
Onlangs presenteerde de VNCI het rapport ‘Chemistry for Climate’, dat laat zien 
hoe de Nederlandse chemie de klimaatambities wil halen en dat als input dient 
voor het komende Klimaatakkoord. Dit is een voorlopige apotheose van een jaren 
geleden gestart proces. Een overzicht.  
Tekst: Igor Znidarsic 

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Routekaart Chemie 2030
De VNCI overhandigt het ministerie van EL&I de 
‘Routekaart Chemie 2030’, met de ambitie om 
de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 
procent te reduceren (ten opzichte van 2005). 
Waar de meeste sectoren en de overheid een-
zijdig focussen op energie-efficiency, pleit de 
VNCI voor sturing op CO2-reductie.

SER Energieakkoord
De VNCI heeft gedurende 
negen maanden deelgeno-
men aan de onderhandelin-
gen voor het ‘SER Energie-
akkoord voor duurzame 
groei’ en bracht onder meer 
verduurzaming van grond-
stoffen als oplossingsrich-
ting onder de aandacht. Dit 
kreeg een plek in het 
akkoord onder de noemer 
‘cascadering van biomassa’, 
het zo volledig en hoogwaar-
dig mogelijk benutten van 
biomassa. 

SPiCE3
De VNCI partici-
peert in SPiCE3, 
een door Cefic 
gecoördineerd plat-
form gericht op 
kennisdeling van 
best practices en 
tools, en op natio-
nale wetgeving rond 
energie-efficiëntie. 
De VNCI organi-
seert workshops en 
levert vanuit de 
lidbedrijven best 
practices aan.

Brief aan Kamerfracties
Hernieuwbare grondstoffen en 
cascadering staan op de 
agenda van een algemeen 
overleg in de Tweede Kamer. 
De VNCI heeft bij de Kamer-
fracties bepleit om bij minister 
Kamp aan te dringen om de 
inzet van hernieuwbare grond-
stoffen te stimuleren.

Streefbeeld 2030
In ‘Streefbeeld voor de 
Nederlandse chemi-
sche sector in 2030’ 
schetst de Topsector 
Chemie een haalbaar 
perspectief voor de 
chemiesector in 2030. 
De chemie heeft onder 
meer de ambitie om in 
2030 15 procent van de 
koolstofbron voor de 
chemie biobased en 10 
procent (chemisch) 
gerecycled ingevuld te 
hebben. 

Klimaatakkoord
In Parijs onderte-
kenen 195 landen, 
waaronder Neder-
land, het VN Kli-
maatakkoord. Een 
van de belangrijk-
ste punten is dat de 
gemiddelde tempe-
ratuur op aarde 
niet meer dan 2 
graden Celsius 
mag stijgen, waar-
bij het streven 
maximaal 1,5 graad 
is.

STUREN OP 
CO2-REDUCTIE
De VNCI pleit ervoor om 

bij de aanpak van het kli-
maatprobleem te sturen 

op CO2-reductie.

CLUSTERVERSTERKING
De zes chemieclusters in Nederland 

spelen een belangrijke rol in het 
duurzaamheidsbeleid. Speerpunt is 

samenwerking, ook met andere 
sectoren.

Rondetafelgesprek met Kamp
De VNCI komt met een ‘addendum’ op de in 2012 gepubliceerde studie ‘The Chemical Industry 
in the Netherlands: World leading today and in 2030-2050’. Aanleiding is de nadelige economi-
sche impact van de schaliegasrevolutie in de VS op de chemie in Nederland. Een rondetafel-
gesprek met minister Kamp resulteert in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het 
belang van de chemische industrie voor Nederland onderstreept en toezegt zich in te zetten 
voor het verbeteren van de concurrentiekracht door versterking van de chemieclusters.

Commissie Willems
De door Kamp in het leven geroepen Commissie Willems, onder 
leiding van oud-VNCI-voorzitter Rein Willems, presenteert het 
actieplan ‘Chemiecluster op stoom’ voor ‘economische struc-
tuurversterking’ van het chemiecluster Eemsdelta. Het is 
gericht op verduurzaming, werkgelegenheid, kennisontwikke-
ling en innovatie. 

Bijeenkomst met clusters
De VNCI bezoekt samen met EZ de overige 
clusters. Er vinden gesprekken plaats in 
Emmen, Zeeland, Rotterdam en Geleen. 
De ervaringen met de clusters worden 
besproken op een gezamenlijke bijeen-
komst ter voorbereiding van een rondeta-
felgesprek met minister Kamp.

Tweede ronde-
tafelgesprek
Het rondetafelge-
sprek met minister 
Kamp verloopt 
wederom con-
structief.

