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Innovatiefonds Europese Unie kent 108 miljoen euro 
toe aan project FUREC – van afval tot waterstof  
 
• FUREC bestaat uit twee in Limburg te bouwen installaties die huishoudelijk restafval 

omzetten in circulaire en groene waterstof 

• Waterstof uit niet-recyclebare vaste afvalstromen bespaart in 10 jaar tijd ongeveer 3,6 
miljoen ton CO₂  

• Definitieve investeringsbeslissing door RWE verwacht in 2024 

 

Geertruidenberg, 19 januari 2023 

 
Het FUREC-project van RWE, dat circulaire en groene waterstof wil produceren uit niet-
recyclebaar vast huishoudelijk afval in Limburg, heeft een financiering van 108 miljoen euro 
ontvangen van het Innovatiefonds van de EU. Roger Miesen, CEO van RWE Generation, nam de 
financieringsovereenkomst vandaag in ontvangst op de Financing Innovative Clean Tech 
Conference in Brussel, België.  
 
De financiering door het Innovatiefonds van de EU is een cruciale mijlpaal voor de voortgang 
van het FUREC-project, aangezien er een totale investering van meer dan 600 miljoen euro 
nodig is om het hele project uit te voeren. Dankzij deze toegezegde financiering kan RWE in volle 
vaart door met de verdere ontwikkeling van het project, zoals het verkrijgen van de nodige 
toestemmingen en vergunningen. Tegelijkertijd gaat het bedrijf contracten afsluiten met 
leveranciers voor de installaties, potentiële afnemers van waterstof en CO₂ en bedrijven die 
afval in geschikte hoeveelheden en kwaliteit leveren. Een definitief investeringsbesluit moet in 
2024 worden genomen. 

Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE: "FUREC is een uitstekend voorbeeld van de 
circulaire economie op zijn best, waarbij afval wordt gebruikt voor de productie van 
waterstof. De toezegging van het Innovatiefonds van de Europese Unie (EU) laat dit zien en 
onderstreept dat RWE met dit project een belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
koolstofvrij maken van de economie. Voor de chemische industrie biedt waterstof een groot 
potentieel om het productieproces van grondstoffen duurzamer te maken. Dit is waar ons 
project om de hoek komt kijken. Met FUREC faciliteren we de ontwikkeling van een centrum 
voor de circulaire economie in de provincie Limburg. Tegelijkertijd stellen we de chemische 
industrie in staat haar CO₂-uitstoot te verminderen. Dankzij FUREC kan Limburg als 
blauwdruk dienen voor andere locaties in Nederland en in Europa." 
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Fuse Reuse Recycle (FUREC) 
Als onderdeel van het FUREC-project is RWE van plan een voorbehandelingsinstallatie te 
bouwen in Zevenellen (Limburg) om niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval om te zetten in 
vaste teruggewonnen brandstofpellets. De installatie zal ongeveer 700.000 ton huishoudelijk 
afval per jaar verwerken, waarvan ongeveer 50% van biogene oorsprong zal zijn (bijvoorbeeld 
textiel, papier). Dit komt overeen met de hoeveelheid VSA die jaarlijks door ongeveer twee 
miljoen mensen wordt geproduceerd. 
 
De grondstofpellets uit de voorbehandelingsinstallatie zullen vervolgens worden omgezet in 
waterstof in een tweede RWE-fabriek die het bedrijf zal bouwen op het industrieterrein 
Chemelot in Limburg. De fabriek zal naar verwachting 54.000 ton waterstof per jaar 
produceren. Ter vergelijking: dit komt overeen met de opbrengst van een 700 megawatt 
offshore windpark met gekoppelde elektrolysers.  
 
Door het gebruik van deze waterstof zal de industrie op Chemelot het aardgasverbruik met 
meer dan 280 miljoen kubieke meter per jaar kunnen verminderen. Dit komt overeen met de 
helft van het jaarlijkse binnenlandse gasverbruik in Limburg. Hiermee wordt ongeveer 400.000 
ton CO₂ per jaar bespaard. De bij de waterstofproductie vrijkomende CO₂ wordt afgevangen en 
kan worden opgeslagen of eventueel in de toekomst door de industrie als grondstof worden 
gebruikt. De waterstof zal ofwel lokaal op het industrieterrein van Chemelot worden afgezet of 
worden getransporteerd naar industriële bedrijven in Rotterdam en het Ruhrgebied. FUREC 
bereidt de nodige netaansluitingen voor op de waterstof- en CO₂-infrastructuur. 
 
