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Uitnodiging werkbijeenkomst energietransitie 26 maart 2020 

 

Het directieoverleg van het nieuwe strategische samenwerkingsverband Economisch Netwerk Zuid-Nederland 

(ENZuid) van de acht triple helix regio’s en drie zuidelijke provincies heeft de aanpak besproken voor een brede 

samenwerking met op het gebied van energietransitie in de procesindustrie. 

Op 26 maart a.s. van 13.30 tot 17.00 uur willen graag met u hierover nader in gesprek gaan in Heeze om te komen 

tot deze brede en samenhangende aanpak met o.a. bedrijven, kennisinstellingen, overheden en een goede 

koppeling met bestaande initiatieven. 

 

Opgave en kansen voor Zuid-Nederland 

In Zuid-Nederland bevindt zich energie-intensieve procesindustrie, geconcentreerd rond Geleen, Moerdijk en 

Terneuzen. Heel Zuid-Nederland kent een stevige maakindustrie, een sterk cluster high-tech industrie rond  

Eindhoven, een goed ontwikkelde agro-sector en zijn er steeds meer recyclingbedrijven. Samen 

vertegenwoordigen zij een belangrijk deel van de economische kracht van Zuid-Nederland in toegevoegde waarde 

en werkgelegenheid. Vanwege de klimaatopgave zal de procesindustrie een transitie moeten doormaken van 

fossiele grond- en brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. De maakindustrie kan kansen verzilveren door de 

benodigde machines en installaties rond elektrificatie, recycling en waterstof-opwekking te ontwikkelen. 

Software-platforms en slimme meet- en regeltechniek zijn nodig, om verdere besparingen in energieverbruik te 

kunnen realiseren.  

 

Doel is 50% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050. De toenemende beprijzing van CO2 biedt het uitgangspunt voor 

de ontwikkeling van gezonde business cases. Aangezien naar verwachting de Nederlandse CO2-beprijzing per 1 

januari 2021 wordt ingevoerd, bovenop het Europese systeem, is nu het moment om concrete projecten op te 

starten voor de ontwikkeling, demonstratie en met name opschaling van concrete oplossingen. Hiervoor zijn het 

MKB, start-ups en scale-ups overwegend aan zet. 

 

ENZuid heeft het initiatief genomen om de chemie-clusters met de high-tech maakindustrie, recyclingbedrijven en 

nieuwe grondstofleveranciers te verbinden. Ambitie is een aantal grootschalige samenwerkingsprojecten te 

starten, gericht op het elektrificeren van processen, het stapsgewijs omschakelen naar biobased grondstoffen en 

recycling van afvalproducten uit productie en gebruik. Parallel is de ambitie (nieuwe) producten en diensten te 

ontwikkelen met spelers uit de maakindustrie (van starter tot corporate bedrijven), geschikt voor gebruik op de 

wereldmarkt.  

 

De ambitie is geformuleerd een aantal grootschalige projecten te realiseren per 2025:  

1. 50 Kt biomassa inzetten ter vervanging van naphta  

2. 50 Kt recycled plastic inzetten ter vervanging van naphta 

3. 10 Kt waterstof inzetten zonder opwekking van CO2 

 

Het streven is nieuwe ketens van toeleveranciers en afnemers op te zetten, die gezamenlijk toewerken naar 

investeringsprojecten. Daarbij rekening houdend met een mogelijke onrendabele top.  
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Werkbijeenkomst 

Op 26 maart bespreken we graag met u de eerste opzet van het programma dat we willen starten. Uw inbreng is 

van belang voor het stellen van realistische doelen en het bepalen van de juiste koers. Het verbinden van de vele 

bestaande initiatieven is ons startpunt; het ontwikkelen van nieuwe consortia volgt daarop. 

