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Streefbeeld v00r de
Nederlandse chemische sector
in

Nederland is het derde chemieland van Europa. Daarmee levert de chemiesector een grote
bijdrage aan de Nederlandse economie. Ook qua kennis behoort Nederland op chemiegebied
tot de top.

Om een leidraad te hebben voor hun activiteiten hebben de samenwerkende partijen in de
topsector een ambitieus, maar haalbaar beeld opgesteld van de chemische sector in 2030.
Ambitieuze vernieuwing, kostenreductie en verduurzaming staan centraal in dit perspectief.
De beoogde ontwikkeling heeft niet alleen positieve gevolgen voor de sector zelf, maar ook voor
de maatschappelijke transitie naar een low carbon, high quality of life, circulaire economie.

Dit beeld gaat over de chemische sector in al zijn schakeringen. De
sector bestaat uit de chemische industrie (NACE 20), de rubber en
kunststofindustrie (NACE 22) het chemische procestechnologische
en polymeeronderwijs en de chemische/polymeer/procestechnologische wetenschap. De industrie kent zowel grote multinationale
ondernemingen als gespecialiseerde MKB ondernemingen (vooral in
de rubber- en kunststofindustrie en de verfindustrie), en produceert
zowel basischemicaliën, als halffabricaten als eindproducten.

De rol van chemie
in de wereld van 2030
In 2030 zal de competentie om grondstoffen,
energie, water en mineralen zuinig te gebruiken en te hergebruiken een bepalende factor
zijn voor de economische en politieke kracht
van landen. De chemische sector is een van de
belangrijkste dragers van deze competentie:
haar producten, die voor een belangrijk deel
recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn,
ondersteunen een efficiënte productie en consumptie van gezond voedsel, vermijden onnodig ontstaan van afval, bevorderen energie- en
waterbesparing en ondersteunen een gezonde, moderne, en comfortabele leefstijl. Haar
efficiënte en emissiearme processen zorgen
voor beschikbaarheid van slimme materialen

en producten, recycling van reststromen en terugwinning van belangrijke (minerale) grondstoffen en energiebronnen. De sector maakt
flexibel gebruik van een mix van lokale en op
de wereldmarkt beschikbare grondstoffen voor
haar producten en processen, en vormt een
onmisbare schakel in de zich ontwikkelende
circulaire economie. De chemie is daarnaast
onmisbaar voor overige industriële activiteiten, omdat vrijwel alle andere industrieën hun
grondstoffen, hulpstoffen of deelproducten
betrekken van de chemische sector, omdat
innovaties in die industrieën veelal gestoeld
zijn op nieuwe materialen en conversies die in
de chemiesector zijn ontwikkeld.

De nagestreefde situatie ligt binnen de bandbreedte van de
scenario’s die uitgewerkt zijn in eerdere visie-studies (VNCI/
Deloitte; Chemistry & Physics fundamental For our Future, NRK
Kansenkaart 2012-2030). We gaan er daarbij van uit dat Europa en
Nederland erin slagen beleidskeuzes te maken die aan de sector
de ruimte bieden dit beeld te realiseren.

