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Introductie – Denktank Tij

• Onafhankelijke denktank op gebied van milieu en klimaat
• Geen associatie met milieubewegingen, adviesbureaus,  bedrijfsleven.
• Positie naast overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen. 

• Focus op Zeeuwse grootverbruikers van energie / uitstoters van CO2

• Website: Tij.nu

Presentator
Presentatienotities
Goedenavond, mijn naam is Roel Adriaansens en ik spreek hier namens Denktank Tij. Wellicht heeft u nog niet gehoord van Tij, we zijn feitelijk minder dan een jaar bezig, dus even een heel korte introductie:Tij bestaat uit een klein groepje mensen die vanuit hun interesses en professionele achtergrond de verduurzaming en de energietransitie nauwlettend volgen. De kern van Tij bestaat uit 5 mensen met een diverse achtergrond in de overheid, Zeeland en Landelijk, de milieubeweging, en de industrie. Naast deze kerngroep maken we ook nog gebruik van een aantal adviseurs op specifieke terreinen waar onze eigen kennis tekortschiet.Wij zijn allemaal vrijwilligers, willen hier ook niets aan verdienen, en doen onze activiteiten omdat we klimaatverandering ons zorgen baart en omdat we vinden dat de ontwikkelingen in Nederland en in Zeeland te traag gaan en ook niet altijd in de goede richting. Als Tij zijn wij onafhankelijk, niet gebonden aan enige andere organisatie, adviesbureau, NGO, of bedrijf en kunnen daarom eerlijk en transparant adviseren.Ons doel is om onafhankelijk en vaak ook ongevraagd te adviseren hoe de verduurzaming van de industrie gerealiseerd kan worden en om daarin het proces te versnellen. Want dat is feitelijk onze grote zorg: het gaat allemaal te langzaam, het is te traag en we zijn eigenlijk al te laat.Sinds kort hebben wij ook een website en daar kunt u meer informatie over ons vinden.

https://www.tij.nu/


Het probleem

Klimaatverandering

Bron: NASA Earth Observatory; https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures Brom: National Ocean and Atmospheric Association Climate.Gov; https://www.climate.gov/media/14596
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Misschien goed om even de feiten op een rijtje te zetten. Ik denk dat tegenwoordig praktisch iedereen wel overtuigd is van de klimaatverandering die plaatsvindt en dat die wordt veroorzaakt door broeikasgassen. De belangrijkste van deze gassen is CO2, of kooldioxide, wat ontstaat bij de verbranding van koolwaterstoffen, zoals olie en aardgas. Zoals de grafiek laat zien , de zwarte lijn is, de hoeveelheid CO2 die we uitstoten hard toegenomen op wereldschaal eigenlijk sinds het begin van de vorige eeuw, en dat is sinds de jaren ’60 nog versneld. Dat zie je dan ook in de concentratie CO2 in de atmosfeer die in de afgelopen 60-70 jaar met 25% is toegenomen en dat nog steeds doet. De CO2 in de atmosfeer werkt als een soort deken voor de aarde en als gevolg daarvan loopt de temperatuur op aarde op zoals bijvoorbeeld goed te zien is in de grafiek van NASA. Sinds 1970 is de gemiddelde temperatuur op aarde al ruim 1 graad gestegen en als we niets doen is de voorspelling dat daar nog ruim 2 graden bijkomt in de komende 80 jaar. Die temperatuur verhoging lijkt misschien niet veel, maar heeft wel dramatische gevolgen voor het leven op aarde. De zeespiegelstijging is een effect door afsmelten van ijs op de polen en gletsjers, maar bijlange na niet het grootste probleem. De weerpatronen en het type klimaat verandert met in onze streken bijvoorbeeld periodes van grote droogte , gevolgd door enorme natte periodes en stortbuien. Landbouw in Afrika en Zuid Europe zal moeilijker worden door droogte, overstromingen in Pakistan en Australië; hurricanes in N-Amerika en het Verre Oosten. Smeltende ijskappen en permafrost gebieden in Canada en Siberië waardoor leefgebied voor flora- en fauna verloren gaat, diersoorten uitsterven. Nu al zien we dat er ook duizenden menselijke slachtoffers vallen jaarlijks. 



