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Transforming industry
De chemische industrie, in Limburg grootschalig 
actief op de locatie Chemelot Geleen, kan gezien 
haar omvang een substantiële bijdrage leveren 
aan de realisatie van de klimaatdoelen. Om de 
hiervoor benodigde innovatieve technologieën te 
ontwikkelen, hebben de bedrijven op Chemelot 
en de Brightslands Chemelot Campus in 2019 de 
oprichting van Brightsite gestimuleerd. De missie 
van Brightsite bestaat uit het demonstreren 
dat de klimaatdoelstellingen op Chemelot 
kunnen worden gerealiseerd en het opleiden 
van een nieuwe generatie onderzoekers en 
medewerkers om dit te bewerkstelligen. In 
deze Brightsite Transition Outlook wordt een 
overzicht gepresenteerd hoe en wanneer deze 
klimaatdoelen op Chemelot kunnen worden 
gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Brightsite 
ondersteunt hiermee de site users bij hun 
investeringen in de toekomst van Chemelot. 
De doelstellingen voor 2030 kunnen naar 
verwachting grotendeels worden gerealiseerd 
door inmiddels geïdentificeerde maatregelen. De 
nul-emissiedoelstelling voor 2050 vergt echter 
nog diverse nieuwe oplossingen. 

De Brightsite Transition Outlook 
presenteert hoe en wanneer 
de klimaatdoelen op Chemelot 
kunnen worden gerealiseerd en wat 
daarvoor nodig is. 

Integrale aanpak & scenario’s afwegen
Een toekomstbestendig Chemelot vraagt om 
gezamenlijke, duurzame innovatie. Technologieën 
die daarvoor nodig zijn worden nog niet toegepast 
op industriële schaal en opschaling is een 
belangrijke uitdaging. Als Brightsite creëren we 
een totaaloverzicht en helpen we bedrijven op 
Chemelot bij het maken van de juiste keuzes 
voor innovatieve technologieën. Daarbij is 
het van belang dat we processen inzetten die 
voorzien in de behoefte van de site als geheel én 
passen binnen de toekomstige ontwikkelingen 
in Nederland: we noemen dit systeemintegratie. 
We zullen als site, maar ook als Nederland 
en Europa, samen tot een strategie moeten 
komen en die implementeren. Veranderingen in 
processen, de komst van nieuwe technologieën, 

producten en infrastructuur beïnvloeden elkaar.  
Vanuit systeemdenken en doordacht modelleren 
kunnen we beter omgaan met onzekerheden in 
afgewogen scenario’s. In deze Brightsite Transition 
Outlook wordt ingegaan op de belangrijkste 
technologische, maatschappelijke en educatieve 
oplossingsrichtingen. Brightsite is gevestigd op de 
Brightlands Chemelot Campus, een locatie die, 
omringd door grootschalige chemische industrie, 
hiervoor een ideale uitgangspositie biedt. 

Randvoorwaarden voor succesvolle transitie
Waar de bedrijven op Chemelot nu vrijwel 
geheel afhankelijk zijn van leveranciers van 
de fossiele grondstoffen nafta en aardgas 
en grijze elektriciteit, zal dat in de toekomst 
ook zo zijn voor de levering van groene 
grondstoffen en duurzame, CO2-vrije energie. 
Dit vereist het verbeteren van de voorwaarden 
waaronder nieuwe ketenvorming tussen de 
chemie en nieuwe toeleverende sectoren 
zoals de afvalverwerking en de landbouw tot 
stand kan komen. Ook is op industriesites 
zoals Chemelot veel meer elektriciteit nodig, 
wat een exponentiële uitbreiding vereist van 
de infrastructuur voor opwekking, transport 
en systeemmanagement. Voor een kansrijke 
transitie van de chemische industrie is intensieve 
samenwerking met lokale en regionale overheden 
essentieel. Een stimulerende regierol van de 
nationale overheid is noodzakelijk, waarbij te 
denken valt aan bijvoorbeeld een op te richten 
‘Klimaatagentschap NL’. 

Op weg naar een duurzame chemie 
op Chemelot
Gezamenlijk -bedrijven, kennisinstellingen en overheid- de transitie 
vormgeven en de klimaatdoelen op Chemelot realiseren

Arnold Stokking, Managing Director Brightsite

“De missie van Brightsite bestaat uit het 
demonstreren dat de klimaatdoelstellingen op 
Chemelot kunnen worden gerealiseerd en het 
opleiden van een nieuwe generatie onderzoekers 
en medewerkers om dit te bewerkstelligen.”

Deze Brightsite uitgave (april 2022) is tot stand gekomen 
onder leiding van Paul Brandts (Brightsite Intelligence 
Officer) en Dick Koster (adviseur) in samenwerking met de 
Brightsite directie en de Programma Managers. De publicatie 
is opgebouwd uit feiten en kennis van januari 2022 en zal 
naar verwachting een jaarlijkse update krijgen. 



Internationale aanleiding
In 2015 tekende Nederland – samen met 195 
andere landen – het Klimaatverdrag van Parijs. 
Het doel van dit akkoord is de opwarming van de 
temperatuur op aarde te beperken tot maximaal 
2 graden en bij voorkeur 1,5 graad Celsius. Als 
de sinds 1970 waargenomen lineaire opwarming 
doorzet worden deze grenswaarden reeds in 
2033 en 2059 bereikt, zoals uit onderstaande 
figuur blijkt.

De chemische industrie op Chemelot gebruikt uit 
aardolie vervaardigde nafta en aardgas voor de 
fabricage van kunststofproducten en kunstmest. 
Hierbij ontstond in 2019 5,8 megaton emissie 
van broeikasgassen, die voor ca. 30% bijdraagt 
aan de uitstoot van Limburg en voor 3% aan de 
totale Nederlandse emissie. Door grondstoffen te 
vergroenen en voor de energievoorziening over te 
schakelen op duurzame elektriciteit, kunnen alle 
fabrieken op de Chemelot site verduurzamen.

Doelstellingen 2030 
(Cluster Energy Strategie Chemelot)
1: Emissiereductie op Chemelot tot ca. 3 
 megaton CO2-equivalenten 
• Terugdringen van de lachgasemissie
• Gedeeltelijke opslag van CO2 emissie  
 onder zee
• Uitvoering van diverse energieprojecten
2: Vervanging van fossiele grondstoffen
• Naftagebruik met 25% verlagen
• Aardgasgebruik met 20% verlagen

Vervanging van fossiele grondstoffen door 
alternatieven reduceert ook fossiele emissie 
verbonden aan verbranding van Chemelots 
producten aan het einde van de levensduur.

Doelstelling 2050
• Klimaatneutraliteit, de langetermijnstrategie 
 van de Europese Unie

Voor de energievoorziening moet daartoe op 
de langere termijn worden gestopt met het 
verbranden van fossiel materiaal en overgegaan 
op (dan beschikbare) duurzame elektriciteit of 
andere energiebronnen zonder fossiele emissies. 
Voor de grondstoffenvoorziening moet op lange 
termijn fossiele koolstof in de vervaardigde 
producten worden vervangen door alternatieven 
en zo goed mogelijk in omloop worden gehouden.

Deze transitie past in het beleid van Chemelot 
om uit te groeien tot de meest duurzame, 
concurrerende en veilige chemie- en 
materialensite van Europa. In 2018 is daartoe 
het ‘Chemelot Sustainability Team’ opgericht 
dat als taak heeft de hiertoe te nemen stappen 
voor de reductie van CO2-uitstoot concreet te 
beschrijven.

