
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Onderzoeksidee 

Opkomende veiligheidsrisico’s als 

gevolg van de energietransitie  

Wat zijn de nieuwe veiligheidsrisico’s bij 

bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen 

als gevolg van de energietransitie en hoe gaan 

we die beheersen? 
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Opkomende veiligheidsrisico’s als gevolg van de energietransitie 
 

Risicothema 

Risk | Control | Assurance / Opkomende risico’s in relatie tot Transities 

 

Uitgangspunten 

 

Nieuwe risico’s als gevolg van de energietransitie. 
Door de energietransitie zullen bestaande technieken voor het opwekken van energie 

worden vervangen door andere, relatief nieuwe technieken of methoden. Elektriciteit zal 

vaker en verregaander gebruikt gaan worden als duurzame energiebron in de 

procesindustrie, bijvoorbeeld als alternatief voor fornuizen die nu gestookt worden met 

fossiele brandstoffen of als energiebron bij productscheiding. Een andere ontwikkeling is 

opvang van CO2 en dit gebruiken als grondstof voor het maken van nieuwe chemische 

producten of brandstoffen voor alternatieve energie opwekking.  

Andere ontwikkelingen in de energietransitie zijn gaande op gebied van energiewinning, -

opslag, -transport en -distributie, zoals met betrekking tot waterstof en andere duurzame 

energiebronnen, zoals wind (turbines), zon (panelen) en geothermie.1 

 

Al deze ontwikkelingen en nieuwe technieken leiden tot nieuwe procesveiligheidsrisico’s 

en vragen om (nieuwe) beheersmaatregelen en nieuwe veiligheidsconcepten 

(standaards) voor de industrie. Om veilig te kunnen blijven werken moeten mensen in de 

industrie leren omgaan met die veranderingen. Dat is niet altijd eenvoudig. Het vraagt 

tijd, aandacht en inzet van veiligheidsprofessionals en toezichthouders.  

 

Toelichting elektrificatie.  

Elektriciteit zal mogelijk vaker en verregaander gebruikt gaan worden als duurzame 

energiebron in de procesindustrie, bijvoorbeeld als alternatief voor fornuizen die gestookt 

worden met fossiele brandstoffen. Elektriciteit zou bijvoorbeeld ook meer gebruikt 

kunnen gaan worden als energiebron bij productscheiding. Deze nieuwe technieken 

leiden tot nieuwe procesveiligheidsrisico’s en de risicobeheersing ervan, en mogelijk 

nieuwe veiligheidsstandaarden voor de industrie. 

 

Voorbeelden van opkomende risico’s als gevolg van de energietransitie: 

a. Zon: brand, toxische deeltjes (zonnepanelen)  

b. Wind: brand, fragmenten (windturbines) 

c. Waterstof:  

• Productie: brand, explosie, DDT, In Equipment Detonation (elektrolyse) 

• Opslag/transport: binden H2 aan andere stof (b.v. tolueen, komst LOHC’s) 

• Afleveren/toepassen: transport, afleverstations, maatschappij (publieke ruimte) 

d. CO2 (opslag en productie van synthetische brandstof): verstikking, toxisch 

e. (Super) Batterijen (incl. battolysers): brand, thermal runaway, toxisch gas/rook, 

explosie, elektrocutie 

f. Nieuwe technologie (b.v. vergassing, elektrolyse): brand, explosie, toxisch 

g. Nieuwe (biobased) brandstoffen: potentiële impact in de procesindustrie. 

 

 
1 Deze onderwerpen zijn vooralsnog heel globaal en zullen i.o.m. de SDN-koplopers nader worden uitgewerkt. 
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Onderzoeksvraag 

Wat zijn verwachte veranderingen in de (proces)industrie als gevolg van de energietransitie, zoals 

bijvoorbeeld op gebied van elektrificatie of andere bronnen als alternatief voor fossiele brandstoffen?  

Tot welke nieuwe incident-scenario’s zou dit kunnen leiden, welke beheers systemen bestaan er al of 

zouden verder ontwikkeld moeten worden? 

 

Verwacht Resultaat 

Literatuurstudie naar nieuwe mogelijkheden voor grootschalig gebruik van elektriciteit in 

de procesindustrie, risico’s en beheersing daarvan. 
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