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weergave van hetgeen opgenomen is in de rapportage. De in deze Rapportage opgenomen informatie is naar beste eer en
geweten samengesteld en vertegenwoordigd geen mening of uiting van een hele organisatie of bedrijf. De
onderzoeksinformatie uit dit rapport mag niet gereproduceerd of overgedragen worden in welke vorm dan ook zonder
schriftelijke toestemming van de VNCW of de opsteller.

Voorwoord
In december 2019 duikt in China het coronavirus (COVID-19) voor het eerst op. Op 27 Februari 2020
wordt de eerste Nederlander ziek. Op dat moment zit ons inventariserend onderzoek naar
knelpunten in innovatie in de chemische keten in de afrondende fase. Diverse uitgangspunten die in
ons onderzoek naar voren kwamen werden plotseling achterhaald of moesten we toch in een ander
daglicht zien. Het gevolg van de snel op elkaar volgende ontwikkelingen deed ons doen besluiten het
rapport nogmaals in zijn volledigheid te screenen en delen te schrappen of te herzien. De meeste
knelpunten zullen echter blijven bestaan of zullen door veranderde economische omstandigheden
vertraagd worden maar wel blijven bestaan. De COVID19 crisis laat echter ook zien dat er elementen
in de chemische keten cruciaal zijn om in Nederland te hebben. Over de jaren heen zijn diverse
elementen uit de waardeketen van de chemische industrie naar het buitenland gebracht. Het
verdient een strategische studie welke elementen onmisbaar zijn voor Nederland en op welke wijze
we als land kunnen waarborgen dat deze in crisis aanwezig zijn (KnP23).

Feit is dat de leefruimte in Nederland steeds schaarser wordt. Mensen willen aan de ene kant gezond
leven en hebben daar natuur - en sportfaciliteiten nodig, een sociale omgeving met rust en ruimte en
willen we ons veilig voelen. Daarnaast hebben we werk nodig waarvoor we industrie en kantoren
nodig hebben, willen we eten wat agrarische ruimte vraagt en veeteelt ruimte voor voeding, hetgeen
weer geur en meststoffen genereert. Om op tijd te kunnen leveren, want we willen steeds meer
online bestellen (en het eigenlijk zo snel mogelijk ontvangen), hebben we magazijnen nodig. En dat
moet steeds goedkoper wat om automatisering en steeds grotere XXL-magazijnen vraagt. Het
bedrijfsleven heeft zo ruimte voor economische groei nodig terwijl de mens op zoek is naar de
ruimte om zich te kunnen opladen. Ondertussen komen we met steeds meer mensen. Een
economisch gezonde samenleving trekt mensen aan uit landen die het niet zo goed hebben.

We kunnen ieder geval stellen dat het inmiddels een zoektocht is naar een optimaal gebruik van de
beperkte ruimte. En de chemische keten, welke onmisbaar is voor de maatschappij, brengt ook
risico’s met zich mee. En dat is het onderwerp van omgevingsveiligheid
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. Bij omgevingsveiligheid

gaat het om de risico’s van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van
inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologieën. Het gaat om de
“feitelijke” risico’s, met soms grote onzekerheden, én om gepercipieerde risico’s.

Hoewel recent uitgesteld zal de Omgevingswet binnen afzienbare tijd ingevoerd worden. Uit een
onderzoek uitgevoerd bij het samenstellen van deze rapportage onder een twintig bedrijven blijkt
dat de implicaties van de komende omgevingswet op het bedrijfsleven in de chemie nog zeker niet
bekend is. Zo geeft o.a. Selchemie te kennen dat het bedrijf slechts deel bekend met is met wat de
impact van de Omgevingswet kan gaan zijn op de onderneming. Ook andere reacties geven aan dat
de omgevingswet nog grote vraagtekens oproept. Daar is dus werk te verzetten. Aangegeven wordt
dat er behoefte is aan een duidelijke informatievoorziening. Binnen dit knelpunt naar de toekomst is
het raadzaam op de termijn een Informatiepunt Omgevingswet chemische keten op te zetten (KnP1).

De chemische keten heeft in het kader van de aanstaande omgevingswet weinig kennis hoe zij deze
zal moeten toepassen en wat de implicaties zullen zijn. Dit zal innovatie in de weg staan in het kader
van onzekerheid die regelgeving met zich mee zal brengen (KnP2).

De innovatie en de daarvoor benodigde budgetten binnen de chemische keten zullen door de
plotselinge intrede van corona en het teruglopen van de economie schade kunnen oplopen. Directe
uitspraken daarover doet nog niemand. Daarover zal binnen de hele keten zeker ook verschillend
gedacht worden. Zo kondigde Shell in Maart aan (96) dat het de onderliggende operationele kosten
met 3 tot 4 miljard dollar per jaar omlaag wil brengen en de investeringen wil laten dalen van circa 25
miljard naar 20 miljard voor 2020. Wat dat voor de innovatiebudgetten betekent is nog niet geheel
duidelijk. Tegelijkertijd kondigde het DC Kruitvat met hun verpakte gevaarlijke stoffen een flinke
robotisering aan. Wanneer de coronacrisis en de effecten daarvan naar de achtergrond verdrongen
zijn zal er weer ruimte ontstaan voor innovatie. Een belangrijke rol daarbij zal weggelegd zijn voor de
overheid om deze innovatie aan te jagen.

In deze rapportage doen we verslag van het systematisch onderzoek welke uitgevoerd is naar de
innovatieve oplossingen die uitblijven vanwege knelpunten. Daarbij is een brede aanpak gehanteerd:
van energie, brandstoffen tot industrie, logistiek tot aan maintenance. Maar er is ook gekeken naar
de organisaties en de mens die zich binnen die organisatie begeeft. Er is een analyse gemaakt van
diverse rapporten en onderzoeken, innovatieprojecten, ‘social media’-activiteiten, wetenschappelijke
publicaties en een algemene internetzoektocht, in combinatie met een aantal oriënterende
interviews. Zoals gezegd: een brede aanpak. Hoewel veiligheid daarin niet de boventoon voert, vormt
het wel een belangrijke pijler in het systematisch onderzoek. Allereerst is er een overzicht gemaakt
van de verschillende partners binnen de keten. Vervolgens is er een selectie gemaakt van
gesprekspartners en wijze van interview.

Simultaan is er onderzoek gedaan via bibliotheek, internet en tijdschriften. Uit alle interviews en
informatie is vervolgens een selectie gemaakt teneinde een clustering te krijgen naar onderdeel van
de chemische keten zonder een ketenpartner tekort te doen. Op deze wijze is de rapportage tot
stand gekomen met een brede aanpak waarbij de knelpunten zijn gedefinieerd en een eerste
introductie van een innovatiesysteemanalyse is verwerkt.
Een innovatiesysteemanalyse(104) gaat uit van het idee dat ontwikkeling en het op de markt brengen
van innovaties een uitkomst is van een systeem van actoren die samenwerken binnen een
institutioneel raamwerk. De actoren, netwerken en instituties vormen samen de structuur van het
innovatiesysteem. Het zijn de bouwstenen van het systeem die je kunt meten en beschrijven: wie zijn
de relevante actoren? Hoe werken ze samen in netwerken? Onder welke instituties (regels en
cultuur)? Met een analyse van de structuur (structurele analyse) ontstaat een overzicht van alle
elementen die invloed hebben op de ontwikkeling en implementatie van innovaties.
Voor het slagen van innovaties is de mate waarin het innovatiesysteem rondom de innovaties op
orde is voorwaardelijk. Het innovatiesysteem 103) bestaat uit alle relevante actoren en factoren die de
innovaties beïnvloeden. Het functioneren van de verschillende onderdelen van het innovatiesysteem
bepaalt mede de mate, snelheid en het gemak waarmee innovaties de markt weten te vinden en
daar ook succesvol zijn.
Hoe goed het innovatiesysteem vervolgens functioneert, wordt niet meteen duidelijk uit de
structurele analyse en zullen we niet door de hele rapportage beschouwen. In het
knelpuntenoverzicht welke opgenomen is achterin deze rapportage vindt een functionele analyse
plaats. Daarin worden de knelpunten naast de zeven systeemfuncties gelegd. Dit zijn kernactiviteiten
die door de structuur van het systeem worden uitgeoefend en de innovatie voortstuwen. Hieronder
vindt u een overzicht van de systeemfuncties. Experts zullen vervolgens een score toekennen.
Functie 1 – Ondernemersactiviteit
Ondernemersactiviteit houdt in dat er geëxperimenteerd wordt met nieuwe producten en services
die kunnen bijdragen aan de innovatie van de chemische keten. Binnen deze functie beoordelen we
het geheel aan ondernemersactiviteiten binnen de keten. Dit kunnen apps, monitoring,
informatieplatformen maar ook meer technologische ontwikkelingen of services zijn zoals een
softwareprogramma dat automatisch beelden analyseert.

Functie 2 – Kennisontwikkeling
Het werken in de chemische keten vraagt om veel kennis van zaken. Naast een vereiste basiskennis
vanuit de opleiding welke voorwaardelijk is voor de functie wordt er gedurende de loopbaan veel
gedaan aan kennisontwikkeling en bijscholing.
Functie 3 – Kennisuitwisseling
De uitwisseling en diffusie van kennis is essentieel om te zorgen dat kennis ook beschikbaar is voor
andere actoren dan die de kennis ontwikkelen. Via beurzen en congressen zoals de Regionale
netwerken en de Chemiebeurs vindt uitwisseling van kennis plaats.
Functie 4 – Richting geven aan het zoekproces
Visie en sturing zijn van belang in een transitie omdat voor verschillende partijen onduidelijk is hoe
het innovatiesysteem kan en zou moeten veranderen. Omdat veranderingen kapitaal- en
tijdsintensief zijn, is het van belang dat er een breed gedragen consensus heerst over de richting van
de verandering. Deze visie kan geuit worden door de overheid, bedrijven of andere stakeholders.
Functie 5 - Marktformatie
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten blijkt het vaak moeilijk om te kunnen
concurreren met bestaande producten.
Zo zijn energie en brandstoffen uit traditionele olie en gasbronnen relatief goedkoop en vormen een
belemmering voor de productie van energie en brandstoffen uit nieuwe bronnen, welke
verhoudingsgewijs op dit moment nog veel duurder zijn. Ook veel chemische stoffen van natuurlijke
oorsprong zijn vaak verhoudingsgewijs veel duurder in productie dan van de traditionele olie- en of
gasbronnen.
Functie 6 - Mobilisatie van middelen
In een innovatiesysteem, zoals we dit in ons knelpuntenonderzoek hanteren, is het van belang dat er
voldoende middelen beschikbaar zijn. Ook dat beschouwen in de inventarisatie. Onder deze
middelen rekenen we zowel financiële middelen, als de aanwezigheid van voldoende opgeleid
personeel en een ondersteunende infrastructuur.

Functie 7 - Tegenspel bieden aan weerstand
Nieuwe ontwikkelingen leiden vaak tot weerstand bij gevestigde partijen. Om nieuwe producten en
diensten te implementeren, is het van belang om de voordelen te bundelen tot een positieve
boodschap om tegenspel te bieden aan de weerstand. Deze positieve boodschap wordt doorgaans
verwoord door actoren die een collectief belang hebben bij de nieuwe ontwikkelingen en samen een
machtsblok kunnen vormen, zodat het thema op de agenda komt.
In de voorbereiding van de selectie van knelpunten zullen experts gevraagd worden om een score
van 1-5 toe te kennen per systeemfunctie, op basis van de mate waarin deze systeemfunctie
momenteel belemmerend werkt voor de ontwikkeling van het innovatiesysteem. Daarmee wordt
tevens bekeken welk belang er is om de andere knelpunten verder te onderzoeken. Een score van 1
houdt in dat deze systeemfunctie zeer belemmerend werkt voor het innovatiesysteem en een score
van 5 houdt in dat deze systeemfunctie goed vervuld wordt.
De vervolgstap zal zijn dat een aantal experts keuzes zullen maken uit deze. Uit deze selectie zullen
vervolgens 1 a 2 knelpunten binnen dit traject onderzocht worden. Specialistisch onderzoek zal
plaats vinden om te bekijken of oplossingen mogelijk zijn. In de eindrapportage zal een
verantwoording over deze mogelijk oplossingen gepresenteerd worden. Andere selecties zullen in
aparte onderzoeken verder gaan.

Luciën Govaert

1. Innovatie in de chemie.
1.1.

Innovatie in de chemische keten.

De chemische keten neemt een belangrijke rol in binnen Nederland. Exacte cijfers van de hele keten
zijn helaas niet bekend. Van de chemische industrie, welke aan de basis van de keten staat is wel
meer bekend en dat geeft gelijk het belang al aan. Op dit moment is de chemische industrie in
Nederland nog steeds een van de meest belangrijke sectoren: een zogenaamde topsector.
Topsectoren zijn branches waarin Nederland een wereldspeler wil zijn en blijven. In de topsectoren
werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix) samen aan een sterke
kenniseconomie. Chemie is door de Nederlandse overheid benoemd als een van de negen
topsectoren. In 2018 waren er 44.000 banen(8) in deze industrie en werd er een omzet gehaald van
50 miljard euro. Zelf durven we zeker te stellen dat veel basischemie door de chemische handel uit
Duitsland wordt aangeleverd dat de totale keten nog vele malen groter is. De chemische industrie is
dus van groot belang voor de export van Nederland. Op dit moment is de chemische industrie in
Nederland qua omzet de vierde van Europa en de tiende wereldwijd. Van het totaal aan export
neemt de chemische industrie 17% van de hele Nederlandse economie voor zijn rekening. Bij zo’n
belangrijke keten moet je voortdurend naar de toekomst kijken om vast te stellen of het belang in
gevaar komt. Geconstateerd is dat er innovaties om verschillende redenen uit blijven, terwijl er
maatschappelijk gezien behoefte aan is of dat de keten er in de toekomst profijt van zou kunnen
hebben.

Alvorens direct in de innovatie binnen de chemische keten te duiken is het verstandig eerst naar het
begrip innovatie te kijken, zodat we duidelijk hebben waar we het bij innovatie over hebben.
Innovatie of vernieuwing is een nieuw idee, goed, dienst en proces of combinatie daarvan. Innovatie
kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van
innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing
(van producten, diensten, productieprocessen, etc.). De verspreiding van innovatie wordt
innovatiediffusie genoemd. Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering. Innovatie kan
ook in bijvoorbeeld management of marketing plaatsvinden. De gevolgen van het op een nieuwe
wijze toepassen van een bestaand product kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie
van het product zelf. Zo is de komst van het internet een technische innovatie, die zonder de
ontwikkeling van e-business-strategieën waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. Garcia en
Calanone merken in dit kader op dat innovaties anders zijn dan uitvindingen. Een ontdekking die

nooit uit het laboratorium komt, blijft een uitvinding. Pas als een ontdekking in productie genomen
wordt en waarde voor de onderneming toevoegt, zelfs als dat in de vorm van kostenbesparingen is,
kan het een innovatie genoemd worden. In deze laatste omschrijving kan innovatie niet los gezien
worden van marketing; zonder succesvolle vermarkten - commercialisatie - bestaat er geen
innovatie.
In het voorwoord hebben we het belang van de chemische keten voor de Nederlandse economie
onderstreept. Een samenleving die vernieuwing omarmt overleeft, een samenleving die dat niet doet
gaat uiteindelijk ten onder. Maar ook een sector die onvoldoende vernieuwd wordt op den duur
ingehaald door ontwikkelingen die de lead nemen. Het is raadzaam om naar binnen te kijken
wanneer innovatieve oplossingen te weinig tot ontwikkeling komen terwijl de maatschappij sneller
gaat dan een hele keten kan leveren.
De innovaties binnen de verschillende onderdelen van de keten spelen zich af bij nieuwe chemische
producten, waarbij zowel productie en opslag een rol spelen, maar ook hergebruik, nieuwe
energievormen of bestaande energievormen die anders gebruikt gaan worden.
Binnen de innovatie kunnen we vier vormen onderscheiden (10), namelijk:
•

Productinnovatie: veranderingen in producten/diensten die een organisatie aanbiedt;

•

Procesinnovatie: veranderingen in de manieren waarop producten/diensten worden
gecreëerd en geleverd;

•

Positie-innovatie: veranderingen in de context waarin de producten/diensten worden
geïntroduceerd;

•

Paradigma-innovatie: veranderingen in de onderliggende mentale modellen die bepalen wat
de organisaties doet.

De andere dimensie de mate van nieuwheid aan voor de respectieve categorieën, variërend van
incrementeel ("doe wat we doen, maar beter") tot radicaal ("nieuw voor de wereld" (Tidd en
Bessant, 2013). Binnen het onderzoek kijken we tevens naar de belemmeringen van innovatie.

In gesprek met Prof dr. Ira Helsloot: ‘Veiligheidsregelgeving speelt een rol bij innovatie. De regels
worden steeds verder opgeschroefd. Soms dwingt veiligheidsregelgeving tot innovatie maar in het
algemeen is veiligheidsregelgeving eerder een belemmering. Als je moet aantonen dat iets veilig is
dan is het makkelijker te verwijzen naar Nen-normen die op consensus zijn gebaseerd, nog niet echt
gebaseerd op wetenschap. Je hebt wel doelregelgeving zoals bij de ARBO Wet. Dat wil niet zeggen
dat je het niet op een andere manier mag doen maar dat wordt dan wel ingewikkeld. Stel dat je daar

toch voor kiest dan wil de overheid, bijvoorbeeld inspectie Sociale Zaken, wel erg veel van je weten
of het op een andere, innovatieve manier, even veilig is.