De uitdaging

Berkeley Global Warming

Grondstof- en energiestromen en scope 1, 2, 3 emissies op Chemelot in 2019

2 3 3

Ca. 0.7 Mt - 1.8 Mt Ca. 11 Mt

Upstream Downstream

230 PJ energie
in grondstof, elektriciteit

elektriciteit

water water

160 PJ energie
in producten

Waterdamp
restwarmte

1

5.8 Mt Co2- eq.

CO2 4.7 Mt

N2O

CHEMELOT

• Aardgas, nafta als grondstof
• Aardgas, procesgas als brandstof

Energieverbruik ca. 70 PJ

Aardgas 1 Mt Producten

Nafta 4 Mt

Scope

Bij de formulering van beleid en uitvoering 
van regelgeving wordt -afhankelijk van waar 
emissies ontstaan- onderscheid gemaakt in 
scope 1, -2 en -3 broeikasgasemissies. 
Scope 1 betreft de uitstoot door processen 
van ondernemingen op het eigen 
bedrijfsterrein. 
Scope 2 betreft de uitstoot die vrijkomt bij 
de externe opwekking van elektriciteit voor 
gebruik op de eigen terreinen. 
Bij scope 3 wordt een onderscheid gemaakt 
tussen upstream en downstream emissies. 
Beide komen buiten het bedrijf vrij. Upstream 
betreft emissies die vrijkomen door 
toelevering van grondstoffen, downstream 
emissies komen vrij aan het eind van 
de levensduur van producten, zoals bij 
verbranding van kunststofproducten.
Belangrijk is het relatieve karakter van 
scope 1, 2 en 3. De hieraan toe te kennen 
getalswaarden van emissies hangen namelijk 
af van het gezichtspunt van de bepalende 
entiteit in kwestie en zijn daardoor niet 
absoluut geldig. Zo kunnen Chemelot scope 
3 emissies zowel binnen scope 1 als 3 van 
Nederland plaatsvinden, afhankelijk van waar 
de emissie plaatsvindt.

Scope 1, 2 en 3,  
onderscheid en  
toerekening van 
emissies

Duurzaam verbonden | Cluster Energie Strategie | Chemelot 2030-2050

Navigatiemenu

Deel 1.
Algemene uitgangspunten
● Samenvatting
● Inleiding
● Ambities en doelstellingen

Deel 2.
Behoeften per onderdeel
● Elektriciteit
● Waterstof
● Aardgas
● CO2
● Circulariteit
● Restwarmte

Deel 3.
Afstemming met netbeheerders
● Afstemming netbeheerders
 - TenneT
 - Enexis
 - Gasunie

Bijlagen
● Bijlage 1
● Bijlage 2
● Bijlage 3
● Bijlage 4
● Bijlage 5

Duurzaam verbonden
Cluster Energie Strategie
Chemelot 2030 - 2050

Vastgesteld door Chemelot-tafel, 8 maart 2021

Persbericht

Maart 2021: Provincie Limburg 
steunt circulaire toekomst 

Met deze steun stimuleert Brightsite de 
ontwikkeling en commerciële toepassingen 
van technologieën, en de daarbij behorende 
opleidingen, die de chemische industrie in staat 
stellen de klimaatdoelstellingen te halen en een 
energietransitie te bewerkstelligen.



Voor het realiseren van de 
2050-doelstellingen is nog een 
aanzienlijke verdere verlaging 
van de CO2-emissie nodig. De 
huidige grootschalige verbranding 

van aardgas en procesmethaan die vrijkomt 
bij stoomkraken moet worden afgebouwd. 
Hiervoor zijn alternatieve opties technisch 
denkbaar die tijdige en betaalbare duurzame 
elektriciteit verlangen. Chemelot is voor deze 
energietransitie echter afhankelijk van (tijdige) 
investeringen en leveringszekerheid van externe 
elektriciteitsproducenten en netbeheerders. 

Twee belangrijke transities maken het verschil
In aanvulling op de energietransitie, die vooral 
de scope 1 en 2 emissies verlaagt, is een 
reductie van de scope 3 emissies mogelijk door 
vervanging van nafta en aardgas uit fossiele 
bronnen. Voor deze grondstoffentransitie moet 
op Chemelot als alternatief grote hoeveelheden 

‘groene koolstof’ uit niet-fossiele koolstofbronnen 
worden (her)gebruikt. Het is mogelijk om 
hiervoor huishoudelijk- en kunststofproductafval 
als grondstof te gebruiken, aangevuld met 
biogrondstoffen uit land- en bosbouw. Realisatie 
van de 2050-emissiedoelstellingen vereist gezien 
het grote productvolume op Chemelot (en de 
vergelijkbare chemische industrie) grootschalige 
implementatie van innovaties in technologie- en 
waardeketens.

Veel deelprocessen moeten wijzigingen ondergaan 
om op nieuwe grondstoffen en (tussen)producten 
af te stemmen. Om deze wijzigingen economisch 
en maatschappelijk verantwoord te kunnen 
toepassen zijn nieuwe samenwerkingsvormen 
noodzakelijk. Dit alles zal dan leiden tot een geheel 
nieuwe wijze waarop vanaf de 2e helft van de 21e 
eeuw chemische processen op industriële schaal 
worden bedreven.

Chemelot in transitie
Substantiële stappen om de doelstellingen te behalen

Sinds 2005 is de emissie op 
Chemelot al sterk verminderd 
door met name de uitstoot van 
N2O terug te dringen. Om de 

2030-doelstellingen te realiseren wordt aan 
diverse projecten gewerkt voor verdere verlaging 
van N2O uitstoot: 
• Fibrant voor de productie van caprolactam 
 (investering ruim 40 miljoen euro, inmiddels 
 uitgevoerd)
• AnQore voor de productie van acrylonitril 
 (in voorbereiding)
Samen leveren deze N2O-emissiegerichte 
maatregelen een verdere verlaging van de huidige 
scope 1 emissie van Chemelot op van ruim 20%. 

Dat is echter nog niet genoeg. Een andere 
realistische grootschalige optie om vóór 2030 
de scope 1 emissie van Chemelot substantieel 
verder te verlagen is gelegen in afvang, transport 
en opslag van CO2. De CO2 die vrijkomt bij de 

huidige productie van waterstof uit aardgas 
voor de ammoniakproductie door OCI komt 
hiervoor het meest in aanmerking. Momenteel 
draagt deze vrijkomende CO2 voor bijna 20% 
bij aan de totale scope 1 broeikasgasemissie 
van Chemelot. OCI verwacht in toenemende 
mate waterstof af te nemen van producenten 
die netto minder CO2-emissie veroorzaken. 
Een optie hiervoor is een investering van 
honderden miljoenen euro door RWE voor 
de bouw van een vergassingsinstallatie op 
Chemelot, waarmee jaarlijks ca. 40 kiloton 
waterstof kan worden geproduceerd uit 
(Limburgs) restafval. Voor de verdere toekomst 
wordt ook gedacht aan aansluiting op een (inter)
nationaal waterstofnetwerk waarmee aanvullende 
groene waterstof naar Chemelot kan worden 
getransporteerd.
Naast de genoemde grote ingrepen zijn er diverse 
kleinere initiatieven die mede bijdragen aan
de 2030 doelstellingen.

 CO2 van brandstoffen  
 in fabrieken

 CO2 van brandstoffen 
 - utilities op site

 N2O procesemissies

 CO2 procesemissies 
 waterstofbereiding

 CO2 van affakkelen
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95%

59%
49%

T.o.v.
1990:

Oorsprong en opties voor vermindering van Scope 1 broeikasgasemissie op Chemelot.

