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De weg naar nieuwe en duurzame economische groei 
loopt via innovatie, verduurzaming en vestigingsklimaat. 
Een regeer akkoord moet daarom beleid formuleren voor 
de juiste prikkels voor: 

Innovatie 
• Geef innovatie een substantiële impuls met name  

voor toegepast onderzoek en de onderzoeksfase in 
proeffabrieken.

• Roep krediet- en investeringsgaranties in het leven  
om de financiering vlot te trekken van 
demonstratiefabrieken en eerste commerciële 
toepassingen van nieuwe technologieën gericht op 
bioraffinage, het verhogen van de energie efficiëncy  
van productieprocessen en het creëren van een 
infrastructuur voor hergebruik van restwarmte.

• Verhoog de TKI-toeslag in de Topsector Chemie door 
in-kind bijdragen van de bedrijven integraal 100%  
mee te tellen.

• Weeg bij beleidsvorming systematisch het belang van 
innovatie mee.

Verduurzaming
• Stuur het klimaatbeleid uitsluitend op CO2-reductie.
• Ondersteun biomassa als grondstof voor duurzame 

materialen tenminste evenveel als biomassa voor 
duurzame energie.

• Stimuleer de ontwikkeling van de circulaire economie 
onder meer door regelgeving aan te passen.

• Stel criteria vast die mogelijk maken dat reststoffen die 
de fabriek verlaten en die elders als grondstof worden 
gebruikt, niet langer bestempeld worden als afval.

Vestigingsklimaat
• Zet het programma vermindering van regeldruk met 

kracht voort. 
• Verbeter het ETS-systeem zodanig dat goed presterende 

bedrijven geen kostennadeel hebben ten opzichte van 
concurrenten buiten Europa.

• Stimuleer in Nederland draagkracht en support voor de 
totstandkoming van verantwoorde handelsakkoorden.

• Schep duidelijkheid voor BRZO-bedrijven door het 
beleid, het toezicht en de handhaving bij de overheid in 
één hand te leggen.

• Niet in de laatste plaats: blijf investeren in  
technisch onderwijs. 
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Economisch groeibeleid 
Economisch groeibeleid gepaard aan 
verduurzaming wordt wat de Nederlandse 
chemische industrie betreft de centrale 
kabinetsinzet na de Kamerverkiezingen  
van 2017. Na jaren van terughoudend 
begrotingsbeleid groeit de werkgelegenheid 
weer en kruipt Nederland mede dank zij lage 
olieprijzen uit een recessie. De economische 
groeivooruitzichten zijn echter nog te mager 
bij een sterk beroep op de overheids financiën, 
bij dalende gasbaten, harde internationale 
concurrentie en een laag investerings niveau. 
De situatie vraagt om economisch groeibeleid 
gericht op verdienvermogen, kansen benutten, 
investeren, innoveren en een versnelde 
transitie naar een duurzame economie.

Groei & Innovatie
Hier ligt een uitgelezen kans om het 
groei- en innovatiepotentieel van de 
Nederlandse chemische industrie aan te 
boren. Nederland heeft een relatief grote 
chemiesector. Deze voor de Nederlandse 
economie essentiële basis-industrie is 
met 44.000 werknemers en € 48 miljard 
omzet goed voor 17% van de productie, 
17% van de export, 15% van de inves-
teringen en 13% van de uitgaven aan r&d. 
De chemie speelt bovendien een sleutelrol 
in de economie: doordat chemiebedrijven 
stoffen en materialen voor vele industriële 
sectoren produceren, werken innovatie en 
verduurzaming in de chemie door in grote 
delen van de Nederlandse economie.

Potentieel
Het potentieel voor de samenleving is 
aanzienlijk. Denk aan nieuwe energie- 
efficiëntere technologieën, gezamenlijke 
voorzieningen voor energie en afvalwater-
zuivering, restwarmte voor de gebouwde 
omgeving, CO2 voor glastuinders en 
reststoffen als grondstof voor productie-
processen elders. Denk ook aan grond-
stoffen zoals biomassa en uit recycling. 
Efficiënte (tijdelijke) energie-opslag en niet 
in de laatste plaats producten met nieuwe 
eigenschappen die tijdens de levenscyclus 
energie besparen. Dergelijke innovaties 
creëren nieuwe economische groei bij een 
verminderd beroep op grondstoffen en 
energiebronnen, een verminderde uitstoot 
van broeikasgassen en uiteindelijk meer 
concurrentiekracht.

 CHEMIE
De chemische industrie staat  
aan de basis van materialen en 
stoffen voor industriële sectoren. 
Daarom begint een duurzame 
wereld in de chemie met 
innovaties voor schoon water, 
voldoende voedsel en voor 
duurzaam wonen, verwarmen  
en vervoeren. Tegenover elke  
ton CO2 die bij het maken van 
chemische materialen en stoffen 
wordt geëmitteerd, staat in het 
gebruik van de producten een 
besparing van 3 ton CO2.