Op de vraag of het in Nederland moeilijker geworden is om tot innovatie te komen antwoord Ira:
‘Het zijn golfbewegingen. Na een incident wordt er heel scherp gekeken en naar verloop van tijd
wordt het weer iets makkelijker. Kijk na de discussie die ontstond naar de explosie in het Engelse
Buncefield die op middel niveau wordt gevoerd. De regelgeving is niet fout maar in de praktijk zegt
elke gemeente voldoe maar aan PGS29. Als jij komt met een innovatieve oplossing dan zegt de
gemiddelde gemeente, daar hebben wij geen verstand van dus gaan we niet doen. Dat zie ik ook bij
bouwen’.

Safety Delta Nederland is een Netwerkorganisatie die als spil fungeert tussen overheden, bedrijven
uit de chemische keten, universiteiten, kennis- en onderwijsinstellingen. Onder de noemer

(12)

van

Safety Delta Nederland werken de verschillende partijen aan de veiligste (petro)chemische keten ter
wereld. Nederland als topregio voor de ontwikkeling en toepassing van veiligheidsinnovaties in de
(petro)chemie. Na het opstellen van het ambitiedocument volgde een brede en open inventarisatie
van ‘overkoepelende’ onderzoeksvragen op veiligheidsgebied die spelen bij het bedrijfsleven en de
overheden. Het onderzoeksproject met brede inventarisatie sluit hierop aan. Doel was een meer
praktischere benadering om zo de knelpunten op het gebied van innovatieve oplossingen op te
sporen.

1.2.

Reclycle, Rethink, Re-use and Renew

Dat het Nederland ernst is met het klimaat getuigen onder andere het programma ‘Nederland
Circulair in 2050’ (2016), de Klimaatagenda (2016), het opstellen van de Sustainable Development
Goals (2017), het aannemen van het Klimaatakkoord van Parijs (2017), het samenwerken van 200
Nederlandse bedrijven in de Klimaatcoalitie (2017) en het publiceren van de vijf Transitieagenda’s in
het kader van het Rijksbreed Programma Circulaire Economie (2018). De belangrijke rol van de
chemische industrie zien we terug in rol die de sector heeft in de Transitie-agenda Circulaire
Economie. Daar is nog veel te winnen. Tenslotte heeft ze de handschoen daar betrekkelijk laat
opgepakt. Innoveren en verduurzamen zijn overigens bij elkaar twee vreemde begrippen. Duurzaam
betekent o.a. dat je producten zo lang mogelijk hergebruikt. Dat gaat dus aan de andere kant
innovatie een beetje tegen.

De chemische industrie moet innoveren en verduurzamen. “Dat is een grote uitdaging”, zegt Martijn
Broekhof, hoofd Klimaat en Energie bij VNCI, de branchevereniging van de chemische industrie in een
artikel (11). De VNCI presenteerde eerder de routekaart 2050, met een visie om negentig procent CO2
te besparen in zowel energie als grondstofgebruik. “Een behoorlijke opgave”, aldus Broekhof.
Momenteel zijn olie en gas de meest gebruikte grondstoffen. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de
inzet van groene waterstof en biomassa. “Ook komt er steeds meer aandacht voor circulariteit en
hergebruik. Er is veel innovatie op dat gebied en er is een wereld te winnen.”
Recycling (14) is het opnieuw gebruiken van afvalmaterialen. Een pot appelmoes wordt leeggegeten. Je
gooit de oude glazen pot in een glasbak en de vrachtwagen van de glasfabriek haalt het op, en zij
maken er weer nieuwe glazen pot van. En dan kunnen ze het opnieuw gebruiken en dat is recycling.
Hoewel veel voorspellers ons willen doen laten geloven dat er 100% gerecycled kan worden is niets
minder waar. Er wordt in Nederland flink wat gerecycled. In 2018 werd in Nederland 88% van het
gebruikte papier en karton ingezameld en hergebruikt. Van gerecycleerd papier wordt niet alleen wcpapier gemaakt maar er worden ook grote posters en folders van gemaakt. Papier en karton zijn
echter niet eindeloos recyclebaar (15). Papiervezels verliezen tijdens het recyclingproces een deel van
hun sterkte-eigenschappen. Een papiervezel gaat gemiddeld zes tot zeven keer mee. Vezels worden
bij elke keer dat ze gebruikt worden korter. Dat komt door de behandeling van de vezelpulp die,
voorafgaand aan de papier- en kartonproductie. Bij de vervaardiging van nieuw papier en karton zijn
dus verse (hout)vezels of oudpapier als grondstof nodig. Daarnaast zijn alle papier en kartonsoorten
inzamelbaar en worden eenvoudigweg niet ingezameld voor hergebruik, zoals toiletpapier en tissues,
behang en waardepapier. 100% inzamelen en hergebruiken van alle toepassingen van papier en
karton is dan ook een issue.
Dat geldt ook voor het recyclen van meer chemisch gerelateerde afvalstromen. Hoewel er vrij veel
plastic wordt ingezameld, is nog steeds maar een beperkt deel van het nieuwe plastic uit recycling
afkomstig. Van de 2000 Kiloton kunststoffen die jaarlijks in Nederland worden geconsumeerd, is nog
slechts circa 280 Kiloton afkomstig uit recycling, terwijl 1700 Kiloton bestaat uit nieuwe fossiele
plastics. Dit betekent dat slechts 16% van alle afgedankte plastics opnieuw als plastic op de markt
komt. Veel hangt samen met de prijs van olie. Een lage olieprijs leidt ertoe dat het gebruik van nieuw
plastic goedkoper is dan het gerecyclede plastic. Bij een stijging van de olieprijs zal de prijs van nieuw
plastic stijgen en zal de prijs van gerecycled plastic interessanter worden. De maatschappij zal echter
niet stil zitten en afwachten of de prijs van olie zal stijgen of dalen. Wereldwijd is de aanval in ieder
geval op wegwerp plastics ingezet. In feite een rol die de chemische industrie zelf op zich had moeten

nemen. Een rol die zij nog steeds op zich zou kunnen nemen. Als er geen olieplastic meer gebruikt
wordt voor (wegwerp)producten kan de relatie met de natuur en de maatschappij verbeterd worden
en kan men zich volledig concentreren op de recycling en zal de aversie tegen olieplastics verminderd
worden.
In haar Rapportage Productiekosten- en brutowinst analyse van vier chemische recycling Processen’
gaat TNO nader in op elk van de vier categorie chemische recyclingprocessen (solvolyse, chemolyse,
pyrolyse, vergassing), aan de hand van een ‘proxyproces’, de productiekosten en brutowinsten
(EBITDA) van elk proces berekend. In de rapportage worden de volgende algemene conclusies
getrokken aan de hand van deze studie:

De vier beschouwde processen zijn onderling niet te vergelijken; ze behandelen verschillende
feedstockstromen, zijn gericht op de productie van verschillende producten voor verschillende
toepassingen, via verschillende procesroutes. Men zou wel twee groepen kunnen
onderscheiden; de groep solvolyse/chemolyse van specifieke kunststofstromen, waarbij
afscheiding van polymeren en monomeren het doel is, en de groep pyrolyse/vergassing van
mengsels kunststoffen, waarbij de productie van chemicaliën en brandstoffen aan de orde is.
Kosten en brutowinst van de processen zijn sterk afhankelijk van de schaalgrootte van het
proces, kosten van de feedstock en prijs van de producten (in relatie met de olieprijs). Deze
variabelen bepalen het uiteindelijke beeld van kosten en winst gaan bepalen.
De aanvoer van een stabiele hoeveelheid feedstock met een gegarandeerde kwaliteit is van
wezenlijk belang voor de introductie van chemische recycling faciliteiten. Additionele
voorzieningen (pre-processing) zijn eventueel nodig om continu aan die gevraagde kwaliteit te
kunnen voldoen; de kosten hiervoor zijn niet meegenomen in de analyses omdat het gaat om
een systemische verandering in het inzamel- & sorteersysteem.
In Nederland zijn de randvoorwaarden voor de implementatie van de beoogde processen
aanwezig; zo bezit Nederland al een infrastructuur voor afvalmanagement, sorteer- en
scheidingsfaciliteiten, kunststof-producerende en chemische industrie bestaat en een aanbod
van benodigde industriële grondstoffen (energie, gassen en warmte) en basischemicaliën. Deze
inpassingsmogelijkheden kunnen benut worden en hebben een gunstig effect op de kosten van
de processen.

Naast de focus op het recyclen is veel innovatie dichter bij ons als mens - en bij de natuur te vinden.
In de chemische industrie levert dat een dubbel gevoel op. Nieuwe ontwikkelingen verstoren de
eigen afzetmarkt voor een deel. Biobased is desondanks geen modewoord, maar een kijk op de
toekomst. Van plantaardige grondstoffen plastics, harsen en coatings maken.

Chemie en innovatie betekent ook dat we naar de natuur kijken om te innoveren in de chemie. Door
vergisting van vlees-, groente- en fruitaval zijn ook andere organische zuren te maken zoals
capronzuur

(32)

, een belangrijk onderdeel van verf en lijm, waarvoor tot nu toe palmolie werd

gebruikt. In principe zijn er drie manieren om biomassa om te zetten in chemicaliën (33):
1. Omzetting naar nieuwe chemicaliën met unieke eigenschappen zoals melkzuur of
furaandicarbonzuur (FDA).
2. Omzetting naar bestaande chemicaliën zoals ethyleen, tereftaalzuur of caprolactam.
3. Totale vergassing van biomassa naar synthesegas, gevolgd door Fischer-Tropsch synthese
van basis koolwaterstoffen.
Voorbeelden(33) van nieuwe platformchemicaliën zijn onder andere hydroxymethylfurfural (HMF),
isosorbide en melkzuur.

1. Koolhydraten (suikers) kunnen relatief makkelijk worden omgezet in furanen. Eén van deze
furanen, is een potentiële grondstof voor alternatieven voor polycarbonaat (epoxyharsen) en
als grondstof voor furaandicarbonzuur (FDA). FDA wordt momenteel geëvalueerd als
alternatief voor tereftaalzuur in o.a. polyethyleentereftalaat (PET) dat wordt gebruikt voor
productie van PET-flessen of polyester textielvezel.
2. Isosorbide kan worden verkregen uit zetmeel afkomstig van graan, maïs of aardappelen, en
vormt de basis van een nieuw type ftalaat-vrije weekmakers. Verder wordt isosorbide
uitgebreid onderzocht als mogelijke bouwsteen voor nieuwe biobased polymeren
(polyesters, polyamides).
Voorbeelden(33): van hernieuwbare platformchemicaliën voor de productie van bestaande
chemicaliën zijn onder andere glycerol, onverzadigde vetzuren en bio-ethanol.

1. Bij de productie van biodiesel ontstaat glycerol als bijproduct. Momenteel wordt veel
onderzoek gedaan naar het omzetten van glycerol naar bestaande chemicaliën en
bouwstenen zoals acrylzuur (voor polyacrylaten in bijvoorbeeld luiers), of ethyleen- en
propyleenglycol (voor bijvoorbeeld oppervlakte actieve stoffen, of in polyurethanen voor
lijmen en kitten, of in polyesters zoals PET).
2. Onverzadigde vetzuren uit plantaardige oliën worden nu al op grote schaal gebruikt in
alkydharsen voor verf. Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan naar het omzetten van

(onverzadigde) vetzuren in zogenaamde lineaire α-olefines voor de productie van
detergentia (zepen, wasmiddelen) en bepaalde typen polyethyleen.
3. Bioethanol komt op steeds grotere schaal beschikbaar en vormt, naast transport brandstof,
een interessante grondstof voor de chemie. Zo kan ethanol o.a. worden omgezet in
butadieen, een belangrijke grondstof voor synthetische rubbers (autobanden) en in ethyleen
voor de productie van o.a. polyethyleen en PVC.

Naast vergroening van chemische stoffen zien we ook de potentiele vergroening van het gas. In
Nederland wordt jaarlijks 40 miljard kuub gas verbruikt. Enzymologen zoeken naar manieren om
meer biogas, een brandbaar mengsel van methaan en kooldioxide, te halen uit reststromen op de
boerderij. Andere ontwikkelingen zijn minstens zo interessant. Iedereen van het gas af hoeft wellicht
niet. Zeewier is een prima grondstof voor de productie van biogas en neemt geen dure
landbouwgrond in. De productie van gas uit zeewier is substantieel goedkoper en spaart het milieu.
Bovendien kan de bestaande infrastructuur van de gasleidingen gebruikt worden voor het transport
van het groene gas. Inrada uit Schiedam: ‘We zijn uiteraard begonnen met het denkwerk en het
ontwerpen in Nederland, maar hier loop je al snel tegen complexe wetgevingen aan en is het
moeilijker aan de slag te gaan. Doel van het ministerie van Economische Zaken is hiervan binnen
twee jaar 1 miljard kubieke meter te vervangen door groen gas. Een gebied van 12 bij 10 kilometer
(35)

in de Noordzee levert potentieel 1 miljard kuub biogas uit zeewier. Technisch kan het, maar er is

nog niet de juiste partij gevonden die deze kans wil aangrijpen’. Gezien de huidige multinationals de
handschoen niet oppakken is het wellicht een investering die NL INVEST als knelpunt zou kunnen
oppakken (KnP3).

2. Nieuwe energie, brandstoffen en innovatie
2.1.

Nieuwe energie en innovatie.

Wie energie beheerst heeft macht, zeker wanneer energie steeds belangrijker wordt. Energie is een
eerste levensbehoefte van een land. Wanneer een land niet zelfvoorzienend is in die energie, is
afhankelijk van vaak instabiele olieproducerende landen. In het verleden zijn veel oorlogen en
conflicten ontstaan om olie en gas (Golfoorlogen in Irak). Ook Rusland kent zijn pressiemiddelen,
zoals het dichtdraaien van de gaskraan naar de Oekraïne in 2005. Nederland wenst dus meer
energieonafhankelijk te zijn hetgeen betekent dat de wens is om meer energie lokaal te produceren
om de afhankelijkheid van leveranties, met bijkomende problemen, te verminderen. De keuze van de
productiemethoden levert echter de nodige uitdagingen op.
Naast het streven naar een energieonafhankelijkheid zijn in de klimaatdoelstellingen16 van Parijs
(2015) afspraken vastgelegd om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Om aan de
doelstellingen te voldoen zal Nederland drastische maatregelen moeten nemen. Daarbij is de
overgang van fossiele naar meer duurzame energiebronnen wat aan de doelstellingen kan bijdragen.
Het zal in ieder geval ten goede komen aan de gezondheid, veiligheid van de Nederlands en de
omgeving waarin ze wonen. We noemen dit de energietransitie. Het doel van het akkoord is een
vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95 tot 100% in 2050.
In Nederland heeft het kabinet-Rutte III bepaald dat de twee oudste kolengestookte
elektriciteitscentrales in het land, de Amercentrale en de Hemwegcentrale, uiterlijk in 2024 moeten
overschakelen op een duurzame brandstof. Inmiddels in de Henwegcentrale al gesloten. Voor de
nieuwgebouwde kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven geldt dat ze per 2029 ook
naar een duurzame brandstof over moeten. Het klimaatakkoord heeft als doel een CO2 carbon
dioxide vrije gebouwde omgeving in 2050 te vormen. Daar zijn ook doelstellingen bij geformuleerd.
Zo moeten ruim zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen met duurzaam opgewekte warmte
worden verwarmd. En ook de elektriciteit moet duurzaam opgewekt zijn. Welke impact de huidige
corona (crisis) op deze ambities zal hebben is nog niet duidelijk.
Door middel van isolatie en vervanging van aardgas door warmtepompen, aardwarmte of industriële
restwarmte binnen gebouwen is het doel in 2030 de broeikasgas uitstoot te reduceren tot 16 Mt
door betere. Wellicht is het doel in het verkeer nog uitdagender: het streven is 26 Mt uitstoot;

hetgeen betekent dat in uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissie loos, elektrisch of op waterstof
moeten zijn.
De industrie heeft als doel om op 40 Mt emissie te komen, waarbij een CO2-heffing in het leven
geroepen wordt, welke weer benut wordt voor vergroening van de industrie. In de landbouw is het
doel 28 Mt en bij elektriciteitsproductie wordt gestreefd om op 13 Mt uitstoot uit te komen.
Daarvoor moet 120 TWh duurzaam opgewekt worden.
In 2018 produceerde Nederland 18 miljard kilowattuur (kWh) elektriciteit uit hernieuwbare bronnen,
dit is 15 procent van
alle elektriciteit die in
Nederland
wordt.

gebruikt
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Naast

zonne-energie vormt energie windenergie een belangrijke vorm van duurzame energie om de
vastgestelde doelen te halen. In 2019 stond er
ca 1 GW windturbine capaciteit in zee. In 2019
stond ca 1 GW windturbine capaciteit in zee.
Voor de kust komen er in 2023 flink wat
windparken bij, waarmee voor minimaal 4,5
GW vermogen op zee zal staan die dan 3,3%
van alle energie leveren. In 2030 zal dit verder
gegroeid zijn tot ca 11 GW waarmee
windenergie ca 8,5% van alle energie en ca
40% van het huidige elektriciteitsverbruik zal
verzorgen.

