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Nu innovatie versnellen 
Grijp deze crisis nu aan om de economie de juiste kant op te sturen, betoogden deelnemers aan het 
online event Industrie in Gesprek. Stimuleringsmaatregelen kunnen een meer innovatieve, 
duurzame en circulaire procesindustrie creëren, zonder in een protectionistische kramp te schieten.  

In deze videoconferentie van 30 april ging het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) het 
gesprek aan met de achterban over ‘de grote vragen van nu’. Aan de hand van interviews, polls en 
chatberichten discussieerden de panelleden Marco Waas (directeur R&D en Technology bij chemiebedrijf 
Nouryon), Erik Pijlman (CEO van het circulaire cellulose platform Recell) en Tjeerd Jongsma (directeur van 
ISPT) met elkaar én met zo’n vijftig gasten over innovatie en verduurzaming in de procesindustrie.  

Sterkere sturing 
Heeft innovatie gericht op duurzaamheid te leiden onder de coronacrisis? ‘Innovatie blijft nodig’, is de 
ervaring van Waas. ‘Onze fabrieken draaien nog en ik heb bijna elke dag meetings met internationale 
startups en scale-ups. Bestaande relaties kun je goed onderhouden met Teams, het bouwen van nieuwe 
relaties is lastiger. Toch denk ik dat innovatie voorlopig het minst te lijden heeft onder de 
anderhalvemetereconomie. Wel zou dit het ideale moment kunnen zijn om innovaties te versnellen.’  

Pijlman ziet deze crisis als een goed moment om meer overheidssturing aan innovatie te geven. ‘Er werd 
natuurlijk al veel gestimuleerd, maar dat was te vrijblijvend. De overheid zou nu sterkere sturing kunnen 
geven.’ Die sturing zou dan vooral richting een meer duurzame en circulaire economie moeten gaan. Een 
van de deelnemers oppert bijvoorbeeld dat de kosten van recycling zouden moeten worden doorberekend 
aan de producenten die virgin materiaal gebruiken, in plaats van aan degenen die gerecycled materiaal 
gebruiken. Een ander zegt dat we nu juist de tijd moeten nemen voor het proces: nieuwe richtingen 
verkennen, partijen bij elkaar brengen en visies opstellen.  

Fiscaal afdwingen versus stimuleren 
Ook fiscale maatregelen kunnen innovatie bevorderen, zoals CO2-belasting. Pijl: ‘Ik vind een CO2-taks een 
hele straight forward en eerlijke manier om innovatie te stimuleren. Het kan zeker schade aan enkele 
sectoren opleveren, maar het biedt vooral kansen voor innovaties en nieuwe product-marktcombinaties.’ 
Jongsma denkt dat een CO2-belasting met de huidige extreem lage olieprijs niet zo zinvol is, omdat 
duurzame investeringen daardoor nog steeds duurder zijn dan niet-duurzame investeringen. Waas zou 
liever de vraagkant stimuleren. ‘Met het Renewable Energy Directive II [waarin de Europese Unie 
doelstellingen voor duurzame energie formuleert, red.], creëer je meer vraag naar duurzame energie. Dat 
levert ook minder problemen op voor de internationale concurrentiekracht.’ Jongsma stelt dat de overheid 
een garantieprijs zou kunnen bieden voor bijvoorbeeld duurzaam geproduceerde basischemicaliën zoals 
methanol of nafta. ‘De Duitse overheid overweegt om dit aan te bieden, vergelijkbaar met onze SDE+-
regeling, zodat je grondstoffen aan de overheid kunt terugverkopen. Daarmee garandeer je dat een 
investering beklijft.’  

Zelfvoorzienend 
Moeten we internationaal minder afhankelijk worden? Daarover zijn de meningen in de poll verdeeld. ‘We 
moeten niet in een protectionistische kramp schieten’, stelt Waas. ‘Globalisering heeft Nederland veel 
gebracht. Nu kunnen we inzetten op een nieuwe economie en hier werkgelegenheid uit halen.’ Jongsma 
denkt dat iets meer zelfvoorzienendheid wel handig is. ‘Dit hebben we ook na de Tweede Wereldoorlog 
gedaan, door een grote landbouwsector op te bouwen. Daar plukken we nog steeds de vruchten van.’ 
Pijlman vult aan: ‘We hebben nu moeite om simpele dingen zoals mondkapjes in eigen land te produceren, 
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daarom moeten we ons afvragen of we wel goed bezig zijn. Een circulaire economie betekent dat je je 
grondstoffen het liefst niet de hele wereld over sleept. Kijk dus eerst hoe je je productie in eigen regio of 
land kan organiseren.’  