Randvoorwaarden
Ons streefbeeld gaat ervan uit dat Europa zich weet te handhaven als continent dat voorop
loopt in de ontwikkeling van de chemie en een chemische sector kent die vooraanstaand in de
wereld is qua resource efficiency milieu- en klimaatprestaties en qua veiligheid. De Europese
chemische industrie (NACE 20) is dan goed voor 14% (18% in 2012) van de wereldproductie.
Om dat te bereiken moet een aantal kritische beleidsmatige randvoorwaarden zijn vervuld:
• Betaalbare energie en grondstoffen en een “level playing field” binnen Europa: Europa heeft
de bronnen waaruit het zijn energie betrekt gediversifieerd en haar interne energiemarkt
verder ontwikkeld met als gevolg een hoge liquiditeit en voorzieningszekerheid. Beide hebben geleid tot een lagere afhankelijkheid van aanbieders van energiedragers en daarmee tot
een meer op internationaal niveau concurrerende prijs. De Europese energie-infrastructuur
en wetgeving zorgt ervoor dat de prijsverschillen tussen Europese landen beperkt zijn tot enkele procenten. Terwijl het % ingezette duurzame energie blijft groeien, wordt de exploitatiesubsidie op productie van duurzame energie in alle landen geleidelijk afgebouwd. Daarmee
wordt de CO2 emissiehandel opnieuw het belangrijkste structurele sturingsinstrument voor
verduurzaming van de industrie. Daarnaast bestaat er een effectief innovatie instrumentarium dat de innovatie van vroege uitvinding tot en met de eerste commerciële toepassing ondersteunt. Met dit beleid zijn energie en fossiele grondstoffen in Europa nog steeds duurder
dan in continenten die rijk zijn aan eigen grondstoffen (MO-US), maar de prijsverschillen zijn
aanzienlijk geringer dan in 2014.
• Regeldruk: De Europese wetgeving die betrekking heeft op de chemische sector heeft een
grondige revisie ondergaan, waardoor de lasten voor bedrijven niet hoger zijn dan in andere
regio’s in de wereld. Systemen die MKB ondersteunen met compliance, zoals het onder
nemingsdossier zijn volledig ingeburgerd.
• Innovatie: Europa heeft een vooruitstrevend R&I beleid gevoerd gericht op verduurzaming
en heeft daardoor een internationaal leidende rol in chemische, procestechnologische en
polymeer kennisontwikkeling en is voor bedrijven de voorkeursregio voor pilots, demo’s en
eerste commerciële schaal vervaardiging van nieuwe duurzame producten, en toepassingen
van duurzame technologie.
• Kwaliteit van leven: De steden rond de clusters zijn uiterst aantrekkelijk als woonlocatie voor
( internationaal georiënteerde) kenniswerkers.

Het streefbeeld:

karakteristieken van de
Nederlandse chemie in 2030
In deze context kan Nederland zijn goede uitgangspositie als chemieland uitbouwen ten gunste
van de ontwikkeling van een duurzame economie. Daarbij kan Nederland een belangrijk deel
van de in 2014 aanwezige chemische sector (in verjongde vorm) behouden. Ervan uitgaande dat
de concurrentie op energie en grondstof geen optie is, handhaaft de Nederlandse chemische
sector zijn concurrentiekracht door in te zetten op een combinatie van feedstock diversificatie
(o.m. biobased, recycling en CO2), resource efficiëntie en productdifferentiatie (met vooral
duurzame, energiezuinige producten). Feedstock differentiatie en resource efficiëntie komen
vooral tot stand als resultaat van intensievere samenwerking in clusters (intra/ en intersectoraal)
en in de waardeketen. De bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie hebben de kwaliteit/
prijsverhouding van het (eind)product en daarmee hun concurrentiepositie verbeterd dankzij
investeringen in efficiencyverbetering, automatisering en robotisering en intensieve datauitwisseling met de klant. Mede door een levendige interactie tussen MKB en grootbedrijf kent
de sector een grote innovatieve dynamiek. De Nederlandse chemische sector heeft dan in ons
streefbeeld in 2030 de volgende karakteristieken:

De industrie is een pijler van de
Nederlandse economie en
een bron van groei
De omzet van de chemische industrie (NACE 20) bedraagt ca. 84 miljard per jaar; dat betekent
een gemiddelde groei van 3 % per jaar. Nederland heeft marktaandeel in Europa gewonnen en
blijft het derde chemieland van Europa (na Duitsland en Frankrijk), goed voor 12,5% Europees
marktaandeel (was 9,6% in 2012) en 1,7% marktaandeel in de wereld (in 2013 was dat 1,6%). De
omzet wordt voor 75% door de basischemie gegenereerd (85% in 2012) en voor 25% uit specialty
chemicals. Het investeringsniveau heeft zich gestabiliseerd op 3 miljard per jaar; een deel van de
investeringen betreft innovatieve (high risk) projecten.
De omzet van de Rubber en Kunststofindustrie ( NACE22) is met een gemiddelde groei van 3%
per jaar gegroeid van 8 miljard in 2013 ( 2,5% van EU28) naar 13 miljard. Ruim 65% van de
Nederlandse productie daarvan wordt direct of indirect geëxporteerd naar met name de buur
landen en de overige Europese landen. De core business ligt in de verpakkingsindustrie, de automotive, de bouw en B2B. Het investeringsniveau heeft zich gestabiliseerd op 0,5 miljard per jaar.
De chemiesector kan putten uit een diversiteit van bronnen voor risicodragend kapitaal,
waaronder gerichte venture capital fondsen, die, ook in het MKB, gestapeld ingezet worden.
Het merendeel van de (vernieuwde) grootschalige productie-installaties blijft geconcentreerd in
de – al in 2014 bestaande – clusters. Het aantal MKB ondernemers in de clusters is toegenomen
en er bestaat een intensieve samenwerking tussen MKB en grootbedrijf. De dynamiek in de
clusters is verder vergroot, onder meer doordat een goede regeling is getroffen voor liabilities
(b.v. bodemverontreiniging).
Daarnaast heeft de industrie voor specifieke producten (b.v. die lastig vervoerd kunnen worden)
geïnvesteerd in kleinere decentrale productie-units (bij de klant), en heeft de verwerking van
biobased grondstoffen vooral op basis van logistieke afwegingen aansluiting gezocht bij agro- of
chemielokaties, MKB bedrijven uit de rubber- en kunststofindustrie hebben hun huidige regionale spreiding gehouden.