Op wereldniveau scherpt de uitgang nog verder aan. Tegen 2040 zal de wereldwijde vraag naar
energie een kwart toenemen. Het elektriciteitsgebruik was afgelopen jaar in de wereld 21%
duurzaam, in Zuid-Korea 3%, Nederland 15%, de EU 30%, Brazilië 74%, Noorwegen 98%.
Vaak wordt opgemerkt dat we als Nederland als enige met een energietransitie bezig zijn. Maar in
werkelijkheid zijn veel landen en continenten bezig met de klimaatdoelstellingen. De energietransitie
in Duitsland, welke ook wel de Energiewende aldaar genoemd wordt, is het plan om in Duitsland
over te schakelen op betaalbare hernieuwbare energie. Of kernenergie wel of niet bijdraagt aan
vermindering van de uitstoot en opwarming van de aarde roept ook discussies op, maar in Duitsland
worden in het kader van de nationale veiligheid ook alle kerncentrales uiterlijk tegen 2022 buiten
werking gesteld. De VS heeft in 2017 het klimaatakkoord opgezegd, waarna veel staten (24 in totaal)
via de United States Climate Alliance17 hebben beloofd zich wel aan het akkoord te zullen houden.
Omdat op federaal niveau geen beleid wordt ondersteund is het echter niet de verwachting dat
klimaatdoelstellingen gehaald zullen worden. Er wordt vaak veel gezegd over de vervuiling van China,
maar in tegenstelling tot de VS wordt daar wel in razend tempo werk gemaakt van de
energietransitie. Volgens het beleidsplan ‘Energie Productie en Consumptie Revolutie Strategie 20162030’ zal in China tegen 2030 de helft van de elektriciteit opgewekt worden door niet-fossiele
bronnen, duurzame en nucleaire.
De Klimaatwet van 2019 bepaalt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minstens 49%
vermindert moet zijn ten opzichte van 1990. Het ziet er naar uit dat dit bij lange na niet gehaald gaat
worden. En dan hebben we het nog niet over de doelstelling voor 2050 waarbij 95% vermindering
gerealiseerd moet zijn. Het behalen van de doelstellingen door Nederland is een stuk lastiger. In de
ons omringende landen wordt gebruik gemaakt van kerncentrales welke de doelstellingen
‘makkelijker maken’. Dat roept de vraag op of Nederland niet ook serieus na moet denken over
kernenergie. De Britse overheid heeft Rolls Royce, dat niet alleen auto’s bouwt maar ook nucleaire
aandrijvingen voor Britse marineschepen en turbines voor elektriciteitscentrales gevraagd mee te
denken over de bouw van kleine, betaalbare kerncentrales (18) Rolls Royce geeft aan dat het mogelijk
zal zijn rond 2028-2030 de eerste centrales op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten. De kosten
zouden met 500 miljoen pond een stuk minder zijn dan dat ze vroeger waren. Op twee onderwerpen
komt Rolls Royce echter minder duidelijk op terug: afval en veiligheid. Twee onderwerpen die we in
Nederland we in ieder geval wel meewegen. Feit is dat we in een zeer drukbevolkt land of omgeving
leven. Er zullen weinig burgers te vinden zijn die het een goed idee vinden een kerncentrale aan zijn
tuin te hebben grenzen. Dit not in my backyard zal ervoor zorgen dat de politiek niet snel naar deze
energiebron zal grijpen. Blijft wel staan dat het binnen de energiemix een eerlijke kans moet krijgen.
Zeker daar het een zeer stabiele energiebron zal kunnen zijn.

We zitten dus middenin een energietransitie en zoals aangegeven biedt dat de nodige uitdagingen.
Ook in Nederland. Ira Helsloot: ‘De overheid is gefragmenteerd. Een deel van de overheid, EZK, is
voor energietransitie maar dan komt Staatstoezicht op de mijnen. Bijvoorbeeld: EZK wil graag
grondwarmte maar dan komt er een inspectie die zegt dat er wellicht kleine mini aardbevingen
kunnen ontstaan door dat boren in de grond. Dat maakt het niet aantrekkelijk voor andere partijen
om daarin te investeren want staatstoezicht kan zelf of zelfstandig vergunningverlening
tegenhouden. Een deel van de overheid wil wel maar het andere gedeelte niet. Soms kan het rijk wel
iets willen en een inspectie wil ook meegaan maar dan moet de lokale overheid daar ook nog iets van
vinden. Niet elke lokale overheid heeft belang bij een bepaalde activiteit. Dat zie ik als een
belangrijke beperking. Ik noem dat de nieuwe schuldcultuur of voorzorgcultuur, het feit dat je altijd
geen activiteit meer mag ondernemen tenzij je super zeker weet dat het geen risico met zich
meeneemt. Dat is heel ingewikkeld want dat is bijna niet te bewijzen. Daarbij zie je dat de overheid
hinkt op twee gedachten. De WRR, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, zegt dat we
meer aan voorzorg moeten doen terwijl een ander orgaan de raad voor leefomgeving en
infrastructuur zegt dat je moet werken aan ‘Al doende leert men’, dat is meer op innovatie gericht.
Overigens innoveren we wel want we zijn verder dan 10 jaar geleden maar een belangrijk deel van de
innovaties komt niet meer uit Nederland maar van elders. Als het dan elders veilig genoeg is dan
gaan wij het hier doen. Als je zou willen dat Nederland een innovatieland is dan heb je een andere
overheid nodig’.

Toch is het diezelfde overheid die nodig is om de coördinatie van de energietransitie op te pakken.
We hebben kunnen zien dat het niet volledig overgelaten kan worden aan het bedrijfsleven. Olie is
relatief goedkoop en er wordt (ondanks de huidige lage olieprijs) alsnog veel geld mee gediend. Om
een inhaalslag te maken naar meer duurzame energiebronnen zal een directe regie vanuit de
overheid vereist zijn. Op dit moment zien we dat er binnen de overheid verschillende departementen
bezig zijn met de energietransitie, zien we dat er 100-en projecten gesubsidieerd worden en
gesubsidieerd zijn, maar dat er geen centrale aansturing plaats vindt. Het is raadzaam om een
centraal orgaan in het leven te roepen, welke deze coördinatie op zich gaat nemen, waarbij de
landelijk verspreide trajecten tot één beleid, visie en overzicht leidt. Doel is overlap te voorkomen en
informatie te verstrekken over lopende trajecten en daarin een open-share structuur aan te houden
met een voorwaarde dat trajecten uitsluitend ten gunste van in Nederland gevestigde bedrijven en
instellingen ingezet mogen worden (KnP4). Daarbij is het raadzaam ook alle in het verleden
gestimuleerde trajecten in kaart te brengen en beschikbaar te stellen waar dat mogelijk is.

Nieuwe vormen van energie brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Energie voor onze nieuwe
vormen van transport en energievoorziening in huizen, kantoren en fabrieken. Uitdagingen die
voortkomen uit chemie die nodig zijn voor productie of opslag van deze energiebronnen of de risico’s
vanuit de energiebronnen zelf. Nieuwe energietechnologieën brengen nieuwe risico’s met zich mee,
waarvan de risico’s enigszins vergelijkbaar zijn met de bestaande activiteiten. Zo zijn de risico’s van
een waterstoftankstation op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van een LPG-tankstation. Denk daarbij
aan de gevaren van bijvoorbeeld een brand of explosie bij het vrijkomen van de gevaarlijke stof. In de
volgende paragraaf gaan we nader in op de beschouwing van waterstof.

Het opwekken van stroom vraagt om opslagmogelijkheden. Daar komt dan weer chemie bij kijken. Zo
vormt de opslag van energie in de vorm van een buurtbatterij welke bestaat uit hoogwaardige
lithium een innovatie voor de toekomst maar brengt tevens een uitdaging wat te doen wanneer er
brand uit breekt in een dergelijke opslag. Aan deze uitdaging wordt inmiddels gewerkt binnen de
PGS37 werkgroep. In het kader van de duurzaamheid brengt het nog wel de nodige uitdagingen.

In hoeverre de energietransitie binnen de hele chemische keten zich in lijn van de
klimaatdoelstellingen ontwikkeld, hebben we niet nader onderzocht binnen deze knelpunteninventarisatie. Een beperkte inventarisatie leert dat er nog veel te winnen is. Zo geven diverse firma’s
aan dat de reële terugverdientijd het hun bedrijf weerhoudt van verdere energie-neutrale
maatregelen, zoals zonnepanelen / warmtepompen. Het feit dat het binnen de logistiek en
afvulbedrijven vaak om huurpanden gaat en een investeerder eigenaar is van het onroerend goed
speelt zeker een rol dat de energietransitie niet overal op gang komt. Panden zijn binnen de industrie
minder vaak gehuurd. Sachem geeft aan wel te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor
zonnepanelen en energiebesparing. Voor de industrie ligt dat dus vaak anders, waarmee duidelijk is
dat er geen duidelijk inzicht is in hoeverre de energietransitie binnen de keten volgens plan verloopt.
Het monitoren van de energietransitie binnen de keten zou kunnen bijdragen aan de
klimaatdoelstellingen.

2.2.

Innovatie in brandstoffen.

Volgens TU Eindhoven-onderzoeker Auke Hoekstra zijn elektrische auto's niet vuiler dan
dieselwagens. Auke Hoekstra heeft zich aan de Technische Universiteit Eindhoven gespecialiseerd in
elektrische mobiliteit. Hij geeft aan dat het niet klopt dat een elektrische auto meer CO2 uitstoot dan
een dieselwagen. Volgens onderzoeker Sinn leidt elektrische rijden tot meer Co2 uitstoot. Volgens
Hoekstra is die conclusie echter gebaseerd op foute en/of gedateerde gegevens.

Er doen nu veel onjuiste aannames de ronde. De techniek is op dit moment al veel verder. Zo ligt de
capaciteitsvermindering van een batterij bij nieuwe elektrische auto’s op dit moment al op 400.000
kilometer. Dan is de capaciteit geslonken tot 80 procent van zijn begincapaciteit. Volgens
voorzichtige schattingen kan een Tesla-batterij zelfs 500.000 tot 800.000 kilometer mee. Dit betekent
dat een batterij die nu geproduceerd wordt vrijwel altijd de auto waarin hij ingebouwd is zal
overleven.
Ook de afstand die met een elektrische auto afgelegd kan worden neemt toe. Een Tesla heeft op dit
moment een range van 450 kilometer(13). Dat maakt een elektrische auto steeds aantrekkelijker.

Een andere aanname is dat veel energie die nodig is van kolencentrales komt. De prognose is dat de
energiemix in heel Europa in de komende tien tot vijftien jaar jaarlijks ongeveer 9 gram CO2 per
kilowattuur schoner zal worden. Per land verschilt het wel. De Duitse energiemix is goed voor 550
gram CO2 per kilowattuur, terwijl het Europese gemiddelde op 400 ligt. Frankrijk en België doen het
beter, omdat ze gebruik maken van kernenergie.
Er zijn echter steeds meer twijfels over elektrisch rijden: de "Elektrische auto's verkopen niet goed",
zei een verkoper (97) van BAIC Motor Corp in Chongqing eind 2019. "Consumenten maken zich
zorgen over het bereik, het opladen en de waardevastheid van de voertuigen", voegde hij toe. China
blijft veruit de grootste markt voor elektrische auto's. Vorig jaar werden 1,26 miljoen elektrische
auto's verkocht in China, wat goed is voor 60 procent van de wereldwijde verkoop. In 2020 zouden
dit er 2 miljoen moeten zijn. De Chinese autoverkopen daalden vorig jaar voor het eerst in decennia
met 3 procent. In de eerste acht maanden van 2019 was er zelfs sprake van een daling van 11
procent.
De auto-industrie zet desondanks nog vol in op de elektrische auto

(5)

. Toch is de waterstofauto

onmisbaar, zeker als het gaat om de lange afstanden, waar nu nog de dieselmotor excelleert de
nieuwe brandstofcel serieus te nemen – met name in de transportsector van de toekomst. Volgens
het onderzoek(4) zou één op de twaalf voertuigen in Duitsland, Japan, Zuid-Korea en Californië rond
2030 moeten rijden op waterstof. Brandstofcel-voertuigen vullen zich namelijk met vloeibare
waterstof en stoten niets dan zuivere waterdamp uit. Dus net als elektrische auto’s hebben ze geen
lokale CO2-uitstoot. Als de waterstof ook nog eens wordt geproduceerd met duurzame energie, zal
er per saldo helemaal geen uitstoot zijn. Maar door alle aandacht voor de elektrische auto, lijkt de
interesse voor deze vorm van aandrijving af te zwakken. Naast Toyota en Hyundai, is Daimler nu de
enige die zich ermee bezighoudt. Vakblad Automobilwoche meldt dat het bedrijf uit Stuttgart met
een modulair brandstofcel-systeem komt dat vanaf 2022 in alle voertuigtypes van Mercedes-Benz

kan worden geïntegreerd. Dit tot groot genoegen van McKinsey, dat meldt dat brandstofcelaandrijving veel sterke punten biedt ten opzichte van de elektrische auto en andere met accu’s
aangedreven voertuigen. Zo kunnen brandstofcel-voertuigen binnen drie tot vijf minuten tanken,
veel sneller dan elektrische auto’s. Bovendien hebben ze een aanzienlijk grotere actieradius. De
waterstofauto Hyundai Nexo heeft bijvoorbeeld een actieradius van ongeveer 800 kilometer.
Waterstof inzetten als brandstof wordt een steeds serieuzere optie. Shell(3) wil een actieve rol spelen
in de transitie van het Nederlandse energiesysteem en onderzoekt daartoe de mogelijkheden voor
nieuwe activiteiten, zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. „Elektrische
mobiliteit – zowel waterstof-elektrisch als batterij-elektrisch – is hier een voorbeeld van”, zegt zij.
„We werken al aan een netwerk van snellaadpunten in Nederland, en nu zijn we ook betrokken bij de
aanleg van een netwerk van waterstofstations.” De president-directeur rijdt zelf ook in een
waterstofauto. Shell wil een breed aanbod ontwikkelen om het initiële succes van
(waterstof)elektrische voertuigen voort te zetten. Waterstof heeft bovendien als voordeel dat het
makkelijker opgeslagen kan worden. Het is volumineus, maar het is ook licht. Je hebt een hele lange
range als je bereid bent ruimte in te leveren. En je kunt snel tanken. Dat zijn de voordelen.” Oliver
Bishop, General Manager Waterstof bij Shell: „Voordelen van waterstof-elektrisch rijden zijn het
bereik en het feit dat er binnen vijf minuten een volle tank waterstof getankt kan worden. Het enige
restproduct van rijden op waterstof is waterdamp uit de uitlaat. Dit draagt direct significant bij aan
een betere luchtkwaliteit. En indien de waterstof uit duurzame energiebronnen zoals wind- of zonneenergie geproduceerd wordt, is het zelfs CO2-neutraal over de gehele keten.”

Shell maakt voor de uitrol van waterstofstations gebruik van de Demonstratieregeling
Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport) van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Via deze regeling kunnen bedrijven, kennisinstellingen en nietgouvernementele organisaties subsidie aanvragen voor transportoplossingen met lage of geen CO2uitstoot.

De waterstofstations van Shell maken onderdeel uit van het omvangrijke waterstofproject
H2Benelux. Dit project wordt medegefinancierd door de ‘Connecting Europe Facility’ van de
Europese Unie. Oliver Bishop: “We zijn blij met de samenwerking met andere bedrijven en
overheden. In Duitsland zie je hoe succesvol dit kan zijn. Hier werken bedrijven samen met de
overheid aan een netwerk van vierhonderd waterstofstations tegen eind 2023, waarvan er 230 van
Shell zullen zijn. En ook in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Californië leiden succesvolle
samenwerkingen tot de uitrol van netwerken van waterstofstations.”

In de scheikundige wereld(7) wordt waterstof aangeduid met H2, dit betekent dat een
waterstofmolecuul is opgebouwd uit twee waterstofatomen. H2 is een gas dat niet voorkomt in de
vrije natuur. Het molecuul H2 komt voor in allerlei stoffen, de meest bekende is water (H2O).
Waterstof moet verkregen worden door het waterstof molecuul los te weken van bijvoorbeeld een
watermolecuul.

De PEM-brandstofcel is een sandwich van twee elektroden – een anode en een kathode – met
daartussen een kunststof membraan die de functie heeft van elektrolyt. Deze membraan heeft de
dikte van twee tot zeven velletjes papier. Het geheel functioneert in een waterige omgeving.
Waterstof staat zijn elektronen af aan de anode met hulp van een platina-katalysator. Terwijl de
waterstofionen (protonen) door het membraan kunnen dringen, worden de elektronen gedwongen
om via een door een stroomdraad geboden extern circuit te reizen. Daarbij ontstaat een elektrische
spanning. Als de protonen de kathode bereiken sluiten ze zich daaraan bij de elektronen en
versmelten met zuurstof uit de lucht waarbij water en warmte ontstaan. Het eindresultaat is schone
energie zonder schadelijke emissies. Het enige restproduct is waterdamp en warmte.

Waterstof is dus een vluchtig gas, een gas dat per kubieke meter veel minder energie bevat dan
bijvoorbeeld LPG. Het gas moet dus onder zeer hoge druk bewaard worden. Voertuigen die op
waterstof rijden zijn zero-emissie en stil. De actieradius en tanksnelheid van auto’s die op waterstof
rijden zijn vergelijkbaar met die van voertuigen op traditionele brandstof. In projecten waar auto s op
waterstof rijden wordt de waterstof in speciale tanks onder hoge druk opgeslagen. Waterstof kan
ook gebruikt worden op een vergelijkbare manier als bijvoorbeeld LPG. Waterstof wordt ingespoten
in een cilinder. Op basis van de warmte ontstaan door de reactie wordt de motor aangedreven.
Inmiddels zijn de eerste auto s met deze techniek ontwikkeld. De zogenaamde hybriden zijn auto s
die met dezelfde motor gebruik kunnen maken van zowel benzine als waterstof. Verder wordt
gewerkt aan methoden om bestaande motoren om te bouwen tot hybride auto s. Vergelijk dit met
het inbouwen van een lpg-installatie. De verwachting is dat binnenkort te techniek zover is dat voor
tussen de 2.000 en 5.000 euro uw auto kan worden omgebouwd tot een hybride auto die ook op
waterstof rijdt.

“Er zijn voordelen en nadelen met het rijden op waterstof op elektrisch rijden. Waterstof heeft als
voordeel dat het makkelijker opgeslagen kan worden. Het is volumineus, maar licht (93). Je hebt een
hele lange range als je bereid bent ruimte in te leveren. En je kunt snel tanken. Dat zijn de
voordelen.”