PILOTS EN DEMO’S
Technologieën die een hoge CO2-emissiereductie mogelijk 

maken moeten (verder) worden ontwikkeld en zo snel 
mogelijk grootschalig ingezet. In de veelal lange ontwikke-

lingsfase, wanneer ze nog niet rendabel zijn, is (tijdelijke) 
overheidssteun nodig.

Stakeholderbijeenkomst
Het ondersteunen van grootschalige pilots en demo’s is een van de 
onderwerpen die de VNCI inbrengt in een stakeholderbijeenkomst ter 
voorbereiding op de Raad Concurrentievermogen tijdens het Neder-
lands voorzitterschap van de EU.

Wensenlijstje voor informateur
Een inventarisatie van de VNCI laat zien dat de Nederlandse chemie rond dertig projecten telt voor pilotplants en demofabrieken 
die onder meer gebaseerd zijn op hernieuwbare grondstoffen. In een wensenlijstje voor de informateur van het nieuwe kabinet 
stelt de VNCI dat opschaling van deze nieuwe duurzame productietechnieken zonder steun van de overheid niet van de grond zal 
komen. De VNCI pleit voor risicoafdekking in de vorm van garantstellingen voor de (door de lange ontwikkelingstrajecten vaak 
grote) financiële risico’s.  

Verkiezingspamflet
In de aanloop naar 
de Tweede Kamer-
verkiezingen bepleit 
de VNCI in het ver-
kiezingspamflet 
‘Sterke Chemie & 
Duurzame Wereld’ 
een regeerakkoord 
dat beleid formuleert 
met de juiste prik-
kels voor innovatie, 
verduurzaming en 
vestigingsklimaat.

Energiedialoog
De VNCI levert input voor 
de Energiedialoog, over 
de periode 2012-2050 
(het SER Energieakkoord 
gaat tot 2023) en stuurt 
aan op één integraal 
beleid voor broeikasgas-
reductie. In de discussies 
maakt de VNCI zich sterk 
om zaken als restwarm-
tebenutting en vergroe-
ning van materialen te 
laten meetellen als 
‘finale energiebespa-
ring’.

CONVENANTEN 
MEE- en MJA3-convenanten zijn volgens de 
VNCI een effectief instrument om een grote 

groep bedrijven te activeren op het gebied 
van energie-efficiency.

MEE- en MJA3-convenanten behouden
Ondanks diverse politieke bedreigingen, slaagt de VNCI erin 
om de MEE- en MJA3-convenanten, een praktische invulling 
van de Europese Energy Efficiency Directive, te behouden. 
Hierdoor kan een grote groep chemiebedrijven het geza-
menlijke doel van energie-efficiency blijven nastreven.

Inspiratiedocument
De VNCI publiceert het ‘Inspiratiedocument EEP 2017-
2020’, een overzicht van innovaties en technieken als 
inspiratie voor de Energie Efficiency Plannen voor de 
periode 2017-2020 voor de MJA3- en MEE-convenan-
ten.

Energiebesparingsprojecten
De VNCI maakt samen met haar leden als 
onderdeel van het SER Energieakkoord 
een inventarisatie van potentiële energie-
besparingsprojecten.
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SPiCE3
De VNCI participeert in 
SPiCE3, een door Cefic 
gecoördineerd plat-
form gericht op ener-
gie-efficiëntie.

JANUARI 2014

7 maart 2018: Colette Alma en Reinier Gerrits van de VNCI overhandigen 
minister Wiebes her rapport ‘Chemistry for Climnate’.

Hogetemperatuurwarmte
Onderdeel van de Energieagenda 
is de Transitieroute Hogetempera-
tuurwarmte 2050. Hierin onder-
zoekt de overheid met een groot 
aantal marktpartijen, waaronder 
de chemische industrie, duurzame 
alternatieven voor industriële pro-
cessen. De VNCI levert uitge-
breide input, vanaf medio 2017 
onder meer vanuit de Routekaart 
2050, die Ecofys en Berenschot in 
opdracht van de VNCI aan het 
opstellen zijn.

Brief aan formateur
Na de Tweede Kamerverkiezingen pleit de 
VNCI in een brief aan de formateur voor 
sturing op CO2-reductie, de oprichting van 
een nationale investeringsbank gericht op 
verduurzaming en voortzetting van het Top-
sectorenbeleid. “Door een eenzijdige focus 
van het Nederlandse klimaatbeleid op 
duurzame energieopwekking, laat de over-
heid kansen liggen”, stelt VNCI-directeur 
Colette Alma in een persbericht. “Daarom 
vragen wij de informateur om in het regeer-
akkoord CO2-reductie als primair sturings-
instrument op te nemen.”

Kick-off Routekaart 
2050
Tijdens het VNCI 
Jaarevent vindt de 
kick-off plaats van 
de ‘Routekaart 
2050’, het rapport 
dat ‘Chemistry for 
Climate - Acting on 
the need for speed’ 
zal gaan heten.

