Chemiecluster op Stoom
Inleiding
De energie-intensieve chemiecluster Eemsdelta staat onder druk. Tegelijkertijd heeft de cluster een
goede uitgangspositie om de uitdagingen het hoofd te bieden. De cluster heeft veel potentieel en
vernieuwingskracht. De gunstige ligging, de goede infrastructuur, de hoge arbeidsproductiviteit en de
nabijheid van groene grondstoffen maakt de Eemsdelta bij uitstek geschikt als toekomstbestendige
chemiecluster. De commissie Willems heeft daarom in opdracht van Minister Kamp van Economische
Zaken en Gedeputeerde Van Mastrigt een actieplan opgesteld om de chemiecluster Eemsdelta te
versterken.
De belangrijkste acties zijn,
Het versnellen van gereed liggende projecten. Hiervoor wordt een regionale investeringsregeling
opgesteld en worden belemmeringen in de regelgeving aangepakt.
Het organiseren en versterken van gemeenschappelijke utilities.
Het acquireren van nieuwe bedrijven.
Het opzetten van een gezamenlijke onderzoeks- en RD-agenda.

Kerngroep Chemiecluster op Stoom
Sinds september 2014 is de kerngroep die de acties van de Commissie Willems gaat ondersteunen
operationeel. De samenstelling is als volgt,
Rene Scheffers (R.Scheffers@groningen-seaports.com). Clustercommissaris
Barbara Huneman (B.D.Huneman@provinciegroningen.nl) . Regionale subsidieverlening en
vertegenwoordigster Provincie Groningen.
Monique Smit (M.Smit1@minez.nl). Nationale subsidieverlening, North4Bio studie, belemmerende
regelgeving en vertegenwoordigster Ministerie van Economische zaken.
Patrick Brouns (Patrick.Brouns@sb-eemsdelta.nl). Belemmerende regelgeving en vertegenwoordiger
van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta.
Eertwijn van den Dool (E.vandendool@groningen-seaports.com). Kwartiermaker Collectieve Utilities
Eemsdelta
Henri Kats (H.Kats@groningen-seaports.com) en Errit Bekkering (Bekkering@nom.nl). Acquisitiemanagers Eemsdelta en vertegenwoordigers van respectievelijk Groningen Seaports en NOM.
Harm Post, directeur Groningen Seaports (hd.post@groningen-seaports.com) en Cor Zijderveld,
voorzitter SBE vervullen de klankbordfunctie.

Subsidieverlening en financiering

De kerngroep werkt aan een overzicht van de relevante nationale en regionale subsidies en
financieringsmogelijkheden. In de loop van oktober wordt dat op de website geplaatst. Het is
belangrijker dat de aanvrager zich goed oriënteert op de verschillende regelingen en bij
aanvraag beschikt over een goed business plan.
Door de commissie Willems is een regionale subsidieregeling voorgesteld. Deze R(egionale)
I(nvesteringsregeling) G(roningen) is inmiddels beschikbaar. Afhankelijk van een aantal
criteria wordt voor een specifieke categorie projecten een bijdrage aan de investering
gegeven. Voor deze regeling is in de komende jaren 40 miljoen EUR beschikbaar. Op de
website www.snn.eu/rig2014 vindt u meer informatie over de regeling en alle voorwaarden.
U kunt op deze pagina ook terecht voor het aanvraagformulier.
De eerste aanvragen zijn inmiddels ingediend (contact Barbara Huneman)..
Belemmerende regelgeving
Door de commissie Willems is een aantal knelpunten in de regelgeving geconstateerd die
(vaak onbedoeld) allerlei ontwikkelingen hinderen. In het vierde kwartaal worden de
precieze omschrijving en de beoogde resultaten vastgesteld, waarna de discussies met de
relevante overheden worden begonnen (contact Monique Smit, Patrick Brouns).
Collectieve Utilities Eemsdelta
Door de commissie Willems is de vorming van een centrale utility organisatie Eemsdelta
voorgesteld. Deze organisatie is de regisseur, ontwikkelaar en beheerder van de utilities. Zij
stelt zich ten doel om de utilities in de Eemsdelta tegen lage kosten, met een hoge
betrouwbaarheid, een lage milieubelasting en minimale risico’s beschikbaar te hebben voor
de utility gebruikers. Eertwijn van den Dool is sinds 1 september werkzaam als
kwartiermaker om de oprichting van de utility organisatie voor te bereiden. Hij wordt daarbij
ondersteund door Aaldrik Haijer (Water & Energy Solutions) , die vooral nagaat welke
energievoordelen in zo’n centraal aangestuurde organisatie kunnen worden behaald. Er
worden op dit moment twee sporen gevolgd. Er vinden discussies plaats tussen Groningen
Seaports en AkzoNobel over hoe zo’n centrale organisatie er uit zou moeten zien en als
tweede spoor vindt er onderzoek plaats naar de te behalen voordelen. Alle relevante
bedrijven worden hiervoor in de komende periode bezocht.
Acquisitie
Henri Kats (GSP) en Errit Bekkering (NOM) gaan samen de acquisitie rol vervullen. Zij werken
aan een plan om te komende tot een optimale samenwerking en een effectieve werkwijze.
In de komende periode worden alle relevante bedrijven bezocht om acquisitie kansen te
inventariseren. Zij werken hierbij nauw samen Gerlof Hotsma van EemsDeltaGreen
Invalshoeken hierbij zijn, aansluitingsmogelijkheden op de bestaande chemische
infrastructuur en kansen voor vergroening van energie en grondstoffen.

North4Bio
In opdracht van Economische Zaken voert de Universiteit van Wageningen een onderzoek uit
naar de top 10 bio-kansen in het noorden van het land. Er zijn en er worden diverse stakeholders- en klankbordbijeenkomsten georganiseerd. Monique Smit begeleidt deze studie,
die in het vierde kwartaal wordt afgerond.
Groene research en innovatie agenda
EemsDeltaGreen wordt het vehicle om te komen tot een groene research en innovatie
agenda. Als input hiervoor zullen de inventarisatie door de acquisitie managers en de
resultaten van de North4Bio studie worden gebruikt. In het eerste kwartaal van 2015 zullen
onder deskundige leiding een aantal sessies worden gepland met relevante partijen om dit
programma verder vorm te geven.
Samenwerking met kennisinstellingen
Met de Hanzehogeschool en het ROC Noorderpoort vinden het gesprekken plaats om de
samenwerking tussen de industrie en kennisinstellingen te intensiveren. Ook de RUG zal
hierbij worden aangesloten. De gedachte is om studenten fysiek dicht bij de industrie te
plaatsen. Daarvoor dient een geschikt onderkomen te worden gerealiseerd. Hierin zullen ook
startende innovatieve ondernemingen worden ondergebracht om de interactie te
bevorderen.
Contacten met de Economic Board
Er is nauw overleg met de Economic Board over de inzet van hun financiële instrumenten.
Inzet is om van de Economic Board financiële hulp te verkrijgen voor activiteiten die door het
huidige instrumentarium niet worden ondersteund en op aanvullingen voor bestaande
regelingen.