Waterstof kost twee tot drie keer zoveel energie. Doe je het op de schone manier, dan begin je met
elektriciteit. Daar maak je waterstof van. En dat wordt dan weer elektriciteit. In de industrie wordt
jaarlijks nu al 500 miljard m3 waterstof als grondstof in processen gebruikt. Deze waterstof is
echter voornamelijk geproduceerd vanuit aardgas (reforming). De duurzaamheid van waterstof is
discutabel(6), op dit moment wordt meer dan 95 procent van de stof geproduceerd via processen
waarbij CO2- vrijkomt. Er is sprake van drie soorten waterstof: grijze, blauwe en groene. Bij grijze
wordt de geproduceerde CO2 in de atmosfeer losgelaten, bij blauwe wordt die opgevangen en
opgeslagen. Voor de productie van groene waterstof komen geen broeikasgassen vrij.

Uit de discussies rondom afwisselend waterstof, andere ‘groene’ vormen van brandstoffen, danwel
elektrisch rijden, merken we op dat er uiteindelijk geen duidelijke keuzes gemaakt worden. Toch zien
we dat na de opkomst van Tesla en andere elektrische voertuigen dat er in Duitsland een andere
beweging gaande is. Het Duitse Bosch heeft een samenwerkingsverband getekend met PowerCell
Sweden en richt zich op de productie van ‘stacks’. Dat zijn de chemische delen van de brandstofcel
waar waterstof en zuurstof worden omgezet in elektriciteit (30). Audi heeft net de elektrische e-tron
klaar, maar het bedrijf kijkt men al naar de volgende stap. Het lijkt erop dat Duitse fabrikanten steeds
vaker hun geld inzetten op waterstof. Inmiddels hebben merken als Mercedes-Benz, Toyota en
Hyundai al een productierijpe auto in de aanbieding en tegen 2021 voegt ook Audi zich bij dat rijtje
(31)

. In Nederland lijkt waterstof als brandstof vooralsnog niet de voorkeur te krijgen en krijgt

elektrisch rijden meer aandacht. Wanneer de Duitse auto-industrie zich meer en meer op waterstof
gaat inzetten is het raadzaam om het aantal waterstofstations uit te breiden.

Naast de auto-industrie moeten we in dit hoofdstuk zeker ook het vrachtvervoer beschouwen. Deze
rijden hoofzakelijk op diesel. Transportbedrijven gaan hun auto’s pas inruilen voor elektrische
exemplaren wanneer de kosten per kilometer dat interessant maakt. De aankoop van een elektrische
trekker is met zo'n 300.000 euro flink duurder dan de 85.000 euro voor een dieseltruck. Met de
huidige diesel aangedreven vrachtauto’s zit de winstmarge voor de vrachtvervoerders tussen de 2 tot
4%. Een dergelijke substantiële prijsverhoging valt de komende jaren niet door te berekenen in de
prijzen en past niet binnen de marges. Ook is de actieradius van de elektrische trucks nu beperkt tot
100 à 400 kilometer. Dat maakt elektrisch rijden voorlopig, ondanks de presentatie van meerdere
modellen (43) niet interessant. Waterstof lijkt voor het wegtransport de toekomst te krijgen. Zo heeft
Hyundai de H2 XCient Fuel Cell-truck (FECV) welke is ontwikkeld volgens Europese regelgeving en is
voorzien van een nieuw 190 kW waterstofbrandstofcelsysteem dat met twee 95 kW
brandstofcelstacks parallel is verbonden. Binnen het project Waterstofregio 2.0 werd al eerder de
eerste grote vrachtwagen op waterstof door VDL ontwikkeld. Binnen de transportsector zijn de

voordelen en de nadelen van rijden op waterstof nog weinig bekend en dat vraagt om een stimulans.
Enerzijds om een informatiepunt, informatieverstrekking en directe link met leveranciers om
ontwikkelingen verder te stimuleren (KnP5).

Gezien de voorgaande discussies over groene waterstof is het noodzaak productie en de waterstoftankstations gecoördineerd te laten verlopen. En dat is nu zeker nog niet het geval. Een
maatschappelijk knelpunt welke we zeker niet over het hoofd mogen zien en waar de chemische
industrie een belangrijke leidende rol zou moeten spelen. Het is raadzaam dat er een
Coördinatiepunt Waterstof komt waarin op een beleidsmatige- en gecoördineerde wijze aan de
productie, distributie en levering van groene waterstof gewerkt gaat worden. Een handschoen die
vraagt om opgepakt te worden. (KnP6).
In het kader van de opwarming van de aarde en de brandstoffen moeten we niet alleen kijken naar
het wegvervoer. Naast het wegvervoer leveren ook andere vervoersmodaliteiten hun bijdrage. De
bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot

(39)

door de Nederlandse economie ligt de

laatste jaren rond de 6,5 procent. De CO2-uitstoot door de luchtvaart hangt nauw samen met het
aantal vliegbewegingen, dat op haar beurt weer een relatie vertoont met de economische
ontwikkeling. Hoewel er goede initiatieven zijn om de luchtvaart over te laten stappen op andere
vormen van aandrijving zou Nederland een actieve rol in kunnen gaan spelen om daarmee de CO 2uitstoot flink terug te dringen.
Ook de scheepvaart (40) is een vervuilende sector. Van de ongeveer 60.000 schepen die jaarlijks 12
miljard ton goederen over zee verschepen, vaart meer dan 95 procent op vervuilende zware
stookolie. De scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot en
stoot meer broeikasgassen uit dan heel Duitsland bij elkaar. Zonder maatregelen zal dat percentage
alleen maar stijgen. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bepaalde

(41)

dat vanaf 1 januari

2020 de uitstoot in internationale wateren sterk moet worden verminderd. De maritieme sector zal
de zwaveluitstoot met meer dan 80 procent moeten verminderen door over te schakelen op
brandstoffen met een lager zwavelgehalte of door gebruik te maken van scrubbersystemen voor
uitlaatgassen.

3. Bestaande chemische installaties.
3.1.

Het inspecteren van grote installaties.

Om duurzame veiligheid in 2030 te bereiken zijn binnen de chemische keten roadmaps uitgezet. Eén
van de roadmaps gaat over duurzaam assetmanagement. De roadmap assetmanagement is erop
gericht de integriteit en het optimaliseren van de beschikbaarheid van de assets in de
(petro)chemische industrie te borgen. De start van deze roadmap werd al eerder aangezwengeld
door een eerder initiatief van de overheid; namelijk die van ‘ageing’. Veroudering van installaties is
namelijk voor ongeveer 30% medeoorzaak van de incidenten met gevaarlijke stoffen. Hoewel deze
cijfers vanuit het Engelse HSE zijn bepaald is door RIVM onderzocht of deze Engelse cijfers ook in
Nederland opgaat, hetgeen inderdaad zo is. In(21) 2017 zijn in totaal 283 ‘ageing-inspecties’
uitgevoerd bij 278 Brzo-bedrijven. Daarbij werden 72 overtredingen geconstateerd. BRZO-bedrijven
zijn bedrijven die onder het BRZO/ Seveso vallen. De Nederlandse implementatie van de Europese
Seveso III-richtlijn is het Besluit risico’s zware ongevallen Brzo:2015. Brzo-bedrijven moeten sinds
2015 in het kader van de veiligheid, gerichte aandacht besteden aan veroudering van hun (veiligheid
kritische) installaties (bijlage III van de Seveso III-richtlijn onder b.iii).
In de volgende tabel is weergegeven hoe de overtredingen over de drie hoofdonderwerpen zijn
verdeeld.

Onderwerp

Aantal overtredingen

Veroudering algemeen

33

Corrosie onder isolatie

24

Koel- en bluswaterleidingen 15
Totaal

72

De overtredingen op het hoofdonderwerp ‘Veroudering algemeen’ betreffen vaak ‘het nog niet of
niet volledig opnemen van veroudering in hun onderhouds-, asset- of veiligheidsbeheerssysteem’.
Daarbij zijn gebreken geconstateerd met betrekking tot (het ontbreken van) verouderingsbeleid,
inventarisatie van verouderende installaties of de beheersing van veroudering. Bij de
hoofdonderwerpen Corrosie onder isolatie en Koel- en bluswaterleidingen ligt het merendeel van de
overtredingen op het vlak van de beheersing van de integriteit van de verouderende installatie.

Dat installaties meer aandacht behoeven van de chemische keten bleek ook onder meer uit een in
2016 uitgevoerde studie MORE4CORE. Uit deze studie, uitgevoerd onder industriële bedrijven in
België, Duitsland, Frankrijk en Nederland, kwam naar voren dat zo’n 41% van de installaties in de
procesindustrie vóór 2025 het einde van hun levensduur zal bereiken. Deze installaties vragen dus in
een kort tijdsbestek om vernieuwing zoals vervanging van oude installaties of vernieuwing van de
installaties. Een kans om innovatie op de installaties en processen door te voeren.

Als antwoord op de constateringen vanuit de overheid zijn de brancheverenigingen van de
chemische keten en hun leden vervolgens gestart met het in beeld brengen van de staat van hun
installaties. Er is daarbij vooral gekeken naar de leeftijd van de assets, het investeringsniveau voor
modernisering van de assets, de resterende levensduur en de trend in onderhoudskosten in de
afgelopen jaren. Het begrip ‘veroudering van een installatie’ moet echter breder gezien worden dan
alleen materiaaldegradatie. Het gebruik van verouderde technieken (Ook wel aangeduid met
‘obsolescence’ of ’het in onbruik raken’) kan de veiligheid van de installaties beïnvloeden. Een
voorbeeld daarvan is wanneer cruciale onderdelen van de installatie niet meer beschikbaar zijn of
wanneer combinaties van oude en nieuwe technieken (onverwacht) niet goed met elkaar matchen.

Een

derde

verouderingsfactor

die

tot

extra

veiligheidsrisico’s van de installatie kan leiden, is de
veroudering van de organisatie binnen het bedrijf. De
kennis die vereist is om de installaties naar de actuele
inzichten veilig te gebruiken of te onderhouden kan na
verloop van tijd verouderen of door vertrek van personeel
wegvloeien. Ook kunnen risicovolle situaties ontstaan als
Figuur 1: bron bloomberg / BASF

veiligheidsprocedures behorend bij de installatie niet meer
actueel zijn. Een actuele ‘Management of Change-

procedure’ is ook in het kader van veroudering relevant.

De roadmap Duurzame assetmanagement richt zich op innovatieve projecten zoals ‘Corrosion under
insulation’(CUI). Binnen dit project worden goede praktijken ontwikkeld voor de aanpak van CUI,
waaronder nieuwe inspectiemethodieken om CUI nauwkeuriger en voorspelbaarder vast te stellen
en nieuwe beschermingstechnieken om deze vorm van materiaaldegradatie te beperken. Corrosie
onder Isolatie is een degradatiemechanisme dat optreedt bij geïsoleerde leidingen en installatie bij
een temperatuur van ca. 0 tot 150 graden C. Het is een lastig te beheersen proces, omdat de locaties
waar het optreedt lastig te detecteren zijn. Ook is de snelheid van degradatie afhankelijk van vele

factoren en moeilijk te voorspellen. Het tijdig vervangen van verouderende installaties – voordat er
incidenten ontstaan - vereist ‘smart’ onderhoud. In plaats van het veelal toegepaste correctief
onderhoud moeten bedrijven meer preventief of predicatief onderhoud gaan plegen. Het
Nederlandse platform World Class Maintenance heeft hierin een coördinerende rol op zich genomen.
Om corrosie onder isolatie te voorkomen en/of beter op te sporen is WCM met een groep bedrijven
een gezamenlijk project begonnen

(22)

. Asset owners en experts uit verschillende vakgebieden

werkten in drie werkgroepen naar praktische en toepasbare oplossingen toe, op basis van bestaande
kennis en methoden die de industrie nu gebruikt.

Werkgroep Non Destructive Testing (NDT)
Doel: een praktisch bruikbaar en economisch verantwoord selectie-instrument ontwikkelen om NDTtechnieken te kunnen selecteren die zonder het verwijderen van de isolatiebeplating voldoende
betrouwbaar de degradatie van het basismateriaal kunnen vaststellen.

Werkgroep Coatings voor Corrosie onder Isolatie
Doel: een praktisch bruikbare richtlijn opstellen die aangeeft welk coatingsysteem binnen welke
randvoorwaarden voldoende langdurige bescherming van het basismateriaal biedt, afgezet tegen de
kosten die dergelijke systemen met hun applicatie vragen.

Werkgroep Risk Based CUI Management
Doel: een praktisch bruikbaar beslismodel ontwikkelen om het meest kosteneffectieve scenario vast
te stellen waarmee CUI binnen de gestelde risicoband wordt gemanaged. Met andere woorden er
dient dus vastgesteld te kunnen worden welke factoren de risico’s van CUI beheersen en met welke
methoden de kans op falen beter beheerst kan worden.

Er is al veel aandacht geweest de afgelopen jaren voor corrosie onder isolatie. Steeds vaker worden
er sensoren ingezet om vocht te meten. Wanneer er geen vocht tussen de leiding en de isolatie kan
komen is het risico op roestvorming een stuk kleiner. De sensoren worden daarbij onder de leiding
aangebracht tussen de leiding en de isolatie. Hoewel er ook steeds vaker de behoefte is om
controlekamers te decimeren neemt de functionaliteit hierdoor juist vaak weer toe. Het aantal
sensoren en algoritmen binnen de plant nemen nog steeds toe, hetgeen om coördinatie vraagt. Dat
in directe relatie en behoefte van preventief maintenance. Meer sensoren betekent ook weer een
toename van onveiligheid. Het aantal sensoren binnen de industrie flink toe. Alarmmanagement
wordt als tool door de serviceverleners aangeboden. Dat regelt hoeveel meldingen een persoon kan
verwerken.

Bedrijven in de chemische industrie investeren vaak veel in innovatieve oplossingen die de veiligheid
ten goede komen. Door bedrijven worden daarbij duidelijke statements gedaan. Door Dow Chemical
is in 2016 afgekondigd dat er in 2025 geen besloten ruimtes meer betreden zouden gaan worden.
Inmiddels hebben ze deze uitdaging zelfs naar voren geschoven. Op 1 Oktober 2018 werd binnen de
vestiging Terneuzen het verbod afgekondigd dat er geen vaten meer betreden zouden worden. Voor
de inspectie van opslagtanks worden inmiddels een flink assortiment aan verschillende robots
ingezet. En inmiddels niet alleen voor visuele inspecties, maar ook wanddikte metingen. UAV’s
worden ingezet voor de visuele inspecties van koeltorens en meerpalen, terwijl crawlers en drones
voor de vaten worden gebruikt. Aangezien de meeste vaten magnetisch zijn, zijn crawlers goed in
staat om tegen de wanden op te klimmen. Inmiddels zijn er crawlers voor glazen wanden welke voor
zuignappen zijn voorzien.
Hoewel de industrie aangeeft dat het betreden van besloten ruimtes waarin gevaarlijke stoffen
aanwezig kunnen zijn inmiddels beëindigd is of in ieder geval binnen afzienbare tijd beëindigd zal
worden zijn er beperkingen. Zo geeft Lex van der Post (Inspectorate) aan dat het geautomatiseerd
monsteren of gesloten monstername er geen reiniging plaats vindt van het device en er kans is dat
het monster verontreinigd is. Dat vereist dan weer een nieuwe monstername met extra kosten. Een
knelpunt in de monstername (KnP7).

Dow Chemical heeft zijn eigen robot-x team in Terneuzen gestationeerd welke wereldwijd
ondersteuning verzorgd in de robotisering van processen. Investeringen kunnen behoorlijk zijn, maar
vormen ook strategische keuzes. Om de veiligheid ten goede laten komen, maar ook om kosten te
besparen is ervoor gezorgd dat locaties over de hele wereld met dezelfde robots werken. Hierdoor
kan naar iedere locatie waar onderhoud gepleegd gaat worden robots gestuurd worden en is men in
staat te bedienen.

Innovatie komt vaak voort uit de bestaande installaties. Iets ‘anders’ doen kan innovaties opleveren.
Met name het onderhoud van de bestaande installaties kan al veel innovaties opleveren. Maar daar
lopen we nogal eens tegen knelpunten aan. Werner van der Laan van TBI: ‘Een technische dienst
houdt vaak de wijzigingen in de tekeningen of in de overige documentatie bij door handmatige
aantekeningen te maken. Het onderhoud is nogal eens niet gedigitaliseerd. En als het dan wel is, dan
wordt het onvoldoende goed geadministreerd. Innovatie komt meestal voort uit een vraagstelling of
probleemstelling van een opdrachtgever. Een technisch bureau zal nauwelijks geneigd zijn om te
investeren in innovatie als er geen opdracht ligt’.

Het gebrek aan goed overzicht in gestructureerde vorm zorgt ervoor dat men aan innovatie al
helemaal niet durft te denken. Het is niet altijd duidelijk binnen een bedrijf wie er over een
vervangingsaanschaf gaat; wie de initiatiefnemer is en vervolgens of deze medewerker of afdeling de
andere en soms werkelijke beslissers met zich mee krijgt.
Het beheer van onderhoud en engineering behoren vaak toe aan verschillende afdelingen. Vaak is
het onderhoud deels uitbesteedt. Innovaties blijven dan ook uit. Werner van der Laan: ‘Nederland is
vooral een inkoopland. Men gaat vaak geen lange relatie aan en vaak worden er drie of meer offertes
opgevraagd’. Dat zorgt er wel voor dat dienstverleners niet snel investeringen zullend doen in
innovaties die zich niet direct in omzet vertalen’. Penninkhof (TBI): ‘In andere sectoren gaan men veel
eerder een langdurige relatie aan: levering inclusief 25-jarig onderhoud. Ook wordt veel eerder
uitbesteed op basis van performance (inzetbaarheid). Dan ga je heel anders om met de assets. De
chemische industrie is ook behoorlijk traditioneel van zichzelf. De initiële investering is vaak zeer
groot en men wil deze investering binnen een x aantal jaren terugverdienen.