Regeerakkoord
De onderhandelaars van 
VVD, CDA, D66 en Chris-
tenUnie presenteren een 
regeerakkoord met een 
stevige klimaatambitie. 
De drie door de VNCI bij 
de informateur bepleite 
hoofdpunten zijn erin 
terug te vinden.

Brief Kamp aan Tweede Kamer
Kamp stuurt de Tweede Kamer een brief over het ‘Concurrentie-
vermogen van de Nederlandse chemische industrie’, waarin hij 
meldt dat voor zowel Zuid-Limburg (Chemelot) als Rotterdam (Bot-
lek, Europoort, Pernis, Maasvlakte 2 en Moerdijk) medio 2015 door 
bedrijfsleven en overheden een traject is gestart om deze clusters 
te versterken. De VNCI draagt inhoudelijk bij aan onder meer de 
visieontwikkeling van Chemelot, ontwikkeling van de RIG-subsidie 
in Delfzijl en het Actieplan voor Rotterdam/Moerdijk.

Input voor Energiedialoog
Een bijeenkomst met alle 
clusters levert input voor de 
Energiedialoog en de Ener-
gieagenda. In alle chemie-
clusters wordt aan projecten 
rondom reststromen en 
warmte gewerkt, waarbij de 
VNCI is betrokken.

Derde rondetafelgesprek
Vertegenwoordigers van de 
chemische industrie spreken 
met minister Kamp over con-
currentiekracht, innovatie en 
maatschappelijke waarde. 
Afgesproken wordt om de 
clusterversterkende activitei-
ten te continueren.

INTERNATIONALE 
SAMENWERKING

Internationale samenwerking is nodig 
om de beoogde klimaatdoelen te halen.

Eerste rondetafelgesprek
Een van de actiepunten 
van het eerste rondetafel-
gesprek met Kamp is nau-
were internationale 
samenwerking.

Nederland en Vlaanderen
De VNCI en Vlaamse zusterorganisatie essenscia brengen een rapport 
uit over de uitdagingen van de chemie in Nederland en Vlaanderen van-
wege de hoge energie- en grondstofkosten. Het rapport geeft aanbeve-
lingen aan de twee overheden met als doel om een gezamenlijk pakket 
met actiemaatregelen vanuit overheid en industrie te presenteren.

Invest-NL opgericht
Het kabinet richt investeringsinstelling Invest-NL op, met 
een kapitaal van 2,5 miljard euro. Ondernemers kunnen 
hier bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, 
exportkredietverzekeringen en internationale financie-
ringsprogramma’s.

Input voor Energiedialoog
De VNCI levert via bijeenkomsten en een stakeholderdialoog input aan de 
Energiedialoog, georganiseerd door het ministerie van EZ, die de basis 
vormt voor de Energieagenda. De VNCI pleit voor CO2 als sturing in toe-
komstig beleid en voor verruiming van financieringsmogelijkheden voor 
(grootschalige) pilots en demo’s.

Addendum 9 PJ
Veel aangedragen energiebesparingsprojecten voldoen niet aan de strikte definitie ‘finale energiebespa-
ring’. De energie-intensieve industrie sluit met Kamp een akkoord (Addendum 9 PJ) dat zal leiden tot een 
extra energiebesparing van 9 petajoule in 2020, boven op de afspraken in het MEE-convenant. Hiermee 
geeft zij invulling aan de verplichting in het SER Energieakkoord. De VNCI bereikt een overeenkomst 
gericht op het individueel commitment van bedrijven aan het realiseren van een deel van de extra 9 PJ 
energiebesparing en begeleidt de leden actief bij het proces.
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‘Chemistry for Climate’
Na uitvoerige interne en externe vali-
datiesessies lanceert de VNCI ‘Chem-
istry for Climate’. Het rapport, dat 
wordt aangeboden aan minister Wie-
bes, laat zien hoe de Nederlandse 
chemische industrie de klimaatambi-
ties wil halen en dient als input voor de 
onderhandelingen voor het 
Klimaatakkoord, dat moet 
leiden tot concrete afspra-
ken over CO2-reductie, 
tegen zo laag mogelijke 
kosten.  

Klimaatakkoord
Tijdens de onderhandelingen voor het Kli-
maatakkoord worden per sector afspraken 
gemaakt over de techniek die nodig is om de 
doelen te halen. Aan de (vijf) sectortafels doen 
partijen mee die een concrete bijdrage kun-
nen leveren aan de transitie, kennis over hun 
sector hebben en over mandaat beschikken 
om afspraken te maken. VNCI-directeur 
Colette Alma is co-voorzitter van de deeltafel 
‘transitie en opbouw’, gericht op de transitie 
van alle industriële bedrijven behalve de grote 
twaalf en op de nieuwe industriële sectoren in 
een klimaatneutrale economie.