EU Innovatiefonds 
FUREC ontvangt financiering uit het EU-innovatiefonds, dat voor 100% wordt gefinancierd 
door het EU-emissiehandelssysteem (ETS). Het fonds zal naar verwachting ongeveer 38 miljard 
euro steun verlenen voor de commerciële demonstratie van innovatieve koolstofarme 
technologieën in de periode 2020-2030, met als doel industriële oplossingen op de markt te 
brengen die Europa koolstofvrij maken en de overgang naar klimaatneutraliteit ondersteunen. 
 
Belangrijke motor voor economie in Europa 
FUREC is revolutionair op het gebied van CO₂ -reductie, waterstofproductie en afvalbeheer: 
het vergemakkelijkt het ontsluiten van het enorme potentieel van de circulaire economie om de 
klimaatdoelstellingen van de EU te halen. RWE ziet FUREC als een blauwdruk voor de 
toekomstige uitrol op andere locaties in Nederland en Europa. De provincie Limburg, waar 
industrieterrein Chemelot is gevestigd, heeft de ontwikkeling van FUREC de afgelopen jaren met 
grote belangstelling gevolgd. 
 
Meer informatie over FUREC is te vinden op de website. 
 
 
 
 
 

https://benelux.rwe.com/projecten/furec
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Voor meer informatie: Marjanne van Ginkel-Vroom  
Media Relations RWE Benelux 
T +31 6 11 4137 72 
E marjanne.van.ginkel@rwe.com  
 

 
RWE  

RWE leidt de weg naar een groene energiewereld. Met een veelomvattende investerings- en groeistrategie willen we in 2030 onze 
krachtige, groene opwekcapaciteit internationaal hebben uitgebreid tot 50 gigawatt. We investeren daarvoor dit decennium 50 
miljard euro bruto. De portefeuille is gebaseerd op wind-op-land, wind-op-zee, zon, waterstof, batterijopslag, biomassa en gas. 
RWE Supply & Trading levert energieoplossingen op maat voor grote klanten. RWE heeft vestigingen in de aantrekkelijke markten 
van Europa, Noord-Amerika en de regio Azië-Pacific. We zijn bezig met een verantwoorde uitfasering van kernenergie en steenkool. 
RWE heeft wereldwijd zo'n 19.000 mensen in dienst en heeft een duidelijk doel voor ogen: klimaatneutraal in 2040. Op weg daar 
naartoe hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld voor alle activiteiten die broeikasgasemissies veroorzaken. Het Science 
Based Targets-initiatief bevestigt dat deze emissiereductiedoelstellingen in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs. 
Geheel in de geest van het doel van de onderneming: Our energy for a sustainable life.  
 
Toekomstgerichte verklaring 
Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen. Deze verklaringen weerspiegelen de huidige opvattingen, 
verwachtingen en veronderstellingen van het management, en zijn gebaseerd op informatie waarover het management 
momenteel beschikt. Toekomstgerichte verklaringen bieden geen garantie voor het optreden van toekomstige resultaten en 
ontwikkelingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Daadwerkelijke toekomstige resultaten en 
ontwikkelingen kunnen als gevolg van diverse factoren wezenlijk afwijken van de in dit document uitgesproken verwachtingen en 
veronderstellingen. Deze factoren omvatten voornamelijk veranderingen in de algemene economische en concurrentiële omgeving. 
Bovendien beïnvloeden de ontwikkelingen op de financiële markten en de wisselkoersen, alsook wijzigingen in de nationale en 
internationale wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot fiscale regelgeving, en andere factoren de toekomstige resultaten en 
ontwikkelingen van de vennootschap. Noch de vennootschap, noch een van haar gelieerde ondernemingen verbindt zich ertoe de 
verklaringen in dit persbericht bij te werken. 
 
Gegevensbescherming 

De persoonsgegevens die in verband met de persberichten worden verwerkt, worden verwerkt met inachtneming van de wettelijke 
voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien u niet langer geïnteresseerd bent in het ontvangen van persberichten, kunt u ons 
dat meedelen via Datenschutz-kommunikation@rwe.com. Uw gegevens worden dan gewist en u ontvangt van ons in dit verband 
geen verdere persberichten meer. Als u vragen hebt over ons gegevensbeschermingsbeleid of de uitoefening van uw rechten op 
grond van de GDPR, kunt u contact opnemen met datenschutz@rwe.com.  

 

mailto:marjanne.van.ginkel@rwe.com
mailto:Datenschutz-kommunikation@rwe.com
mailto:datenschutz@rwe.com