Zeker wanneer de economische verwachtingen niet hoog zijn loopt de investeringsbereidheid terug.
Producenten verwachten in 2020 2 procent minder te investeren dan in 2019. De grootste dalingen
worden verwacht door ondernemers in de houtindustrie (-27 procent) en in de raffinaderijen en
chemie (-11 procent). Uitbreiding was volgens 42 procent van de producenten in 2019 de
belangrijkste reden om te investeren. De verwachting van producenten is dat het hoofdmotief om te
investeren in 2020 voornamelijk vervanging is (40 procent). Uitbreiding en vervanging zijn de
belangrijkste motieven voor ondernemers in de industrie om te investeren. Ook in het investeren en
aannemen van personeel wordt men terughoudend. Voor de innovatie is dat een belemmering voor
vooruitgang.

Ira Helsloot: ‘Chemische bedrijven hebben steeds minder personeel omdat computers de
werkzaamheden overnemen. Dat doen ze in het algemeen ook beter dan mensen. De computer valt
niet in slaap. Het gevolg is wel dat we nu operators hebben zitten die eenzijdig zijn opgeleid. Die ene
keer dat ze iets zouden moeten doen kan je niet meer van ze verwachten dat ze weten welke acties
ze moeten nemen bij een incident. Kijk bijvoorbeeld naar het incident bij Shell in Moerdijk. De
operators hadden geen idee welke acties er van hen verlangd werden. Op de lange termijn
verdwijnen de mensen nagenoeg van de plants zelf. De huidige plants zijn al heel veilig. Veiligheid is
overigens niet de sterkste drijfveer maar het feit dat er mensen werken. Mensen werken nu in
bunkers op de chemie-plants. Het risico is daarbij alleen aanwezig wanneer de plant in onderhoud is.
Dat is wel het voordeel van de nieuwe plants die kan je gelijk met sensoren uitvoeren’.

Werner van der Laan van TBI AI: ‘Bedrijven zijn specialist in het maken van hun product. De innovatie
gaat dan bij voorkeur naar het product en minder naar de apparatuur er omheen.’ Innovatie kan
belemmerd worden door het investerings- en/ of totale kostenaspect. Werner: ‘De kosten die
gemaakt moeten worden zijn vaak toch een struikelblok. Bedrijven maken meestal een afweging; als
ik er een miljoen in steek, ga ik er dan meer door produceren.’ Binnen TBI is er een platform in het
leven geroepen om de innovatie binnen het bedrijf te stimuleren. Het platform is heel breed en men
richt zich niet uitsluitend om robotisering of automatisering. Veel innovaties binnen het bedrijf
richten zich op de bouw en zijn niet altijd groots en meeslepend. Een innovatie hoeft ook niet altijd
ingewikkeld te zijn. En zoals door Peter Voorhans van Dow Chemical opgemerkt: ‘Zelfs met een
telescopische stok kan je al heel veel doen. Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn om de veiligheid te
vergroten. Robots helpen ons inderdaad al op heel veel fronten, maar soms zit innovatie in kleinere
ingrepen’. De kosten van de aanschaf van robots zijn weliswaar significant, maar voor een groter
concern te overzien. Zoals met veel zaken kun je robots in dure varianten en minder dure varianten
krijgen. Gemiddeld ligt de prijs voor een crawler tussen de 25.000 en 100.000 euro. Hoewel je drones
heel goedkoop kunt kopen kosten de professionelere typen toch tussen de 30.000 en 40.000 euro.
Hoewel een telescopische stok éénvoudig en goedkoper is kost deze toch altijd nog een 10.000 euro
tot 20.000 euro.
Andere innovaties zorgen ervoor dat dingen weer goedkoper worden of dat zaken sneller ter
beschikking komen. Zo zorgt 3D printen er voor zaken spareparts veel sneller beschikbaar zijn.
Modellen zijn in gescand en kunnen wereld uitgeprint worden. Zoiets simpels als een wiekje van een
drone kan dus zo weer gemaakt worden.
Peter Voorhans: ‘Het nadeel van de inzet van robots is dat de inspectietijd beduidend langer wordt.
Met name de interpretatie van de data. Daar staat tegenover dat er ook winst te behalen valt. De
winst in de inzet van robots zit, naast de eerder aangehaalde veiligheid voor de mens, vooral in dat
de vaten nogal eens niet (geheel) productvrij gemaakt hoeven te worden. Ook in de voorbereidende
werkzaamheden hoeft minder tijd vrijgemaakt te worden. Denk aan het aftekenen van
werkvergunningen en veiligheidsinstructies’.
Werner van de Laan van TBI: ‘Regelgeving of onduidelijke regelgeving kan ook een belemmering zijn
voor verdere innovatie’. Regelgeving geeft vaak de beperking aan of men een handeling onbemand
mag uitvoeren of verplicht bemand. En ieder land bekijkt de risico’s en de maatregelen weer op een
andere manier. Verschillende bedrijven geven aan dat een Europese benadering van een aantal
zaken op het gebied van inspecties met robots de voorkeur zou hebben.

Een groot probleem is de bereikbaarheid. Er is steeds meer behoefte aan communicatie, maar de
middelen verspreid over het terrein zijn vaak nog beperkt. Zo is er niet over het hele terrein wifi. Dat
is zoeken naar nieuwe middelen zoals SG of het Lora netwerk.

3.2.

Het inspecteren van pijpleidingen.

Het inwendig inspecteren van pijpleidingen met behulp van robots is zeker niet nieuw. De methode,
die ‘pigging’ als inspectiemethode wordt genoemd, kent zijn beperkingen vanwege het feit dat ze bij
technische
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nieuwe type robots valt onder de
definitie van drones. Ze maken gebruik

van wielen, propellers, rupsbanden of poten.

Bij inspecties van pijpleidingen valt volgens Peter wellicht het meeste te winnen. Voor piping zijn de
oplossingen nog niet allemaal gevonden en duiken een aantal knelpunten op. Het inspecteren van
leidingwerk is behoorlijk arbeidsintensief. Het opbouwen van stellingen kan soms weken duren. Daar
komen vervolgens de risico’s van het werken op hoogte bij. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn
kan het vervolgens weer weken duren alvorens de stellingen weer afgebroken zijn.

3.3.

Het inspecteren van tanks

De inzet van drones in de chemische industrie wordt op dit moment nog niet overal toegepast. De
redenen zijn divers. Sommige bedrijven zien de voordelen echter in en gebruiken drones voor diverse
soorten inspectiewerk; zoals het beoordelen van de verflaag op tanks, corrosievorming en
inspecteren van bliksemafleiders. Het inspecteren van visuele inspecties van installaties met behulp
van drones levert directe voordelen op voor de mens en het bedrijf. Het op hoogte werken en het in

besloten ruimtes werken vormen directe bedreigingen voor de mens. Een drone kan onder
voorwaarden prima op hoogte werken; bij het naar beneden vallen is er geen (dodelijk) ongeval,
hoeft de drone zich niet te zekeren en kan hij zich in besloten ruimtes begeven waarin zich
(dodelijke) gassen begeven.
Er wordt op diverse plaatsen in het land gewerkt aan projecten die betrekking hebben op tank
cleaning. Het KICMPI kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie werkt aan
verschillende projecten waaronder tank cleaning zonder afval met als project partners Dow, Zeeland
Refinery, BP, Maasvlakte Olieterminal, BASF, Evonik, Sabic, Enigma en Total. Ze willen een tool
ontwikkelen dat er zonder toezicht (controlekamer) wordt gewerkt. Hiervoor moet je het gevecht
met de norm aangaan.

Het Australische bedrijf Invert Robotics levert robots die tegen wanden van tanks kunnen klimmen.
Tevens levert het de bijbehorende diensten zoals de inspectie van de wanden van de tanks en
reactoren op haarscheurtjes. De robot rijdt op rupsbandjes en beweegt tegen steile wanden door
middel van zuignappen. Hij zit nog wel aan een kabel mocht hij onverhoopt vallen. Zoals veel robots
inspecteert hij maar kan hij nog geen reparaties uitvoeren. In ieder geval heeft de inzet van de robot
veel voordelen. Niet alleen is het werkt dankzij de robot veel veiliger, ook de inzettijd is veel korter.
Er hoeft geen steiger opgebouwd en afgebroken te worden. Zowel het klaarmaken voor inzet en
verwijderen van de robot kost slechts 20 minuten.
Bij het schoonmaken van tanks worden verschillende begrippen gehanteerd. Wanneer het reinigen
van buitenaf plaats vindt dan spreken we van non-entry cleaning. De methoden welke daarbij
gehanteerd worden zijn onder te verdelen naar waarbij de verwijderen substantie tot een niveau
staat tot onder de mangaten en waarbij het niveau boven de mangaten staat. In dit laatste geval
wordt de Spool wash methode toegepast; welke werkt met een was- en spoelsysteem en
spuitkoppen dat van bovenaf in de tanks wordt neergelaten. Veel robots die ingezet worden zijn
bedoeld richten zich op inzet waarbij het niveau onder mangaten staat en de inzet door de opening
plaats vindt.
Manway cannons zijn spuitkanonnen die in de mangaten worden gemonteerd waarbij water en
oplosmiddel onder hogedruk richting de bodem wordt gericht en waarbij de substantie vervolgens
wordt weggepompt. Bij warmwater skimming wordt restproduct met warmwater gemengd en de
olie vervolgens weggenomen. Bij Steam skimming vindt dit zelfde proces plaats met stoom.

In Nederland zijn er verschillende bedrijven die de raffinaderijen en tankopslagbedrijven van dienst
zijn op het gebied van inspectie en het schoonmaken. ICI services en Enigma zijn twee van dit soort
bedrijven. Ze brengen robots in via het mangat en voeren de aansturing aan vanuit een container. De
robots die ingezet worden zijn in staat een groot gedeelte van het schoonmaak werk uit te voeren.
Voorzien van een spuitlans met een aan- en afvoer en lampen en camera’s wordt de tank schoon
gemaakt. Natuurlijk zijn er ook data- en eletriciteitskabels. De robots die ingezet worden voldoen aan
Atex zone 0. Overigens blijft er nog steeds mensenwerk over. De robot kan 95% van het sediment
verwijderen, maar kan niet bij alle richels en hoeken. Mensen moeten alsnog de tank in om de
laatste resten te verwijderen. Maar het aantal mensuren in de tank is dus flink afgenomen. Op het
gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid is dus veel winst behaald. Kostentechnisch weegt
het één tegen het ander op. Pas wanneer de robots goedkoper worden zal het voordeel bij de robots
liggen.
Het ontwikkelen van robots is vaak ook een langdurig proces. Zeker omdat bedrijven vaak geen
risico’s willen nemen en testen duur zijn. Ab de Moor van ICI Services: ‘Ik ben zelf op zoek gegaan
naar activiteiten voor robotisering en daarbij helpt het dat wij de enige in de markt waren met een
proven technology. Het testen van de robot vond in Slowakije plaats. Ik ben eerst met schoonmakers
gaan praten want je kan wel een technologie ontwikkelen maar je moet weten waar de valkuilen
zitten. Van brainstormsessies zijn we naar tekeningen gegaan en vervolgens hebben we een concept
ontwikkeld. Het maken van de robot was spectaculair duur want we hebben het hier over een ATEXzone nul robot en die was er nog niet. De robot moet in de meest explosieve sfeer kunnen werken en
bestaan uit hoogwaardig materiaal.

In Nederland was deze manier van werken eigenlijk te duur voor de meeste opdrachtgevers. Men wil
graag met robots werken maar wanneer dit meer kost dan het traditionele schoonmaakwerk dan
wordt er al snel vanaf gezien. De businesscase was er dus opgericht om voor dezelfde prijs met een
robot schoon te maken. Voor de productie van de robots kwamen we uit bij een bedrijf dat robots
maakte voor inspectiedoeleinden voor kerncentrales. Daar zat al veel kennis, de mensen zijn daar
goed opgeleid en ze spreken hun talen. We zijn met ze gaan praten en dat was op het juiste moment
omdat hun werkzaamheden voor de inspecties van de kerncentrales terugliepen. We zijn gaan
werken met een basisontwerp zonder dat we gelijk naar certificering toewerkten. Wel hebben we
een prototype gemaakt dat niet gecertificeerd was en niet bestond uit hoogwaardige materialen,
eigenlijk bedoeld om weg te gooien. Een robot van 200 kilo hebben we bij een oude werkgever laten
testen in een lege tank met zand vermengd met ruwe olie. Helaas werkte de robot niet goed maar na
een halfjaar hadden we een goed werkende robot van 400 kilo’.

‘Vanuit dat type hebben we een hele lange weg moeten afleggen omdat ieder onderdeel van de
robot een eigen certificaat moest krijgen. Een notified body moet gekeurd en getest worden.
Uiteindelijk hebben we een robot ontwikkeld en een controlekamer gemaakt (ATEX zone 2
container). We bedienen de robot met een joystick en rijden hem naar binnen in de opslagtank. We
werken nu vier jaar met de robot en hebben geen technische problemen gehad. Het is nu dus proven
technology en we zijn bezig om de ontwikkeling verder te verfijnen. Onze doelstelling is 100% non
entry met 0 emissie. Dat betekent dat we van buitenaf alles van binnen kunnen schoonmaken. Dat
punt hebben we nog niet bereikt. Nu wordt de tank nog naar buiten toe geventileerd. Er zijn wel
verbrandingsinstallaties die de gassen verbranden uit de tank maar dat valt niet onder 0 emissie
want je moet natuurlijk stoken. Wij willen dit verbeteren binnen 5 tot 10 jaar en hiervoor is opnieuw
research en development nodig’.

Ook zijn volgens Peter de meeste drones niet ex-Proof. Hoewel deze er al wel zijn is de toepassing
nog gering. Dit heeft te maken met het gegeven dat ex proof maken heel veel kost voor de
producenten van deze apparaten. Zo heeft Dow gesteld dat er boven een zone 0 niet met een drone
gevlogen mag worden. Daarnaast mag niet iedereen een drone vliegen. In Nederland moet men
gecertificeerd zijn, hetgeen al gauw alweer zo’n 30.000 euro kost. Naast de kosten is er ook nog de
onduidelijkheid. In een verleden moest een vluchtplan ingediend worden bij het vliegen met een
drone, nu zou het versimpeld zijn. Verschillende bedrijven geven echter aan dat de regels niet
duidelijk zijn en nogal eens wijzigen. Vaak mag er wel gevlogen binnen de eigen inrichting, maar is
het buiten de inrichting problematischer.

Een crawler kan vaak tijdens het in bedrijf zijn van de installatie zijn inspectiewerkzaamheden
uitvoeren. Er zijn manieren om dat zelfs bij flammables te doen, door boven de vloeistof een
stikstoflaag aan te brengen. Overigens is het risico vaak weg wanneer de crawler in de vloeistof zit.
Peter Voorhans van Dow: ‘Een belangrijk knelpunt in de innovatie als het gaat om vaten is de
reproduceerbaarheid. Bij inspecties worden veel beelden gemaakt, soms wel 10 uur aan materiaal.
Wanneer er van de 1000 beelden er op 1 een scheurtje staat waar aandacht voor moet komen dan is
het lastig om de exacte positie in de tank terug te vinden. Het omgaan met big data is dus een
uitdaging. Je wilt niet weer opnieuw die 10 uur aan materiaal doorpluizen om dat ene beeld terug te
vinden. De positie bepalen is dus lastig en nog een duidelijk knelpunt’ (KnP8).

Prof Ira Helsloot: ‘Het gebruik van drones en robots neemt een vlucht. Dingen met een beperkte
intelligentie die op afstand het werk kunnen doen. Protectiewerk of schoonmaakwerk. De chemische
fabrieken dateren uit de jaren zestig. Soms komt er een nieuwe kraker maar er wordt vooral

onderhoud gepleegd of zaken vernieuwd aan de buitenkant. Daarnaast zijn er nog meer
ontwikkelingen: het gebruik van veel meer datapunten, sensoren. Van proactief naar reactief
onderhoud. Volgens Ab hebben klanten het zo georganiseerd dat ze met RBI (Risk-Based Inspection)
werken. ‘Dat betekent dat je een tank gaat onderhouden op een moment dat je zeker weet dat het
moet. Met RBI kan je op basis van historische gegevens beter aangeven wanneer de tank onderhoud
nodig heeft. Hier kunnen de drones een rol spelen in de tussentijdse inspecties (aan de buitenkant).
Voor de controle van de binnenkant van de tank spelen andere technieken een rol zoals ultrasone
techniek. Die kan je beter op de sonar robot zetten zodat je de huidige situatie verder kunt
verbeteren. Een drone kan wel met ultrasone techniek werken maar daarvoor moet de bodem eerst
100% schoon zijn. De techniek vereist dat gewoon. De drone kan niet zomaar worden ingezet voor de
staalcontrole van de tanks, daarvoor zijn andere tools beschikbaar. Er zijn robots die zich aan de
buitenzijde van de tank vastklampen en op die manier de inspectie doen.’

Voor veel bedrijven in de chemische industrie is in navolging van de inzet van meer drones en
crawlers de volgende stap om meer geautomatiseerde mechanisatie aan te brengen. Dat kan het
aanbrengen van coating zijn op vaten of het lassen van naden of scheuren zijn. Zover zijn bedrijven
echter vaak nog niet. In de nucleaire industrie lijkt men daar al veel verder in te zijn.

4. Innovatie in de Chemielogistiek.
4.1.

Innovatie in vervoer gevaarlijke stoffen.