Over deze reeks 
Deze Industrie in Gesprek was het eerste online video-event dat onderdeel is van een reeks, waarin ISPT 
met partners in discussie gaat over actuele thema’s. Het was dus een beetje een experiment, maar het 
werd met veel enthousiasme ontvangen door de deelnemers. ‘Heel interessant gesprek, ik ben erg 
geïnteresseerd in een volgende meeting’, zegt een van de deelnemers in de chat. ‘Knap om in korte tijd 
zoveel te behandelen’, zegt een ander. De volgende online events vinden plaats op donderdag 14 mei en 
donderdag 28 mei.     
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Accelerate innovation now 
Use the momentum of this crisis to guide the economy in the right direction, argued participants 
of the Industry in Conversation online event. Incentives can create a more innovative, 
sustainable and circular process industry without being overly protectionistic about it. 

In this video conference on April 30, the Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) discussed 
the "big questions of today" with its community. Using interviews, polls and chat messages, the panel 
members Marco Waas (director of R&D and Technology at chemical company Nouryon), Erik Pijlman 
(CEO of the circular cellulose platform Recell) and Tjeerd Jongsma (director of ISPT) discussed with 
each other and in addition another fifty guests about innovation and sustainability in the process industry. 

Strong guidance 
Does innovation aimed at sustainability suffer under the corona crisis? "Innovation is still necessary," is 
Waas' experience. "Our factories are still running and I have meetings with international startups and 
scale-ups almost every day. You can maintain existing relationships well with Teams, building new 
relationships is more difficult. Nevertheless, I think that innovation will suffer least for the time being from 
the one and a half meter economy. However, this could be the ideal time to accelerate innovations." 

Pijlman sees this crisis as a good time to give more government direction to innovation. "Of course there 
was already a lot of encouragement, but that was too non-committal. The government could now provide 
stronger guidance." In that case, the direction should mainly go towards a more sustainable and circular 
economy. For example, one of the participants suggested that the costs of recycling should be passed 
on to producers who use virgin material, rather than those who use recycled material. Another says that 
we need to take the time for the process: exploring new directions, bringing parties together and 
expanding visions. 

Taxation versus stimulation 
Tax measures can also stimulate innovation, such as CO2 tax. Pijl: "I think a CO2 tax is a very straight 
forward and fair way to stimulate innovation. It can certainly damage some sectors, but it mainly offers 
opportunities for innovations and new product-market combinations.” Jongsma thinks that a CO2 tax 
with the current extremely low oil price is not so effective, because it makes sustainable investments 
still more expensive than unsustainable investments. Waas would rather stimulate the demand side. 
"With the Renewable Energy Directive II [in which the European Union formulates objectives for 
sustainable energy, ed.], you create more demand for sustainable energy. That also creates fewer 
problems for international competitiveness." Jongsma states that the government could offer a 
guaranteed price for, for example, sustainably produced basic chemicals such as methanol or naphtha. 
"The German government is considering offering this, similar to our SDE + scheme, so that you can sell 
raw materials back to the government. This guarantees that an investment will last." 
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Self-sufficient 
Should we become less dependent internationally? The poll illustrates a mix of opinions on this particular 
question. "We should not be overly protectionistic about it," said Waas. "Globalization has brought much 
to the Netherlands. Now we can focus on a new economy and establish employment." Jongsma thinks 
that a little more self-sufficiency is useful. "We also did this after the Second World War, by building up 
a large agricultural sector. We are still reaping the benefits of this." Pijlman adds: "We are now struggling 
to produce simple things like face masks in our own country, so we have to ask ourselves whether we 
are doing the right thing. A circular economy means that you prefer not to drag your raw materials around 
the world. So first look at how you can organize your production in your own region or country." 

About this series 
This Industry in Conversation was the first online video event of a series, in which ISPT discusses current 
issues with partners. So it was a bit of an experiment, but it was received with great enthusiasm by the 
participants. "Very interesting conversation, I am very interested in a next meeting," says one of the 
participants in the chat. "Good to treat so much in a short time," says another. The following online 
events will take place on Thursday May 14 and Thursday May 28. 


