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Onderwerp: Toekomst chemiecluster Zuidoost-Drenthe

Geachte voorzitterileden,

Wij hebben op 26 april 2016 ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 250.000,-

voor de doorontwikkeling van biobased economy (bbe) en in het bijzonder het groene

chemiecluster Emmenl. Dit is voor de periode 2016-2018. De totale bijdrage wordt ten

laste gebracht van het budget Versterking Economische Structuur (VES).

ln het Collegeprogramma staat duurzame/groene economische groei centraal. Dit is

doorvertaald naar een aantalcollegeprioriteiten. Als een van die prioriteiten is de bbe

aangemerkt. Binnen de bbe in Drenthe is de chemie dankzij haar specifieke speciali-

satie (vezels en composieten) een belangrijke speler, tezamen met de tuinbouw/

agribusiness.

De chemiesector is van groot belang voor Zuid-Drenthe. De sector levert werk aan

duizenden in Emmen e.o. Het gaat daarbij om zowel hooggekwalificeerd als mbo-

personeel. De sector is daarmee een belangrijke werkgever in een regio met een

bovengemiddelde werkloosheid. ln het actieplan Vierkant voor Werk, ontwikkeld door

de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg, wordt de chemie ook

expliciet benoemd als speerpunt. Momenteelwerkt de commissie-Vollebregt aan een

doorvertaling van dit actiePlan.

Wat is er de afgelopen iaren gerealiseerd?

De gemeente Emmen en de provincie hebben de afgelopen jaren een aantal initiatie-

ven (onder andere in de randvoorwaardelijke sfeer)gefinancierd. Het belangrijkste

doel hierbijwas (innovatieve) projecten te ontwikkelen en businesscases van de grond

te krijgen.

Aangezien voor 201 6 reeds € 1 45.000,- gereserveerd was, resteert voor 201 6 een extra reservering

van € 105.000,-.
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Sindsdien is een dynamiek ontstaan die een aantal jaren geleden nog niet voor moge-

lijk werd gehouden:

. ln de regio vinden diverse innovatieve ontwikkelingen plaats waarbij de

Drentse chemie/maakindustrie rechtstreeks is betrokken. Binnen de chemie zijn

de ontwikkeling van PET industriële garens en 3D PLA monofilamenten voorbeel-

den hiervan. Daarnaast is ook de maakindustrie betrokken bij innovatieve bioba-

sed eindproducten. Denk aan de eerste biobased brug in Wildlands Emmen, de

plantpaal, het biocomposietenfietspad, etc.

. Naamsbekendheid en zichtbaarheid. Sinds 20l4leggen provincie en gemeente

Emmen extra nadruk op communicatie rond de initiatieven op het vlak van groene

chemie/bbe. Het communicatiebureau Noordtij wordt daarvoor ingezet. De stap-
pen die gemaakt zijn binnen het chemiecluster zijn dan ook niet onopgemerkt
gebleven. Bij de opstartfase van het topsectorenbeleid was het Drentse cluster

nauwelijks in beeld. Nu zijn wij enkele jaren verder en heeft de cluster de COCI-

status (een kwaliteitslabel) verworyen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de

EU worden de potenties van de regio op het vlak van de groene chemie herkend.

Onlangs is de regio Drenthe/Groningen benoemd tot een van de zes Europese

voorbeeldregio's op het vlak van de bbe/groene chemie.

Hoe verder?

Er zijn de laatste jaren mooie stappen gezet. Binnen de chemie heeft dat geresulteerd

in een focus op (bio)polymeren en (bio)composieten. Maar het zijn eerste stappen.

Verdere uitbouw van het cluster chemie is gewenst, zeker ook gezien de koers die nu

ingeslagen wordt, waarbij vergroening een steeds zwaarder accent krijgt. Het bureau

K+V is gevraagd advies uit te brengen rond de stappen die ondernomen moeten wor-

den, om het chemiecluster te doen groeien. Dit heeft geresulteerd in een aantal advie-

zen.
Daarbij is in de eerste plaats het bedrijfsleven zelf aan zet. Er vinden nu reeds diverse

initiatieven plaats die moeten leiden tot businesscases. Maar ook in de randvoorwaar-

delijke sfeer moet het een en ander gebeuren en daar is voor de provincie en de ge-

meente Emmen een faciliterende en coördinerende rol weggelegd.