Een kleine, open economie zoals die van Nederland is, meer dan veel andere Europese economieën,
sterk afhankelijk van internationale goederenstromen

(24)

. Nederland exporteerde in 2018 voor

612 miljard euro aan goederen naar het buitenland. Daarmee is Nederland de tweede
goederenexporteur van de Europese Unie, op ruime afstand van Duitsland dat voor 1 334 miljard
euro exporteerde. Een belangrijke verklaring voor de relatief hoge export van Nederland zijn de
omvangrijke doorvoer- en wederuitvoerstromen door ons land, welke mogelijk zijn door de bedrijven
in de logistiek. Deze doorvoer, met of zonder lichte bewerking in Nederland, is onder andere zo groot
dankzij de gunstige geografische ligging van Nederland, de Rotterdamse haven en de ervaring met
complexe logistieke processen. Maar ook zonder doorvoer en wederuitvoer exporteert Nederland
veel in vergelijking met andere EU-landen. Circa 55 procent van de Nederlandse export bestaat uit
producten van eigen makelij. Die import en export is mede mogelijk dankzij efficiënte
vervoersmogelijkheden.

Een vervoersmodaliteit heeft als doel personen of goederen te vervoeren. Hierbij maakt het niet uit
hoe
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per spoor. Het merendeel van alle gevaarlijke-stoffen bestaat uit brandbare vloeistoffen (62
procent). Het gaat om (26) benzine, diesel en olie. Een kwart bestaat uit samengeperste of vloeibaar
gemaakte gassen, zoals lng, stikstof en kooldioxide. Het vervoer van giftige en bijtende stoffen heeft
een aandeel van 2 procent en 1 procent. Het is lastig om te duiden of deze of deze cijfers
daadwerkelijk representatief zijn voor de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De cijfers worden vastgesteld aan de hand van metingen. Een goed inzicht van het totale chemische
vervoer ontbreekt. Begin 2019 werd onder leiding van Berenschot een bijeenkomst georganiseerd
om te praten over het Basisnet weg en de mogelijkheden die blockchain zou kunnen bieden om de
monitoring te verbeteren. Vanuit verschillende organisaties waren mensen aanwezig. Het was een
nuttige bijeenkomst die het nodige denkwerk opleverde. Een vervolg aan de meeting werd er echter
niet gegeven. Toch is er binnen de chemische logistiek behoefte aan meer inzicht. De metingen van
de vervoersbewegingen concentreren zich op het tankvervoer, terwijl het stukgoed vervoer
onderschat is en nog veel meer limited quantities vervoer niet meegenomen is in de tellingen.

Het BeiDou-navigatiesatellietsysteem (BDS) is een Chinees satellietnavigatiesysteem. Het bestaat uit
twee afzonderlijke satellietconstellaties. Het eerste BeiDou-systeem, officieel het BeiDousatellietnavigatie-experimentele systeem genoemd en ook bekend als BeiDou-1, bestaat uit drie
satellieten die sinds 2000 beperkte dekking en navigatiediensten bieden, voornamelijk voor
gebruikers in China en aangrenzende regio's. Beidou-1 werd eind 2012 buiten gebruik gesteld. In
2015 is China begonnen met de opbouw van het derde generatie BeiDou-systeem (BeiDou-3) voor
constellatie van wereldwijde dekking. De eerste BDS-3-satelliet werd gelanceerd op 30 maart 2015.
Vanaf oktober 2018 zijn er vijftien BDS-3-satellieten gelanceerd. De BeiDou-3 zal uiteindelijk uit 35
satellieten bestaan en zal naar verwachting in 2020 wereldwijde diensten leveren. Als de BeiDou
volledig is voltooid, zal BeiDou een alternatief wereldwijd satellietnavigatiesysteem leveren aan het
Amerikaanse Global Positioning System (GPS), het Russische GLONASS of Europese Galileo-systemen
en zal naar verwachting nauwkeuriger zijn dan deze. In 2016 werd beweerd dat BeiDou-3 een
nauwkeurigheid op millimeterniveau zal bereiken (met nabewerking). Op 27 december 2018 is
BeiDou Navigatiesatellietsysteem begonnen met het leveren van wereldwijde diensten.
Eén van die diensten werd een monitoringsysteem voor het transport van gevaarlijke stoffen
gebaseerd op Global Positioning System / Beidou Navigation Satellite System. Een realtime systeem,
dat de toestand van de gevaarlijke stoffen tijdens het transport kan volgen door gebruik te maken
van Global Positioning System (GPS) / BeiDou Navigation Satellite System (BDS) -technologie en
sensoracquisitiemodules. Combineer de bovenstaande techniek met General Packet Radio Service
(GPRS) radiotransmissie, Radio Frequency Identification (RFID) en Geographic Information System
(GIS) technologie en het systeem kan de positie-informatie en cruciale statusinformatie van de
gevaarlijke

goederen

tijdens

het

transport

bewaken.

Daarmee
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veiligheidsproblemen van het transport van gevaarlijke stoffen fundamenteel oplossen en het is
nuttig om verder wetenschappelijk beheer te bereiken.

Ook in Nederland is er behoefte aan een betere meting en monitoring van het gevaarlijke stoffen
vervoer teneinde sneller te kunnen handelen bij een incident en om een goede inschatting te krijgen
in het kader van de risico’s binnen de leefomgeving en omgevingsveiligheid, maar behoort niet tot de
technische mogelijkheden (KnP9).
Binnen de chemische logistiek van het vervoer wordt gewerkt met plansystemen. De gegevens in de
software zijn normaal gesproken – grotendeels – afkomstig uit het TMS/ordermanagementsysteem.
Met een routeplanningssysteem wordt berekend hoe een bedrijf transportopdrachten het beste tot
ritten kan bundelen. In de praktijk worden de termen ‘ritplanning’ en ‘routeplanning’ vaak door
elkaar gebruikt. Een routeplanningssysteem geeft aan wat voor één wagen de optimale route is
tussen twee of meer adressen. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de afstand en rijtijd. Een
ritplanningssysteem is veel complexer dan een routeplanner. Het verdeelt orders zo optimaal
mogelijk over een heel wagenpark, tegen minimale kosten. Hierbij houdt het systeem rekening met
allerlei randvoorwaarden, zoals voertuiggrootte, venstertijden bij laad- en losadressen, producteisen,
depots, werktijden van de chauffeurs, afstand en rijtijden. Verschillende bedrijven maken gebruik
van google en geven aan dat zij behoefte aan een overlay bovenop de kaarten wensen. Het komt op
dit moment volledig aan op het inzicht van de planners en de chauffeurs onderweg. Diverse andere
GPS-systemen

bevatten

eveneens

geen

gemeentelijke

routeringen,

tunnelrouteringen,

wegwerkzaamheden en verzorgingsplaatsen. Een knelpunt welke in samenspraak met diverse
partijen aangepakt zou kunnen worden (KnP10).

4.2.

Innovatie in de chemie opslag.

Het is duidelijk dat de toekomst van de logistiek zich concentreert op automatisering, uitschakeling
van de ‘handjes’ en ‘fossiele brandstoffen’. Die ontwikkelingen zijn al in gang gezet.
Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau ABI Research zal er in 2025 wereldwijd in zeker 50.000
distributiecentra met robots gewerkt worden. Op dit moment wordt er alleen al door Amazon met
meer dan 10.000 robots gewerkt. Voor een zinvolle investering in de warehousemechanisering en robotisering is meer dan 10.000 m2 benodigd. Tussen de 60 tot 70 procent van de warehouses met
meer dan 10.000 vierkante meter vloeroppervlak krijgt de komende jaren te maken met robotisering,
blijkt uit recent onderzoek. Robots(1) in de logistiek zullen ‘wijdverbreid geadopteerd worden om
mensen te helpen en/of te vervangen’, aldus het Amerikaanse onderzoeksbureau Tractica. Bedrijven
worden met dank aan de robots ‘efficiënter en sneller’ en halen hogere winstmarges. Het rapport
van Tractica gaat er dan ook vanuit dat tegen 2022 mogelijk 938.000 robots per jaar besteld worden
binnen de logistieke sector. Analist Glenn Sanders in het onderzoek. “Supply chains worden

getransformeerd naarmate bedrijven vaste infrastructuren en verouderde processen vervangen door
flexibele, schaalbare robotica-oplossingen om aan de veranderende eisen van de moderne markt te
voldoen.”
Om vast te stellen of robotisering binnen een logistieke operatie een kans van slagen heeft wordt
vooraf een studie gedaan in de vorm van een logistiek concept. Een logistiek concept(2) omvat onder
andere:
-

Material handling equipment om de goederen te ontvangen en te controleren

-

Material handling equipment om de artikelen in te slaan Opslagmethoden om het gewenste
aantal artikelen op te slaan

-

Material handling equipment om de artikelen te verzamelen

-

Material handling equipment om de goederen te verpakken en verzendklaar te maken

-

Informatievoorziening om de juiste informatie op de juiste manier beschikbaar te stellen aan
de medewerkers en de goederen

-

Aansturing van het equipment zodat de goederen op de juiste manier verwerkt kunnen
worden

-

Organisatie die weet hoe men dit complex geheel het beste kan laten functioneren

-

Afstemming met ketenpartners over de aanlevering van de goederen en /of
informatievoorziening, zodat dit beter aansluit bij de material handling oplossing

Van ieder van deze varianten zijn meerdere alternatieven mogelijk. Doel is om van iedere oplossing
een volledig logistiek concept te ontwerpen. Bij dit ontwerpproces is het van belang alle kwantiteiten
goed door te rekenen. Dit geldt zowel voor de capaciteiten van individuele robots (capaciteit per
shuttle, hoeveel shuttles benodigd, gemiddeld en tijdens piekdagen) als voor het gehele concept.
Er zijn veel vormen van automatisering in de logistiek. Voor collopicking zijn diverse vormen van
automatisering beschikbaar zoals layerpickers, shuttles, minimload kranen,

robotpicking,

stackercranes en carrousels. Voor piecepicking zijn de mogelijkheden evenzo robotpicking,
carrousels, shuttles en daar komen bij miniload picking en A-frames. Bij het hanteren van pallets zijn
er palletshuttles, AGV’s, palletkranen, automatische reachtrucks en doorrollocaties. Ook voor het
intern transport zijn er allerlei vormen van automatisering zoals conveyers, AGV’s, monorail
conveyers, pipelines, floorchaines en shuttles
Al die nieuwe automatisering heeft zijn weg inmiddels gevonden naar de logistiek. Daar er steeds
minder ‘handen’ beschikbaar zijn vormt automatisering een oplossing. Terwijl de gewone logistiek
hierop vol in zet, blijft de chemie logistiek achter. Bij een opslag van meer dan 10 ton aan brandbare

stoffen moet er namelijk een blussend systeem aangebracht zijn. Wat de effecten zijn om de
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en welk blussysteem geschikt is als blusmethode is echter niet
altijd duidelijk. De Handleiding bij de PGS15, namelijk de PGS14(9) geeft aan dat voor een functioneel
ontwerp er getest moet zijn op de blussende werking van het systeem, in een configuratie die
overeenkomt met de daadwerkelijke situatie en de gevaarlijke stoffen die met dit blusmedium
geblust c.q. bestreden kunnen worden.
Er is een behoefte aan veilige blussystemen die effectief zijn binnen de chemie logistiek en
kostentechnisch aantrekkelijk. Voor de beoordeling van het testen van nieuwe blussystemen kan de
‘VROM-test’ als maat gehanteerd worden. Een opstelling van verschillende geautomatiseerde
systemen in een hal welke als PGS15 is uitgevoerd kan financieel gezien vaak niet getest worden
binnen een brandscenario. Gesteld wordt, dat voor ieder type systeem een grootschalige test moet
hebben plaatsgevonden. En dat is voor de verdere innovatie van nieuwe blussystemen een groot
knelpunt, gezien de enorme kosten en het ontbreken van coördinatie. (KnP11).
Van de meeste type systemen zijn testen beschikbaar. Vraag is of deze testen voldoende aansluiten
bij de toepassing volgens PGS15. Om dit te kunnen vaststellen geeft PGS 15 in bijlage G de volgende
voorwaarden aan:
- Er moet voor de vaststelling van de blussende werking op specifieke stoffen een genormaliseerde
testmethodiek vastgelegd zijn, en de test moet door een daartoe geaccrediteerde instelling zijn
uitgevoerd;
- Er moet voor het systeem een (internationaal) geaccepteerde ontwerpnorm voor de beoogde
blustechniek bestaan. Dit kunnen normen zijn van bijvoorbeeld ISO, CEN, NFPA of richtlijnen van FM
Global, CIBV/ BRE, VdS, UL, Kiwa of CEA;
- Berekenings- en ontwerpfactoren moeten door middel van expliciete testen vastgelegd zijn;
- Van voornoemde testen moeten rapportages beschikbaar zijn.
De chemische opslag heeft behoefte aan automatisering. De logistiek moet goedkoper en daarnaast
wordt het steeds lastiger om magazijnpersoneel te krijgen. Binnen de reguliere logistiek zijn tal van
vormen van robotisering. Voor de toepassing binnen de chemische opslag zijn er belemmeringen.
Een autostore is een vorm van geautomatiseerde opslag welke sinds een aantal jaren zijn intrede
doet. Niet duidelijk is wat de beste brandbestrijdingsinstallatie bij de opslag van gevaarlijke stoffen in
een dergelijk systeem. Om te bewijzen dat een sprinklerinstallatie in staat is om een brand in een
AutoStore systeem te beheersen zijn er een aantal testen uitgevoerd. Uit deze testen is gebleken dat
een sprinklerinstallatie, die volgens de richtlijnen uit de datasheet 8-9 van FM Global is ontworpen, in

staat is om een brand in een AutoStore systeem te beheersen. Een voorwaarde hierbij is dat de
gevarenklassen van de opgeslagen goederen
maximaal “Uncartoned unexpanded plastics
(UUP)” is. Goederen met risicoklassen
groter dan UUP zoals vloeistoffen met een
vlampunt < 93°C en level 2 en 3 aerosols(2
die
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opgeslagen kunnen niet door alleen een
sprinklerinstallatie worden beschermd. Nu
kan neergelegd worden bij een dergelijk
gegeven of kan gekeken worden naar een
acceptabele bluswijze waarbij rekening gehouden wordt dat er geen grootschalige test aan ten
grondslag ligt. Er is behoefte aan en beschouwing van de verschillende vormen van automatisering in
de chemische logistiek met daarbij mogelijke vormen van blussystemen en een verregaande studie
van de mogelijkheden (KnP12).
Binnen een middelmatig tot groot chemische opslagbedrijf zijn vaak meerdere blussystemen
aanwezig. Al deze blussystemen hebben hun eigen bestuurssysteem, welke de aansturing regelen en
ieder ook een groot aantal detectiefuncties in zich hebben. Daarnaast zijn er nog veel meer
besturingssystemen: van een brandmeldsysteem, bewakingssysteem, camerasysteem, ventilatie etc.
Al deze systemen functioneren in de huidige situatie veelal standalone en communiceren niet of
onvoldoende met elkaar. Een integraal veiligheidssysteem waarbij al deze functies in één systeem
aanwezig zijn kan er voor zorgen dat de veiligheid vergroot wordt. De huidige techniek is echter nog
niet zo ver (KnP13).
Binnen de chemische opslag is een blussende werking van het gekozen blussysteem een directe eis
die voortkomt uit hoofdstuk 4 van de PGS15. Door de duidelijke eis van ‘blussende werking’ en
‘volautomatisch’ zijn veel blussystemen potentieel dodelijk. En dat laatste zijn ze voor iedereen die
na een activatie nog in de ruimte aanwezig is. Struikelt iemand of is hij of zij buiten bewustzijn, dan
zal de CO2 installatie of lichtschuiminstallatie volautomatisch aangaan hetgeen het slachtoffer
potentieel niet zal overleven. Gedacht is om sensoren, bijvoorbeeld een key of badge die iedereen bij
zich heeft te koppelen aan het blussysteem. Bevindt een slachtoffer zich nog in de bluszone dan zal
deze niet actief kunnen zijn. Pas wanneer iedereen in veiligheid is, zal het blussysteem zijn werk
doen. Een degelijk systeem is op dit moment nog een innovatie met veel knelpunten. Technisch
gezien zijn de ontwikkelingen nog niet zo ver. Daarnaast is het onzeker of er voldoende bedrijven zijn
die interesse in de gekoppelde sturing hebben. Onderzoek zou dat moeten uitwijzen of deze
knelpunten weggenomen kunnen worden (KnP14).

Met name in de chemische warehousing wordt het gegeven dat de eisen in alle Europese landen
weer anders zijn en de verschillen niet gekend zijn en als belemmerend ervaren voor hun verdere
ontwikkeling. Uitbreiding naar het buitenland wordt nogal eens uit de weg gegaan, omdat
regelgeving onduidelijk is. Ontwikkeling en ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven in de
chemische keten kan dus door een helder overzicht van Europese wet- en regelgeving verder helpen
(KnP15).
De opslag van chemische stoffen vraagt om een veilige omgeving, waarbij technische- en
organisatorische beschermingsmaatregelen in een optimale staat verkeren. Bedrijven en instellingen
met chemische stoffen in opslag, hebben in een korte enquête aangegeven dat ze graag zouden
willen laten zien dat ze over een veilige opslag beschikken. Dat zou in de vorm van een keurmerk
mogelijk zijn. Het laten beoordelen zou dan mogelijk zijn via geselecteerde bureaus of certificatieinstellingen. Het keurmerk zorgt voor een (inter)nationale herkenning en zowel chemische bedrijven,
-handelaren, alsmede logistiek dienstverleners zelf kunnen onderling vergelijken. Bedrijven en
instellingen die het keurmerk hebben behaald ontvangen dan bijvoorbeeld een grote sticker voor op
een deur of een raam, een certificaat welke ingelijst kan worden en een digitaal bestand / logo voor
in reclame uitingen of op hun site. Een certificatiesysteem voor PGS15 opslagen zou kunnen
bijdragen aan de veiligheid. Het opzetten van een certificatiesysteem is echter kostenintensief en kan
op dit moment niet door de branche gedragen worden (KnP16).