De campussen die op elk van de clusters aanwezig zijn, huisvesten jaarlijks 10 nieuwe start-up
bedrijven. In de periode tot 2030 hebben 15 start-up bedrijven de stap gemaakt naar commerciële schaal productie. 12 daarvan hebben hun productiefaciliteiten in Nederland gevestigd.
Nieuwe (MKB)bedrijfsactiviteiten met goed toekomstperspectief zijn tot stand gekomen op de
interface tussen agrosector en chemie, op de interface tussen de energiesector en chemie, en op
de interface tussen lifesciences en chemie en tussen HTSM en chemie. Deze genereren ca. 10%
van de toegevoegde waarde van de sector.
Downstreamsectoren zoals de food- en non-food verpakkende industrie hebben zich verder
verduurzaamd, en daarmee een koploperspositie verworven, mede dankzij nauwe ketensamenwerking met de kunststofindustrie die daar aan met essentiële innovaties heeft bijgedragen.
Het aantal directe banen in de chemie is gelijk gebleven (76.000 NACE 20 + 22). Het opleidingsniveau van werkenden in de chemische sector is verder verhoogd (drie op de tien werknemers
heeft een WO/HBO opleiding; in 2012 is dat circa een op de vier). Door verdere integratie in de
keten wordt meer gebruikgemaakt van lokale grondstoffen (circulaire economie, biobased grondstoffen) en is het aantal indirecte banen met ca. 50.000 (10%) toegenomen, tot ca. 550.000.
Nederland onderscheidt zich in Europa door de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleid en
vakbekwaam personeel; dit is mede het resultaat van vele jaren intensieve samenwerking tussen
het chemisch en rubber- en kunststofbedrijfsleven en scholen.
Van de in Nederland geproduceerde chemische producten vindt 80% (nu rond 75%) zijn weg naar
het buitenland. De chemische sector blijft verantwoordelijk voor meer dan 50% (goederentotaal)
van het Nederlandse handelsoverschot.

De industrie draagt belangrijk
bij aan het oplossen van
maatschappelijke problemen

De chemische sector heeft zich gepositioneerd als een centrale speler in de circulaire economie.
Zij voorziet in materialen en producten die eindproducten geschikt maken voor recycling en in
processen voor terugwinning van schaarse grondstoffen; zij verleent chemical leasing services
en zij recyclet kunststoffen.
Door zijn rol in het oplossen van maatschappelijke problemen, en een gezamenlijke inspanning
van wetenschap en industrie voor een versterkte dialoog met het algemeen publiek is de chemische sector gestegen in de ranking van gewaardeerde sectoren, en scoort nagenoeg gelijk met
de voedingsindustrie.
De koolstofbron voor de industrie is 15% biobased, 10% (chemisch) gerecycled materiaal en
75% fossiel. Daarnaast is het % kunststoffen dat gerecycled wordt gestegen tot 60% (waarvan
10% chemische recycling en 50% mechanische recycling).
De chemische industrie speelt een belangrijke rol in het handhaven van de stabiliteit van het
energiesysteem, waarbij de flexibiliteit in de operatie wordt benut om pieken en dalen in de
energievoorziening te bufferen. Diverse technologieën (zoals power-to-gas, power- to-products)
zijn ontwikkeld om dit proces te ondersteunen.
De industrie heeft de doelstellingen bereikt van de Routekaart Chemie 2030 (gericht op 40%
reductie van CO2 intensiteit tov 2005, inclusief keteneffecten) en de Routekaart rubber- en
kunststofindustrie 2012-2030 (gericht op een besparing van ca. 20 PJ per jaar in de keten, terwijl
tegelijk het eigen gebruik van 10PJ met 2% per jaar is afgenomen tot ruim 7 PJ. Alleen ontwikkelingen met Carbon capture and Storage and Utilisation (CCS/CCU) hebben vertraging opgelopen.

