinfrastructuur wordt niet aan de markt overgelaten, maar er is een 

belangrijke rol weggelegd voor Gasunie, een staatsdeelneming. Gasunie heeft de 

opdracht en het mandaat gekregen om de waterstofbackbone op land te 

realiseren, waarop verschillende industrieclusters zullen worden aangesloten. Ook 

opslaglocaties voor waterstof worden door Gasunie ontwikkeld. 

• Inmiddels wil Gasunie ook aansluiten bij de Delta Corridor, om daarmee in dit tracé 

ook een waterstofleiding als onderdeel van de backbone te realiseren.16 De 

interconnectie met Duitsland is een integraal onderdeel van het project: het gaat 

hierbij om de aansluiting van de industrie in Nordrhein-Westfalen. Zonder deze 

aansluiting wordt het voor deze regio heel moeilijk om snel te verduurzamen. 

• De minister is voornemens om Gasunie de publieke taak te geven het 

waterstofnetwerk dat hiervoor op zee nodig is te realiseren. Na onderzoek heeft het 

kabinet geconcludeerd dat het in het licht van het publiek belang het beste is om 

Gasunie het waterstofnetwerk op zee te laten realiseren. Het kabinet beschouwt de  

•  

 
16 Brief van 2 december 2022, ‘Voortgang waterstofbeleid’: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z23979&did=2022D51553 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z23979&did=2022D51553


 
 

      

 

DISCUSSIENOTITIE 

17 

 

waterstofinfrastructuur op zee als vitale infrastructuur en is van mening dat de 

veiligheid beter geborgd wordt als deze in publieke handen is. 

Onderstaande tabel uit de brief ‘Voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt’ 

d.d. 29 juni 2022 geeft een heldere samenvatting van de beoogde marktordening.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de waterstofmarkt heeft het kabinet al gekozen voor een TSO voor waterstof, in 

dit geval krijgt Gasunie die rol. Dat lijkt een verstandige keuze wanneer een deel van 

de bestaande gasinfrastructuur daarvoor gebruikt wordt. Voor de ontwikkeling van de 

waterstofmarkt zijn daarnaast andere randvoorwaarden nodig: 

• Een toegankelijke, effectieve en efficiënte infrastructuur 

• Een duidelijke en voorspelbare uitrolstrategie van elektrolysers. 

• Helderheid over het subsidie-instrumentarium. 

• Snelle duidelijkheid over de aangekondigde EU-normering van het aandeel 

hernieuwbare waterstof in de industrie en mobiliteit en duidelijkheid over de 

implementatiewijze in Nederland. 

 
17 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/29/voortgang-ordening-en-ontwikkeling-waterstofmarkt  

Is het huidige beleid voldoende? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/29/voortgang-ordening-en-ontwikkeling-waterstofmarkt
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• Een goed systeem van certificering, o.a. voor geïmporteerde waterstof (van buiten 

de EU).  

• Duidelijkheid over welke vormen van waterstof gebruikt mogen worden in 

verschillende situaties, bijvoorbeeld als het gaat over het afnamedoel van waterstof 

in de industrie. De CDA-fractie is van mening dat, naast waterstof uit zon en wind, 

ook waterstof uit kernenergie gekwalificeerd kan worden als groene waterstof. 

Belangrijk is dat ook private bedrijven waterstofnetten kunnen blijven ontwikkelen. 

Private netten kunnen in specifieke behoeften voorzien wanneer dit gaat over 

waterstof met een specifieke kwaliteit of wanneer het gaat om een distributienet. Het 

kabinet heeft aangegeven nieuwe geografisch afgebakende private waterstofnetten 

te blijven toestaan. Daarbij kan gedacht worden aan een vergelijkbaar regime als bij 

een zogenaamd ‘gesloten distributiesysteem’ (GDS), waarbij er een ontheffing wordt 

gegeven voor de aanwijzing van een netbeheerder en de verplichtingen jegens 

derden. 

