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C-170
Green Deal Take Back Chemicals

Betrokken partijen
 - Stichting TKI-ISPT
 - DPI Value Centre
 - Rotterdam School of Management
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Door het schaarser worden van grondstoffen is het hergebruik van producten en grondstoffen steeds 
belangrijker. Het kabinet wil de circulaire economie – waarbij hergebruik centraal staat – bevorderen. 
Om het nieuwe economische systeem te stimuleren, is het nodig nieuwe technieken en innovatieve 
bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Ondertekenaars van de Green Deal Take Back Chemicals gaan innovatieve bedrijfsmodellen creëren. 
Duurzaam en efficiënt gebruik van chemische stoffen en materialen is het focuspunt. Inmiddels is het 
project Take Back Chemicals gestart. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met Royal HaskoningDHV, 
Havenbedrijf Rotterdam en Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.

Het project koppelt het regenereren en opnieuw in de productieketen brengen van chemicaliën aan 
innovatieve bedrijfsmodellen. Innovatief is dat een leverancier van een chemische stoffen of materialen 
niet betaalt per eenheid verbruikte chemiestof maar voor de doelmatigheid van de geleverde chemiestof. 
Door middel van vijf demonstratieprojecten wordt de haalbaarheid van de bedrijfsmodellen getoetst.

Resultaten
Partijen willen innovatieve bedrijfsmodellen die duurzaam en efficiënt gebruik en hergebruik van 
chemische stoffen en materialen bewerkstelligen initiëren. Daarvoor zijn vijf pilotprojecten opgestart, 
deze worden eind 2015 afgerond. De Rijksoverheid is betrokken bij de aansturing en besluitvorming van het 
project Take Back Chemicals en wil belemmeringen in wet- en regelgeving oplossen. De Green Deal biedt 
deelnemers de kans om op een laagdrempelige wijze met de Rijksoverheid samen te werken. Partijen zullen 
zich daarnaast inspannen om de resultaten, opgedane kennis en ervaringen uit het project Take Back 
Chemicals breed te verspreiden. 
Einddatum: 31 december 2016

Inzet en acties partijen
TKI-ISPT:
 - nodigt de Rijksoverheid uit en voorziet de Rijksoverheid van juiste informatie en documenten om 

volwaardig deel te kunnen nemen aan de project board;
 - legt contacten tussen deelnemers aan de vijf demonstratieprojecten; 
 - zorgt voor de gezamenlijke communicatie van de resultaten, kennis en ervaringen in de 

procesindustrie.

DPI Value Centre:
 - zorgt voor de gezamenlijke communicatie van de resultaten, kennis en ervaringen in de 

polymeersector.



RSM:
 - brengt academische kennis in;
 - draagt bij aan de verspreiding van kennis en de ervaringen uit de vijf demonstratieprojecten binnen 

de wetenschap;
 - werkt, samen met de leden van de project board, aanbevelingen uit over de vraag hoe innovaties 

breder toegepast kunnen worden en welke rol de Rijksoverheid hierbij kan spelen.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid:
 - neemt zitting in de project board van het project Take Back Chemicals;
 - spant zich in om belemmeringen, die de implementatie van dit type bedrijfsmodellen in de weg staan, 

weg te nemen;
 - zal de resultaten, opgedane kennis en ervaringen in haar Van Afval Naar Grondstof programma breed 

verspreiden;
 - verplicht zich om alle kennis met een vertrouwelijke karakter op generlei wijze bekend te maken 

aan derden.
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