2030 2050

In Zuid-Limburg wordt door de chemische industrie op de 
locatie Chemelot gewerkt aan een duidelijke visie om in 2050 
klimaatneutraal te opereren, waardoor alle producten die Chemelot 
vandaag maakt, ook in de toekomst beschikbaar zijn, maar dan 
groen. Hiervoor zet Chemelot in op zowel grondstofvergroening als 
op energievergroening. Dus niet alleen een energietransitie, maar ook 
een grondstoffentransitie, zelfs een hele ketentransitie bij gebruik van 
nieuwe koolstofbronnen voor de chemie. 

De gezamenlijke Klimaatagenda van de bedrijven 
op Chemelot vraagt om innovatie en opschaling 
van nieuwe technologieën. Deze transitie wordt, 
anders dan eerder de transitie van kolen naar olie 
en gas, vormgegeven vanuit samenwerking. Bij 
Brightlands Chemelot Campus staat alles in het 
teken van innovatie en groei. Of het nu gaat om 
de ontwikkeling van hoogwaardige materialen, 
duurzame processen of biomedische innovaties; 
de dynamische community werkt aan oplossingen 

die bijdragen aan een duurzamere wereld met 
gezonde mensen. Een toonaangevende omgeving 
waarbinnen technologie, ondernemerschap en 
kennis floreren en waar demonstratie-opstellingen 
zich kunnen bewijzen. 

De vele partijen betrokken bij deze transitie 
vormen zo op de campus een uniek en goed 
functionerend ecosysteem, een belangrijke 
voorwaarde voor succes.  

Brightlands Chemelot Campus
De beste plek voor ontwikkeling en innovatie

Loek Radix, Executive Director Chemelot:

“Dankzij de integratie op 
Chemelot is onze opgave, 
conceptueel, te overzien. Ik 
durf dan ook te zeggen: als er 
één chemisch cluster in slaagt 
om in 2050 volledig circulair te 
zijn, dan is het Chemelot wel.”
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❹
Veiligheid en maatschappelijke acceptatie

❻
Onderwijs en menselijk kapitaal

❺
Transitiescenario’s 

en systeemintegratie 
naar 2030-2050

❶
Emissie- 

reductie door 
elektrificatie

❷
Emissie- 

reductie door 
recycling en 

inzet van  
hernieuwbare 
grondstoffen

❸
Proces- en 

site-innovatie

Het kenniscentrum Brightsite is een publiek-
private samenwerking tussen Sitech Services, 
TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands 
Chemelot Campus. Een samenwerking met 
een open karakter, waarbij gebruik wordt maakt 
van een expertisenetwerk om de transformatie 
in de chemische industrie te realiseren. De 
klimaatdoelen stellen de chemische industrie voor 
enorme uitdagingen, maar bieden ook kansen. 

Goed transitiemanagement leidt tot economische 
groei en trekt talent en business aan. Omdat 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologie veel meer omvat dan alleen de 
technische aspecten, omvat het werk ook 
veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie, 
juridische en economische haalbaarheid, 
werkgelegenheid en opleiding. Kortom, samen 
met de industriepartners bijdragen aan een brede 
welvaartsbasis voor de toekomst.

Brightsite geeft een impuls aan  
de ontwikkeling en commerciële  
toepassing van innovatieve 
technologieën

Als open innovatieplatform voor duurzame procestechnologie en 
circulariteit brengt Brightsite de kennis van vele partijen samen, 
voorziet in faciliteiten voor opschaling en commerciële demonstratie 
en ondersteunt bij het kiezen en ontwikkelen van de juiste 
technologieën om vergroening van de chemische industrie  
te realiseren.

Zes elkaar versterkende 
programmalijnen met Chemelot 
als internationaal toonaangevende 
proeftuin



Een groot deel van de processen en installaties 
in de chemische industrie moet in 2050 
aangedreven worden door (duurzaam opgewekte) 
elektrische energie, om daarmee de CO2-uitstoot 
aanzienlijk te verminderen. Zo is SABIC partner 
in een ontwikkelingsconsortium voor de 
elektrificatie van stoomkraken. Grootschalige 
implementatie van elektrisch kraken hangt 
echter mede af van de beschikbaarheid van 
voldoende (CO2-vrije) energie op de site en zal 
naar verwachting pas in de periode na 2025 
volledig kunnen worden geïmplementeerd. 
Andere bedrijven kunnen zelf technologieën 
ontwikkelen of zich richten op wat de markt 
straks aan elektrische technologie te bieden 
heeft. Op dit gebied zien we een sterke 
toename aan commerciële activiteiten.  
Brightsite’s programmalijn 1 ‘Emissiereductie 
door elektrificatie’ onderzoekt daarnaast de 
verdere mogelijkheden voor elektrificatie, voor 
waardecreatie op Chemelot.

Hans Linden, Programma Manager Brightsite: 

“Plasmatechnologie heeft 
een grote toekomst binnen 
de chemische industrie. Het 
is wat ons betreft dé nieuwe 
procestechnologie gebaseerd 
op groene elektriciteit om 
moleculen te splitsen en 
opnieuw te formeren.”

Brightsite focus: plasmatechnologie
Een haalbaarheidsonderzoek van Brightsite 
toont aan dat het met behulp van elektrische 
plasmatechnologie mogelijk is om – zonder 
vorming van CO2 en met een veel lager 
energieverbruik dan bij elektrolyse van water 
– methaan om te zetten in waterstof- en 
koolstofproducten. Plasmatechnologie wordt 
door Brightsite gezien als een potentiële ‘game 
changing’ technologie, omdat het de huidige CO2-
emissie van de chemische industrie kan verlagen 
en tegelijkertijd koolstof in de kringloop van een 
circulaire economie kan houden. Voor Chemelot 
zou het interessant zijn uit methaan – dat vrijkomt 
bij geëlektrificeerde kraakprocessen – zowel 
waterstof voor OCI als etheen voor SABIC te 
produceren.

Marco Mensink, Director General Cefic:

“Ik ben een trotse getuige van 
de disruptieve technologieën 
en innovaties die plaatsvinden 
in onze sector. Het is deze 
portfolio van technologieën 
die het gebruik van circulaire 
grondstoffen en emissiearme 
energie zoals hernieuwbare 
elektriciteit mogelijk maken, en 
het Plasmaprogramma is daar 
een voorbeeld van.”

Door elektrificatie van verwarmingsprocessen en 
plasmatechnologische productie van waterstof 
en koolstofbouwstenen uit overbodig geworden 
stookgassen (bijv. procesmethaan) kan de scope 
1 emissie van Chemelot in 2050 significant 
afnemen ten opzichte van nu. Met import van 
groene waterstof of additionele innovaties (zie 
overige programmalijnen) komt nul emissie op de 
site binnen bereik.

Daarnaast onderzoekt Brightsite de inzet van 
plasmatechnologie voor CO2-vrije vorming 
van stikstofverbindingen voor de ammoniak- 
en kunststofgerelateerde waardeketens op 
Chemelot. Dit biedt ook potentieel voor nieuwe 
bedrijvigheid op Chemelot, dat in samenwerking 
met business development op Chemelot, de 
Brightlands Chemelot Campus en programmalijn 
2 van Brightsite wordt opgepakt. Voor de 
verdere ontwikkeling van het plasmaproces en 
verkenning van mogelijke toepassingen binnen 
en buiten Chemelot hebben de Brightsite-
partners een gezamenlijke plasmagroep 
gevormd. Met de benoeming van professor 
Gerard van Rooij als hoogleraar bij de Faculty 
of Science and Engineering is hiertoe bij 
Universiteit Maastricht de leerstoel Plasma 
Chemistry opgericht. Voor de uitvoering van het 
experimentele onderzoek is in november 2021 
op Brightlands Chemelot Campus het Brightsite 
Plasmalab geopend, dat is ondergebracht bij de 
afdeling Circular Chemical Engineering van UM.  