 

 

 

Voor waterstof heeft het kabinet vrij snel de keuze gemaakt om Gasunie de TSO te 

laten zijn. Maar ook hier zitten risico’s op negatieve effecten. Want wie zorgt ervoor dat 

Gasunie de juiste keuzes maakt? Dat lijkt op dit moment niet goed geregeld. Daar is 

weinig toezicht op. Verschillende marktpartijen zijn van mening dat bijvoorbeeld de 

waterstofbackbone niet op de meest maatschappelijk optimale manier wordt 

uitgebouwd. Het hergebruik van bestaande buisleidingen door Gasunie is logisch, 

maar hoeft toch niet maatschappelijk optimaal te zijn. De wens om bestaande 

buisleidingen te gebruiken is vanuit het perspectief van Gasunie begrijpelijk, maar is 

het ook voor de maatschappij optimaal? Dat hoeft niet zo te zijn. Door het hergebruik 

van bestaande buisleidingen, bijvoorbeeld, is de waterstof die geleverd wordt aan 

verbruikers minder zuiver en dat betekent dat zuiveringsinstallaties bij de verbruiker 

nodig zijn. Ook daar moeten dus extra investeringen worden gedaan. Is daar op het  

Overheidsfalen 
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niveau van totale systeemkosten goed aangerekend? Is dit maatschappelijk optimaal? 

Ook de fasering die Gasunie kiest voor de opbouw van de waterstofbackbone wordt 

bediscussieerd. Zo lijkt het sommige partijen logischer om in Rotterdam, waar een 

grote waterstofconsumptie voorzien wordt, te beginnen met de waterstofbackbone. 

De kwaliteitseisen van de waterstof die door de backbone zal gaan stromen, is 

eveneens een punt van discussie. Wie bepaalt deze kwaliteitseisen en is deze keuze 

het meest maatschappelijk optimaal? En wie bepaalt de tariefstructuur en tarieven? 

Ook hier is het dus belangrijk dat Gasunie bij de les wordt gehouden door o.a. de 

representatieve organisaties en door regulering t.a.v. gereguleerde derdentoegang. 

Representatieve organisaties vervullen een belangrijke rol door het inbrengen van 

kennis en de vertegenwoordiging van de belangen van de potentiële verbruikers. 

De Delta Corridor is ook voor waterstof een ingewikkeld dossier. Hoe houden we 

snelheid in dit project en voorkomen we dat door het instappen van Gasunie 

vertraging oplevert? Wellicht dat een instap op een later moment een oplossing kan 

bieden. 

 

 

De keuze voor een landelijke waterstof-TSO is verstandig en ook is het logisch dat 

Gasunie deze rol op zich neemt. Tegelijkertijd zijn er terechte zorgen over de 

vertraging die een project als de Delta Corridor kan oplopen. Ook is steeds de vraag: 

wie houdt Gasunie bij de les? Maakt deze staatsdeelneming de meest maatschappelijk 

optimale keuzes? Dit betekent dat het ministerie van EZK een veel sterkere rol als 

regisseur op zich moet nemen en dat zaken als de consultatie van representatieve 

organisaties en gereguleerde derdentoegang in het beleid verankerd moeten worden. 

Het aanwijzen van Gasunie als TSO voor waterstof betekent ook dat de bijbehorende 

regulering op orde moet zijn. 

 

Afweging 



 
 

      

 

DISCUSSIENOTITIE 

20 

 

 

De marktordening van waterstof en CCS is geen makkelijk onderwerp. Veel 

gezichtspunten zijn mogelijk. We hebben er bewust voor gekozen om dit document 

een discussienotitie te noemen, omdat we graag het debat over de inhoud willen 

blijven voeren met alle betrokken partijen. Dit kan tot verdere aanscherping of 

aanpassing van bovenstaande standpunten leiden. Niemand heeft op dit punt immers 

de waarheid helemaal in pacht. 
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Hoe organiseren we de markt zodanig dat het optimale resultaat voor de maatschappij 

wordt behaald? Dat is de kernvraag.18 Als we het over een optimaal resultaat voor de 

maatschappij hebben, dan hebben we het over het beschermen van publieke 

belangen en het corrigeren van marktfalen. Marktfalen betekent dat de markt 

onvoldoende de publieke belangen beschermt en dus overheidsingrijpen 

gerechtvaardigd is. 

Welke vormen van marktfalen zijn er? 

1. De markt is niet goed in staat uit zichzelf publieke goederen aan te bieden. Publieke 

goederen zijn goederen of diensten die iedereen kan gebruiken en het gebruik 

ervan niet tot schaarste leidt. Denk aan straatverlichting, natuur en defensie. Je 

kunt geen prijs hangen aan het gebruik ervan en dus neemt de overheid hier haar 

verantwoordelijkheid. 