Een belangrijk deel van de installaties van 2014 heeft een verjongingsproces ondergaan waarbij
verouderde onderdelen van de technologie vervangen zijn door moderne technologie, zodat de
sector beschikt over een state-of-the-art installatiebasis; naast winst op resource efficiency,
energie-efficiëntie en emissiereductie, is hiermee ook intrinsieke veiligheidswinst bereikt. Hierdoor zijn de veiligheidscontouren van de clusters (gemeten naar de 2014 standaarden), ondanks
de groei van de industrie niet verder uitgebreid.
De industrie heeft nieuw ontwikkelde technologieën voor efficiëntere processen geïmplementeerd. Daarnaast worden de mogelijkheden om de door de industrie, in de chemieclusters
gegenereerde warmte nuttig te gebruiken uitputtend benut. Deels door (her)gebruik in de
industrie zelf, deels door gebruik in kassen/ stadsverwarming; de benodigde infrastructuur
hiervoor is aangelegd.
De applicatieportfolio en de waardeketens van rubber en kunststoffen zijn erop ingericht dat er
geen (niet-biologisch afbreekbaar) kunststofafval in het milieu meer hoeft te komen. Mede door
een uitgebreide voorlichtingscampagne heeft de consument/gebruiker hier bewust zijn rol
opgepakt.

Nederland is een topspeler in
chemische kennis en innovatie

Nederland is gegroeid naar een R&D intensiteit van 2,8 %, en behoort daarmee ook qua
R&D&I intensiteit tot de top 3 van Europa.
Publieke financiering van bèta-onderzoek is weer terug op het niveau van het jaar 2005.
Nederlandse Universiteiten trekken gezamenlijk op in de uitvoering van het sectorplan, in het
aantrekken van internationale studenten en in het aantrekken en behouden van wetenschappers
van wereldklasse. Er bestaat een nationaal expertisecentrum voor het wetenschappelijk
onderwijs in de chemie en fysica.
In internationale scoreboards heeft Nederland zich daarmee gehandhaafd in de top 3 weten
schapslanden voor chemie en fysica en behoort Nederland tot de top 5 van Europese
landen die talentvolle internationale studenten aantrekken.
Het aantal eerstejaarsstudenten chemie en chemische technologie aan het WO heeft zich
gestabiliseerd op 2000 per jaar (was 1500 in 2013).
De R&D intensiteit van de chemiesector is gegroeid (van 5,3% in 2012) naar 7,0 %;
de innovatiegraad is 80% (65% in 2012).

De chemische industrie investeert in Nederland meer dan 1 miljard euro per jaar in R&D.
De samenwerking tussen kennisinstellingen en MKB bedrijven is sterk geïntensiveerd en daardoor handhaaft de rubber- en kunststofindustrie zich in de top 3 van meest innovatieve sectoren
in Nederland.
De chemische sector wordt bij zijn product- en technologieontwikkeling ondersteund door publiek gefinancierde toegepaste kennisinstellingen. Hier ontwikkelde technologieën worden ook
actief naar het buitenland geëxporteerd.
Universiteiten, HBO’s en MBO’s in samenwerking met toegepaste kennisinstellingen en het regionale bedrijfsleven vormen de backbone voor een regionaal thematisch innovatie- ecosysteem
waarin bedrijven kunnen innoveren, en nieuwe start-ups gedijen, en ICT uitputtend wordt ingezet.
Alle regionale en nationale onderzoeksfaciliteiten zijn landelijk toegankelijk.
Nieuwe technologieën worden ontwikkeld en geïmplementeerd bij de industrie langs vier hoofdlijnen voor kennis en innovatie zoals deze zijn uitgewerkt in roadmaps van de Topsector Chemie.
Per roadmap zijn de verwachte resultaten gespecificeerd tussen nu en 2040. Hiervoor zijn de
volgende prioritaire aandachtsvelden geïdentificeerd per hoofdlijn welke in nauw overleg tussen
bedrijfsleven, wetenschap en overheid tot stand zijn gekomen en één keer in de vier jaar worden
geactualiseerd:
1. Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis
2. Chemical Nanotechnology & Devices
3. Chemistry of Advanced Materials
4. Chemistry of Life