1. Emissiereductie door elektrificatie met 
Plasmatechnologie als gamechanger

2. Emissiereductie door recycling en inzet van 
hernieuwbare grondstoffen

Om de klimaatdoelen te behalen is het 
noodzakelijk om naast de energietransitie ook 
vol in te zetten op de grondstoffentransitie. 
In een CO2-neutrale en circulaire economie 
mogen geen nieuwe fossiele grondstoffen aan de 
koolstofcyclus worden toegevoegd. 
Op Chemelot is het bedrijf QCP (Quality Circular 
Polymers) actief op het gebied van recycling van 
plastic huishoudelijk verpakkingsafval. 
Ook SABIC timmert op recycling gebied 
voortvarend aan de weg met de joint venture 
‘SPEAR’: SABIC – Plastic Energy Advanced 
Recycling, dat een proefinstallatie van enkele 
tientallen kilotonnen op Chemelot bouwt.  

De benodigde volumes voor de chemische 
industrie en Chemelot zijn zeer groot en naast 
deze baanbrekende eerste stappen is volop 
ruimte voor verdere, noodzakelijke verkenning 
en beproeving van mogelijkheden. Binnen 
Brightsite’s programmalijn 2 ‘Emissiereductie 
door vervanging van nafta en aardgasgebruik’ 
wordt daartoe gekeken naar verschillende 
routes en technologieën voor het grootschalig en 
economisch zo gunstig mogelijk verkrijgen van 
circulaire grondstoffen.

Brightsite focus: inzet biomassa en recycling  
van plastics
Om duurzame koolstofbronnen de plaats van 
fossiele grondstoffen over te laten nemen, is het 
zaak in te zetten op verschillende routes. Het 
sluiten van de productcyclus door het gebruik 
van plastic afval en biomassa als grondstof voor 
de productie van nieuwe materialen, zijn twee 
parallelle trajecten waar Brightsite op inzet. 

Kim Ragaert, Hoogleraar Circular Plastics, 
Maastricht University:

“Tot op heden wordt nog geen 
30% van de plastics gerecycled 
in de Europese Unie. Er is nog 
veel vooruitgang te boeken 
en de tijd om recycling naar 
een hoger niveau te tillen is nu 
gekomen, willen we plastics 
in de circulaire economie 
opnemen.”

Om te kunnen worden gebruikt in de huidige 
productieprocessen moeten alternatieve 
grondstoffen veelal eerst worden gezuiverd en/
of chemisch omgezet in vloeibare en gasvormige 
tussenproducten. Gezien de stand van de 
technologie en vooruitzicht op toepassing richt 
deze Brightsite programmalijn zich primair op de 
ontwikkeling van voorbehandelingsmethoden 
om de bruikbare en waardevolle bestanddelen 
uit plasticafval en biogrondstoffen te scheiden. 
In samenwerking met Chemelot (SABIC), 
commerciële aanbieders en ontwikkelaars wordt 
bijgedragen aan de beproeving op industrieel 
relevante schaal en ontwikkeling van daarvoor 
benodigde technische aanpassingen. Ook 
wordt met Brightlands Chemelot Campus 
samengewerkt op aanpalende initiatieven op 
dit gebied, zoals Chemelot Circular Hub en 
Brightlands Circular Space, en met het platform 
Groene Chemie – Nieuwe Economie.  

Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus:

“Overheid, kennisinstellingen 
en bedrijfsleven moeten 
de handen ineenslaan om 
onderzoekers, denkers en 
engineers bij elkaar te brengen 
om innovatieversnelling tot 
stand te brengen”.



3. Proces- en site-innovatie

Persbericht

Maart 2021: circulair water voor Chemelot

Brightsite gaat samen met Chemelot het programma ‘Circulair 
water voor Chemelot’ vormgeven. Het sluiten van de waterketen 
vraagt om een integrale benadering en is verbonden met de 
duurzaamheidsontwikkelingen op Chemelot en in de omgeving.

Brightsite heeft, naast de hiervoor beschreven 
op elektrificatie en gebruik van niet-fossiele 
grondstoffen gerichte programmalijnen, een 
derde integrale innovatiepijler. Programmalijn 
3 identificeert welke aanvullende proces- en 
site-innovaties Chemelot nodig heeft om aan de 
klimaatdoelstellingen te voldoen én aantrekkelijk 
te blijven voor investeerders qua ontwikkeling en 
industriële toepassing.

Brightsite focus: hergebruik restgassen, -warmte, 
digitalisering en circulair water
Eén van de doelen van programmalijn 3 is de 
ondersteuning van Chemelot site users bij 
het verminderen van broeikasgassen door het 
afvangen, opslaan of benutten van CO2 en het 
elimineren van N2O-emissies. Op dit gebied 
hebben OCI, Fibrant en AnQore projecten in 
voorbereiding of uitvoering waarmee grote 
stappen naar de 2030 doelen kunnen worden 
gezet. Programmalijn 3 verkent daarnaast in 
samenwerking met TNO en programmalijnen 2 
en 5 de mogelijke toekomstige toepassing van 
CCU en syngas voor (nieuwe) waardecreatie op 
Chemelot.

Ook richt de programmalijn zich op efficiënt 
hergebruik van restwarmte en restgassen. 
Hergebruik van restgassen kan in principe een 
significante aanvullende reductie van CO2-
emissie op Chemelot mogelijk maken. Bovendien 
zou een belangrijk deel van de op Chemelot 
vrijkomende restwarmte benut kunnen worden 
voor verwarming van de gebouwde omgeving. 
Op korte termijn is de realisatie van deze 
opties gezien de hieraan verbonden kosten en 
externe afhankelijkheden bedrijfseconomisch 
nog niet haalbaar. Brightsite spant zich echter 
in om in samenspraak met de betrokken 
belanghebbenden en toeleveranciers verbetering 
in deze situatie te brengen.
Een voorbeeld hiervan is de optie voor opslag, 
transport en afgifte van warmte in een op hydratie 
van zout gebaseerde warmtebatterij, zoals 
momenteel voor kleinschaligere toepassingen 
wordt ontwikkeld door TNO-TU/e spin-off Cellsius. 

Inzet van restwarmte in de gebouwde omgeving 
zal weliswaar niet leiden tot vermindering 
van de scope 1 emissies op Chemelot, maar 
een projectmatige verkenning heeft een 
besparingspotentieel van ca 0,17 Mt CO2 scope 1 
emissie laten zien.

Daarnaast zoekt Brightsite naar mogelijkheden 
voor verdere optimalisatie van het watergebruik 
en de waterzuivering. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat watergebruik op Chemelot 
samenhangt met hergebruik van warmte. Gezien 
een recente aanscherping van de milieueisen, is 
door Chemelot in samenwerking met Brightsite, 
Chemelot’s waterorganisaties USG en IAZI  en 
regionale waterbeheerders een programma 
opgezet om tijdig aan de toekomstige normen 
te voldoen en mogelijke besparingen van het 
watergebruik te bewerkstelligen. 

Lianne van Oord, Programma Manager 
Brightsite over hergebruik als optie binnen de 
energietransitie: 

“Chemelot heeft 250 MWth  
van >50 °C aan restwarmte  
beschikbaar, waarmee in po-
tentie tienduizenden woningen 
bediend kunnen worden.”