Lobby  
Tweede Kamer-
verkiezingen
In de lobby richting 
de Tweede Kamer-
verkiezingen speelt 
versterking van de 
chemieclusters 
een belangrijke rol.

Rapport ‘Chemistry  
for Climate’
De chemieclusters 
krijgen nadrukkelijk 
een belangrijke rol 
toebedeeld in het rap-
port ‘Chemistry for 
Climate’.

Overleg Klimaatakkoord
Tijdens het overleg voor het Klimaatak-
koord wordt aan sectortafels gezocht 
naar projecten en maatregelen die nodig 
zijn is om de klimaatdoelen te halen. Aan 
de sectortafel ‘Industrie’ nemen onder 
meer deel: Chemelot en de industrieclus-
ters Noord Nederland, Noordzeekanaal-
gebied, Rotterdam/Moerdijk en Zeeland.

ONGEWISSE 
TOEKOMST 
Veel prioriteiten rond de transitie 
naar een CO2-arme industrie, 
waar de VNCI de afgelopen jaren 
op heeft gehamerd, zitten inmid-
dels ‘tussen de oren’ van onder 
meer de overheid, zoals sturen op 
CO2, het belang van (chemie)clus-
ters en de noodzaak van groot-
schalige pilots en demo’s. Het rap-
port ‘Chemistry for Climate’ 
benadrukt opnieuw het belang van 
de embedded emissions. “Nu gaat 
het erom dat we de benodigde 
instrumentatie krijgen,” zegt 
VNCI-directeur Colette Alma, “en 
wel zodanig dat we als industrie 
tijdens de transitie concurrerend 
kunnen blijven.”
De chemische industrie is ‘van    
ver gekomen’, constateert Alma. 
“We hebben grote vorderingen 
gemaakt. Maar ook de bedreigin-
gen zijn nog levensgroot.” Ze doelt 
op de in 2012 gepresenteerde stu-
die ‘The Chemical Industry in the 
Netherlands’, waarin Deloitte de 
toekomst van de chemische indus- 
trie in Nederland schetst in vier 
scenario’s. In het meest pessimis-
tische, fragmentation, worden han-
delsbarrières tussen landen en 
regio’s opgetrokken. De huidige 
geopolitieke ontwikkelingen wij-
zen in de richting van dit scenario.
Een andere bedreiging voor de 
Europese en Nederlandse (chemi-
sche) industrie is de schaliegasre-
volutie in de VS, waar Europa en 
Nederland wat betreft concurren-
tiepositie nog steeds geen ant-
woord op hebben en die de transi-
tie naar een duurzame 
samenleving risicovol maakt. “We 
zijn op een terrein beland dat nog 
niet eerder is betreden”, zegt 
Alma. “Natuurlijk biedt de transi-
tie veel kansen, maar er zijn ook 
enorme onzekerheden, met name 
de verschillen in ontwikkelings-
tempo tussen nationaal/regionaal 
en wereldwijd beleid. Het is een 
ongewisse toekomst, met grote 
risico’s voor bedrijven. We moeten 
er niet te lang over doen om de 
contouren van de koers duidelijk 
te maken en de zekerheid te 
scheppen dat de industrie in 
Nederland tijdens de transitie 
concurrerend kan blijven opere-
ren. Hoe dan ook zal hiervoor een 
grote stuurmanskunst nodig zijn.” 
p

Trilaterale strategie
Na het eerste rondetafelgesprek kreeg de internationale samenwerking vorm in 
regelmatige informele ontmoetingen tussen overheden van de zeven grote Europese 
chemielanden samen met de respectievelijke nationale brancheorganisaties, en in de 
trilaterale strategie, waarin de chemie in Nederland, Duitsland en Vlaanderen (het 
ARRRA-cluster) samenwerkt op de thema’s innovatie, energie en logistiek.

Kabinet investeert 300 mln
Vooruitlopend op het Klimaatakkoord investeert het kabi-
net 300 miljoen euro in een reeks maatregelen om de 
CO2-uitstoot terug te dringen. Het gaat om projecten voor 
onder meer CO2-vermindering in de industrie.

NL industrie loopt voorop
Via de convenant-aanpak realiseerde de 
chemiesector over de afgelopen vier jaar 
ruim 16 PJ energiebesparing via proces-
efficiency en bijna 10 PJ in de keten met 
toeleveranciers, distributeurs en klanten. 
Hiermee loopt de Nederlandse industrie 
voorop in energiebesparing.

9,65 PJ totaal in beeld
De chemie heeft 1,270 PJ extra aan 
besparing in kaart gebracht boven op de 
4,745 PJ die de sector moet opleveren, 
wat een enorme prestatie is. In totaal is 
9,65 PJ in beeld gebracht aan additio-
nele finale energiebesparing tot 2020 
als gevolg van het ‘Addendum 9 PJ’.
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