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Opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat aan 
de bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie 

 
• Opdracht: Organiseer een halfjaarlijkse bestuurlijke rondetafelbijeenkomst ‘Waterstof en 

Groene Chemie’ tussen sectorvertegenwoordigers (bedrijfsleven en kennispartijen) om als 
katalysator de samenwerking op het gebied van waterstof en groene chemie op te schalen en 
‘de stand van het land’ op te maken.  
 

• Rol rondetafel: 
- Katalysator voor de opschaling op het gebied van waterstof en groene chemie. 
- Periodiek de ‘stand van het land’ opmaken. 
- Brengt stakeholders van bedrijven en kennispartijen met elkaar in contact en ondersteunt 

hen bij het gezamenlijk formuleren en uitwerken van ambities. 
- Stelt mijlpalen op richting 2030 en 2050 en stelt deze bij waar en wanneer nodig.  
- Adviseert EZK en andere betrokken stakeholders over innovatie, human capital, 

maatschappelijke inbedding, systeemintegratie, samenhangende ketenaanpak, 
ontwikkeling maakindustrie en internationale samenwerking op gebied van waterstof en 
groene chemie. 

- Organiseert gezamenlijk en wederzijds commitment. Voor de deelnemers betekent dit 
het committeren door investeringsbereidheid (zowel in tijd als financieel) te tonen. De 
overheid geeft daarbij commitment op de randvoorwaarden.  

- Is een adviesorgaan voor het Nationale Groeifondsprogramma GroenvermogenNL (en 
toekomstige direct verwante grootschalige nationale initiatieven). De rondetafel wordt 
gebruikt om privaat commitment te organiseren voor een succesvolle uitvoering van 
GroenvermogenNL. 

- Ondersteunt het Nationaal Waterstof Programma (NWP) door als relevante sectoren 
gezamenlijke ontwikkelrichtingen vast te leggen en door sectorambities om te zetten in 
afspraken.  

 
• Gewenst resultaat: Een highlevel advies- en uitvoeringsorgaan voor Waterstof en Groene 

Chemie dat adviseert aan het GroenvermogenNL programma en het Nationaal Waterstof 
Programma ondersteunt op het gebied van innovatie en benodigde infrastructuur, human 
capital, maatschappelijke inbedding, systeemintegratie, samenhangende ketenaanpak, 
ontwikkeling maakindustrie en internationale samenwerking en bijdraagt door middel van 
programmering en investeringen om de Nederlandse klimaatambities te realiseren. 
 

• Opdrachtgever: EZK samen met topsectoren Energie, Chemie en HTSM. 
 

• Opdrachtnemer: ECCM-commissie in opdracht van de topsectoren Energie, HTSM en Chemie; 
op dit moment specifiek: Richard van de Sanden, Marco Waas en Hans van der Weijde als 
trekkers (door het voorzitterschap is EZK nauw betrokken bij de ondersteuning en organisatie 
van de rondetafel).   
 

• Rolverdeling:  
Host 
rondetafel 

EZK (DG’s van K&E en B&I zijn voorzitters van de rondetafel) 

Werkgroep 
namens 
deelnemers 

Tijdens de eerste rondetafel is elke deelnemer gevraagd om een 
afgevaardigde aan te leveren als contactpersoon om actiepunten tussen 
twee rondetafels mee op te pakken.  

Deelnemers Een representatieve afvaardiging vanuit nationaal perspectief: C-level 
management bij bedrijven en kennispartijen die een grote rol spelen in het 
veld van waterstof en groene chemie in NL:  
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- Sectoren energie, chemie, HTSM 
- Bedrijven: grote internationale spelers en MKB 
- Academische en toegepaste kennisinstellingen (TO2, HBO en MBO) 
- Geografische spreiding – alle regio’s. 
- Topsectoren Energie, Chemie, HTSM 
- NWP-voorzitter (in aanloop naar NWP de CSWW-vz) 
- GroenvermogenNL-voorzitter (a.i. ingevuld door Paulien Herder) 
- Voorzitter ECCM als initiërende partij in opdracht van de 

topsectoren. 
 

De deelnemerslijst is bijgevoegd.  
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Deelnemers bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie – 23 juni 2021 
 

Naam Bedrijf/instelling: 
Focco Vijselaar (vz) DG Bedrijfsleven en Innovatie, EZK 
Sandor Gaastra (vz) DG Klimaat en Energie, EZK 
Manon Janssen Boegbeeld TSE en voorzitter MI-team Industrie en 

themateam Energietransitie en Duurzaamheid 
Marc Hendrikse Boegbeeld HTSM en voorzitter themateam 

Sleuteltechnologieën 
Emmo Meijer Boegbeeld TS Chemie en voorzitter MI-team 

Circulaire Economie 
Richard van de Sanden Voorzitter ECCM commissie, trekker rondetafel 
Marco Waas Lid ECCM commissie, trekker rondetafel 
Hans van der Weijde Lid ECCM-commissie, trekker rondetafel 
Paulien Herder Technisch voorzitter ‘GroenvermogenNL’ 
Jörg Gigler Vz. CSWW, lid ECCM-cie en dir. TKI Nieuw Gas/TSE 
Peter Molengraaf Voorzitter MI-team Systeemintegratie 

  
CEO-NL/CTO (niveau) bedrijven  
Tom van Aken Avantium, CEO 
Anton van Beek DOW, president-directeur Dow Benelux 
Jurgen Hoekstra BASF, VP BASF Benelux en MD BASF Nederland 
Marcel Galjee VP & Managing Director Energy & New Business 
Adam Middleton Siemens Energy,  Managing Director 
Annemarie Manger Director Sustainability Tata Steel Europe 
Martijn Hagens Vattenfall, CEO Vattenfall Nederland 
Michael Schlaug Yara Sluiskil, Managing Director Yara Sluiskil 
Marjan van Loon Shell, resident-directeur van Shell Nederland 
Guustaaf Savenije VDL, CEO VDL ETG 
Steven Engels Ørsted, General Manager Benelux 
Marinus van Driel HyGear, CEO 
Maria Fennis HyET Hydrogen, CEO 
Gert-Jan de Geus OCI Nitrogen, CEO 
Jan-Paul Dijckmans TenneT, Director Strategy & Partnerships 
Ulco Vermeulen Gasunie 

  
Vertegenwoordiging van kennisinstellingen  
Paul de Krom voorzitter RvB TNO 
Marcel Levi voorzitter RvB NWO 
Tim van der Hagen voorzitter CvB Technische Universiteit Delft 
Ciska Wijmenga Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen 
Rob Verhofstad CvB voorzitter HAN University of Applied Sciences 
Hans Vossensteyn Director Saxion Research & Graduate School 
vervangt Anka Mulder 
 

Voorzitter van excutive board Saxion HBO 
 

De voorzitter van de MBO Raad is op een laat moment uitgenodigd en sluit vanaf de derde rondetafel 
aan. 
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