Op het gebied van digitalisering wordt door 
Brightsite een verdere verkenning uitgevoerd 
om de, voor Chemelot in het kader van de 
energie- en grondstoffentransitie, meest 
relevante mogelijkheden in beeld te brengen. 
Een interessante toepassing is het watersysteem. 
Om de hierdoor toenemende complexiteit te 
kunnen beheersen en de benodigde flexibiliteit 
te bereiken moet er meer gebruik worden 
gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van 
digitalisering en kunstmatige intelligentie. 

De huidige 12,8 Mt scope 3 broeikasgasemissie
van Chemelot verbonden aan het gebruik
van fossiele nafta voor vervaardiging van
kunststoffen, kan in 2050 in principe, bij 
overvloedige beschikbaarheid van CO2-vrije 
energie, volledig worden gereduceerd door (her)
gebruik van plastic afval, biogrondstoffen en CO2.

Rinke Altink, Programma Manager Brightsite over 
de inzet van biomassa:

“Inzet van biomassa en  
recycling van plastic 
afvalstromen zijn twee 
parallelle trajecten die 
gezamenlijk mooie kansen 
bieden. Samenwerking is 
daarin cruciaal en we moeten 
het hele systeem integraal  
bekijken.” 



4. Veiligheid en maatschappelijke acceptatie
Veiligheid heeft topprioriteit

Chemelot wil niet alleen de meest duurzame 
en efficiënte chemische site van Europa zijn, 
maar ook de meest veilige en gezonde site om 
daarmee een goede werk- en leefomgeving te 
garanderen voor medewerkers en omwonenden. 
Veranderingen als gevolg van de energie- en 
grondstoffentransitie en daaraan verbonden 
procesaanpassingen kunnen hierop van 
invloed zijn. Programmalijn 4 ‘Veiligheid en 
maatschappelijke acceptatie’ richt zich dan ook 
op het borgen van de integrale procesveiligheid 
en maatschappelijke acceptatie.

Brightsite focus: voorspellend modelleren 
Om de veiligheids- en acceptatieaspecten 
in kaart te brengen analyseert Brightsite in 
deze programmalijn de mogelijke impact van 
huidige en mogelijk in de toekomst in te zetten 
processen op Chemelot. Hierbij wordt niet 
alleen gekeken naar de technische en interne 
veiligheid van procesinstallaties, maar ook 
naar de bredere omgevingseffecten verbonden 
aan de transport van energie, grondstoffen en 
producten. Een voorbeeld is de betrokkenheid 
bij het Delta Corridor project voor de aanleg 
van buisleidingen voor onder andere CO2, 
waterstof, propeen en LPG, de realisatie van een 
multimodale corridor naar de haven van Stein en 
de externe opslag van afvalplastics.

Daarnaast richten we ons op de ontwikkeling van 
een voorspellend model voor procesveiligheid. 
In samenwerking met AnQore is op basis 

van huidige processen een ‘Early Warning 
Safety Monitoring’ systeem in ontwikkeling, 
dat ook breder kan worden gebruikt voor een 
verantwoorde en veilige toepassing van nieuwe 
technologieën. Een eerste versie laat zien dat 
modelleren met behulp van artificial intelligence 
(AI) en machine learning (ML) mogelijkheden 
biedt een nieuwe dimensie toe te voegen aan 
proactief veiligheidsbeleid in de chemische 
industrie. Door geautomatiseerde screening 
van beschikbare en actuele bedrijfsinformatie 
detecteert de software vroegtijdige signalen 
die vooraf gaan aan mogelijk later optredende 
storingen en incidenten. Deze technologie 
zal gezien de nog snel toenemende digitale 
mogelijkheden in de komende jaren verder 
kunnen worden verbeterd en breder kunnen 
worden toegepast.

De inzet van Early Warning Safety systemen 
zal ervoor zorgen dat bedrijven op Chemelot 
mogelijke verstoringen vaker en vroeger kunnen 
waarnemen en oplossen, zodat het daadwerkelijk 
optreden van incidenten en daarbij behorende 
overlast wordt verminderd. 

De door Brightsite ontwikkelde methodiek 
in vroegtijdige inzichten in gevaren, risico’s 
en maatschappelijke aspecten, horend bij 
de ontwikkeling van nieuwe grondstoffen en 
technologieën, gaan Chemelot en de bedrijven 
helpen om de transitie zo soepel mogelijk te laten 
verlopen voor medewerkers en omgeving.

In programmalijn 1, 2 en 3 wordt ingegaan op 
technologische opties waarmee Chemelot in de 
toekomst kan voldoen aan de doelstellingen van 
het nationale Klimaatakkoord. Gezien de grote 
diversiteit aan opties en het integrale karakter 
van de bedrijfsactiviteiten op Chemelot is voor 
efficiënte toepassing een overkoepelende en 
samenhangende aanpak nodig. Programmalijn 
5 ‘Transitiescenario’s en systeemintegratie’ richt 
zich op de dilemma’s, hindernissen en risico’s, 
zowel op de site als site overstijgend en inclusief 
maatschappelijke synergiën en nieuwe kansen.

Brightsite focus: gezamenlijk optrekken 
om transitie naar duurzame chemie te 
bewerkstelligen
Met programmalijn 5 zet Brightsite zich in 
voor een veilige, duurzame en economisch 
verantwoorde transitie van een totale site als 
Chemelot. Het programma is primair gericht op 
het samenbrengen, verwerven en vertalen van 
beschikbare technisch-economische kennis en 
andere relevante informatie en verwachtingen. 
Om grip te krijgen op de diversiteit van mogelijke 
interacties worden deze samengebracht in 
integrale softwaremodellen om vervolgens,
op basis van integrale vraagstellingen ten 
aanzien van de transitie, te  worden vertaald 
naar economische en klimaateffecten op het 
systeemniveau van Chemelot in interactie met 
Nederland, de Europese Unie en het klimaat. Op 
grond hiervan worden inhoudelijk onderbouwde 
scenario’s en transitiepaden ontworpen, 
getoetst en vergeleken voor implementatie van 
klimaatgerichte innovaties op Chemelot. Met 
deze aanpak is door Brightsite inmiddels het 
Chemelot Integrated Model System (CIMS) 
model ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op de 
huidige fabrieksinstallaties, aangevuld met een 
set van mogelijke (alternatieve) technologieën 

voor verduurzaming. Als volgende stap wordt 
gewerkt aan uitbreidingen van het CIMS model 
om de scope 1, 2, 3 -emissie en systeemeffecten 
ook op nationale- en klimaatschaal te 
kunnen beschrijven. Bovendien wordt het 
nog verdergaande SCIAR model ontwikkeld 
waarmee onder andere de huidige en in de 
toekomst benodigde en beschikbare (inter)
nationale energie- en grondstofstromen voor 
vervaardiging producten en de hiermee gepaard 
gaande systeemdynamiek in kaart kunnen 
worden gebracht. SCIAR staat voor Source, 
Commodity, Intermediate, Application and 
Resource.

René Slaghek, Programma Manager Brightsite:

“De synergie die we hebben 
op Chemelot moeten we 
behouden, benutten en met 
nieuwe technologieën nieuw 
leven inblazen.”

In onderstaand figuur een voorbeeld van een 
realistisch transitiescenario voor Chemelot 
(CIMS-model). Dit voorbeeld beschrijft slechts 
één combinatie van mogelijke interventies 
en het daaruit door het model berekende 
kosten-optimale transitiepad. Door invoer van 
andere toekomstscenario’s, randvoorwaarden, 
mogelijkheden en doelstellingen levert het model 
hierop aangepaste transitiepaden. Op basis van 
dit soort scenario’s kunnen beter onderbouwde 
en tijdige keuzes voor feitelijke doorvoer van 
de diverse interventies op Chemelot worden 
gemaakt.

5. Transitiescenario’s en systeemintegratie
      Gezamenlijk optrekken om transitie naar duurzame chemie  
      te bewerkstelligen

Reductie van scope 1 emissies door interventies in gebruik van energie en grondstoffen op Chemelot.

Esta de Goede, Programma Manager over 
het borgen van integrale procesveiligheid: 

“Wij zijn ervan overtuigd dat 
voorspellend modelleren, 
met behulp van Artificial 
Intelligence (AI) en Machine 
Learning (ML), kansen biedt 
om de veiligheid in de  
chemische industrie te  
verbeteren.”
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Bij de opzet van Brightsite is onderkend dat  
nieuwe initiatieven nodig zijn om onderzoekers 
en medewerkers aan te trekken en op te leiden 
voor de ontwikkeling en toepassing van - voor de 
klimaattransitie van de chemische industrie be-
nodigde - nieuwe technologieën. De op Chemelot 
aanwezige onderwijs- en onderzoeksinstituten 
kunnen, in onderlinge samenwerking met  
Chemelot bedrijven, een cruciale rol hierin  
nemen. In Brightsite’s programmalijn 6 ‘Onderwijs 
en menselijk kapitaal’ ontwikkelt Universiteit  
Maastricht nieuwe onderwijsprogramma’s binnen 
haar Faculty of Science and Engineering om de  
ingenieur van de toekomst op te leiden.

Professor Gerard van Rooij, FSE-hoogleraar 
Plasmachemie:

“Het opleiden van een nieuwe 
generatie onderzoekers en en-
gineers die vernieuwingen in 
praktijk kunnen brengen is een 
vereiste om de transitie binnen 
de chemische industrie en een 
circulaire economie tot een 
succes te maken.”

Brightsite focus: opleiden ingenieur van de 
toekomst
Om de verschillende paden die leiden naar 
verlaging van uitstoot van broeikasgassen in 2050 
te faciliteren, zijn breed opgeleide engineers 
en onderzoekers nodig die in staat zijn om aan 
interdisciplinaire uitdagingen zoals technologie-
opschaling en circulariteit te werken. 

Universiteit Maastricht heeft in Brightsite-
verband het initiatief genomen om hiervoor op 
maat gesneden nieuwe opleidingen op bachelor 
en masterniveau te ontwikkelen met daaraan 
verbonden leerstoelposities. De bachelor 
Circular Engineering heeft tot doel een ingenieur 
op te leiden met een sterke technologische basis.
Studenten leren dat het alleen mogelijk is om de 
ecologische voetafdruk van producten, processen 
en diensten te reduceren of zelfs te elimineren, 
als de volledige lifecycle in beschouwing wordt 
genomen en integraal wordt geoptimaliseerd. 

In aanvulling op deze bacheloropleiding 
wordt er een master ontwikkeld (2024). Deze 
beoogde opleiding ligt in het verlengde van de 
bacheloropleiding, maar is ook een mechanisme 
om studenten die buiten deze bachelor of het 
onderwijsecosysteem van de UM zijn opgeleid, 
mee te nemen en deze vaardigheden op hoog 
niveau te laten ontwikkelen.

Ter verdere versterking van de aantrekkingskracht 
en wetenschappelijke positionering van de 
opleidingen, is professor Gerard van Rooij 
aangesteld als hoogleraar Plasmachemie en 
zijn diverse universitaire medewerkers in dienst 
genomen. Mede in het kader van Chemelot 
Circular Hub komen ook voor de opleiding 
van toekomstige medewerkers op hbo- en 
mbo-niveau komen nieuwe mogelijkheden 
beschikbaar, onder meer in samenwerking met 
Hogeschool Zuyd en het Vista College. 

Gavin Philips, Programma Manager 
Education and human capital over de nieuwe 
onderwijsprogramma’s van Universiteit 
Maastricht:

“De integratie van onderwijs 
op de Brightlands Chemelot 
Campus is een belangrijk 
middel om de industriële 
relevantie van ons onderwijs 
mogelijk te maken. Het stelt 
ons in staat echte case studies 
uit de energietransitie te 
gebruiken om studenten te 
voorzien van industrieklare 
vaardigheden en kennis.”

6. Onderwijs en menselijk kapitaal
 Opleiden voor de toekomst cruciaal voor succesvolle transitie  
 naar groene chemie

Opleidingen met internationale aantrekkingskracht

Met deze educatie initiatieven wordt een 
unieke impuls gegeven aan opleidingen op 
en rond Chemelot met een internationale 
aantrekkingskracht. De studenten zullen tijdens 
de project- en onderzoeksperiodes in hun 
opleidingsprogramma directe ervaring op doen 
en contact leggen met de op Chemelot actieve 
bedrijven. Hierdoor zullen zij al tijdens hun studie 
een professioneel bewustzijn en brede visie op 
de uitdagingen van de industriële energietransitie 
kunnen ontwikkelen. 

Op Chemelot actieve bedrijven hebben 
hierdoor toegang tot een nieuwe generatie 
toptalent, voorzien van integrale kennis om de 
transitie van hun bedrijfsvoering op weg naar 
klimaatneutraliteit in 2050 in de praktijk te 
brengen.



Wat is er nodig om de  
klimaatdoelstellingen te behalen?
Chemelot bedrijven hebben zelf maatregelen 
voorzien, gepland of in uitvoering waarmee de 
klimaatdoelstellingen van 2030 grotendeels 
kunnen worden behaald. Naast reeds genomen 
en verdere maatregelen om de N2O-emissie te 
verlagen, zal ook afvang, transport en opslag van 
CO2 (CCS) onder de Noordzee structureel nodig 
zijn en zijn energieprojecten mogelijk. Bovendien 
wordt door SPEAR , het samenwerkingsverband 
van SABIC en Plastic Energy, een eerste stap van 
enkele kilotonnen in de vervanging van fossiele 
nafta gezet. Brightsite ondersteunt verdere 
stappen richting 2030, waarbij de ambitie is 
20% van het aardgas en 25% van de nafta te 
vervangen. Dit kan worden gerealiseerd door 
de inzet van biomassa, afval en recycling van 
plastics.

Om vervolgens in 2050 volledig klimaatneutraal te 
kunnen worden is een verdergaand (her)gebruik 
van plastic afvalstromen en biogrondstoffen 
nodig én een volledige transitie naar verwarming 
van procesinstallaties op basis van (duurzame) 
elektriciteit in plaats van de huidige verbranding 
van aardgas en procesmethaan. Hiervoor zijn 
technische oplossingen beschikbaar of op 
termijn mogelijk. De verdere ontwikkeling en 
beschikbaarheid daarvan is echter grotendeels 
afhankelijk van externe leveranciers en 
omgevingsfactoren waarbij oriëntatie op - en 
aanhaking bij - EU-initiatieven van groot belang is.

Maxine Tillij, directeur strategische analyses 
en beleid bij TNO en strateeg van ‘Groene 
Chemie, Nieuwe Economie’:  

“We zijn niet zozeer met 
technologie bezig, maar 
met systeemdenken. Dat 
is belangrijk, omdat we van 
een ‘CO2 tonnenjacht’ naar 
een systeemverandering 
moeten gaan, willen we de 
doelen van Parijs halen. 
Nieuwe bedrijfsprocessen 
en samenwerkingen binnen 
en tussen ketens moeten 
gerealiseerd worden.”



Groene grondstoffen die op Chemelot kunnen 
worden gebruikt als alternatief voor fossiel 
aardgas en nafta zijn nu en in de nabije toekomst 
nog maar beperkt beschikbaar. Voor deze 
grootschalige industriële transitie moet de 
hiervoor in aanmerking komende diversiteit 
van basismaterialen (kunststof/huishoudelijk 
afval, biogrondstoffen en CO2 uit de atmosfeer) 
worden omgezet tot halffabricaten (zogenaamde 
‘commodities’) van behoorlijke kwaliteit. Dit 
vereist de ontwikkeling van een volledig nieuwe 
‘groene grondstoffen industrie’ die uiteindelijk op 
prijs en kwaliteit kan concurreren met de huidige 
fossiele, op olie- en gas gebaseerde, industrie.

Aangezien 100% circulariteit door 
recycling wegens onvermijdelijke 
verliezen niet haalbaar is, moet 
ook geïnvesteerd worden in 
aanvullende routes om de gestelde 
klimaatdoelen te halen. Biomassa is 
momenteel het meest reële groene 
alternatief om koolstofverliezen in de 
chemische industrie aan te vullen.

Het zal moeten blijken in hoeverre deze nieuwe 
industrie wordt gevormd door transitie van de 
huidige gevestigde bedrijven en in hoeverre de 
vernieuwing door nieuwe spelers zal worden 
ingevuld. Het is aannemelijk dat eerst met het 
verbranden van fossiel materiaal zal worden 
gestopt. Het gebruik van aardgas en ruwe 
aardolie als grondstof zal echter nog langere 
tijd voortduren. Dit mede bij gebrek aan de 
benodigde grote hoeveelheden niet-fossiele 
koolstof om de verwachte economische groei 
tot 2050 op te kunnen vangen. De benodigde 
radicale vernieuwing zal naar verwachting moeten 
komen van bedrijven en consortia die toegang 
hebben tot de hiervoor vereiste nieuwe bronnen 
en investeringsbudgetten. Verwacht wordt dat in 
het kader van deze transitie nieuwe waardeketens 
met nieuwe participanten gaan ontstaan. 

Bedrijven op Chemelot die in deze ketens 
duurzame grondstof afnemen kunnen voor de 
nieuwe leveranciers als ‘launching customer’ een 
initiërende rol vervullen. Concrete voorbeelden 
zijn de rollen die momenteel door het eerder 
genoemde QCP en SPEAR op Chemelot worden 
vervuld.

Veel meer groene grondstoffen nodig

Net zoals Chemelot momenteel vrijwel geheel afhankelijk is van 

leveranciers van de fossiele grondstoffen nafta en aardgas en grijze 

elektriciteit, zal dat in de toekomst ook zo zijn voor de levering van 

groene grondstoffen en duurzame energie. Tijdige beschikbaarheid 

en economische toepasbaarheid hangen in grote mate af van 

initiatieven van- en samenwerking met toeleveranciers en afnemers, 

waarbij regie, regelgeving en ondersteuning door de overheid 

onmisbaar is. 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op deze voor de 

grondstoffen en energietransitie van Chemelot bepalende

omgevingsfactoren.

Bepalende omgevingsfactoren 
voor grondstoffen- en energietransitie  
op Chemelot



Om aan de nationale emissiedoelstellingen 
te kunnen voldoen, ontstaat op Chemelot en 
vergelijkbare industriële sites een toenemende 
behoefte aan duurzame grondstoffen en 
elektriciteit. Voor het ontwikkelen van de 
hiervoor benodigde nieuwe waardeketens 
voor groene grondstoffen zijn de belangrijkste 
obstakels beschreven in de Actieagenda 
‘Groene Chemie Nieuwe Economie’. Deze 
agenda wijst op de noodzaak van het verbeteren 
van voorwaarden voor ketenvorming tussen de 
chemie in nieuwe toeleverende sectoren zoals 
de afvalverwerking en de landbouw, verbeterde 
financieringsmogelijkheden voor nieuwe 
initiatieven en het vormgeven van stimulerend 
beleid.

Op het gebied van duurzame elektriciteit is er 
een betere uitgangssituatie, omdat bestaande 
bedrijven en nieuwe consortia met steun van 
de overheid de ontwikkeling en exploitatie van 
offshore windmolenparken hebben opgepakt. 
Na aanvankelijke subsidiëring kan inmiddels 
marktconform geconcurreerd worden met 
de opwekking van elektriciteit uit fossiele 
brandstoffen. 

Om aan de sterk groeiende behoefte te kunnen 
voldoen is er echter nog een exponentiele 
uitbreiding van de infrastructuur voor opwekking, 
transport en systeemmanagement van 
elektriciteit nodig om deze op de schaal van 
industriële sites zoals Chemelot beschikbaar 
te maken. Elektriciteitsproducenten en 
netwerkbeheerders zijn zich bewust van dit 
probleem, maar ervaren momenteel problemen 
om tijdig in te spelen op de veranderingen in 
aanbod van- en vraag naar- duurzame energie.

Om de ambities van het nationale Klimaatakkoord 
tijdig en duurzaam te realiseren dienen de 
geschetste impasses en het mogelijk falen van 
de markt te worden doorbroken. Dit vergt een 
langetermijn ‘Deltaplan’ -achtige aanpak op 
nationale schaal en bijbehorende stimulerende  
regievoering door de overheid. Een nationaal 
‘KlimaatagentschapNL’ zou de benodigde 
ontwikkelingen en consequenties van keuzes 
kunnen waarborgen en tevens de samenwerking 
met het Europees Milieuagentschap coördineren. 
Indien hierdoor op (inter)nationale schaal 
voldoende bestaande onzekerheden en risico’s 
worden weggenomen, is te verwachten dat 
nieuwe initiatieven zich op commerciële basis 
zullen ontwikkelen.

In Nederland kan op deze wijze een voor 
de wereldmarkt nieuwe, internationaal 
toonaangevende bedrijvigheid ontstaan. 
Gezien de aard van de klimaatgerelateerde 
technologische oplossingen liggen hier voor 
de continuïteit van de chemische sector 
extra goede mogelijkheden door koppeling 
met de internationaal leidende posities 
van de Nederlandse hightech industrie en 
met de vooraanstaande afvalverwerkende 
en biogrondstof sectoren. Vergelijkbare 
ontwikkelingen zoals in de afgelopen 30 jaar 
door ASML en toeleveranciers zijn doorgemaakt 
binnen de halfgeleiderindustrie worden 
ook op het gebied van klimaattechnologie 
mogelijk geacht, met daaraan verbonden 
positieve effecten op de toekomstige nationale 
werkgelegenheid en economie.”

Manon Bloemer, Directeur Koninklijke Vereniging 
van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI):

“Chemiebedrijven staan voor 
twee grote uitdagingen: het 
reduceren van CO₂-uitstoot 
en het verduurzamen van 
producten. Het huidige 
beleid richt zich vooral op 
het verminderen van directe 
CO₂-uitstoot, terwijl juist 
aan productkant een enorm 
potentieel ligt. Door in te 
zetten op het gebruik van 
duurzame biogrondstoffen 
en recyclebaar afval om 
chemische bouwstenen 
te maken, bespaar je CO₂ 
én bouw je aan duurzame, 
circulaire waardeketens 
die wereldwijd positieve 
klimaatimpact hebben.”

Behoefte aan ‘Deltaplan’ aanpak op nationale  
schaal en bijbehorende stimulerende regievoering  
door de overheid

Duurzame elektriciteitsvoorziening schiet tekort

Jan van der Lee, verantwoordelijk voor het  
TenneT Klimaatakkoord-programma: 

“We moeten vooruit
investeren op basis van
MIEK en samen met
regionale en landelijke
overheden kijken waar
ruimte is.”

Om in plaats van het verbranden van aardgas 
of fossiele procesgassen (methaan) in 2050 
duurzame elektriciteit te kunnen gebruiken, 
zijn bij de opwekking, toelevering en toepassing 
van elektriciteit nog diverse grootschalige 
aanpassingen nodig. De ontwikkeling van 
elektrische kraakinstallaties wordt technisch 
mogelijk geacht en is recent wereldwijd opgepakt 
door diverse consortia van eindgebruikers. 
Voordat grootschalige investeringsbesluiten 
genomen kunnen worden om deze nieuwe 
technologie op Chemelot toe te passen, 
is structurele zekerheid nodig omtrent de 
beschikbaarheid van elektrische energie. 
Ter vergelijking; de hoeveelheid (duurzame) 
elektriciteit waarover Chemelot moet 
kunnen beschikken komt overeen met wat er 
momenteel door 1 à 2 moderne gasgestookte 
elektriciteitscentrale(s) wordt geproduceerd. 
Afhankelijk van de mate van elektrificatie op 
Chemelot (er zijn alternatieven) is dit maar liefst 
30-90% van alle duurzame elektriciteit die 
gedurende 2019 in Nederland werd opgewekt uit 
wind- en zonne-energie.

Gezien de vergelijkbare elektriciteitsbehoefte van 
andere chemische en industriële sites en nieuwe 
toetreders zoals datacenters, is al duidelijk dat 
de huidige (duurzame) elektriciteitsvoorziening 

verregaand onvoldoende is. Hetzelfde geldt 
voor de infrastructuur van netbeheerders om 
de elektriciteit voor Chemelot en soortgelijke 
grootverbruikers lokaal beschikbaar te maken. 

Verduurzaming & beperkte 
leveringszekerheid groene stroom 
vereisen flexibilisering processen

Waar de chemische industrie en Chemelot een 
meer directe betrokkenheid en invloed heeft 
bij de transitie naar het gebruik van groene 
grondstoffen, geldt dit niet zonder meer voor de 
invulling van de (duurzame) energiebehoefte. 
De ontwikkeling van energiebronnen en 
daarvoor noodzakelijke technische installaties 
zijn van belang voor alle industriële en 
maatschappelijke sectoren. Chemelot is hierbij 
voor zowel voldoende CO2-vrije opwekking als de 
transportmogelijkheden van elektriciteit naar de 
site in grote mate afhankelijk van derde partijen, 
hetgeen een negatieve invloed kan hebben op 
de technisch mogelijk geachte energietransitie 
en het realiseren van de daaraan gekoppelde 
emissiedoelstellingen voor 2050.

CES & MIEK 

Zes Nederlandse industrieclusters, waaronder 
Chemelot, is gevraagd een regionale visie voor een 
duurzame industrie in 2030 op te stellen. In deze 
Cluster Energie Strategieën (CES) worden vraag en 
aanbod bij elkaar gebracht en gezamenlijk leiden ze 
tot agendering van projecten van nationaal belang 
voor de uitvoering in het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Het MIEK 
is een programma van energie- en grondstoffen-
infrastructuurprojecten die bijdragen aan de 
klimaattransitie en het verdienvermogen van 
Nederland stimuleren.



Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over hoe Brightsite de transitie van de chemische industrie ondersteunt of wilt u hieraan 
bijdragen, neem dan contact met ons op via info@brightsitecenter.com

@brightsitecenter

www.brightsitecenter.com/newsletter

De informatie die u aantreft in deze uitgave kan, ondanks onze zorgvuldigheid, fouten bevatten en is onderhevig aan gevolgen van 
dynamiek in de industrie. De publicatie is opgebouwd uit feiten en kennis van januari 2022 en zal naar verwachting een jaarlijkse 
update krijgen. Hoewel wij onze uiterste best doen om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en / of 
verspreid door derden zonder toestemming van Brightsite. 

Deze publicatie is mede tot stand gekomen met ondersteuning van ChemistryNL en de Provincie Limburg. 

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Gezien de hiervoor aangegeven externe 
afhankelijkheden is nog niet met zekerheid te 
zeggen wat er na 2030 op Chemelot realistisch 
mogelijk is. Wat wel kan, is op basis van 
Brightsite’s integrale en modelmatige aanpak, 
periodiek technische en scenarioanalyses met 
steeds toenemende betrouwbaarheid uit te 
voeren en te delen. Diverse scenario’s kunnen 
daarbij worden getoetst op hun gevoeligheid 
voor veranderingen in prijzen, regelgeving en 
beschikbaarheid van duurzame grondstoffen, 
energie en effect op CO2-emissies. Op die manier 
kunnen ‘no regret’ opties met groot potentieel 
en beperkte risico’s worden geïdentificeerd, die 
daardoor het meest in aanmerking komen voor 
ontwikkeling en integratie op de Chemelot site 
van de toekomst. Op basis van dergelijke analyses 
is bijvoorbeeld nu al duidelijk dat toepassing van 
plasmatechnologie voor omzetting van methaan 
en vergassingstechnologie en andere methoden 
voor chemische recycling van plastic afval zich in 
dit soort ‘stress tests’ stabiel positief tonen.

Paul Brandts, Intelligence Officer Brightsite:

“Het SCIAR-model helpt ons 
de juiste keuzes te maken voor 
de volgende generatie. Het is 
de eerste routekaart van bron 
tot hergebruik”.

Leon Jacobs, directeur Sustainability Europe  
bij SABIC: 

“Het is geen ‘one size fits all’. 
Brightsite kijkt met ons wat 
past bij ons portfolio en  
samen werken we 
verschillende opties uit.”

Brightsite zal op deze wijze voortdurend de 
potentiële economische en maatschappelijke 
impact van nieuwe technologieën toetsen 
en vertalen naar de transitiescenario’s voor 
Chemelot. Bij positief resultaat en hoog 
potentieel mobiliseert Brightsite ook samen met 
partners en stakeholders de benodigde middelen 
om zulke technologieën vanaf de laboratorium en 
pilotfase op te schalen naar demo-installaties. 
Als vervolgstap kunnen de gevolgde aanpak 
en uitkomsten voor Chemelot vertaald en 
uitgebreid worden naar vergelijkbare industriële 
sites en verbonden worden met andere (inter)
nationaal reeds ontwikkelde grondstof- en 
energie gebaseerde modellen. Voorbeelden zijn: 
Energie Transitie Model (ETM), Carbon Transitie 
Model (CTM) en Life Cycle Assessment (LCA) 
modeleringen.

Last but not least, gaat de start van de 
hierop toegespitste opleidingen, op diverse 
onderwijsniveaus, en de uitbreiding van hieraan 
verbonden leerstoelen en infrastructuur voor 
experimenteel onderzoek en ontwikkeling op 
Chemelot ervoor zorgen dat internationaal 
talent wordt opgeleid en zich in Limburg vestigt 
om de hiervoor geschetste mogelijkheden en 
uitdagingen in praktijk te brengen.

The Brightsite way
Integrale en modelmatige aanpak toont no regret- opties met groot 
potentieel en beperkte risico’s



brightsitecenter.com


