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C-170
Green Deal Take Back Chemicals

Partijen: 
1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, ieder handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, samen 
hierna te noemen: Rijksoverheid;

2.  Stichting TKI-ISPT, vertegenwoordigd door haar directeur de heer T. Jongsma, hierna te noemen: 
TKI-ISPT;

3.  DPI Value Centre, vertegenwoordigd door haar directeur de heer A. Brouwer;
4.  Rotterdam School of Management, vertegenwoordigd door haar dekaan prof. dr. S.L. van de Velde, 

hierna te noemen: RSM;

Hierna samen te noemen: Partijen.

Algemene overwegingen:
1. Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentie-

vermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de 
afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

2. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk 
te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor 
vergroening van economie en samenleving. Met de Green Deal Aanpak wil het kabinet deze dynamiek 
in de samenleving op groene groei optimaal benutten.

3. Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen 
met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis. 
Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden 
aangepakt op rijksniveau, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze 
initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete 
afspraken schriftelijk vast.

4. De resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, vergelijkbare projecten, 
waardoor er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot 
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.

Specifieke overwegingen Green Deal Take Back Chemicals:
1. Het kabinet streeft ernaar een circulaire economie te realiseren en wil de (Europese) markt voor 

duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren (Regeerakkoord 2012). 
2. TKI-ISPT heeft als doel te zorgen dat innovatieve technologie en bedrijfsmodellen voor en met de 

procesindustrie worden ontwikkeld en geïmplementeerd die bijdragen aan efficiënt gebruik van 
energie en grondstoffen.

3. DPI Value Centre streeft ernaar een bijdrage te leveren aan alle ontwikkelingen in materialen die het 
duurzaam gebruik van grondstoffen bevorderen, hetzij door recycling of door inzet van biobased 
materalen.

4. Circulaire Economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grond-
stoffen als uitgangspunt neemt. Innovatieve bedrijfsmodellen, waarbij verschillende partijen in een 
keten samenwerken en zo efficiënt grondstoffengebruik en financiële besparingen bewerkstelligen, 
kunnen hier een bijdrage aan leveren. 
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5. De Rijksoverheid wil de ontwikkeling en realisatie van innovatieve bedrijfsmodellen die een duurzaam 
en efficiënt gebruik bewerkstelligen, ondersteunen door initiatieven te faciliteren bij het opdoen van 
kennis en ervaring en deze breder te verspreiden. 

6. Partijen zijn samen met Royal HaskoningDHV, Havenbedrijf Rotterdam en Vereniging van de 
Nederlandse Chemische Industrie een project genaamd Take Back Chemicals gestart. 

7. Het project Take Back Chemicals is gericht op het ontwikkelen van innovatieve bedrijfsmodellen die 
een duurzaam en efficiënt gebruik en hergebruik van chemische stoffen en materialen 
bewerkstelligen. Het project Take Back Chemicals koppelt het regenereren en terug in de 
productieketen brengen van chemicaliën - die tot op heden als afval worden gezien - aan innovatieve 
bedrijfsmodellen, waarbij een leverancier van een chemische stof of materiaal niet langer betaald per 
eenheid verbruikte chemiestof maar voor de doelmatigheid van de geleverde chemiestof. Het project 
Take Back Chemicals onderzoekt door middel van vijf demonstratieprojecten de haalbaarheid van 
dergelijke innovatieve bedrijfsmodellen in de chemische sector.

8. Partijen willen de betrokkenheid van de Rijksoverheid bij het project Take Back Chemicals vastleggen 
en afspraken maken over het verspreiden van de resultaten van het project Take Back Chemicals. 
Een Green Deal is daarvoor een geëigend instrument.

9. RSM stelt zich tot doel nieuwe kennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen onder andere op 
het gebied van duurzame bedrijfsprocessen. De samenwerking binnen het project Take Back Chemicals 
met de Rijksoverheid en marktpartijen levert daaraan een waardevolle bijdrage. 

Partijen komen het volgende overeen: 

1.  Doel 
1. Het in de praktijk tot uitvoering brengen van innovatieve bedrijfsmodellen die een duurzaam en 

efficiënt gebruik en hergebruik van chemische stoffen en materialen bewerkstelligen en het 
wegnemen van belemmeringen die hierbij ervaren worden. 

2. De Rijksoverheid onderdeel laten zijn van de aansturing en besluitvorming van het project Take Back 
Chemicals en tegelijk aan de deelnemers van het project een laagdrempelige mogelijkheid geven om 
samen te werken met de Rijksoverheid.