 

We nodigen experts en betrokkenen uit die werkzaam zijn op de verschillende punten in de keten: 

 
 

De belangrijkste thema’s die we voorzien: 

1. Omschakeling naar biobased grondstoffen: Welke randvoorwaarden moeten hierbij in acht genomen 

worden? Welke biomassa-stromen zijn geschikt om mee te experimenteren? Welke nieuwe technologieën 

passen daarbij?  Hoe kan gezorgd worden voor een continue aanvoer van biomassa-stromen?  Hoe de 

samenwerking tussen industriële spelers vormgeven, met begrip voor ieders economische positie? 

2. Het inzetten van recycled plastics: Welke stromen zijn geschikt en economisch in te zetten? Hoe de 

inzameling en verwerking slim – decentraal - organiseren? Welke nieuwe technologie is praktisch toepasbaar 

(TRL7-8) om (afval-)stroom te verwerken tot bruikbare grondstoffen? Welke technologieën passen daarbij? 

Hoe de samenwerking tussen de industriële spelers vorm te geven?  

3. Elektrificatie van processen: Welke technologieën kunnen worden ingezet? Hoe brengen we deze 

technologieën naar toepassing (van TRL7-8 naar grootschalig gebruik)? Startpunten zijn het ontwikkelen van 

elektrolyzers voor groene waterstof en het opschalen van plasma-technologie voor schone omzetting van 

bijvoorbeeld aardgas. Welke start-ups en scale-ups kunnen zich manifesteren in deze opgave? 

4. Digitalisering gericht op sluiten van de kringloop en besparen van energiegebruik: Wat zijn de mogelijkheden 

van data-science en Artificial Intelligence in de procesindustrie? Hoe kansrijk is het om een 

gemeenschappelijk platform te ontwikkelen? Hoe worden data beveiligd? Welke spelers in Rotterdam, 

Vlaanderen en NRW moeten hierbij betrokken worden? Welke bedrijven in Zuid-Nederland zijn koploper op 

dit gebied en kunnen ingezet worden? 

 

De werksessie op 26 maart wil de eerste stap zetten in het vormen van coalities in Zuid-Nederland, ook 

grensoverschrijdend. We denken aan samenwerking tussen diverse partijen die kunnen leveren aan de 

procesindustrie. De spelers in de chemie worden gevraagd de intentie uit te spreken om nieuwe apparatuur en 

software met voorrang af te nemen. Zodoende een gezonde basis voor business cases te ontwikkelen.  We 

zoeken deelnemers die zich aangesproken voelen door 1 of meerdere van de beschreven thema’s. 

 

3. Elektrificatie

4. Besparing m.b.v. data
1. Biobased grondstoffen

2. Recycling plastics
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Heeft u suggesties voor personen die in uw regio of werkgebied een voortrekkersrol spelen op de bovenstaande 

onderwerpen, denk aan bedrijven, kennisinstellingen, ontwikkelmaatschappijen, investeerders en overheden? 

Graag willen we  ook initiatieven en projecten delen. 

Op 26 maart zullen we na een aftrap om 13.30 uur met onder meer Arnold Stokking aan de slag gaan met 

deelsessies op de thema’s en eindigen met een mogelijke gezamenlijke, afgestemde aanpak om verder uit te 

werken. Deze willen we presenteren op de bestuurlijke top van ENZuid op 24 juni met de besturen van de drie 

provincies en de acht triple helix regio’s. 

 

Graag verzoeken we de deelnemers door te geven van wie de aanwezigheid belangrijk is voor de ontwikkeling van 

de aanpak. 

 

Graag doorgeven voor deelname aan de sessie op 26 maart: 

Naam persoon:  

e-mailadres: 

organisatie:  

Eventueel: betrokken bij relevante initiatieven (mogelijk met korte tekst en internetsite): 

 

Graag voor 7 maart sturen aan: 

Luuk Hammecher, netwerkmanager ENZuid, l.hammecher@enzuid.nl 

 

De sessie vindt plaats op 26 maart van 13.30 tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel 

Locatie: Kapeller Put, Somerenseweg 100, Heeze. https://www.kapellerput.nl/ 

 

Voorafgaand aan 26 maart ontvangen de deelnemers nog een kort programma. 

 

Voor meer informatie over ENZuid: www.enzuid.nl 
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