5. De mens en de organisatie.
5.1.

De organisatie(s) onder de loep.

Binnen de chemische keten wordt, zoals bij veel andere ketens, vaak aangegeven dat als het op
veiligheid aan komt, er veel gedeeld wordt. In de praktijk blijkt het delen toch stroever te verlopen.
Het is een knelpunt in de innovatie dat kennis en/of oplossingen te weinig gedeeld worden (KnP17).
Door het ontwikkelen van een beleidsprogramma op landelijk niveau, door tevens een
coördinatiepunt op te zetten waar deze in een open-share wijze beschikbaar komen en iedereen een
eigen bijdrage kan invoeren kan het ‘sharen’ actief gestimuleerd worden. Daarnaast zou vanuit de
branche een medewerker gerichte Innovatieprijs Chemie een stimulans zijn om als werknemer een
innovatief idee naar buiten te brengen.
Organisaties die niet of te langzaam innovatie omarmen en toepassen binnen hun bedrijfsvoering en
processen, verliezen de aansluiting en uiteindelijk hun bestaansrecht. ‘Het probleem is dat de
chemische industrie moeite heeft om de nieuwe ideeën van wetenschappers in de praktijk te
brengen. De sector is sterk geneigd vast te houden aan vertrouwde, bewezen concepten’; volgens
prof.dr.ir. Andrzej Stankiewicz (106), hoogleraar Procesintensivering aan de TU Delft.
Veel kennis en innovatieve oplossingen zijn er feitelijk al. Om uiteenlopende redenen worden ze dus
niet gedeeld. Oorzaken kunnen liggen in het gegeven dat men onbekend is met het gegeven dat de
kennis bij een partij al aanwezig is of dat kennis om concurrentieoverwegingen niet gedeeld wordt.
Openheid kan ook duur komen te staan. Er is bij zowel werknemers alsmede ook bij bedrijven steeds
meer sprake van een vorm van een angstcultuur. Delen van informatie kan leiden tot handhaving of
vervolging of een eis om iets te wijzigen binnen een bepaalde termijn. Zelfs als het gaat om
innovatieve oplossingen. Ook werknemers binnen de organisatie kunnen geblokkeerd worden in
innovatief gedrag doordat interne procedures blokkades op werpen. Zo zien we vooral bij
multinationals met een hoofdkantoor in het buitenland dat er veel verwezen wordt naar ‘corporate
policy’. Dat geeft een bepaalde veiligheid, omdat de macht buiten Nederland ligt. Het zorgt er echter
wel voor dat men niet gestimuleerd wordt om daadwerkelijk tot een oplossing te komen.
De chemische industrie ziet sinds een aantal jaren dat het lastiger wordt om aam gekwalificeerd
personeel te komen. Het gaat daarbij niet alleen om deskundigheid en de hieronder vallende
opleidingsgraad van dat personeel, maar ook om de persoonlijke karaktereigenschappen zoals
betrokkenheid, analytisch vermogen en hoe serieus en nauwkeurig men in het werk is. Belangrijke

reden hiervoor is het imago van chemie. Terwijl de chemie onmisbaar is in het maatschappelijk leven
is het imago bevuild door misstanden. Het is raadzaam om een beleids- en stimuleringsprogramma
uit te werken om het werken in de chemische keten weer aantrekkelijk te maken, en daarmee meer
slimme koppen aan te trekken en zo het knelpunt weg te nemen (KnP18).
De chemische keten investeert behoorlijk om de kennis van de medewerkers op peil te houden.
Medewerkers zijn steeds meer professionals; waarbij het opleidingsniveau in de industrie over het
algemeen wat hoger ligt dan in de chemische logistiek. Maar dat is duidelijk wat aan het veranderen.
Steeds meer personeel in de logistiek is HBO geschoold. De acceptatie van innovatieve oplossingen
verbetert daardoor ook in de logistiek.
Innovaties in de verpakte chemische opslag heeft langer stil gestaan dan in de normale logistiek en
de chemische industrie. In deze laatste sectoren zijn ontwikkelingen gaande die in de verpakte
chemische logistiek nog niet plaats vindt. Dat heeft deels te maken met de leveranciers, die deze
markt te klein vinden en er te veel tijd in het behandelen van een aantal hardnekkige vragen gaat
zitten. Denk daarbij maar eens aan de explosieveiligheid.
Innovatie in de chemische logistiek ligt lastig. Van oudsher waren bedrijven middelgroot en kwam de
overheid met enige regelmaat op bezoek. Door o.a. een gebrek aan kennis, slechte communicatie en
het verschillende belangen ontstond wederzijds wantrouwen. De afgelopen 10 jaar heeft
schaalvergroting plaats gevonden. Veel middelgrote bedrijven zijn overgenomen of zijn verdrongen
door grote multinationals. Met de schaalvergroting is de organisatie zichtbaar professioneler
geworden en zijn meer budgetten beschikbaar gekomen. Er is daardoor ook meer budget gekomen
voor innovatieve oplossingen in de chemie logistiek.

5.2.

De mens onder de loep.

Bij de meeste grote concerns in de chemische keten zie je bij de ingang grote borden met het
gegeven hoeveel dagen er al geen incidenten hebben plaats gevonden. Paradoxaal zorgen alle
uitingen ervoor, dat het er niet veiliger op wordt. Het gevoel van veiligheid maakt de mens
nonchalant en hij of zij gaat zich daardoor onveilig gedragen. Helsloot houdt zich al sinds 1994 bezig
met onderzoek naar rampenbestrijding. Hij is een pleitbezorger van minder inspecties en
regelgeving. "Dat maakt onderhoud namelijk helemaal niet veiliger. Het creëert schijnveiligheid. We
zijn echter verleerd om te accepteren dat ongelukken nu eenmaal gebeuren. Maar door de vele
media-aandacht denken we ongelukken helemaal uit te kunnen bannen. Dat is onzin.” Helsloot liet

zijn publiek zien dat mensen zich onveilig gedragen op het moment dat ze zich veilig voelen. "En het
omgekeerde gebeurt ook.” (45)
We kunnen die mens als bewegend individu ook veiliger maken. Sensoren kunnen meten wat de
lichaamstemperatuur is van de medewerker, of hij het benauwd krijgt en of een verhoogde hartslag
krijgt. En dus ook of hij in aanraking is gekomen is met gevaarlijke stoffen of dat hij zich in een
explosieve sfeer bevindt. Het bevestigen van sensoren aan medewerkers die aan de slag zijn binnen
de chemische keten is dus een idee waar voordelen aan zitten, maar tegelijkertijd is het de vraag of
de privacy van de werknemers voldoende gewaarborgd zijn (KnP19).
De toepasbaarheid van innovatieve ideeën heeft als begrenzer de mensen die leven en werken
binnen deze steeds sneller veranderende technologische en kennisintensieve wereld. Mensen zitten
vastgeroest in hun werkpatronen. Het werk geeft veiligheid, zekerheid, want dat is wat men kent.
Wanner ze plotseling niet meer in een vat mogen om het te inspecteren dan wordt er iets weg
genomen dat zekerheid geeft. Zelfs wanneer het werk gevaarlijk is, dan nog, is dat hetgeen wat men
kent en vindt men dat er iets weg genomen wordt dat veel gevaarlijker is. Baanzekerheid is een niet
te onderschatten waarde. Innovatie kost ook banen en heeft dus een keerzijde. Robotisering staat
niet op zichzelf, maar valt samen met globalisering, flexibilisering en platformmacht van arbeid. De
uitdaging is toe te wijzen aan één woord: Software
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plukken, muren metselen, kippen slachten en bejaarden verzorgen concurreren mondiaal met dataanalyse en software. Automatisering zal de dagelijkse werkzaamheden van iedereen veranderen, van
mijnwerkers en landschapsarchitecten tot commerciële bankiers, modeontwerpers, lassers en CEO's.
Maar hoe snel worden deze automatiseringstechnologieën werkelijkheid op de werkplek? En wat zal
hun impact zijn op de werkgelegenheid en productiviteit in de wereldeconomie? (95). Zeker is dat de
huidige corona crisis op de versnelling in de automatisering een vertraging zal geven en zal zorgen
voor stijgende werkloosheid waardoor meer arbeidspotentieel beschikbaar zal zijn in de komende
jaren. Ook binnen de chemische industrie zal een vertraging te zien zijn. Door de lage olieprijzen was
er de afgelopen jaren al flink gesneden in de budgetten en waren veel bedrijven in de toelevering in
afwachting van hogere olieprijzen. Nu de corona crisis daar bovenop komt valt te verwachten dat de
innovatie eveneens geraakt zal worden. Dat zal zeker effect op de innovatiebudgetten. De keerzijde
van het schrappen is dus dat veel banen niet ‘geautomatiseerd worden’.
Wanneer baanzekerheid en primaire arbeidsvoorwaarden, welke de basis vormen, op een
basisniveau zijn, gaan pas andere factoren een rol spelen, zoals de sociale - en relationele factoren.
Het gaat hierbij om een goede werksfeer, leuke collega’s of aanzien bij sociale omgeving en
vakgenoten. Het grootste struikelblok in de innovatie is de cultuuromslag die nodig is bij innovatieve
veranderingen is de mens.

Wanneer men denkt dat de mensfactor als struikelblok in de innovatie alleen binnen bedrijven ligt
heeft het mis. Ook het acceptatiegebrek bij bevoegd gezag is voelbaar. Ook inspecterende partijen
zitten vaak vast in hun eigen patronen. Dat vraagt om meer inzet om innovatie met elkaar te delen.
Het heeft ook kansen in zich om aan de hand van de kennis weer een stap verder te komen.
Werknemers die al jaren hetzelfde werk doen zijn minder geneigd hun patronen te wijzigen dan
medewerkers die nog maar net in het werk zitten. Van nature is het menselijk brein een beetje lui
aangelegd. Het houdt zich liever bezig met repeterend werk; hetgeen de mens minder energie kost.
Werknemers halen uit innovatieve oplossingen niet alleen de positieve kant, maar zien er bewust
dan wel onbewust ook de keerzijde ervan. Een cultuuromslag om processen te kunnen wijzigen kan
dan ook lastiger zijn dan in eerste instantie lijkt. Cultuurverandering lukt door te interveniëren in de
interacties en in de patronen, die tussen mensen ontstaan. Het resultaat van veranderingen wordt
uiteindelijk toch bepaald door de mate waarin ze door mensen worden geaccepteerd. De belangen
van het management zijn vaak heel anders dan die van de medewerkers op de werkvloer. Frustratie
en miscommunicatie in de samenwerking tussen verschillende disciplines of afdelingen komen daar
vaak nog bij. Managementleden zijn vaak bezig met efficiëntie en kostenbesparing. Innovatieve
oplossingen daarbij vaak de tools. Werknemers zijn minder geïnteresseerd in efficiency en
kostenbesparing en vooral bezig met baanbehoud. Het is dus moeilijk om mensen te overtuigen

van de waarde, het nut en de noodzaak van de veranderingen. Het mislukken van een
cultuurverandering (het dus niet kunnen veranderen van de cultuur) om innovaties te verwezenlijken
zijn een belangrijk struikelblok en knelpunt binnen de chemische keten (KnP20).

5.3.

Artificial Intelligence.

Artificiële Intelligentie (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen.
Een belangrijk onderdeel van AI is machine learning. Dat zijn computers die algoritmes gebruiken om
met behulp van steeds meer data zelfstandig deze algoritmes te blijven verbeteren. Computers en
modellen worden hiermee steeds slimmer. Bij AI is het lastig te voorspellen wat de output zal zijn en
is daarmee moeilijker over te brengen naar de afnemers. Dat zorgt ervoor dat we als Nederlanders;
waarbij wat levert het op hoog op de agenda staat, wat afwachtend zijn.
Toch vinden we juist in de chemische hoek al concrete toepassingen, door het op de juiste wijze
verzamelen van cruciale productie-, machine- en productgegevens.

Door slim verzamelen en

analyseren van data van besturingssystemen, instrumenten, sensoren, camera’s, PLC’s en andere
soortgelijke producten, kan AI bijvoorbeeld de basis voor betrouwbare levensduurvoorspellingen
vormen. ‘Door vervolgens op de verzamelde data specifieke algoritmen los te laten (102), kan op grond

van de aard en mate van belasting en het actuele slijtagepatroon in een steeds vroeger stadium
worden voorspeld wanneer bijvoorbeeld een pomp, klep, elektromotor of machine, storingen zal
gaan vertonen. Hierdoor is het mogelijk om tijdig en op het meest ideale moment een reparatie of
vervanging uit te voeren. Uiteindelijk leidt dit naar het beste ‘predictive en condition based
maintenance’.
HSO verzorgde zo bij Stolt Tankers(101) een project waarbij een predictive maintenance AI-oplossing
geïmplementeerd werd om schepen slimmer te maken voor de toekomst. Het eerste model dat door
het bedrijf ontwikkeld werd voorspelt hoe groot de kans is dat een zuigerveer bij de volgende
geplande inspectie in slechte conditie is. De bemanning kan vervolgens beslissen of de instructie
krijgen om de inspectie te vervroegen, zodat het onderdeel tijdig wordt onderhouden. Het vormt een
voorbeeld welke in de toekomst steeds meer en vaker toegepast zal worden. De combinatie van
sensoren en voorspellingen zullen voor output zorgen die bedrijven nog beter in staat stellen
veiligheid naar een hoger plan te tillen.
Om veilig te werken moeten medewerkers allereerst weten wat onveilig gedrag echt is en wat
onveilige situaties echt zijn. En weten ze dat ook écht? Er is heel veel schijnveiligheid. ‘Uit onderzoek
bleek dat meer dan de helft van de medewerkers bij een noodsituatie niet weten hoe ze alarm
moeten slaan en naar welke verzamelplaats ze moeten vluchten. Dit komt met name doordat de
manier waarop we leren over veiligheid niet effectief is. Kennisoverdracht is de sleutel tot de start
van gedragsverandering en daarbij gaat het dan om wát je overbrengt en hóe je het overbrengt. Je
hebt inzicht nodig in wat mensen (moeten) weten én een effectieve methode om ze die kennis bij te
brengen’ 44
Kennisoverdracht vindt op verschillende manieren plaats. Allereerst kunnen we een onderscheid
maken tussen impliciete kennisoverdracht (kennis die mensen op basis van hun specifieke ervaring,
vaardigheden en attitude toepassen in hun dagelijks werk) en expliciete kennis (de kennis die te
vinden is in documenten en protocollen). Expliciete kennis kenmerkt zich door feiten die toetsbaar
en theoretisch helder zijn, terwijl impliciete kennis te associëren is met persoonlijke kennis,
vaardigheden en creativiteit. Hoewel er binnen de keten verschillen zitten tussen industrie en
logistiek vraagt het veilig werken met chemisch / gevaarlijke stoffen om kennis van zaken en is
tegelijk kennisintensief binnen de hele keten. Binnen de kennisoverdracht is het daarbij van belang
de kennisoverdracht effectief te laten zijn. Daarbij is theoretische kennis belangrijk, maar de
praktische kant blijkt toch nogal eens onderbelicht. Er zijn twee methoden om kennis over te dragen:
direct en indirect. Bij de directe methode vindt er rechtstreekse communicatie plaats (bijvoorbeeld

een training op locatie). Bij de indirecte methode wordt gebruik gemaakt van een bepaald medium
waarop de kennis wordt vastgelegd, zoals bijvoorbeeld een E-learning.
De chemische keten maakt veel gebruik van E-learning programma’s; hetgeen met de huidige corona
crisis nog verder zal toenemen. De presentatievorm is bij een E-learning heel belangrijk. Door de
theorie zo praktisch mogelijk te brengen ontstaat optimale kennisoverdracht. Met name binnen de
chemische logistiek (magazijnopslag) is behoefte aan simulaties om scenario’s in beeld te hebben,
zoals een spill met een giftige stof, of een blootstelling van een collega aan een bijtende stof. Een
virtueel leerprogramma voor magazijnpersoneel kan direct bijdragen aan en optimale inzet bij een
spill met gevaarlijke stoffen. De opleidingsmarkt vindt deze markt echter niet groot genoeg om een
dergelijk programma op te zetten. Een knelpunt welke ondersteuning vraagt (KnP21).
Ook in de research kan Artificial Intelligence van groot nut zijn. Aan de Glasgow University hebben
onderzoekers een robot ontwikkeld die AI gebruikt om nieuwe medicijnen te bedenken. De robot
ontdekt chemische reacties
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, waardoor nieuwe medicijnen kunnen ontstaan. Met machine

learning kunnen resultaten van chemische reacties worden voorspeld. De machine weet door
ervaring met slechts een klein deel van de chemische interacties, wat andere chemische reacties
zullen doen. Als er 1000 mogelijke chemische reacties getest worden van 18 verschillende
chemicaliën, heeft de machine maar 100 reacties nodig om de anderen reacties te kunnen
voorspellen. Artificial intelligence kan binnen het chemisch onderzoek veel geld en onderzoekstijd
besparen. Men komt tot informatie waar je anders soms miljoenen experimenten voor had moeten
doen. AI kan dus voor ontzettend veel meerwaarde zorgen. Een voorbeeld is het bedrijf BioBTX dat
research doet m.b.v AI. Het bedrijf houdt zich bezig met de recycling van afvalplastics via machine
learning(99) na te bootsen. “Dat is het idee achter data science: je bootst de echte wereld na, en je
doet suggesties. Fysieke proeven doen is duur, zeker voor een start-up. Maar als je er een paar
uitvoert en je geeft ons de data, kunnen wij de rest nabootsen. Als het model eenmaal is opgezet,
kost het ons letterlijk enkele seconden om 5 miljoen experimenten uit te voeren. Daar kunnen we
dus het verschil maken.” Het voorbeeld maakt duidelijk dat machine learning / AI binnen de
chemische keten kan bijdragen aan een versnelling in de innovatie en tegelijkertijd kostenbesparing
met zich mee kan brengen. In een verdere verdieping moet onderzocht worden of onder de directe
aansturing van universiteiten machine-learning kan bijdragen aan meer innovaties en start-ups
binnen de chemische keten (KnP22).