3. Het genereren van aandacht voor innovatieve bedrijfsmodellen voor efficiënt gebruik en hergebruik 
van chemicaliën in de procesindustrie door de resultaten, opgedane kennis en ervaringen uit het 
project Take Back Chemicals breder te verspreiden. 

2.  Inzet en acties

Artikel 2.1 Inzet en acties Rijksoverheid
1. De Rijksoverheid neemt zitting in de project board van het project Take Back Chemicals. 
2. De Rijksoverheid spant zich in om belemmeringen, ondermeer op het vlak van wet- en regelgeving, die 

de implementatie van dit type bedrijfsmodellen in de weg staan, weg te nemen. Een en ander met 
inachtneming van de daarvoor geldende procedures.

3. De Rijksoverheid spant zich in om het project Take Back Chemicals en de resultaten ervan en opgedane 
kennis en ervaringen rond dit type innovatieve bedrijfsmodellen in het kader van haar Van Afval Naar 
Grondstof programma binnen de procesindustrie en daarbuiten, breder te verspreiden. 

4. De Rijksoverheid verplicht zich al hetgeen haar bij haar inzet en acties ter kennis komt en waarvan zij 
het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken 
aan derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter haar tot bekend-
making verplicht. De project board beslist welke informatie op welk moment met externe partijen 
gedeeld kan worden.
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Artikel 2.2 Inzet en acties TKI-ISPT
1. TKI-ISPT nodigt de Rijksoverheid uit voor de project board en zorgt dat de Rijksoverheid over de juiste 

informatie en documenten beschikt om volwaardig deel te kunnen nemen aan de project board. 
2. TKI-ISPT draagt indien nodig zorg voor het leggen van de juiste contacten tussen deelnemers aan de 

vijf demonstratieprojecten en de Rijksoverheid en voor het formuleren van de juiste vragen indien 
Partijen het wenselijk achten dat de Rijksoverheid input levert voor één of meerdere van de vijf 
demonstratie projecten. 

3. TKI-ISPT zorgt dat vanuit het project Take Back Chemicals wordt ingezet op gezamenlijke 
communicatie van de resultaten en het verspreiden van opgedane kennis en ervaringen binnen de 
procesindustrie en indien mogelijk daarbuiten. 

Artikel 2.3 Inzet en acties DPI Value Centre
DPI Value Centre zorgt dat vanuit het project Take Back Chemicals wordt ingezet op gezamenlijke 
communicatie van de resultaten en het verspreiden van opgedane kennis en ervaringen binnen de 
polymeersector en indien mogelijk daarbuiten.

Artikel 2.4 Inzet en acties RSM
1. RSM draagt bij aan de ontwikkeling van het project Take Back Chemicals door de inbreng van 

academische kennis en draagt bij aan de verspreiding van kennis en de ervaringen uit de vijf 
demonstratieprojecten binnen de wetenschap en indien mogelijk daarbuiten. 

2. RSM werkt, samen met de leden van de project board, waaronder vertegenwoordigers van de 
Rijksoverheid, aanbevelingen uit over de vraag hoe innovatieve bedrijfsmodellen breder toe te passen 
en welke rol de Rijksoverheid hierbij kan spelen. 

3.  Slotbepalingen 

Artikel 3.1  Uitvoering in overeenstemming met toepasselijk recht
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met Nederlands recht en het betreffende 
recht van de Europese Unie worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de 
werking van de Europese regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technisch 
normen en voorschriften.

Artikel 3.2  Wijzigingen
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft 

de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen 

schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal 

gehecht.

Artikel 3.3  Toetreding van nieuwe partijen
1. Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze Green Deal.
2. Een nieuwe partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan Partijen. Zodra alle Partijen 

schriftelijk hebben ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status 
van Partij van de Green Deal en gelden voor die Partij de voor haar uit de Green Deal voortvloeiende 
rechten en verplichtingen.

3. Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de 
Green Deal gehecht.
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Artikel 3.4  Opzegging
Elke Partij kan deze Green Deal met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden schriftelijk 
opzeggen.

Artikel 3.5  Inwerkingtreding
1. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en 

loopt tot en met 31 december 2016. 
2. Partijen nemen de uitvoering van alle in deze Green Deal genoemde afspraken zo snel mogelijk 

ter hand. 

Artikel 3.6  Openbaarmaking
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, onder andere in 
de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging 
hiervan kan worden bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag op 24 november 2014.

De Minister van Economische Zaken, 

de heer H.G.J. Kamp

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

mevrouw W.J. Mansveld

Stichting TKI-ISPT, 

de heer T. Jongsma, directeur

DPI Value Centre, 

de heer A. Brouwer, directeur

Rotterdam School of Management, 

 de heer S.L. van de Velde, dekaan