Bijdeze randvoorwaardelijke acties gaat het om initiatieven die zich rond een drietal

thema's laten clusteren:

1. Doorstart van het aanjaagteam.
ln samenwerking met het Dutch Polymer lnstitute - Value Centre (DP|-VC) is een

klein team van experts aangesteld dat gericht is op het stimuleren van bedrijvig-

heid en projecten op het gebied van biobased kunststoffen, vezels en composie-

ten. Op basis van het advies van K+V is besloten deze organisatie enkele extra ta-

ken mee te geven die ook een specifieke expertise vragen. Tot deze extra taken

behoren onder andere het van de grond krijgen van een bedrijfsnetwerk van gelijk-

gestemde bedrijven en het uit de markt halen van privaat geld.
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2. Inspanningen op Europees en noordeliik vlak
Tot enkele jaren geleden waren de inspanningen vooral gericht op de ontwikkelingen
binnen Drenthe zelf. Het is nu tijd onze blik te verruimen en een volgende stap te zet-
ten. Ook op noordelijk niveau liggen er kansen die gepakt moeten worden. Daar wordt

nu nadrukkelijk aan gewerkt. Zo zijn er de volgende voorbeelden te benoemen:

. Samenwerking chemieclusfers Emmen en Delfzijl. Beide chemieclusters opereer-
den tot voor kort los van elkaar. Er waren nauwelijks onderlinge banden. Sinds

kort wordt actief gezocht naar de kansen die vooral de vergroening van de chemie
biedt voor onderlinge samenwerking.

¡ Noord4Bio.ln samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken is on-
langs het Noord4Biotraject opgestart. ln dit traject zijn de ontwikkelingen en moge-

lijke marktkansen voor de noordelijke bbe in kaart gebracht. Er wordt nu een ge-

zamenlijke uitvoeringsagenda opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat nodig is
om enkele specifieke trajecten van de grond te krijgen en welke rol wij daar als
provinciale overheden bij kunnen vervullen.

. Drenthe/Groningen als Europese biobased voorbeeldregio. De verkiezing van de

regio Drenthe/Groningen tot een van de zes biobased voorbeeldregio's in Europa

is zojuist al aangehaald. Onder begeleiding van een consortium zullen de zes re-
gio's onder andere verkennen welke wegen bewandeld moeten worden om groot-

schalige investeringen naar de regio toe te trekken. Dit alles onder de paraplu van

de EU.

3. Gontinuering van het communicatieprogramma.
De afgelopen jaren is de communicatie zeer gericht geweest. Naast de inzet van

'standaard'communicatiemiddelen (website, social media, artikelen, persberichten)

zijn ook andere wegen bewandeld om de zichtbaarheid te vergroten. Denk aan
participatie in Summerlabb en het houden van een Drentse Top om (nationale en

internationale) biobased ambassadeurs aan te trekken. Daarnaast was er het suc-
cesvolle BBE Event in Emmen, met grote deelname vanuit het bedrijfsleven.

Al deze zaken hebben positief bijgedragen aan het uitdragen, het vergroten van de

zichtbaarheid én het krachtiger profileren van de Drentse biobased ontwikkelingen.

Continuering van deze inspanningen is noodzakelijk willen we onze zichtbaarheid

verder vergroten.

De genoemde reservering uit het budget VES is bestemd voor de financiering van de

bovenstaande initiatieven. De gemeente Emmen heeft voor de aanjaagorganisatie en

het communicatieprogramma soortgelijke bedragen gereserveerd, daarmee het be-

lang van de initiatieven onderstrepend.

Samenvattend is er een breed scala aan maatregelen. Uiteindelijk moet dit resulteren

in de volgende effecten:
. verdere versterking van de chemie in Emmen e.o. (resulterend in zowel nieuwe

werkgelegenheid als behoud van bestaande werkgelegenheid). Dit is met name

voor Zuidoost-Drenthe van groot belang en daarmee volledig in lijn met de ambi-

ties geformuleerd in Vierkant voor Werk en opvolgend het advies van de commis-

sie-Vollebregt;
. positionering chemie Emmen in nationaal en internationaal perspectief/vergroting

(inter)nationale naamsbekendheid ;

. bijdragen aan de verduurzaming van Drentse economie.
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Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw W. de Roo of de heer R. Haverkate

Mocht u dit besluit met ons willen bespreken, dan kunt u dit binnen drie weken

kenbaar maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde n Drenthe,

secretaris voorzitter

mb/coll
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