6. Overzicht knelpunten.
Knelpunt
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Omschrijving knelpunten
Uit een random onderzoek uitgevoerd bij het samenstellen van deze rapportage onder een
twintig bedrijven blijkt dat het onderwerp ‘omgevingsveiligheid’ in relatie tot de komende
omgevingswet te weinig leeft. Een aantal respondenten gaven te kennen dat het onderwerp,
zeker in relatie tot de omgevingswet weinig inhoudelijk herkenning gaf. Daar is dus werk te
verzetten. Binnen dit knelpunt naar de toekomst is het raadzaam op de korte termijn een
Informatiepunt Omgevingsveiligheid chemische keten op te zetten.

De chemische keten heeft in het kader van de aanstaande omgevingswet weinig kennis hoe
zij deze zal moeten toepassen en wat de implicaties zullen zijn. Dit zal innovatie in de weg
staan in het kader van onzekerheid die regelgeving met zich mee zal brengen. Een E-learning
of open inschrijving cursus gericht op de chemische keten zou het kennisniveau kunnen doen
vergroten.
Een gebied van 12 bij 10 kilometer (35) in de Noordzee levert potentieel 1 miljard kuub biogas
uit zeewier. Technisch kan het, maar er is nog niet de juiste partij gevonden die deze kans wil
aangrijpen. Gezien de huidige multinationals de handschoen niet oppakken is het wellicht
een investering die NL INVEST als knelpunt zou kunnen oppakken.

Op dit moment zien we dat er binnen de overheid verschillende departementen bezig zijn
met de energietransitie, zien we dat er 100-en projecten gesubsidieerd worden, maar dat er
geen centrale aansturing plaats vindt. Het is raadzaam om een centraal orgaan in het leven te
roepen, welke deze coördinatie op zich gaat nemen, waarbij de landelijk verspreide trajecten
tot één beleid, visie en overzicht leidt. Doel is overlap te voorkomen en informatie te
verstrekken over lopende trajecten en daarin een open-share structuur aan te houden met
een voorwaarde dat trajecten uitsluitend ten gunste van in Nederland gevestigde bedrijven
en instellingen ingezet mogen worden.

Binnen de transportsector zijn de voordelen en de nadelen van rijden op waterstof nog
weinig bekend en dat vraagt om een stimulans. Enerzijds om een informatiepunt,
informatieverstrekking en directe link met leveranciers om ontwikkelingen verder te
stimuleren.

Uit de discussies rondom afwisselend waterstof, andere ‘groene’ vormen van brandstoffen,
danwel elektrisch rijden, merken we op dat er uiteindelijk geen duidelijke keuzes gemaakt
worden. Een maatschappelijk knelpunt welke we zeker niet over het hoofd mogen zien en
waar de chemische industrie een belangrijke leidende rol zou moeten spelen. Het is
raadzaam dat er een Coördinatiepunt Waterstof komt waarin op een beleidsmatige- en
gecoördineerde wijze aan de productie, distributie en levering van groene waterstof gewerkt
gaat worden. Een handschoen die vraagt om opgepakt te worden.
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Bij het geautomatiseerd monsteren of gesloten monstername vindt er geen reiniging plaats
van het device en is er kans dat het monster verontreinigd is. Dat vereist dan weer een
nieuwe monstername met extra kosten. Een knelpunt in de monstername.

Een belangrijk knelpunt in de innovatie als het gaat om vaten is de reproduceerbaarheid. Bij
inspecties worden veel beelden gemaakt, soms wel 10 uur aan materiaal. Wanneer er van de
1000 beelden er op 1 een scheurtje staat waar aandacht voor moet komen dan is het lastig
om de exacte positie in de tank terug te vinden. Het omgaan met big data is dus een
uitdaging. Je wilt niet weer opnieuw die 10 uur aan materiaal doorpluizen om dat ene beeld
terug te vinden. De positie bepalen is dus lastig en nog een duidelijk knelpunt.

Ook in Nederland is er behoefte aan een betere meting en monitoring van het gevaarlijke
stoffen vervoer teneinde sneller te kunnen handelen bij een incident en om een goede
inschatting te krijgen in het kader van de risico’s binnen de leefomgeving en
omgevingsveiligheid

Een ritplanningssysteem is veel complexer dan een routeplanner. Het verdeelt orders zo
optimaal mogelijk over een heel wagenpark, tegen minimale kosten. Hierbij houdt het
systeem rekening met allerlei randvoorwaarden, zoals voertuiggrootte, venstertijden bij laaden losadressen, producteisen, depots, werktijden van de chauffeurs, afstand en rijtijden.
Verschillende bedrijven maken gebruik van google en geven aan dat zij behoefte aan een
overlay bovenop de kaarten. Het komt volledig aan op het inzicht van de planners en de
chauffeurs onderweg. Diverse andere gps-systemen bevatten eveneens geen gemeentelijke
routeringen, tunnelrouteringen, wegwerkzaamheden en verzorgingsplaatsen. Een knelpunt
welke in samenspraak met diverse partijen aangepakt zou kunnen worden.

Er is een behoefte aan veilige blussystemen die effectief zijn binnen de chemie logistiek en
kostentechnisch aantrekkelijk. Voor de beoordeling van het testen van nieuwe blussystemen
kan de ‘VROM-test’ als maat gehanteerd worden. Gesteld wordt, dat voor ieder type systeem
een grootschalige test moet hebben plaatsgevonden. En dat is voor de verdere innovatie van
nieuwe blussystemen een groot knelpunt, gezien de enorme kosten en het ontbreken van
coördinatie.

Er is behoefte aan en beschouwing van de verschillende vormen van automatisering in de
chemische logistiek met daarbij mogelijke vormen van blussystemen en een verregaande
studie van de mogelijkheden

Binnen een middelmatig tot groot chemische opslagbedrijf zijn vaak meerdere blussystemen
aanwezig. Al deze blussystemen hebben hun eigen bestuurssysteem, welke de aansturing
regelen en ieder ook een groot aantal detectiefuncties in zich hebben. Daarnaast zijn er nog
veel meer besturingssystemen: van een brandmeldsysteem, bewakingssysteem,
camerasysteem, ventilatie etc. Al deze systemen functioneren in de huidige situatie veelal
standalone en communiceren niet of onvoldoende met elkaar. Een integraal
veiligheidssysteem waarbij al deze functies in één systeem aanwezig zijn kan er voor zorgen
dat de veiligheid vergroot wordt. De huidige techniek is echter nog niet zo ver.

KnP14
F4

KnP15
F5

KnP16
F6

KnP17
F4

KnP18
F7

KnP19
F7

Gedacht is om sensoren, bijvoorbeeld een key of badge die iedereen bij zich heeft te
koppelen aan het blussysteem. Bevindt een slachtoffer zich nog in de bluszone dan zal deze
niet actief kunnen zijn. Pas wanneer iedereen in veiligheid is, zal het blussysteem zijn werk
doen. Een degelijk systeem is op dit moment nog een innovatie met veel knelpunten.
Technisch gezien zijn de ontwikkelingen nog niet zo ver. Daarnaast is het onzeker of er
voldoende bedrijven zijn die interesse in de gekoppelde sturing hebben. Onderzoek zou dat
moeten uitwijzen of deze knelpunten weggenomen kunnen worden.

Met name in de chemische warehousing wordt het gegeven dat de eisen in alle Europese
landen weer anders zijn en de verschillen niet gekend zijn en daarmee als belemmerend
ervaren. Uitbreiding naar het buitenland wordt nogal eens uit de weg gegaan wordt omdat
regelgeving onduidelijk is. Ontwikkeling en ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven in
de chemische keten kan dus door een helder overzicht van Europese wet- en regelgeving
verder helpen.

Een certificatiesysteem voor PGS15 opslagen zou kunnen bijdragen aan de veiligheid. Het
opzetten van een certificatiesysteem is echter kostenintensief en kan op dit moment niet
door de branche gedragen worden.

Binnen de chemische keten wordt, zoals bij veel andere ketens, vaak geroepen dat als het op
veiligheid aan komt, er veel gedeeld wordt. In de praktijk blijkt die uiting vaak wel mee te
vallen. Het is een knelpunt in de innovatie dat kennis en/of oplossingen te weinig gedeeld
worden. Door het ontwikkelen van een beleidsprogramma op landelijk niveau, door tevens
een coördinatiepunt op te zetten waar deze in een open-share wijze beschikbaar komen en
iedereen een eigen bijdrage kan invoeren kan het ‘sharen’ actief gestimuleerd worden.

De chemische industrie ziet sinds een aantal jaren dat het lastiger wordt om aam
gekwalificeerd personeel te komen. Het gaat daarbij niet alleen om deskundigheid en de
hieronder vallende opleidingsgraad van dat personeel, maar ook om de persoonlijke
karaktereigenschappen zoals betrokkenheid, analytisch vermogen en hoe serieus en
nauwkeurig men in het werk is. Belangrijke reden hiervoor is het imago van chemie. Terwijl
de chemie onmisbaar is in het maatschappelijk leven is het imago bevuild door misstanden.
Het is raadzaam om een beleids- en stimuleringsprogramma uit te werken om het werken in
de chemische keten weer aantrekkelijk te maken zodat het knelpunt weggenomen kan
worden.

Sensoren kunnen ook meten wat de lichaamstemperatuur is van de medewerker, of hij het
benauwd krijgt en of een verhoogde hartslag krijgt. En dus ook of hij in aanraking is gekomen
is met gevaarlijke stoffen of dat hij zich in een explosieve sfeer bevindt. Het bevestigen van
sensoren aan medewerkers die aan de slag zijn binnen de chemische keten is dus een idee
waar voordelen aan zitten, maar tegelijkertijd is het de vraag of de privacy van de
werknemers voldoende gewaarborgd zijn.
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Het is dus moeilijk om mensen te overtuigen van de waarde, het nut en de noodzaak van de
veranderingen. Het mislukken van een cultuurverandering (het dus niet kunnen veranderen
van de cultuur) om innovaties te verwezenlijken zijn een belangrijk struikelblok en knelpunt
binnen de chemische keten.

Een virtueel leerprogramma voor magazijnpersoneel kan direct bijdragen aan en
optimale inzet bij een spill met gevaarlijke stoffen. De opleidingsmarkt vindt deze
markt echter niet groot genoeg om een dergelijk programma op te zetten. Een
knelpunt welke ondersteuning vraagt
In een verdere verdieping moet onderzocht worden of onder de directe aansturing
van universiteiten machine-learning kan bijdragen aan meer innovaties en start-ups
binnen de chemische keten.
De COVID19 crisis laat zien dat er elementen in de chemische keten cruciaal zijn om
in Nederland te hebben. Over de jaren heen zijn diverse elementen uit de
waardeketen van de chemische industrie naar het buitenland gebracht. Het verdient
een strategische studie welke elementen onmisbaar zijn voor Nederland en op welke
wijze we als land kunnen waarborgen dat deze in crisis aanwezig zijn.

7. Geraadpleegde personen en bronnen.
7.1.

Geraadpleegde personen.

Onderstaande personen hebben actief meegewerkt aan het tot stand van komen van deze
rapportage door middel van interviews of het schrijven van teksten.
Safety Delta Nederland – Paul Buijsingh
Dow Benelux BV – Peter Voorhans
Sachem Europe BV – Frank Groenen
De Rijke Group – Sander van Schie
World class Maintenance – Paul van Kempen
Reymerink – Johan de Jong
Selchemie – Youp Berns
Crisislab - Ira Helsloot
ICI Services - Ab de Moor
Inspectorate – Lex van der Post
XPO – Frank Rooijmans
VNCW – Luciën Govaert
Vds Nederland – Cor Eckers
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Geraadpleegde bronnen en achtergrondinformatie.
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8. Selectiecommissie knelpunten.
Onderstaande personen maken deel uit van de selectiecommissie knelpunten

9. Vragensets.
Binnen het Project ‘Knelpunten in innovatieve oplossingen’ is de hele chemische keten op
systematische wijze onderzocht om innovatieve technieken, die niet in de praktijk toegepast
(kunnen) worden doordat er obstakels zijn, naar voren te halen. Vragen zijn gesteld in interviews en
via Onderstaande vragensets zijn tijdens verschillende interviews gebruikt.
Vragenset 1
1. Preventief onderhoud op basis van big data; de mogelijkheid om gebeurtenissen te volgen,
verklaren en voorspellen door het slim combineren en analyseren van complexe datasets uit
verschillende bronnen, zoals data van sensoren op pijpleidingen en installaties, kunnen
ervoor zorgen dat de kosten voor de chemische industrie omlaaggaan en de risico’s op
onveilige situaties omlaaggaan. In hoeverre stuurt een onderhoudsbedrijf nu op basis van big
data en beheert dit voor chemische bedrijven?
2. Steeds meer bedrijven in de chemische industrie maken statements waarbij ze aangeven dat
besloten ruimtes niet meer door personen betreden mogen worden. De volgende stap is de
inzet van robots voor het werken op hoogte en mechanische robots voor het lassen. In
hoeverre speelt een onderhoudsbedrijf daar op in of ontstaan er juist nieuwe bedrijven die
hierop in spelen.
3. De chemische industrie leunt voor een deel op de voortschrijdende inzichten van de service
verlenende bedrijven. In hoeverre en op welke fronten is een onderhoudsbedrijf bezig met
het sturen op innovaties?
4. Zijn er innovaties binnen de chemische industrie die jullie als onderhoudsbedrijf en die om
verschillende redenen niet tot ontwikkeling komen.

Vragenset 2:
1. U houdt zich bezig met research en development. Kunt hier meer over vertellen?
2. Hoe is het proces van innovatie tot implementatie in de praktijk gegaan en tegen welke
belemmeringen liep u aan?
3. Zijn er verder nog andere ontwikkelingen en met wie werkt u samen op het gebied van
innovatie?
4. Hoe is de samenwerking met de overheid en ontvangt u (stimulering)subsidies voor
innovatie?

Vragenset 3:
1. Geeft u in een paar zinnen aan welke innovatie u of uw bedrijf in de chemie of chemische
keten wilt doorvoeren of reeds hebt doorgevoerd, maar waarbij u tegen problemen aan
loopt.
2. Wordt de innovatie al ontwikkeld, is het al geïmplementeerd? Zo ja, waar of hoe.
3. Kunt u aangeven wat de oorzaak is van het probleem?
4. Ziet u zelf al een oplossing of meerdere oplossingen waarmee het probleem weggenomen
zou (kunnen) worden?

10.

Begrippen en afkortingen.

ADR
Accord européen relatief aux transport internationaux de marchandises Dangereuses par Route

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's)
onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke
leefomgeving.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's)
onder de Omgevingswet.
Beste beschikbare technieken (BBT)
De definitie van beste beschikbare technieken (afgekort BBT) staat in de Omgevingswet (Ow, bijlage,
A – begrippen).
'Beste' omvat de meest doeltreffende technieken voor het bereiken van een hoog niveau van
bescherming van het milieu. Dit om de uitstoot (in vaktaal: emissies) van een bedrijf te voorkomen.
Als dit niet mogelijk is, moet het bedrijf de emissie zo veel mogelijk beperken.
'Beschikbare' omvat technieken die technisch en economisch haalbaar zijn voor die bedrijfstak, en
die bedrijven kunnen toepassen. De techniek moet redelijkerwijs in Nederland of in een ander land
verkrijgbaar zijn.
Het begrip 'technieken' is ruim. Hieronder valt:


De toegepaste technieken



Ontwerp, bouw en ontmanteling van de installatie



Onderhoud en bedrijfsvoering van de installatie

Brandmeldinstallatie
Een samenstelsel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie,
dat nodig is voor ontdekken van een brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen
ten behoeve van andere installaties.

Brandmeldinstallatie met volledige bewaking
Brandmeldinstallatie met automatische melders in alle ruimten met uitzondering van natte
ruimten en dergelijke (zie NEN 2535).

Brzo 2015
Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Gevaarlijke stoffen
Stoffen of mengsels genoemd in bijlage I, deel 1 van Seveso III, of behorend tot een categorie,
genoemd in bijlage I, deel 2, en aanwezig als grondstof, product, bijproduct, residu of
tussenproduct, met inbegrip van stoffen of mengsels waarvan redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij door het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces ontstaan
(artikel 1.1 Brzo 2015).

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)
Dit zijn gevaarlijke goederen in kleine hoeveelheden verpakt in verpakkingen die
overeenkomstig hoofdstuk 3.4 van het ADR worden gebruikt.

Omgevingsloket
Het Omgevingsloket is onderdeel van het digitaal stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is
straks te vinden in dit nieuwe loket. Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen hier
snel zien wat mag in de fysieke leefomgeving. Dit kan door omgevingswetdocumenten te bekijken of
door via vragenbomen te checken welke vergunnings-, meldings- of andere informatieplicht er op
een locatie geldt voor een initiatief. Ook het aanvragen van een vergunning kan via het loket.

Omgevingsvergunning
Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met
algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer (burger, bedrijf, overheid) een
melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd.

Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer
een omgevingsvergunning aanvragen. Het Rijk introduceert geen andere of nieuwe
vergunningplichtige activiteiten, maar in de decentrale regels kunnen wel (nieuwe)
vergunningplichtige activiteiten worden aangewezen.

Seveso III
Richtlijn 2012/18/EU van het Europese Parlement en de Raad van 2 juli 2012.

VBB
Vastopgesteld Brandblus- en Brandbeheerssysteem

UPD
Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging

