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1. Kennis-en Innovatieagenda 
2016 – 2019;  De rol van de 
industrie in energie transitie 

De industrie speelt als grootgebruiker een meervoudige rol in de duurzame 

energietransitie. Ten eerste zullen alle inspanningen er op gericht moeten zijn het 

energieverbruik zo ver mogelijk terug te dringen; energie-efficiency. Ten tweede zal de 

te gebruiken energie van fossiel naar duurzaam opgewekt moeten verschuiven. Deze 

laatste transitie betekent in de (Europese) praktijk veelal een omslag van warmte 

gedreven processen naar elektrisch gedreven processen. Tot slot zal een efficiënter 

gebruik van grondstoffen leiden tot secundaire energie efficiëntie. 

 

De beschikbaarheid van duurzame elektriciteit in Europa is een grote kans voor de 

processing industrie. Door onze processen hierop in te richten kunnen we in de toekomst 

duurzaam produceren tegen lage variabele kosten. Dit verbetert de concurrentiepositie 

en versterkt de werkgelegenheid in de Europese industrie. Deze nieuwe procesinrichting 

vraagt nieuwe componenten en apparaten waardoor er ook nieuwe mogelijkheden 

ontstaan voor technologie leveranciers en maakindustrie. Door de rol van de processing 

industrie als demand side manager zou de rentabiliteit van investeringen in duurzame 

elektriciteitsopwekking kunnen verbeteren. Investeringen in netverzwaring en 

elektriciteitsopslagsystemen kunnen op die manier beperkt blijven  

Door de industrie instrumenteel te maken in het balanceren van gebruik en productie 

ontstaat een haalbaar business model voor duurzame energie. 

  

Daarnaast is energie-efficiëntie onontbeerlijk om te komen tot een duurzame 

energiehuishouding op lange termijn. De procesindustrie in Nederland gebruikt meer dan 

40% van onze energie. Hoewel de Nederlandse processing industrie zich tot de meest 

energie-efficiënte industrieën van de wereld mag rekenen, zien we toch dat er maar 

mondjesmaat geïnvesteerd wordt in nieuwe energiebesparende technieken. Naast de 

voor de hand liggende redenen, zoals de investeringscyclus (niets nieuws kopen als het 

oude nog werkt), zien wij nog een aantal andere belemmeringen:  

 

 Energiebesparing is geen core business voor veel bedrijven. 

 De bedrijfstak is door haar strenge focus op beheersbaarheid inherent conservatief. 

 Investeringen in procesapparatuur zijn enorm kapitaalintensief. Marktpenetratie door 

het MKB is hierdoor lastig. 

 Er zijn weinig bewezen nieuwe technologieën beschikbaar.  

 

Tot slot geldt voor de toekomstige belangen van de Nederlandse processing industrie, 

dat het zo duurzaam mogelijk (liefst circulair) omgaan met grondstofstromen een langere 

toekomst borgt en meer tijd biedt voor transitie naar nieuwe technologieën en business 

modellen. Hetgeen per saldo feitelijk betekent, dat elke conversie van materiaal naar 

energie zou moeten worden uitgesloten, om zo veel mogelijk grondstoffen te behouden 
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als input voor processen. Hierbij geldt, voor bepaalde stromen waarschijnlijk al vrij snel, 

dat besparen op conversie van materiaal naar energie op niet al te lange termijn al core 

business kan worden. 

 

Om dit alles mogelijk te maken zijn wij zijn bezig een energie effectief ecosysteem in te 

richten dat zich richt op het wegnemen van de belemmeringen en nieuwe richtingen 

stimuleert. Dat betekent dat we een bredere aanpak bepleiten dan alleen 

technologieontwikkeling. Koppeling met een actieve rol van de industrie in de 

energietransitie zal de aanpak verder versterken.  We zullen daarbij voortbouwen op 

excellente publiek- private samenwerkingen waarin alle innovatiepartners gebundeld zijn, 

maar ook actief branche organisatie (VNCI, FME,..) en VNO-NCW betrekken in deze 

transitie. Wij gaan in dit ecosysteem de volgende focus aanbrengen: 

 

 Koppeling tussen primaire business drivers en energiebesparing. 

 Een actief human capital beleid wat zich richt op het versterken van open innovatie 

door middel van aandacht voor competenties, cultuur en mindset. 

 Revolving funds/financiële instrumenten gericht op het oplossen van de bottleneck 

van first launches en versnelling van valorisatie. Deze instrumenten richten zich ook 

op het verzekeren van afbreukrisico‟s die implementatie van nieuwe technologie met 

zich meebrengt 

 Een continu vernieuwende innovatie cyclus welke ruimte geeft aan demonstratie van 

nieuwe technieken.  

  

Deze innovatie agenda is tot stand gekomen in overleg met de achterban van ISPT en 

heeft zodoende een breed draagvlak in zowel de industrie, MKB als 

onderzoeksorganisaties.  

 

Wij maken hier gebruik van een organisatie die voortbouwt op bestaande initiatieven en 

PPS-en, en deze effectief verbindt. Inmiddels is gebleken dat in grotere consortia zowel 

de kennisoverdracht, alsook de onderlinge groepsdruk helpt om innovaties daadwerkelijk 

te implementeren. Bovendien ontstaat hierdoor coherentie in programmering en 

maximale synergie. Door een groter (open) consortium langdurig aan een onderwerp te 

committeren, ontstaat focus en gewicht in de programmering. Gewaakt dient te worden 

voor het versnipperen van de innovatiegelden. Door actief management van het ontstane 

netwerk faciliteren wij human capital ontwikkeling en onderlinge samenwerking. 

 

In de afgelopen jaren hebben we een goede opbouw van deze consortia gezien. Er 

hebben zich inmiddels meer dan 90 bedrijven georganiseerd onder de TKI-ISPT vlag. Er 

zijn een aantal belangrijke programmalijnen opgezet. Deze programmalijnen worden 

ondersteund en gesponsord door de industrie. Door de unieke samenwerkingsvorm 

waarin bedrijven, kennisinstellingen en universiteit samenwerken onder één reglement, 

is een open innovatienetwerk ontstaan. Nieuwe partijen kunnen gemakkelijk aanhaken 

en we zien dan ook een organische groei van de grootte van de clusters alsook het aantal 

onderwerpen wat wordt aangepakt. Het opgestarte Early Adapter programma 

vergemakkelijkt de samenwerking tussen het innovatief MKB en de grotere bedrijven. De 

tender voor deze vorm van subsidiëring is elke keer overschreven. De samenwerking van 

de bedrijven zet energiebesparing duidelijk op de agenda.  
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De activiteiten rondom systeemintegratie hebben een nieuw netwerk gecreëerd van 

managers die verantwoordelijk zijn voor de energiehuishouding binnen de bedrijven. 

Hierdoor worden best practices actief uitgewisseld.  

Concrete implementaties hebben we gezien in de utilities kant van de bedrijven. Met 

name nieuwe vormen van warmteopwekking en hergebruik stonden hier centraal.   

 

 

1.1 Ambitie 

Energie 

Dit contract beoogt door besparing en transitie naar gebruik van duurzaam opgewekte 

energie in de industrie een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De doelstelling in 

besparing uit het energieakkoord is een verdubbeling van het energiebesparingstempo 

van 1 naar 2% per jaar, cumulerend tot meer dan 50% in 2050. Een navenante reductie 

van de CO2-uitstoot is het gevolg. Dit contract zal voorwaarde scheppend moeten zijn 

om deze doelstelling te realiseren. Voor het halen van de twee procent besparing per jaar 

is het noodzakelijk dat er technieken voorradig zijn en blijven waarbij een besparing van 

50% t.o.v. van de status quo kan worden gerealiseerd. Tegelijkertijd moet de 

implementatie worden ondersteund en gestimuleerd door voorbeeld projecten. In de 

Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MEE) convenanten worden deze besparings- en 

transitiedoelstellingen geëffectueerd. 

 

Kenniseconomie 

Met het uitvoeren van dit contract ontstaat, rondom een sterke processing industrie, een 

actief kennis- en kunde-netwerk voor energie-efficiënte en duurzame productie. Dit 

vertaalt zich in een sterke aantrekkingskracht van Nederland voor vestiging van, en doen 

van onderzoek voor, buitenlandse partijen waardoor het ecosysteem wordt gevoed. Deze 

ontwikkeling hebben we de afgelopen jaren al duidelijk gezien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Bloeiend Nederlands innovatieklimaat trekt internationale partijen. 
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Een mooi voorbeeld hiervan is dat de gehele Europese papierindustrie verzameld in één 

groot consortium in Nederland haar doorbraakonderzoek laat uitvoeren bij Nederlandse 

universiteiten. Door focus op access to know how en time to market vertaalt de 

excellente wetenschappelijke uitgangspositie van Nederland zich in versterkte 

economisch activiteit en verbeterde concurrentiekracht van onze industrie. 

 

MKB 

De consortia brengen MKB maakbedrijven en het grootbedrijf samen. Hierdoor zijn de 

MKB bedrijven in staat snel en commercieel aantrekkelijk nieuwe technologie in 

Nederland en ver daarbuiten te leveren. We hebben inmiddels gezien dat de Early 

Adopter Programma‟s uit het lopende innovatiecontract de verbinding tussen MKB en 

grootbedrijf verbeteren en stimuleren.  

 

Economie 

De innovatiegerichte aanpak van de verduurzaming leidt tot economische activiteit. 

Energie besparing leidt direct tot kostenverlaging. Transitie naar duurzaam 

energiegebruik leidt tot onderscheidende proposities in de markt. In een toekomstig 

scenario waarbij de duurzame energie ruimschoots voorhanden is ontstaan nieuwe 

kansen voor de Nederlandse procesindustrie.  

 

Door de geïntegreerde aanpak van energie-efficiëntie, inclusief besparing op grondstoffen 

met de business drivers van de industrie wordt de concurrentiekracht van het 

bedrijfsleven op twee plaatsen gestimuleerd. Enerzijds door energie-efficiëntie en 

navenante kostprijsverlaging, anderzijds door verbetering van kwaliteit (inclusief 

consumenten voordelen als duurzaamheid) en kostprijs van hun producten. 

 

Nederland kan als geen ander land de duurzame transitie faciliteren door effectief aan de 

pieken en de dalen, als gevolg van duurzame energieproductie te ‚schaven'. Dit doen we 

niet door bijvoorbeeld dure nieuwe valmeren te bouwen, maar juist door onze eigen 

procesindustrie voor dit doel te gebruiken. Door de enorme harde kern die we hebben in 

Nederland, zijn wij als geen ander land boven proportioneel in staat energie te bufferen 

in onze eigen procesindustrie. Ook opwaardering van grondstofstromen of halffabricaten 

met deze duurzame elektriciteit behoort tot de oplosrichtingen. De procesindustrie blijft 

concurrerend waardoor vele (laag/midden opgeleide) banen behouden blijven. De nieuwe 

drivers leiden tot een nieuwe en grotere dynamiek en groeipotentieel.  

 

Door onze ligging hebben wij meer procesindustrie dan de ons omringende landen. 

Hierdoor is het veel beter mogelijk in te spelen op veranderend aanbod in de 

energievoorziening. Daarnaast zijn wij als geen ander land in staat vraag en aanbod bij 

elkaar aan tafel te krijgen en hier goed op in te spelen. Een prachtige mogelijkheid om 

gebruik te maken van de kracht van Nederland en deze te gebruiken in een verenigd 

Europa.  
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1.2 Maatschappelijke uitdaging  

Wij geloven dat de industrie een essentiële rol zal spelen in de transitie naar een 

duurzame energiehuishouding. Als majeure gebruiker van energie zal de industrie op drie 

manieren een belangrijke rol spelen: door flexibel gebruik van energie wordt de business 

case voor duurzame opwekking versterkt, door energiebesparing wordt de vraag beperkt 

en door besparing op grondstoffen worden de secundaire energiebesparing geïncasseerd. 

 

Deze transitie is een belangrijke maatschappelijke uitdaging van de komende jaren en 

biedt bovendien kansen voor nieuwe business modellen.  

 

Vanuit deze twee rollen hebben wij de onderzoeksthema‟s gedefinieerd en de mijlpalen 

vastgesteld. 

 
 

1.3 Onderzoekthema‟s 

1.3.1  Energiebesparing in de industrie 

 

Verbetering van de energie-efficiëntie (verhoging van de energie effectiviteit) wordt door 

de IEA (International Energy Agency) gezien als de belangrijkste aanpak om CO2 

emissies te verminderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen. 

De reductie van de (specifieke) energievraag wordt gezien als een essentiële voorwaarde 

voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Verschillende scenariostudies, 

waaronder die van WWF/Ecofys (The Energy Report, 100% Renewable Energy by 2050, 

(2011)) laten zien dat door forse energie efficiëntieverbeteringen de vraag naar energie 

in industriële sectoren kan afnemen ondanks een sterk stijgende productie. 

 

Energie efficiëntie is bovendien onlosmakelijk verbonden aan de continuïteit van een 

concurrerende procesindustrie. Met bijna de helft van het totale primaire energiegebruik, 

inclusief grondstof, is de procesindustrie de grootste energieverbruiker in Nederland 

(raffinage, de petrochemie, de metalen, de voedingsmiddelen- en papierindustrie e.a.). 

In vergelijking met de industrie in vele andere landen is de Nederlandse industrie 

energie-intensief door het relatief grote aandeel van de procesindustrie. Het 

totaalverbruik is ongeveer 1500 PJ. De procesindustrie is van groot belang voor 

Nederland, de jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 180 miljard Euro en levert een 

substantiële bijdrage aan het bruto nationaal product. De sectoren uit de procesindustrie 

bieden werk aan meer dan tweehonderdduizend mensen. De procesindustrie is aanjager 

en afzetmarkt voor het Nederlandse innovatieve MKB en de toeleverende industrie. 

Nieuwe investeringen vinden steeds vaker plaats dicht bij de nieuwe, opkomende 

markten of dicht bij de vindplaats van grondstoffen (bijv. Shell, Qatar). De macro-

economische bewegingen zorgen ervoor dat deze trend door zal zetten. Het behouden 

van de procesindustrie in Nederland vraagt dus actief beleid en is geen 

vanzelfsprekendheid. 
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De activiteiten in de Kennis en Innovatieagenda 2016-2019 behelzen het doorzetten van 

de huidige programmalijnen, die ieder voor zich gericht zijn op onderdelen van de 

processing industrie met een hoog energiegebruik en voldoende verbeterpotentieel. Het 

gaat om funderend onderzoek, voorbereidende studies, toegepast onderzoek en concrete 

ontwikkelactiviteiten tot een TRL= 7,8, dat wordt uitgevoerd in consortia van 

eindgebruikers, technologieleveranciers en kennisinstellingen. Er wordt vanuit gegaan 

dat vanaf deze TRL niveaus andere actoren en andere instrumenten hun werk moeten 

gaan doen.  Vanuit de specifieke doelstellingen van de programmalijnen wordt een 

bijdrage geleverd aan de formulering en uitvoering van NWO en STW programma‟s. 

Actieve participatie in Horizon 2020 wordt gestimuleerd en ondersteund.  

 

Het doel van de TKI is het vullen van de innovatie emmer waaruit bedrijven kunnen 

putten om hun doelstellingen en oplossingen te implementeren. Zonder een gevulde 

emmer geen implementatie. TKI zal niet zelf de 2% energie besparing per jaar 

realiseren, dit moeten de bedrijven doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Voortdurend nieuwe ideeën planten noodzakelijk om in de toekomst 

voortdurend te kunnen oogsten. 

 

 

 Activiteiten 

 Nieuwe generatie warmtegebruik systemen;  

Gebruik van warmte (en koude)  is verantwoordelijk voor 80% van het energetische 

energiegebruik in de industrie. Er ligt nog steeds een groot potentieel om dit gebruik 

terug te dringen en te verduurzamen. Doelstelling is halvering van het (fossiele) 

energiegebruik dat nodig is voor productie en gebruik van warmte in de industrie. Dit 

leidt tot energie-, kosten en emissiereductie van industriële processen en 

ontwikkeling van innovatieve technologie voor NL maakindustrie. Oplosrichtingen zijn 

verduurzaming en verhoging van de flexibiliteit van het warmteaanbod, opslag, 

vergroten van de terugwinbaarheid van restwarmte en de omzetting van restwarmte 

in nuttige producten (proceswarmte, koude, etc). 
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 Het gaat om technologieën als warmtepompen en hun industriële toepassing de 

productie van proceswarmte en omzetting naar koude en warmteopslag. 

Alternatieven voor de warmteaanbodkant liggen met name in de bijdrage van 

duurzame warmte in de vorm van geothermie. Einddoel is demonstratie van bijna 

marktrijpe technologieën teneinde technische en economische haalbaarheid aan te 

tonen onder bedrijfscondities. 

 

 Nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie-intensieve 

destillatie 

Moleculaire scheiding neemt een aanzienlijk deel van het energiegebruik van de 

processing industrie voor zijn rekening (geschat wordt meer dan 40%, althans in de 

chemische en raffinage industrie). Doel van de activiteiten is een drastische en 

duurzame reductie van het energieverbruik in vloeistofscheiding te realiseren door 

middel van technologische innovatie. Een logische route loopt via aanpassingen aan 

bestaande installaties oplossingen, integratie bijvoorbeeld met membraantechnieken  

tot het volledig omzeilen van het gebruik van de energie verslindende faseovergang 

voor vloeistofscheiding. Op langere termijn moet gekeken worden naar meer flexibele 

modulaire oplossingen. Keuzes worden gemaakt in overleg met de industrie. 

Momenteel ligt het focus op het breder toepasbaar maken van membraantechnologie 

zoals nanofiltratie voor extreme procescondities (extreme pH, T, agressieve 

oplosmiddelen). 

  

 Betrouwbare, rendabele en energiezuinige droog- en ontwateringsprocessen 

Droogprocessen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 18% van het totale verbruik. 

Doelstelling is substantiële vermindering van het energieverbruik met 20-50% door 

toepassen van innovatieve, in ontwikkeling te nemen, technologie en waar mogelijk 

het vermijden van droogstappen. Eis is behoud of liever verbetering van 

productkwaliteit, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit en de versterking van de 

marktpositie van technologie aanbieders. Een multidisciplinaire benadering is nodig 

om een baanbrekende oplossing te bereiken Op voorhand is er geen focus op 

specifieke droogtechnologie maar er lopen al activiteiten op het gebied van 

vortexdrogen. Daarnaast voorzien wij R&D op het gebied van 

vriesconcentratietechnieken, sorptie- en spindrogen en in line monitoring. 

Ondersteuning van innovatie door middel van modellering om de voorspelbaarheid 

van bevredigend functionerende droogprocessen voor de industrie kunnen te 

bevorderen is noodzakelijk. 

 

 Intensiveren van processen en optimaliseren van warmte en stofoverdracht 

Intensivering van processen en optimalisatie van warmte- en stofoverdracht gaat een 

belangrijke bijdrage leveren aan het concurrentievermogen van de Nederlandse 

procesindustrie: lager energieverbruik, lager grondstofgebruik, lagere kosten, minder 

bijproducten. De activiteiten zijn gericht op verdere exploratie, ontwikkeling en 

demonstratie van PI, PSE & APC. Het gaat bijvoorbeeld om technologieën als spinning 

disc technologie, rotating packed bed technologie, integratie van reactie en scheiding 

voor verlaging van energiekosten  b.v. reactieve destillatie, membraanreactoren, 

sorption enhanced reactoren etc. 
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 Afvangen van waardevolle componenten uit waterstromen en het ontwikkelen van 

alternatieven voor de huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals 

verdamping 

Toenemende vraag en schaarste vergroten de eis tot duurzaam gebruik van 

proceswaterstromen. Sluiten van kringlopen is een belangrijk middel om daarin te 

voorzien. Omvang en belang van water gebaseerde stromen in de procesindustrie 

nemen toe. Innovatieve technologie biedt excellente mogelijkheden deze stromen, 

effectiever en energie efficiënter te behandelen en kringlopen te sluiten.  

De R&D richt zich op het vinden en implementeren van effectieve methoden om 

organische componenten af te scheiden, terug te winnen en te hergebruiken. 

Toepassing van nieuwe procesconfiguraties moet leiden tot economisch gezonde, aan 

de netto winst bijdragende situaties, en uitzicht bieden op 25% reductie in 

energieconsumptie binnen 6 jaar ten opzichte van huidige, vergelijkbare processen. 

Het gaat hierbij in eerste instantie om toepassing van membraantechnologie en 

geavanceerde extractie- en sorptieprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. De programmalijnen geïllustreerd in de suikerfabriek. 
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 Energie-efficiënte methoden voor gasscheiding en gasbehandeling 

Het doel is van deze lijn is het energieverbruik van gasscheidingsprocessen met 

minimaal 30% te verminderen. Het besparingspotentieel wordt geschat op circa 18 

PJ/jaar. De R&D richt zich op:  

 

o Technologie die energiezuinig en met lage kosten gasvelden met hoge gehaltes 

H2S, COS, CS2 etc. winbaar kan maken. Vooral oplossingen voor de 

zwavelhoudende verbindingen zijn gewenst. Kansen liggen in de ontwikkeling van 

nieuwe sorbentia die selectief de onzuiverheden met een hoge selectiviteit kunnen 

verwijderen. 

o Verhoging van grondstof en energie efficiëntie door verlaging van de verliezen van 

(bij)producten in afgassen. In de industrie gaat veel waarde verloren door het 

gebruik van hoogwaardige verbindingen voor hun calorische waarde; voorbeelden 

zijn propaan, waterstof en koolmonoxide, monomeren. De kosten voor scheiding 

worden als belemmerend ervaren. Er is grote behoefte aan nieuwe concepten 

voor de energie efficiënte terugwinning van waardevolle componenten, die 

vervolgens als (goedkope) grondstof voor de chemische industrie kunnen dienen. 

Een zeer concreet voorbeeld zijn de afgassen in de staalindustrie. Verhoging van 

waarde kan worden bereikt door omzetting van CO naar hoogwaardige, vloeibare 

koolwaterstoffen. Daartoe wordt een pilot opgezet waarin zuivering en conversie 

getest gaan worden. Andere toepassingen moeten worden verkend en specifieke 

technologieën onderzocht. 

 

1.3.2  Transitie naar gebruik duurzame energie 

 

Ons energiesysteem verandert. In Nederland, maar ook in de ons omringende landen in 

Europa wordt grootschalig ingezet op het gebruik van duurzame energiebronnen. Voor 

Nederland, (Noord) Duitsland en België betekent dit voornamelijk het gebruik van wind- 

en zonne-energie. Naar 2020 toe zal er bijna 4500 MW aan windenergie op zee en nog 

eens 6000 MW wind op land geplaatst gaan worden. Het fluctuerend aanbod van 

duurzame elektriciteit kan leiden tot knelpunten in de elektriciteitsinfrastructuur maar zal 

zeker aanleiding geven tot een sterkere fluctuatie in de elektriciteitsprijzen.  In de 

scenarioanalyse hiernaast is dit aangegeven. De rode lijn geeft de huidige prijsfluctuatie 

aan. De overige lijnen zijn scenarioanalyses. We zien dat in alle scenario‟s er gedurende 

enkele duizenden uren de elektriciteitsprijzen onder de 30 €/MWh zullen dalen.  
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Figuur 4. Prijs duur kromme; weergegeven is het aantal uur per jaar dat een bepaalde 

prijs zich voordoet (Brond : prijsreeksen DNV-GL).  

 

 

Voor de processing industrie zijn de volgende hoofdlijnen te onderscheiden volgens welke 

er ingespeeld kan worden op het gebruik van duurzame elektriciteit: 

 

Power to heat  

Momenteel is de energievoorziening van de processing industrie vrijwel volledig gericht 

op het gebruik van fossiele brandstoffen met name voor de productie van proceswarmte 

en niet ingericht op het volgen van de vraag van flexibele productieprocessen. 

Warmteproductie vindt vaak plaats in WKK installaties. Alhoewel er in principe ge-

elektrificeerde alternatieven mogelijk zijn, ontbreekt het nog aan inzicht in eisen en 

mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch gedreven 

warmtepompen op veel plaatsen laagwaardige warmte omgezet worden in 

proceswarmte. De hierboven aangegeven elektrische smeltovens zijn een ander 

voorbeeld. Daarnaast zijn er veel processtappen die momenteel door warmte als 

energiebron worden aangedreven maar die relatief makkelijk geëlektrificeerd kunnen 

worden. In de agrofood industrie maar ook elders kan men bijvoorbeeld denken aan 

verwarmen en koelen, sterilisatie en pasteurisatie, maar met name aan de vervanging 

van thermisch gedreven scheidingsprocessen maar ook aan de productie van 

halffabricaten en het opwerken van grondstoffen.  
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Power to products 

Daarnaast kunnen natuurlijke processen intrinsiek geëlektrificeerd worden. In de 

metaalindustrie wordt voor de productie van aluminium en een aantal andere onedele 

metalen al elektriciteit gebruikt in het proces. De productie van ijzer kan ook 

elektrochemisch plaatsvinden en is zeker in combinatie met urban mining een 

mogelijkheid om ijzer duurzaam te  produceren. Juist in de metaalrecycling liggen de 

grootste kansen voor een circulaire economie, gedreven door duurzame elektriciteit. 

Ook in de chemie vindt men stappen waarvoor geëlektrificeerde alternatieven te 

identificeren zijn. Grote kansen liggen in de transitie van thermisch gedreven reacties 

naar elektrochemisch gedreven reacties. Vaak worden hoge temperaturen gebruikt om 

endotherme reacties te drijven of om activeringsenergie te overwinnen. Electrochemie in 

combinatie met slimme katalyse kan mogelijk hier als alternatief dienen. Mooi voorbeeld 

is de elektrochemische productie van NH3. Door nieuwe katalyse en nieuwe chemie zijn 

er kansen voor het (gedeeltelijk) vervangen van het fossiel gedreven Haber-Bosch 

proces. Als tussenstap kan de elektrolytische productie van waterstof fungeren zodat al 

snel het gebruik van aardgas voor dit doel vermeden kan worden. Door de duurzame 

productie van ammoniak (kunstmest) kan de complete agro food chain 40% duurzamer 

worden en zijn er kansen voor energieopslag in de energiesector (ammoniak als 

brandstof/waterstofopslag). Overigens biedt de productie van duurzame waterstof ook 

kansen op verduurzaming in andere industrietakken (glas, metaal) en in de 

vervoerssector.  

 

Voor elk van de sectoren binnen de processing industrie liggen er specifieke kansen en 

mogelijkheden op elektrificatie met elk hun eigen innovatieaanpak. Daarbij is inzicht in  

optimale condities qua bedrijfstijden, responstijden, vermogen, procesomvang, 

schakelbaarheid, investeringskosten, beschikbaarheid van technologie etc. van 

levensbelang. Soms gaat het om bewustwording en kennisopbouw, nieuwe business 

concepten, dan wel kostprijsverlaging van apparaten en componenten, het ontwikkelen 

van totaal nieuwe proces en apparaat concepten of het slechten van niet technologische 

barrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Opslag en gebruik van duurzame elektriciteit in bestaande processen.   
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Belangrijk is een kennis en technologiebasis op te bouwen die het mogelijk maakt 

bovengenoemde kansen te verzilveren en de Nederlandse processing industrie 

wereldwijd onderscheidend te maken met in het kielzog de Nederlandse 

technologieaanbieders.  

 

De activiteiten behelzen het opzetten van nieuwe programmalijnen op basis van 

systeemstudies en roadmaps, die ieder voor zich gericht zijn op onderdelen van de 

processing industrie met een hoog energiegebruik en voldoende verbeterpotentieel. Het 

gaat om funderend onderzoek, voorbereidende studies, toegepast onderzoek en concrete 

ontwikkelactiviteiten dat wordt uitgevoerd in consortia van eindgebruikers, 

technologieleveranciers en kennisinstellingen. Vanuit de specifieke doelstellingen van de 

programmalijnen wordt een bijdrage geleverd aan de formulering en uitvoering van NWO  

en STW programma‟s. Actieve participatie in Horizon 2020 wordt gestimuleerd en 

ondersteund.   

 

Activiteiten 

 Systeemstudies op proces, industrie en regio niveau met als doel inzicht te krijgen in 

economisch/energetisch optimale configuraties voor de verschillende niveaus en 

noodzakelijke technologische innovaties. 

 Opstellen technologische merit order versus investeringen en tijdschalen. 

 Opstellen roadmap power to heat/energy en power to products. 

 Selectie innovatie trajecten. 

 Initiëren van een fundamenteel programma voor elektrificatie van de industrie; power 

to products. 

 Initiëren van de implementatie van demo-projecten voor systeem geïntegreerde 

projecten 

 Positionering Nederland in het Europese en nationale innovatielandschap voor 

elektrificatie van de processing industrie.  

 Ontwikkelen nieuwe business-modellen.  
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Industriële symbiose 

 

Samenwerking tussen industriële bedrijven op regionaal of lokaal niveau kan leiden tot 

slimme manieren om onderling energie- en grondstofverbindingen te ontwikkelen en 

gezamenlijk uit te wisselen: industriële symbiose. Het kan daarbij gaan om productie- en 

afvalwaterstromen, warm water, stoom, elektriciteit, tussenproducten etc. met als 

resultaat een verbeterde grondstof en energie efficiëntie, een versterkt groeipotentieel 

en een beter vestigingsklimaat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figuur 6. Samenwerking tussen industriële bedrijven op regionaal of lokaal niveau.  

 

 

Zowel nationaal als in EU kader wordt veel verwacht van dit thema. In Denemarken, 

Duitsland en Japan zijn er een aantal gebieden waar al betrekkelijk lang dit soort 

initiatieven lopen. In Nederland zijn er regionale initiatieven opgezet bijvoorbeeld in 

Zeeland, Rotterdam, Delfzijl en Limburg.  De uitwisseling van ervaring is nog beperkt 

gebleven.  

 

De mogelijkheden tot uitwisseling kunnen worden versterkt als de barrières ten aanzien 

van vertrouwelijkheid, standaard contractvormen, infrastructuur, business case 

onderbouwing en specifieke technologie oplossingen zijn weggewerkt. Daarnaast kunnen 

regio‟s ongetwijfeld van elkaar leren als het gaat om aanpak, succesfactoren, culturele 

inbedding en bestuursvormen. 
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Activiteiten 

 Inventarisatie en ontwikkelen best practises in samenwerking met goedlopende 

initiatieven; in eerste instantie met de regio‟s in Nederland maar ook op Europees 

niveau. 

 Opzetten en uitvoeren inventariserende projecten; barrières en business case 

ontwikkeling. 

 Opzetten uitwisselingsplatform tussen regio‟s. 

 Specifieke technologieaanpassing c.q. ontwikkeling. 

 

 

1.3.3  Sociale acceptatie en inbedding implementatie nieuwe technologie 

 

Bij de implementatie van innovatieve technologie spelen meer factoren dan alleen de 

merites van de technologische oplosrichting.  

 

 De belangrijkste ontwerpcriteria voor productieprocessen, vanuit het perspectief van 

de (proces)industrie, zijn de kwaliteit van de producten in al haar aspecten, 

ongestoorde productie en grondstof-efficiëntie. Deze beide aspecten bepalen in grote 

mate het succes in markt voor de bedrijven. De huidige processen zijn logischerwijs 

dan ook geoptimaliseerd naar deze business drivers. Investeringen, alleen om reden 

van energiebesparing, zijn derhalve zeldzaam. 

 De kapitaalintensiteit van procesapparatuur is een tweede bottleneck in innovatie. 

Investeringen belopen al heel snel tientallen miljoenen tot honderden miljoenen 

euro‟s. Hierdoor is het vanuit het oogpunt van risicomanagement vaak onmogelijk om 

te investeren in vernieuwende, energiezuinige, maar „non-proven‟ technologie. Hierbij 

is dan niet de primaire investering in de technologie het grootste risico, maar het 

risico op gevolgschade ((voedsel)veiligheid, productieverlies, recalls,…). 

 De derde, maar zeker niet te onderschatten factor in implementatie van nieuwe 

technologie is de menselijke factor. De procesindustrie is gericht op het beheersen 

van risico´s, met best beschikbare en bewezen technologieën, wat een eigen cultuur 

en mindset oproept, waarbij radicaal innoveren moeizaam is. De kracht van het TKI 

moet zijn dat het een omgeving/ecosysteem schept waar bedrijven effectiever en 

efficiënter innovaties kunnen ontwikkelen dan binnen hun eigen organisatie. Binnen 

het TKI moet als tegenhanger een flexibel en agile cultuur en mindset gecreëerd 

worden. Hiermee wordt een organisatorische tweebenigheid gemaakt welke flexibel 

innoveren mogelijk maakt. 

 Ten vierde zijn bedrijfsprocessen niet altijd al optimaal ingericht op duurzame doelen. 

Zo kan onbekendheid met energie-efficiënte alternatieven al in de ontwerpfase leiden 

tot uitsluiting. Of een te eenzijdig focus van een inkoopafdeling op de capex te weinig 

rekeninghouden met de carbon footprint etc.   

 En als laatste zijn innovaties nog veel te vaak gericht op besparingen in het 

energieverbruik van enkele specifieke  technologieën of procesonderdelen. Door het 

ontbreken van overall energiemanagement en ketenbewustzijn, worden suboptimale 

lokale energiebesparingsdoelen nagejaagd. 

 

Om inzicht te verwerven in barrières en potentiële oplosrichtingen zullen actief projecten 

worden opgezet in STEM en MVO kader binnen het cluster sociale acceptatie.   
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Dit cluster biedt oplossingen voor de industrie en onderzoekers hoe om te gaan met de 

niet-technologische uitdagingen van de energie-innovaties. Het uiteindelijke doel van het 

cluster is om het gebruik van energie-efficiënte technologie en 

energiebesparingsmaatregelen te bevorderen. Als we in staat zijn in te spelen op de 

behoeften van de verschillende belanghebbenden, zullen we daarmee ook de toepassing 

van de nieuwe energie-efficiënte technologie bevorderen.  

De lopende activiteiten omvatten zowel fundamenteel als toegepast sociologisch, 

bedrijfskundig onderzoek en bestaan uit een: 

 

 Klankbordgroep van  bedrijven  en brancheorganisaties actief rond sociale innovatie 

binnen procesindustrie gericht op duurzaamheid 

 Project green by choice green by design: Het project is een onderzoek naar de 

mogelijkheden tot sociale innovatie binnen het inkoop- en ontwikkelproces van 

procestechnologische apparatuur met als doel energiebesparingen van 30-50% te 

realiseren die nu onbenut blijven. Het project onderzoekt waarom energiebesparing 

niet wordt gerealiseerd als techniek wel voorhanden is.  Cases zijn bij 

FrieslandCampina, Unilever, Interface, Hutten met toeleveranciers Strahm, 

Polyketting en GEA 

 Project Sirene:  SIRENE draagt bij aan het identificeren en wegnemen van barrières 

voor samenwerking tussen verschillende type partijen en actoren bij het realiseren 

van regionale energienetwerken.  

 

Concrete nieuwe project voorstellen sluiten vooral aan op het thema van implementatie.  

Nieuwe toepassing van energie-innovaties zijn: 

 

 Interventie modellen voor een succesvolle systeem transitie  

Kruisbestuiving van gedragsexpertise, groepsdynamica, relationeel supply 

management en energietechnologie. 

Door vanuit andere sectoren  bewezen interventie tools in te zetten binnen  de 

systeem integratie komt een versnelling tot stand binnen de elektrificatie van 

industrie en de transitie van power2 X.  De samenwerking tussen energieleveranciers 

en industriële grootgebruikers wordt naast de techno-economische focus nu ook 

bekeken vanuit een groepsdynamica en sociale interactie. 

 SMART energy 

De snelheid waarmee nieuwe energie technologie  en industriële symbiose wordt 

opgepakt verschilt sterk per regio. Alle fasen van bewustwording, energiescans, 

implementatieplannen en uitvoering komen voor. De kansen die via energie scans en 

energieatlassen in kaart zijn gebracht, moeten  daadwerkelijk worden 

gerealiseerd.  Dit vraagt om samenwerking tussen partijen met verschillende 

achtergronden als overheid, industrie en nutsbedrijven.  Per groep is er een grote 

variatie in tempo. Zo kan de industrie rekenen met een terugverdientijd van drie jaar 

terwijl het nutsbedrijf met een termijn van twintig  jaar werkt. Er is weinig onderzoek 

beschikbaar naar welke condities dit multi level leerproces kunnen versnellen. 

Daarom pleiten we voor onderzoek naar hoe zogenoemde tipping points bereikt 

kunnen worden waarbij een groep of een team een radicale verandering maakt in 

gedrag en een nieuwe manier van werken adopteert.  In dit geval gericht op het 

delen van restwarmte en energiestromen. 
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 Energie technologie proposities in Business Business setting 

Binnen de business2Consumenten communicatie is veel ervaring aanwezig over 

communicaties en interventies om te komen tot gedragswijziging van consumenten. 

Deze technieken zijn veel minder onderzocht en toegepast binnen een business 

2business setting. We willen onderzoek doen hoe bijvoorbeeld MKBers in een 

business2business setting kunnen  profiteren van deze inzichten om hun duurzame 

energie proposities succesvoller aan te kunnen bieden in acquisitietrajecten. 
 

 

1.4 Mijlpalen voor 2025  

 De samenwerking tussen de grote energie eindgebruikers, de technologieleveranciers 

en kennisinstellingen heeft geleid tot een zeer krachtig platform dat actief de 

innovatie ten behoeve van energie efficiëntie stimuleert, aanpakt en implementeert. 

Continu komen nieuwe kosteneffectieve opties op de markt. Door deze samenwerking 

wordt de exportpositie op dit gebied aanzienlijk versterkt. 

 Door toepassing van innovatieve technologie, waarvan een deel binnen de TKI is 

ontwikkeld is de energie efficiëntie verbetering in de Nederlandse industrie gestegen 

tot 2% per jaar.  

 De rol van de industrie in de transitie naar een duurzame energiehuishouding als 

belangrijke flexibele eindgebruiker van duurzame energie is concreet gemaakt met de 

implementatie van een aantal systeemoplossingen met technologische concepten 

ontwikkeld onder de vlag van de TKI. Dure investeringen in 

elektriciteitsopslagsystemen kunnen vermeden worden. 

 In samenwerking met de MKB bedrijven faciliteren de grote eindgebruikers 

gezamenlijk pilots, die het technologisch risico van de implementatie van innovatieve 

energie efficiënte technologie acceptabel maken. 

 Implementatie van Energie Efficiëntie maatregelen worden gestimuleerd en 

ondersteund door adequate financiële arrangementen waarin de overheid ook risico 

dragend participeert. 

 Concrete business cases voor flexibele warmtekrachtsystemen hebben een nieuwe 

impuls gegeven voor deze energie-efficiënte conversietechniek. 

 Implementatie van industriële warmtepompen is volop in gang. Toepassing is een 

algemeen aanvaarde praktijk. Wereldwijde uitrol van NL technologie is begonnen. 

 Nieuwe membraanscheidingstechnieken zijn volop geaccepteerd in de processing 

industrie waardoor energie-intensieve thermische scheidingstechnieken 

langzamerhand kunnen worden vervangen. 

 Er is een hecht netwerk van kennisinstellingen en technologieleveranciers actief aan 

het werk om continu nieuwe technologische opties beschikbaar te krijgen voor 

implementatie. 

 Industriële symbiose is bestaande praktijk en draagt substantieel bij aan het 

vestigingsklimaat in Nederland. Regio‟s leren continu van elkaar. Best practises zijn 

algemeen geaccepteerd. 

 Inzichten verworven door gammastudies, uitgevoerd door universiteiten in concrete 

samenwerking met  technologieleveranciers, ingenieursbureaus en eindgebruikers 

liggen ten grondslag aan nieuwe vormen van energie innovatie. 
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1.5 Wetenschappelijke uitdagingen  

De beschikbaarheid van goedkope duurzame elektriciteit in Europa is een grote kans voor 

de processing industrie. Door onze processen hierop in te richten kunnen we duurzaam 

produceren tegen ongekend lage variabele kosten. Dit verbetert de concurrentiepositie 

en versterkt de werkgelegenheid van de Europese industrie. Deze nieuwe 

procesinrichting vraagt nieuwe componenten en apparaten waardoor er ook nieuwe 

mogelijkheden ontstaan voor technologie leveranciers en maakindustrie. Door de rol van 

de processing industrie als demand side manager zal de rentabiliteit van investeringen in 

duurzame elektriciteitsopwekking sterk verbeteren omdat investeringen in netverzwaring 

en elektriciteitsopslagsystemen tot een minimum beperkt kunnen blijven. Hieruit 

ontstaan een aantal wetenschappelijk vragen: 

 

 Zijn er systeemmodellen of kunnen die worden ontwikkeld voor een duurzame 

energiehuishouding  met specifieke aandacht voor de industriële 

eindgebruikssectoren, kwantificering van de mogelijkheden en ideeën over nieuwe 

business modellen?  

 Wat zijn de (technische) mogelijkheden voor een transitie van thermisch/fossiel 

gedreven processen naar elektrisch gedreven processen? Hoe kan de industrie daar 

optimaal voor worden ingericht? 

 Wat zijn de gewenste veranderingen in gedrag in de context van verduurzaming van 

het integrale energiesysteem en de specifieke rol van eindgebruik sectoren hierin. 

 

 

1.6 Gezamenlijke programmering vanuit 
verschillende topsectoren  

Het ISPT is een typisch cross-sectoraal initiatief waarbij een breed scala van sectoren 

werken aan gezamenlijke technologische uitdagingen. Naast de topsectoren Agro-Food, 

Energie en Chemie werkt het TKI voor de papierindustrie, de metaalindustrie en de 

technologie leveranciers van de procesindustrie, meestal verenigd in de metaalunie of 

FME. ISPT heeft een nauwe samenwerking met het TKI BBE (waar zij ook een aantal 

projecten voor uitvoert), het TKI NCI, Wetsus (TKI water) en de topsector/TKI HTSM. 

 

Het TKI-ISPT werkt binnen de topsector Chemie intensief samen binnen het valorisatie 

netwerk. Met de TKI‟s binnen de topsector Energie wordt samengewerkt op zowel de 

inhoudelijke programma‟s als de bureau ondersteuning. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en faciliteiten bij de diverse TKI‟s. Daarnaast  

is een programma opgezet met de TKI-BBE op gebied van eiwitten en wordt 

samengewerkt met de TKI Gas op het gebied van Water Processing.  

 

Voor de elektrificatie projecten verwachten we een intensievere samenwerking met de 

HTSM sector.  
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1.7 Activiteiten gericht op versnelling implementatie 
en valorisatie 

Al eerder in dit hoofdstuk zijn de belangrijkste technologische, organisatorische en 

financiële belemmeringen geschetst die  investeringen in efficiënte energiebesparende 

technieken in de energie-intensieve industrie belemmeren: 

 

 Beschikbaarheid van en kennis over nieuwe (gevalideerde) energie efficiënte 

technologieën 

 Energiebesparing is geen core business voor veel bedrijven 

o Het levert geen productvernieuwing of omzetverhoging waardoor specifieke 

investeringen in apparatuur onvoldoende prioriteit krijgen.   

 Investeringscyclus.  

o  Voor compleet nieuwe installaties zal dat zeker niet meer dan eens per twintig 

jaar gebeuren, tenzij er een koppeling is met de primaire business drivers 

zoals productvernieuwing of debottlenecking. Voor partiële 

procesverbeteringen (retrofits) zal de situatie gunstiger zijn. 

 De bedrijfstak is door haar strenge focus op beheersbaarheid inherent conservatief. 

 Investeringen in procesapparatuur zijn enorm kapitaalintensief.   

o Voor de technologie providers, met name de kleinere (MKB) is dit een grote 

barrière. De  kosten voor ontwikkeling, piloting en demonstratie installaties 

zijn hoog en de voorinvesteringen lastig te financieren.  Marktpenetratie door 

het MKB is hierdoor lastig. Voor de grote eindgebruikers is de ontwikkeling van 

specifieke apparatuur, die vaak maar een beperkt onderdeel van hun hele 

proces vormen,  geen core business. De huidige (financiële) instrumenten zijn 

absoluut niet toegesneden op deze problematiek. 

 

De TKI is bezig een energiebesparend ecosysteem in te richten waarbij deze 

belemmeringen worden weggenomen. Dat betekent dat we een bredere aanpak 

voorstaan dan alleen technologieontwikkeling en ook aandacht besteden aan de 

omgevingsfactoren die de beeldvorming rondom energie efficiëntie en mogelijkheden van 

energie efficiënte technologie kunnen verbeteren. Daarnaast wordt ingezet op versnelling 

van technologie diffusie. Koppeling met de een actieve rol van de industrie in de 

energietransitie zal de aanpak verder versterken.  We zullen daarbij voortbouwen op 

excellente publiek- private samenwerkingen waarin alle innovatiepartners gebundeld zijn, 

maar zullen ook actief branche organisaties (VNCI, FME,..) en VNO-NCW betrekken in 

deze transitie. Wij gaan in dit ecosysteem de volgende focus aanbrengen: 

 

 Koppeling tussen primaire business drivers en energiebesparing. 

 Een actief human capital beleid wat zich richt op het versterken van open innovatie 

door middel van aandacht voor competenties, cultuur en mindset. 

 Revolving funds/financiële instrumenten gericht op het oplossen van de bottleneck 

van first launches en versnelling van valorisatie. Deze instrumenten richten zich ook 

op het verzekeren van afbreukrisico‟s die implementatie van nieuwe technologie met 

zich meebrengt. 
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 Een continu vernieuwende innovatie cyclus welke ruimte geeft aan demonstratie van 

nieuwe technieken.  

 

Onderstaand wordt ingegaan op een aantal specifieke elementen in de aanpak. 

 

Technologie en barrière identificatie 

Voor de opbouw van een zich continu vernieuwend technologieportfolio met hoge 

implementatie kans is identificatie van potentiële behoeften en oplosrichtingen een 

eerste en essentiële stap. Ook het in kaart brengen van lokale barrières en kansen voor 

industriële samenwerking en symbiose gericht op energie en resource efficiency zijn hier 

bepalend. Om te komen tot structurele methodes, gevalideerd binnen regio‟s en plants, 

is een dedicated enabling cluster (Sustainable business models) ingericht. Daarbij 

worden best cases vanuit andere Europese regio‟s als voorbeeld genomen. Om beter 

zicht te krijgen op de key issues in de industrie is ISPT daarom ook deelnemer in EU FP7 

CSA Project Regions for Resource Efficiency ((R4R) uit het Regions of Knowledge 

programma van de Europese Commissie. Deze aanpak wordt verder doorgezet.  

 

Versnelling, focus en cross sectorale samenwerking 

Het ISPT werkt verder hard aan transparantie en openheid ten aanzien van bestaande 

technologische oplossingen bij de diverse partners gericht op cross sectorale 

technologiediffusie. Met name voor partijen die in verschillende sectoren actief zijn werkt 

deze cross sectorale technologiediffusie goed. Voor de kortere termijn kan dit leiden tot 

een aanzienlijke versterking van het besparingstempo.  

 

Er zijn positieve resultaten geboekt met kennis en technologieën uit de lopende ISPT 

projecten bijvoorbeeld door de transfer van kennis tussen zuivel en suikerindustrie of het 

Catch-it project waarbij papier en chemie elkaar helpen om een verbeterde versie van 

bestaande warmte pomp technologie toe te passen. Deze vorm van innovatie waarbij 

bestaande technologieën voor een nieuwe markt of toepassing worden ingezet is dan ook 

zeer waardevol en effectief. Andere voorbeelden zijn de plannen om de diffusie van 

divided wall collumns te bevorderen en om het gebruik van membraandestillatie 

toepassingen ten behoeve van drinkwaterproductie verder te stimuleren. In feite wordt 

hierdoor het innovatietraject verkort en versneld. Immers, het startpunt is door andere 

partijen voorwaardelijk gevalideerde technologie, die slechts behoeft te worden 

geoptimaliseerd en gevalideerd binnen de nieuwe applicaties. Altijd speelt hier het 

optimaliseren naar lokale systeem situatie. Het vergroenen van bestaande 

procesindustrie, de zogenaamde retrofits, is immers een belangrijk doel van het 

programma.  

 

Green field situaties lenen zich van nature voor het toepassen van de laatste state of the 

art energie zuinige technologieën, toch is ook hier een gevulde gevalideerde technologie 

funnel van belang om de uitdagende energie besparingsdoelstellingen op lange termijn te 

halen. Deze activiteiten maken een integraal onderdeel uit van het 

onderzoeksprogramma en we zijn vol vertrouwen dat net als eerder in de DSTI en ISPT 

programma‟s dit leidt tot een versnelde afname van het energiegebruik. 
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De TKI streeft naar een portfolio van energie efficiënte innovaties binnen de 

programmalijnen zoals geschetst in paragraaf 1.3. Belangrijke criteria in de opbouw zijn 

het energiebesparingspotentieel, CO2 emissiereductiepotentieel, kansen op succes en de 

mogelijkheden voor de Nederlandse economie.  

Er wordt actief een balans gezocht over de TRL niveaus, en de periode tot implementatie.  

Activiteiten in de lage TRL niveaus hebben vrijwel altijd, maar niet noodzakelijk, een 

langere tijd nodig tot implementatie, behalve zoals boven geschetst voorgebouwd kan 

worden op elders behaalde resultaten. Baanbrekende technologieën, die vooral mikken 

op nieuwe alleen green fields toepassing hebben een lager implementatiepotentieel op 

korte termijn dan retrofit opties. En opties die aansluiten bij de primaire business drivers 

van bedrijven hebben een grotere kans op implementatie dan opties die alleen 

energiebesparing als resultaat hebben.  

Daarnaast is het van belang dat men zich realiseert dat de marktomvang van 

energiebesparende technologieën kleiner is naarmate de opties specifieker zijn.  De 

kansen op succesvolle implementatie hangt af van al deze factoren. Op hoofdlijnen kan 

worden gesteld dat de technologieopties binnen de programmalijn Nieuwe generatie 

warmtegebruik systemen, met de name de warmtepompen, op korte termijn de grootste 

impact kunnen hebben op energiebesparing in de industrie gevolgd door nieuwe 

droogprocessen en scheidingstechnieken voor vloeistoffen en gassen maar een 

eenduidige methodiek gericht op verhoging van de kans op implementatie is vooralsnog 

niet beschikbaar.  

 

De TKI zal onder meer op basis van eigen praktijkervaring maar ook ontwikkelingen 

elders een beoordelingsraamwerk ontwikkelen. Echter, zeker is dat een sterk consortium 

van technologieontwikkelaars en eindgebruikers de kansen op succes aanzienlijk 

vergroten. Uiteindelijk zal de (strategische) potentie van de technologie ook in termen 

van terugverdientijden en de trekkracht uit de markt de doorslag geven, mogelijk 

geholpen door een duwtje in de rug door adequate regelgeving, goede 

financieringsmogelijkheden en risico afdekking. Bij dit laatste zullen de topsector en de 

overheid een belangrijke rol moeten spelen. 

 

Pilots en demo’s 

Pilots en demo‟s zijn cruciaal om technologieën tot een zodanig niveau te brengen dat 

technologische risico‟s bekend en geminimaliseerd zijn. Dit zijn erg kostbare stappen die 

vaak niet door de technologie provider alleen kunnen worden bekostigd. Gezamenlijke 

aanpak en delen van kennis en kosten kunnen deze belemmeringen verkleinen. De TKI 

heeft, om cross sectorale kruisbestuiving en valorisatie te bevorderen een duidelijke en 

actieve shared facilities policy, waarbij equipment en pilot installaties in een open 

omgeving worden geplaatst en aangeboden. Het kan hier gaan om procestechnologische 

inventies vanuit het programma of juist om technologische oplossingen die beschikbaar 

zijn bij de partners en geen core-technologie zijn zodat ze kunnen worden aangeboden 

aan de community. Eigenaarschap van dit programma is belegd binnen de Raad van 

Toezicht om voldoende commitment op het juiste niveau te verkrijgen. Een belangrijke 

rol binnen de samenwerkingsprogramma‟s gericht op deze fase van de 

technologieontwikkeling is weggelegd voor de TO2 instituten en de aldaar beschikbare en 

beschikbaar te maken faciliteiten.  

 



 

De rol van de industrie in de energie transitie • 23 

Naast facility sharing vraagt de financiering van hardware en onderzoek op deze hoge 

TRL niveaus (7 en hoger) de nodige aandacht. De huidige instrumenten zijn onvoldoende  

en te weinig flexibel  om deze riskante grootschalige stappen in de ontwikkeling te 

stimuleren. De TKI vraagt hiervoor aandacht en steun van het top team en de overheid.  

 

Kennisverspreiding, expertisecentrum energiebesparing 

De state of the art en best practices op het gebied van implementatie van energie 

besparende technologieën wordt beschikbaar gesteld aan de community onder meer via 

een wikipedia omgeving. Het gaat hierbij om resultaten zowel vanuit het eigen 

programma als best practices vanuit succesvolle andere TKI‟s en innovatie regio‟s. 
Hierbinnen worden technologie, toepassing van de techniek en gerealiseerde 

energiebesparing opgenomen. 

Daarnaast is er een actief communicatie en disseminatie programma gericht op 

verspreiding van opgedane resultaten op congressen, bijeenkomsten van branche 

verenigingen, gebruikersgroepen (NL-GUTS, PIN NL, Stichting Nederlandse Apparaten 

voor de Procesindustrie (NAP), Nederlandse Werkgroep Drogen (NWGD)) etc. Bovendien 

wordt er gewerkt aan actieve kennisverspreiding via de Innovatie Academy en PTTP 

programma  richting  onderwijs, waar nieuwe innovaties worden besproken en 

leermiddelen worden ontwikkeld: dit zorgt voor nieuwe engineers met kennis over 

duurzame oplossingen. 

In dit verband zal de TKI nauwe samenwerking zoeken met het Expertise Centrum 

Energiebesparing. 

 

MKB betrokkenheid 

Kleine en middelgrote hoogtechnologische bedrijven spelen een cruciale rol in het snel 

omzetten van kennis naar nieuwe commerciële processen. Door open innovatie en de 

dynamiek van spin-offs en spin-ins wordt deze rol in de toekomst alleen nog maar 

belangrijker. De connectie met het MKB wordt gemaakt door een MKB contact groep, 

technologie validatie projecten (best practice “techno-projecten”), MKB activering bij 

roadmap agendering en uitvoering. 

Door de enorme kapitaalsintensiteit van de bedrijfstak zijn (risicovolle) investeringen 

momenteel een belangrijke rem op implementatie van (nieuwe) energiebesparende 

technologie. Middels toegesneden leaseconstructies verwachten we de valorisatie 

effectief te bevorderen. 

Eind 2012 is het 'Valorisatienetwerk' gestart. Dit is een samenwerking tussen de TKI‟s 

van de topsector Chemie. De volgende activiteiten worden gezamenlijk ontwikkeld en 

uitgevoerd:  

 

 ISPT MKB Contactgroep 

 Betrokkenheid bij ISPT projecten 

 Eigen ontwikkeling van technologie 

 Technoprojecten en Early Adopter Programma 

 Valorisatienetwerk TopChemie: 

 Samenwerking Topsector Chemie en Topsector Energie 

 Ondersteuning door Syntens 

 Aansturing Stuurgroep/Werkgroep Ondernemerschap Chemie (Topteam) 

 Kennisnetwerken 
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 NL GUTS, PIN NL, DEF, PlantOne valideren van (nieuwe) technologieën MKB 

 NAP Programmaraad en Innovatieteam 

 Identificeren en verhelpen Innovatiedrempels 

 Involveren ven de gehele bedrijfskolom en waardeketen 

 Financiering en Fondsen 

 MIT en andere instrumenten  

 Identificeren financiële drempels en mogelijke oplossingen 

 

Aansluiting Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MEE) 

De stap van innovatie naar implementatie zal gefaciliteerd moeten worden in de MEE 

afspraken. Daarom zijn met de bewindsvoerders van de MEE afspraken gemaakt om de 

interactie tussen de TKI en MEE sterker te maken. Beide partijen onderstrepen het 

belang van risk-mitigation bij de demonstratie van innovaties op industriële schaal. 

Daarnaast is actieve deelname van de aangesloten partijen in de 

technologieontwikkelingstrajecten van groot belang. Immers, gezamenlijke open 

innovatie  bevordert de implementatie van de ontwikkelde technologieën. Beide partijen 

gaan ook actief en over en weer elkaars kennis en netwerken delen.  

 

EZ spant zich in om te komen tot een regeling waarbij risico afdekking in demo-projecten 

mogelijk wordt. In eerste instantie wordt hiervoor gekeken naar een aanpassing in de 

DEI regeling. Er vinden gezamenlijke themadagen voor de achterban plaats waarin zowel 

nieuwe technologieën als bewezen bestaande technologieën een plaats hebben. 

 

Door verbetering van de kennisuitwisseling en intensievere consultatie van MEE partijen 

kan kennis over innovatieve procestechnologie sneller gedeeld wat de implementatie kan 

versnellen (zie ook hoofdstuk 2.4). 
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2. Werkwijze en gebruik 
instrumenten 

 

2.1  NWO en KNAW-instituten 

De TKI heeft vanuit haar visie en ambitie bij NWO en KNAW aangegeven dat een 

geïntegreerde aanpak nieuwe wetenschappelijke inzichten vergt in het energiesysteem.  

Daarbij worden drie uitdagingen onderscheiden:  

 

 Inzicht en modellering van het systeem: Process System Analysis  

Geïntegreerde aanpak over elektriciteitsproductie, distributie en gebruik heen, waarin 

de rol van het eindgebruik en lokale opwekking nadrukkelijk wordt meegenomen. 

Doel is energetische en economische optimalisatie van de dynamische respons van 

industriële processen in de huidige en toekomstige energiehuishouding.  

 Elektrificatie van de procesindustrie 

Onderzoek is noodzakelijk naar de mogelijkheden om de inzet van elektriciteit als 

hoogwaardige energiedrager in de industrie te vergroten. De uitdaging is om het 

elektrisch vermogen veel specifieker aan te wenden. Kansen hierin zijn nieuwe 

elektrochemische omzettingen, het gebruik van elektrische/magnetische velden voor 

scheiding en structurering en reactie, miniaturisering van processen, microwave 

interactie etc. 

 Cross sectorale samenwerking; een uitdaging voor de gammawetenschappen. 

Een integrale aanpak over de keten van duurzame opwekking tot eindgebruik is 

essentieel om een duurzaam energiesysteem tegen zo laag mogelijke 

maatschappelijke kosten te bereiken. Eerst en vooral geldt dit voor het 

elektriciteitssysteem. Maar er liggen ook grote maatschappelijke kansen op 

meerwaarde door integratie op het gebied van warmte, grondstoffen en reststromen. 

Daartoe dienen zowel op individueel als op niveau van een groep, organisatie en 

netwerk nieuwe competenties ontwikkeld  te worden die leiden tot het benodigde 

vertrouwen en ondernemerschap om samenwerking en infrastructuur te realiseren.  

 

In concreto voorzien wij voortzetting en versterking van de bestaande overleg en 

programmeringsstructuren waarin de TKI op hoofdlijnen de contouren van 

programmalijnen schetst die vervolgens door FOM en NWO uitgewerkt worden tot 

gedetailleerde programma‟s en tenderteksten, overeenkomstig de standaardprocedures: 

 

 Met FOM en Burgerscentrum 

o Multiphase flow programma. Omvang: 3 à 4 M Euro 

 Met FOM, Differ, NWO/STW en NWO/Chemische Wetenschappen 

o Elektrificatie van de (chemische) processing industrie. Omvang circa 50 M 

Euro. 
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o Met name voor Differ zien wij een belangrijke rol in het baanbrekend 

onderzoek op het gebied van gebruik van fotonen, gericht op 

energievoorziening. Wij zien daarnaast grote mogelijkheden voor het gebruik 

van de kennis en know how die Differ heeft ontwikkeld op het gebied van 

plasma‟ s in de elektrificatie van de industrie.  

 

 

2.2   TO2 Programmering 

Het  ECN EBI R&D programma wordt in overleg met de TKI geformuleerd en past binnen 

de Kennis en innovatieagenda. 

 

Doel van de ECN EBI activiteiten is verbetering van energy en resource efficiency in de 

industrie. Door het verder brengen van kennis en technologie, samen met partners uit 

industrie en research, worden  kosteneffectieve en energie-efficiënte componenten, 

systemen en processen ontwikkeld. ECN EBI activiteiten beslaan het hele traject van 

research tot toepassing, bijvoorbeeld desk studies, ondersteuning van industriële 

technologieontwikkeling, opstarten  ontwikkeling nieuwe technologieopties en 

ondersteuning van de implementatie.. 

 

ECN EBI is in 3 clusters onderverdeeld:  

 

 Industrial Heat; Waste heat recovery  by heat pumps and heat storage. 

 Liquids Separation & Conversion; Recovery of  liquids  at severe conditions  /process 

water treatment.  

 Gas Processing, Treatment & Conversion;  

o Process intensification: combined recovery and conversion. 

o Carbon capture. 

 

ECN EBI ontwikkelt innovatieve oplossingen (leading edge), waarbij de hele waardeketen 

wordt meegenomen. TRL niveau‟s zijn typisch 4 – 7. 

ECN beschikt over research faciliteiten die voor samenwerkingsprojecten ingezet kunnen 

worden. Daarnaast worden de activiteiten van de 3 clusters geïntegreerd in de nieuwe 

activiteiten die gericht zijn op:  

 

 Industrial Processes & intermittent power management / System integration: In 2014 

is er een TNO en ECN Shared Innovation Program (SIP) van start gegaan: 

Elektrificering van de Chemische Industrie. Dit is gekoppeld aan de transitie naar 

gebruik duurzame energie. 

 Industriele symbiose, circulaire economie, in nauwe samenwerking met ISPT.  

 

In de dagelijkse praktijk zijn de belangrijkste samenwerkingsverbanden met de industrie 

gekoppeld aan projecten. Op projectniveau wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de 

hele waardeketen: strategische kennispartners, technology providers en eindgebruikers. 

Met het oog op continuïteit lijkt het gewenst om in de komende periode meer 

programmatisch te werken, waarbij de projecten deel uitmaken van geselecteerde 

strategische innovatietrajecten.  
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ECN is in transitie naar een vraag gestuurde organisatie. Echter de vraagarticulatie 

vanuit de markt blijft lastig op het gebied van EBI. De industrie is vooral in korte termijn 

doelstellingen geïnteresseerd. Daarnaast is er een spanningsveld tussen vraagsturing 

(Innovatie inspanningen: Private partijen zullen moeten worden uitgedaagd te investeren 

in het ontwikkelen en toepassen van kennis om de Internationale concurrentiepositie te 

verstevigen) en de functie van ECN als publieke kennisbasis en met name op gebied van 

stimuleren van jong talent en het op orde houden van onderzoeksfaciliteiten.  

Strategie van ISPT is daarom om zich samen met ECN meer op  het bouwen van 

innovatieketens en het MKB te richten.  

 

 

2.3  Universiteiten en hogescholen 

Een innovatief ecosysteem begint bij hoog opgeleid talent dat oog heeft voor nieuwe 

technologische kansen, begrip heeft van het belang van duurzaamheid in de industrie, en 

dat met een ondernemende mind-set het bedrijfsleven versterkt. ISPT wil via haar  

Innovatie academy verder werken aan de verbinding van de procestechnologische 

opleidingsinstituten , zowel over de onderwijs kolom van HBO – WO – Postacademisch, 

als over de regio‟s.  

 

Met het Innovation Academy programma worden de volgende onderdelen opgepakt: 

 Talentenprogramma 

 Educatie netwerken  en innovatie leertechnologieën 

 Voorlichting Middelbare scholen 

 Participatie in onderzoek door universiteiten 

 Communities 

 OSPT 

 

Talenten programma 

Het HBO talenten programma PTTP biedt de top HBO studenten van Nederland 

verbreding en verdieping van kennis en richt zich op ondernemerschap en innovatie. Per 

jaar stromen er 20 nieuwe talenten in vanuit het hele land .Onderdelen uit het 

programma zijn Technical Excellence, Industry & You, Leadership & Personal 

Development en het Ambassadeursprogramma. Binnen de komende periode willen we de 

opzet van het programma afronden en het programma verder consolideren en de 

bijbehorende processen optimaliseren. We zijn voorstander van samenwerking met 

andere talentenprogramma‟s om organisatie en uitvoeringskosten te besparen. 

 

Educatie netwerken  en innovatie leertechnologieën 

Het streven is om de komende jaren te werken aan de mogelijkheden rond Virtual en 

Augmented reality voor de opleiding van professionals/zij instromers en nieuwe 

procestechnologen HBO/MBO. Een eerste pilotproject is met papierindustrie en dient om 

de mogelijkheden zichtbaar te maken ISPT is voorzitter van het Europese Flagship 

Education project dat gericht is op biobased en resource efficiency. Ook hier wordt 

gewerkt aan open educational resources en  digitale leertechnologie zodat er ook een 

Europese link is. 
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Voorlichting Middelbare scholen 

Via de ambassadeurs uit het talentenprogramma is het de bedoeling om een 180 tal 

middelbare scholen te bezoeken per jaar. Dit gaat via het techniektalentprogramma of 

via het Jetnet programma als deze ook gebruik gaat maken van ambassadeurs. 

 

Participatie in onderzoek door hogescholen 

De connectie met hogescholen die de afgelopen periode is opgebouwd willen we verder 

uitbouwen door middel van: 

 

 het bemiddelen voor internships 

 het beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal aan het reguliere HBO via de lijn 

innovatie projecten, talenten programma. Dit betreft algemene procestechnologie, 

energietechnologie en innovationskills. 

 het bevorderen van deelname door HBO in de onderzoeksprojecten. Projecten waar 

actief wordt samengewerkt met een HBO hebben een pre bij beoordeling van 

projectvoorstellen.   

 

Participatie in onderzoek door universiteiten 

Universiteiten participeren binnen de onderzoeksprojecten van ISPT dit zal komende 

periode niet anders zijn zodat er een aantal PHD‟s en Postdocs aangesteld zullen worden 

in onderzoeksprojecten. Voor deze community willen we vanuit de IPST Innovation 

Acadamy ook innovationskilll trainingen en technisch inhoudelijke training via het OSPT 

aanbieden 

 

Communities 

We sluiten graag aan bij activiteiten voor het opbouwen aan een community van 

energiestudenten/professionals zoals die voor de topsector Energie worden vorm 

gegeven en pleiten ook voor het betrekken van PHD‟s en postdocs in een community van 

young energy professionals 

 

OSPT 

Via de onderzoeksschool OSPT ligt er een link met de diverse universiteiten en wordt er 

een post academisch aanbod van cursussen gerealiseerd. De komende jaren zal het 

cursus aanbod geëvalueerd moeten worden en ook de manier waarop de diverse 

vakgroepen zijn aangesloten. De discussie hierover gaat via de acadamic advisory board 

van het ISPT. 
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2.4  Overheden 

De doelstellingen op het gebied van energiebesparing zijn vastgelegd in de 

Meerjarenafspraken en de MEE convenanten. De overheid ondersteunt deze convenanten 

via RVO. ISPT wil graag meewerken aan een nauwere aansluiting met deze activiteiten, 

om de overdracht van innovaties naar de praktijk te versnellen. 

 

Daarnaast wil ISPT graag in gesprek over het aanpakken van risk mitigation bij 

investeringen in een innovatieve energiebesparingstechnologie. Zoals eerder gesteld zijn 

met name de risico‟s een drempel voor de industrie om grootschalig te investeren in 

innovatieve procestechnologie. Het is de vraag of instrumenten als Demonstratie Energie 

Innovaties (DEI) voldoende inspelen op deze problematiek. Bij de DEI regeling is de 

grondslag voor subsidiëring de meerkosten ten opzichte van een bestaand systeem. 

Daarmee wordt onvoldoende rekening gehouden met de impact die een nieuw proces op 

de volledige bedrijfsvoering heeft en worden de risico‟s dus onvoldoende afgedekt. Wij 

zijn voorstander van een ruimere grondslag die minimaal de werkelijke kosten van de 

apparatuur beslaat, en mogelijk ook de aanpassingen/invloed in het bestaande proces. 

Daarmee wordt de regeling aantrekkelijker voor de immer risicovolle procesinnovaties 

die we proberen te realiseren.  

ISPT zou hierover en over de mogelijke rol van de overheid in risico afdekking graag met 

EZ van gedachten wisselen en tot een plan van aanpak komen.   

 

 
Figuur 6. Verminderen van risico’s bij investeringen in een innovatieve 

energiebesparingstechnologie. 

 

 

2.5   EU en regionale partners 

Aansluiting bij H2020 

Er is volop aansluiting van de programmering van de TKI-ISPT op EU Horizon2020 

programma‟s. Horizon2020 richt zich in grote mate op innovatie – het tot implementatie 

en industrieel gebruik brengen van maaktechnologie voor bedrijvigheid, duurzaamheid 
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en voor het adresseren van maatschappelijke uitdagingen. In 2014 heeft de TKI zelf aan 

5 H2020 aanvragen meegedaan waarvan 2 gehonoreerd zijn en waarmee een totale EU 

bijdrage van ruim 4 M€ zal worden gerealiseerd. Verder is de TKI-ISPT een van de 

trekkers van het Industrial Technologies 2016 Conference van de Europese Commissie 

waar onder het thema Smart Industry de TKI-ISPT aandacht zal geven aan gebruik van 

duurzame energie in de proces industrie als belangrijke partij in het energie systeem. 

De meest relevante programma‟s voor Energie Besparing in de Industrie (EBI) zijn die 

van de societal challenge‟s gericht op energie en op duurzaamheid, en op de 

programma‟s voor Industrial Leadership. Iedere 2 jaar stelt de Europese Commissie een 

werkprogramma op met calls for proposals. TKI-ISPT is aangesloten op de 

klankbordgroepen van de meest relevante thema‟s. De bijdragen van ISPT en haar 

achterban aan de programma van Horizon 2020 die voor ISPT relevant zijn, zijn 

weergegeven in tabel 1.  De aansluiting van de programmalijnen van het EBI programma 

op de H2020 werkprogramma‟s staat in grote lijnen weergegeven in tabel 2.  

 

Tabel 1: Bijdragen en activiteiten van ISPT en achterban aan Horizon2020 programma 

onderdelen. 

 

 

 

 

 

EBI-relevante onderdelen van Horizon 2020 Bijdrage door ISPT aan het programma Reactie vanuit ISPT en achterban op de calls

Excellent Science

Future and Emerging Technologies

ISPT en achterban reageert met proposals, 

ISPT verzorgt voorlichting aan achterban 

over het programma

Marie Sklodowska Curie ISPT en achterban reageert met proposals

Industrial Leadership

PPP-SPIRE Sustainable Process Industries 

through Resoure and Energy efficiency

ISPT is deelnemer van SPIRE in General 

Assembly en in werkgroepen, achterban 

van ISPT is breed aangesloten

ISPT en achterban reageren met proposals, 

ISPT verzorgt matchmaking met partijen 

voor consortium vorming

PPP-FoF Factories of the Future Deel van ISPT achterban is aangesloten ISPT en achterban reageren met proposals

Information and Communication 

Technologies ISPT en achterban reageren met proposals 

Nanomaterials

ISPT organiseert Industrial Technologies 

2016 congres met HTSM en Smart Industry 

partijen ISPT en achterban reageren met proposals 

Societal Challenges

Food security, Sustainable agriculture, 

marine and maritime research and the bio-

economy ISPT en achterban reageren met proposals 

Secure, Clean and Efficient Energy

ISPT en netwerk partners geven input aan 

calls en neemt deel aan klankbord groep ISPT en achterban reageren met proposals 

Climate action, environment, resource 

efficiency and raw materials

ISPT en netwerk partners geven input aan 

calls en neemt deel aan klankbord groep ISPT en achterban reageren met proposals 

Joint Undertakings

Fuel Cells and Hydrogen ISPT en achterban reageren met proposals 

Bio-based Industries
ISPT schrijft mee aan calls en aan het 

annual workprogram 

ISPT en achterban reageren met proposals, 

ISPT verzorgt matchmaking met partijen 
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Ontwikkelen van H2020 initiatieven 

De belangrijkste thema‟s zoals weergegeven in tabel 2 zijn: 

 

 Energie – sluit aan op energie efficiëntie, warmte en op systeem integratie en er zijn 

calls die aansluiten op de STEM activiteiten van ISPT. Er liggen goede kansen om het 

programma voor Electrificatie van de Proces Industrie van EBI met Europese 

activiteiten uit te breiden. 

 Industrial Leadership – PPP-SPIRE – calls voor duurzame proces industrie – heeft 

grote raakvlakken met diverse EBI lijnen. Nanotech –als enabler voor verduurzaming 

van de industrie. 

 Climate Action – richt zich op alle aspecten van Circular Economy. Heeft directe 

raakvlakken met STEM, systeem integratie en diverse technische aspecten van het 

EBI programma‟s. 

 

Medio 2015 zal de TKI-ISPT zijn keuzes maken voor het initiëren van H2020 consortia 

vanuit de lopende EBI lijnen. Daarbij zal er gekeken worden naar de innovatie-gerichte 

acties die tot demonstraties en piloting leiden, en naar de meer lange-termijn 

academische ontwikkelingen. Voor lange-termijn ontwikkelingen van een technologie 

portfolio voor elektrisch-gedreven procestechnologie is cofinanciering via NWO een 

prioriteit van de TKI-ISPT. Daarnaast is er ruimte voor het ontwikkelen van 

bedrijfsstrategieën en business modellen voor het gebruik van duurzame energie in de 

proces industrie als actor in het energie systeem. 
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Tabel 2:  Aansluiting van het EBI programma op de nieuwe concept werkprogramma‟s 

voor onderdelen Energy, Industrial Leadership en Climate Action, van Horizon2020 voor 

de periode 2016-2017.  

 

 

ISPT en regio initiatieven 

In het verlengde daarvan is er ook verbinding van ISPT met regio activiteiten. De TKI-

ISPT heeft de volgende initiatieven lopen die ook in de komende jaren versterking 

kunnen krijgen: 

 

 Regio Zeeland  - In het gebied rondom Terneuzen is een uitgebreide inventarisatie 

uitgevoerd voor de mogelijkheden van het grootschalig invoeren van integratie van 

duurzame energie, warmte en materiaal stromen in industriële symbiose, onder de 

noemer TPTA. Deze initiatieven worden voortgezet in diverse deel-projecten, waarbij 

een zeer grote energie besparing bereikt wordt. Kern elementen hiervan worden in de 

diverse EBI programma‟s ontwikkeld. 
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Secure, clean and efficient energy

Energy Efficiency - Industry, products and services X X X

Energy Efficiency - Innovative financing for Energy 

Efficiency Investments
X X X

Competitive Low-Carbon Energy - Towards an integrated EU 

energy system
X X X

Competitive Low-Carbon Energy - Renewable Energy 

Technologies
X X X X X X

Competitive Low-Carbon Energy - Enabling the 

decarbonisation of the use of fossil fuels during the 

transition to a low-carbon economy

X X X X X

Competitive Low-Carbon Energy - Social, economic and 

human aspects of the energy system
X

Supporting the European Research Area in the field of 

energy
X X X X

Stimulating SME's for Low Carbon and Efficient Energy 

Systems
X X X X X X X

Industrial Leadership- Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing

Sustainable Process Industries (SPIRE) X X X X X X X X

Nanotechnologies, Advanced Materials Biotechnology and 

Production
X X X X X

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Cross-cutting Call "Industry 2020 in the Circular Economy" X X X X X X X X
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 Regio Zuid Limburg en Chemelot – op de Brightlands campus worden diverse piloting 

faciliteiten rondom duurzame chemie ontwikkeld. Efficiënte processen kunnen hier 

ontwikkeld en tot pilot schaal gedemonstreerd worden. 

 Regio Noord – Energy Valley en Delfzijl bieden volop kansen voor energie integratie 

en warmte efficiency. Diverse initiatieven worden ontwikkeld om hier van uit de EBI 

lijnen technologie en kennis toegepast te krijgen. 

 Regio Gelderland: zowel activiteiten papier als food industrie 

 

 

2.6  Totstandkoming richtinggevende PPS projecten 

Om versnippering te voorkomen worden de programma‟s zoveel mogelijk uitgevoerd 

binnen de clusters van ISPT. Op deze wijze is het cluster in staat invulling te geven aan 

de roadmap in plaats van het uitvoeren van losse projecten door verschillende consortia. 

Binnen de clusters ontstaat zo een breed platform van grote industriële partijen, MKB en 

onderzoeksorganisaties waarbij de kennis over de diverse activiteiten met elkaar wordt 

gedeeld.  

 

De organisatie van ISPT is vormgegeven in nauw overleg met de betrokken bedrijven 

kennisinstellingen en universiteiten. Uitgangspunt is een organisatie waarbij de gouden 

driehoek in alle openheid kan samenwerken, waar recht gedaan wordt aan de belangen 

van alle belanghebbenden en welke  open en laagdrempelig is voor bestaande en nieuwe 

partners.  
 

Programmalijnen gericht op de 'grand challenges' in de procesindustrie leiden de 

inhoudelijke richting. Intellectueel eigendom wordt binnen het ISPT gedeeld met alle 

deelnemers aan een programmalijn op basis van gelijkheid (geldt ook voor deelnemende 

universiteiten en kennisinstellingen). Hierdoor wordt een open samenwerking 

gestimuleerd en ontstaat een goede kennis en technologieopbouw. De IP wordt direct in 

gedeeld eigendom doorgesluisd naar de deelnemers. Door het direct vervreemden van de 

IP aan de deelnemers kunnen hoge instapkosten voor deelname aan de programma's 

worden vermeden. Kennisinstellingen en universiteiten delen op gelijke voet mee in de IP 

en kunnen desgewenst een voor hun relevante patentportfolio opbouwen.  

 
 



 

3. Financiële inzet voor het Kennis- en 
Innovatiecontract 2016-2017 

Indicatie van de financiële inzet voor het Kennis-en Innovatiecontract voor de periode 2016-2017, die volgt uit de 

ambities van de Kennis- en Innovatieagenda‟s 2016-2019. 

 

In deze tabellen zijn de aanvragen voor pilot projecten SDE+ niet meegenomen. De verwachting is dat jaarlijks een pilot 

project zal worden gestart van circa 10 mln euro.  

 

2016 
Privaat: indicatieve 
inzet in € x1.000 

Publiek: indicatieve inzet in € x1.000 

Thema’s 
Maatschap- 
pelijke 
uitdaging 

Topsector(en) 
waarmee wordt 
samengewerkt 

Indicatiev
e inzet in € 
x1.000 

Potentiël
e private 
partners 

Departe
menten 

NWO 

KNA

W-
insti
tute
n 

TNO 
TO2 
instituut 

Unive
rsiteit 

EU/ 
Regio 

Totaal 
publiek Hoges

chool 

Energiebesparing in de 
industrie 

nee Energie        9.715            -        10.050          300  
          
-    

          
-    

     2.400  
          
-    

     2.400    15.150  

Transitie naar gebruik 
duurzame energie 

nee 
Energie, 
Chemie 

       2.900            -         3.000       1.200  
          
-    

          
-    

        600  
          
-    

     1.600      6.400  

Industriële symbiose nee Energie           435            -            450            -    
          
-    

          
-    

          -    
          
-    

          -           450  

Gamma studies naar 
implementatie van nieuwe 
technologie 

ja Energie           290            -            300            -    
          
-    

          
-    

          -    
          
-    

          -           300  

Programma ondersteuning nee 
Energie, 
Chemie 

          725            -            750            -    
          
-    

          
-    

          -    
          
-    

          -           750  

HCA ja 
Energie, 
Chemie 

          145            -            150            -    
          
-    

          
-    

          -    
          
-    

          -           150  

Internationalisering nee 
Energie, 
Chemie 

          290            -            300            -    
          
-    

          
-    

          -    
          
-    

          -           300  

Totaal         14.500            -      15.000      1.500  
          
-    

          
-    

    3.000  
          
-    

    4.000    23.500  
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2017 
Privaat: indicatieve 
inzet in € x1.000 

Publiek: indicatieve inzet in € x1.000 

Thema’s 
Maatschap- 
pelijke 
uitdaging 

Topsector(en) 
waarmee wordt 
samengewerkt 

Indicatiev
e inzet in € 
x1.000 

Potentiël
e private 
partners 

Departe
menten 

NWO 

KNA

W-
insti
tute
n 

TNO 
TO2 
instituut 

Univer
siteit 

EU/ 
Regio 

Totaal 
publiek Hoges

chool 

Energiebesparing in de 
industrie 

nee Energie        9.958            -        10.301          308  
          

-    
          

-    
     2.460            -    2.460  15.529  

Transitie naar gebruik 
duurzame energie 

nee 
Energie, 
Chemie 

       2.973            -         3.075       1.230  
          

-    
          

-    
        615            -    

        
1.640   

6.560  

Industriële symbiose nee Energie           446            -            461            -    
          

-    
          

-    
          -              -              -    461  

Gamma studies naar 
implementatie van nieuwe 
technologie 

ja Energie           297            -            308            -    
          

-    
          

-    
          -              -              -           308  

Programma ondersteuning nee 
Energie, 
Chemie 

          743            -            769            -    
          

-    
          

-    
          -              -              -           769  

HCA ja 
Energie, 
Chemie 

          149            -            154            -    
          

-    
          

-    
          -              -              -           154  

Internationalisering nee 
Energie, 
Chemie 

          297            -            308            -    
          

-    
          

-    
          -              -              -           3080  

Totaal         14.863            -      15.375      1.538  
          

-    
          

-    
    3.075            -        4.100    24.088  

 
 
De financiële inzet voor systeemintegratie betreft de bedragen genoemd achter „transitie naar gebruik duurzame energie‟.  