2. Ook natuurlijke monopolies verdienen overheidsingrijpen. Een natuurlijk 

monopolie betekent dat een bedrijf door schaalvoordelen andere bedrijven van de 

markt kan weren. Denk aan netwerksectoren zoals elektriciteit, gas, warmte en het 

spoor. Het is onzinnig om twee elektriciteitsnetten aan te leggen. Een natuurlijk 

monopolie geeft een bedrijf te veel marktmacht en dat betekent dat de overheid 

zal reguleren of de activiteit in eigen handen neemt. 

3. Een andere klassieke vorm van marktfalen is het niet beprijzen van externe effecten. 

Externe effecten zijn effecten die neerslaan bij andere partijen dan de producent of 

consument op de markt in kwestie. De producent of consument betalen daar dus 

niet voor. Dat kunnen positieve of negatieve effecten zijn: milieuvervuiling is een 

negatief extern effect, spillovers van investeringen in innovatie een positief extern 

effect. De overheid kan deze externe effecten daarom beprijzen. 

 

 
18 De tekst is schatplichtig aan de heldere uiteenzetting van marktfalen en publieke belangen zoals verwoord in het rapport van 
SEO ‘Regulering van de Nederlandse warmtevoorziening’: https://www.seo.nl/publicaties/regulering-van-de-nederlandse-
warmtevoorziening. Zie ook het SER-rapport ‘Overheid én markt: het resultaat telt’, 2010: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2010D15189  

BIJLAGE A – marktfalen, publieke belangen, overheidsfalen 

https://www.seo.nl/publicaties/regulering-van-de-nederlandse-warmtevoorziening
https://www.seo.nl/publicaties/regulering-van-de-nederlandse-warmtevoorziening
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2010D15189


 
 

      

 

DISCUSSIENOTITIE 

22 

 

4. Soms heeft de producent of consument te weinig informatie om een goed product 

te kunnen aanbieden of om de waarde van een product goed te kunnen inschatten. 

Dan is er sprake van asymmetrische informatie. 

5. Deze eerste vier vormen van marktfalen zijn de klassieke vormen van marktfalen. 

Deze gaan ervan uit dat markten statisch zijn. Maar een markt die sterk in 

ontwikkeling is, is dynamisch. Daarom zijn er nog twee andere vormen van 

marktfalen. Zo is er trage evenwichtsvorming en dat betekent dat bereiken van de 

optimale markt langer duurt langer dan maatschappelijk wenselijk is. 

6. Tot slot is er het suboptimaal evenwicht. Dat betekent dat de markt zich bevindt in 

een situatie die suboptimaal is, maar daar zonder ingrijpen van de overheid niet 

uitkomt. 

 

 

Overheidsingrijpen kan dus gerechtvaardigd zijn, maar welke instrumenten zijn dan 

het meest geschikt? De overheid kan op tal van manieren ingrijpen. De overheid kan: 

• De tarieven reguleren 

• Eisen stellen aan de organisatiestructuur 

• Eisen stellen aan het eigendom (publiek eigendom) 

• Eisen stellen aan de toegang tot infrastructuur 

• Beprijzen via belastingen en subsidies 

• Een universele dienstverlening verplichten 

• Kwaliteitseisen stellen 

• Garanties afgeven 

Maar overheidsingrijpen is niet altijd zonder problemen. Er kan namelijk ook sprake 

zijn van overheidsfalen en de overheid moet dus altijd de maatschappelijke baten van 

beleid afwegen tegen de maatschappelijke kosten. Vormen van overheidsfalen zijn: 

1. De overheid beschikt over te weinig informatie 

2. De overheid voelt geen marktdruk en kan dus inefficiënt zijn of worden 

Beleidsinstrumenten en overheidsfalen 
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3. De overheid kan ook niet-rationeel gedrag vertonen en inconsistent zijn 

4. Overheidsingrijpen kan leiden tot marktverstoring 

Het is dus van cruciaal belang dat steeds de volgende afweging plaatsvindt: 

1. Wat zijn de belangrijkste publieke belangen en op welke wijze en door wie kunnen 

deze het beste worden geborgd? 

2. Is er sprake van marktfalen en zo ja, welke vorm van marktfalen? 

3. Welke vorm van overheidsingrijpen is het meest geschikt om het marktfalen te 

corrigeren? 

4. Wegen de maatschappelijke baten van overheidsingrijpen om het marktfalen te 

corrigeren op tegen de maatschappelijke kosten die het overheidsfalen met zich 

meebrengt? 

 