Het plan voor de oplossing

Verenigde Naties NederlandEuropese Unie

>> >>
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Kortom, er moet iets gebeuren en daar is iedereen nu ook wel van overtuigd. Er zijn daarom akkoorden gesloten door praktisch alle landen in de wereld zoals het Parijs akkoord in 2015, en dat is voor de EU vertaald in een Climate Change Directive en dit jaar in een European Green Deal. En die zijn op hun beurt dan weer de basis voor het Nederlandse Klimaatakkoord wat afgesproken is met organisaties enbelangenvertegenwoordigers en de Nederlands overheid. Dat zijn moeizame processen en we hebben al veel tijd verloren, maar aan de andere kant zijn er ook wel afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen.Ik wil nu niet in de details gaan hoe die afspraken er precies allemaal uitzien, maar in samenvatting komt het er op neer dat de wereld zijn uiterste best gaat doen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad C tegen het jaar 2100 vergeleken met de temperatuur van 1990. Die anderhalve graad is een kritische grens, want kom je daarboven dan verwachten wetenschappers dat het hele proces van opwarming in een dramatische versnelling gaat komen en de temperatuurstijging op aarde, de klimaatveranderingen in de diverse streken zo groot worden dat grote stukken van de aarde onbewoonbaar worden.Nederland heeft zich er daarom aan verbonden in het klimaatakkoord om de CO2 uitstoot van ons land bet 55% te verminderen in 2030 en in 2050 klimaatneutraal te zijn, dus feitelijk netto geen uitstoot van CO2 meer te hebben. Die doelstelling van 55% is recent naar verhoogd, omdat inmiddels duidelijk is geworden dat we nu al bijna een graad warmer zijn geworden dan in 1990 en we dus minder tijd hebben de schade te beperken tot anderhalve graad. Actie is dus dringend nodig en het kabinet heeft het klimaat dan ook tot een van haar speerpunten gemaakt.



CO2 uitstoot per capita

Bron.: Statista, 2020; https://www.statista.com/statistics/449784/co2-emissions-netherlands/

4,5 Ton/jaar
11,2 Ton/jaar

37,4 Ton/jaar
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Dat was het plaatje op wereldschaal, maar nu terug naar Zeeland. De CO2 uitstoot per persoon in 2020 was 4,47 ton als gemiddelde over de wereld, 11,2 ton per persoon in Nederland en 37,4 ton per persoon in Zeeland. We produceren in Zeeland bijna 14,5 miljoen ton CO2 met nog geen 400,000 inwoners. Zeeland scoort zo hoog, omdat ongeveer 60% van die emissie afkomstig is van de industrie in Zeeland en dan zijn er feitelijk 3 grote uitstooters, namelijk Dow met ruim 4 miljoen ton CO2 per jaar, Yara met 3,3 miljoen ton CO2 productie per jaar en Zeeland Refinery met 1,2 miljoen ton per jaar. Hoe nuttig en nodig het ook is om windmolens en zonnepanelen te plaatsen voor elektriciteit, huizen te isoleren, elektrisch te gaan rijden, en al die andere dingen die u wellicht al doet, het  brengt  relatief weinig op tenzij we de drie Zeeuse groot industrie bedrijven significant verbeteren. Zij hebben daar dan ook plannen voor. Alle drie de bedrijven willen projecten doen waarbij zij CO2 afvangen uit hun schoorstenen, die CO2 afkoelen en vloeibaar maken en dan vervolgens per schip vervoeren naar Rotterdam of Noorwegen om het daar in ondergrondse lege aardgasbellen onder de Noordzee op te slaan.Naast nog wat kleinere andere projecten gaan ze op die manier in 2030 gezamenlijk de CO2 uitstoot naar buiten reduceren met 3,9 miljoen ton oftewel ongeveer 45% van hun huidige productie.Goed ? Ok…. Het helpt zondermeer, maar het is geen oplossing voor eeuwig en dat zeggen ze zelf ook.. Ze gebruiken nog steeds veel fossiele grondstoffen en brandstoffen (zelfs nog meer dan nu, want het afvangen en condenseren van de CO2 kost extra energie) en het opslaan van productieaval onder de zee is geen oplossing die je tot in de eeuwigheid kan doen.Voor de langere termijn moeten er fundamentele andere processen komen.