Roadmaps TKI Chemistry – Top sector Chemistry
Chemistry of Advanced Materials
Task 1: Designing materials with the right functionality
1.1 Traditional materials [HTSM, Energy]
1.2 Multi-functional materials [HTSM, Energy, Creat.
1.3 High-tech materials [HTSM, Energy, Creat. Ind.]
1.4 Biomedical materials [LSH, HTSM]
Task 2: Thin films and coatings
2.1 Traditional coatings, packaging films, and
membranes [Agri&Food, HTSM, Energy, Water]
2.2 Multifunctional and responsive coatings and thin
films [LSH, Agri&Food, HTSM, Water, Creat. Ind.]
2.3 Bio-(inter)active sensors, coatings and films
[LSH, HTSM]
2.4 Coatings for energy creation/saving [Energy]
Task 3: Materials for sustainability
3.1 Replacement of petrochemical feedstocks by
bio-based feedstocks [BBE]
3.2 Improved waste management by recycling of materials, re-use and recovery of product components and
/ or compound [Agri&Food, BBE, HTSM,
Creative Ind.]
3.3 Sustainable materials for energy [BBE, Energy]

Chemical Conversion, Process
Technology and Synthesis
Task 1: Making molecules efficiently
1.1 Feedstock diversification: C1 chemistry [Energy]
1.2 Feedstock diversification: sustainable resources,
solar, wind and others [BBE, Energy]
1.3 Efficiency in chemical production
Task 2: Making molecules from biomass
2.1 (Thermo-)chemical biomass conversion
[BBE, Agri&Food, Energy]
2.2 Biomass conversion using industrial (white)
biotechnology [BBE, Agri&Food, LSH, Energy]
2.3 Biorefining and circular economy [BBE, Agrii&Food,
Energy, Water]
Task 3: Making functional molecules
3.1 High performance materials [Energy]
3.2 Speciality, pharma and fine chemicals [Agri&Food,
LSH, HTSM]
3.3 Process technology for manufacturing functional
molecules [HTSM]

Chemistry of Life
Task 1: Molecular entities, devices and approaches for
understanding, monitoring and improving
personalized health
1.1 Development of analytical and biophysical devices
[LSH, HTSM, Agri&Food]
1.2 Creation of new chemical, molecular and cellular
entities [LSH]
1.3 Biomedical materials for improved
functionalities
Task 2: M
 olecular entities, technologies and
approaches for understanding, monitoring
and improving food (security)
2.1 Biochemical tailoring of food
[Agri&Food]
2.3 Understanding food digestion and metabolism to
increase nutritional availability and health [LSH,
Agri&Food]
2.4 Sustainable production and consumption [BBE,
Agri&Food]
Task 3: E
 nabling technologies and approaches for
fundamental understanding, monitoring and
improving molecular entities in the Chemistry
of Life
[LSH, Agri&Food, BBE, Energy]

Chemical Nanotechnology
and Devices
Task 1: Well-being (Quality of life)
1.1 Bio-active sensing and actuation devices [LSH,
HTSM, Water]
1.2 Human disease and organ model systems on a chip
[LSH, Agri&Food, HTSM]
1.3 Microfluidic devices for synthesis and formulations
in medicine and food [LSH, HTSM, Agri&Food]
Task 2: Cradle to cradle 2.0
2.1 Resource efficiency and closed value added chains
(gate to gate) material and energy flows [HTSM,
Energy, BBE]
2.2 Time to market speed up of the process development
[LSH, HTSM]
2.3 Process reliability and unification
[LSH, HTSM, Agri&Food]
Task 3: Energy efficiency and storage
3.1 Electrochemical reduction of CO2 with minimum
over-potential [HTSM, Energy]
3.2 T
 owards a third generation solar cell [HTSM, Energy,
BBE]

Crossover with other top sectors:
Link to Chemistry of Advanced Materials Link to roadmap Chemistry of Life Link to roadmap Chemical
Conversion, Process Technology and Synthesis Link to roadmap Chemical Nanotechnology and Devices
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