CO2 uitstoot Zeeland

Bron: RES Zeeland 1.0, 2020; https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/sites/default/files/2020-04/res-1.0.pdf
NeA ETS emissies 2020; https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2021/05/05/ets-uitstoot-2020
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Dat was het plaatje op wereldschaal, maar nu terug naar Zeeland. De CO2 uitstoot per persoon in 2020 was 4,47 ton als gemiddelde over de wereld, 11,2 ton per persoon in Nederland en 37,4 ton per persoon in Zeeland. We produceren in Zeeland bijna 14,5 miljoen ton CO2 met nog geen 400,000 inwoners. Zeeland scoort zo hoog, omdat ongeveer 60% van die emissie afkomstig is van de industrie in Zeeland en dan zijn er feitelijk 3 grote uitstooters, namelijk Dow met ruim 4 miljoen ton CO2 per jaar, Yara met 3,3 miljoen ton CO2 productie per jaar en Zeeland Refinery met 1,2 miljoen ton per jaar. Hoe nuttig en nodig het ook is om windmolens en zonnepanelen te plaatsen voor elektriciteit, huizen te isoleren, elektrisch te gaan rijden, en al die andere dingen die u wellicht al doet, het  brengt  relatief weinig op tenzij we de drie Zeeuse groot industrie bedrijven significant verbeteren. Zij hebben daar dan ook plannen voor. Alle drie de bedrijven willen projecten doen waarbij zij CO2 afvangen uit hun schoorstenen, die CO2 afkoelen en vloeibaar maken en dan vervolgens per schip vervoeren naar Rotterdam of Noorwegen om het daar in ondergrondse lege aardgasbellen onder de Noordzee op te slaan.Naast nog wat kleinere andere projecten gaan ze op die manier in 2030 gezamenlijk de CO2 uitstoot naar buiten reduceren met 3,9 miljoen ton oftewel ongeveer 45% van hun huidige productie.Goed ? Ok…. Het helpt zondermeer, maar het is geen oplossing voor eeuwig en dat zeggen ze zelf ook.. Ze gebruiken nog steeds veel fossiele grondstoffen en brandstoffen (zelfs nog meer dan nu, want het afvangen en condenseren van de CO2 kost extra energie) en het opslaan van productieaval onder de zee is geen oplossing die je tot in de eeuwigheid kan doen.Voor de langere termijn moeten er fundamentele andere processen komen.



De uitdagingen van de Zeeuwse industrie

Dow Terneuzen
• Grondstof- en energiekosten

Bron: Boulamanti et al., Renewable and Sustainable Energy Reviews, March 2016 
https://www.researchgate.net/publication/298716795_Production_costs_of_the_chemical_industry_in_the_EU_and_other_countries_Ammonia_methanol_and_light_olefins 
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Overigens is de CO2 en klimaatproblematiek niet het enige probleem voor de Zeeuwse bedrijven.Elk van hen heeft zijn eigen unieke uitdagingen.Laten we er een voor een doorheen gaan. Voor Dow is  dat de kosten van haar grondstoffen. Dow heeft in Terneuzen 3 krakers staan, twee meer dan 50 jaar oud, een 20 jaar oud, die nafta en LPG kraken tot grondstoffen voor plastics. Deze krakers gebruiken ca. 4 miljoen ton aardolie producten, fossiele grondstoffen per jaar waarvan de kostprijs gerelateerd is aan de prijs van aardolie en die is inmiddels ongeveer 85 USD per vat oftewel bijna 700 dollar per ton. Dow’s fabrieken in Terneuzen zijn gelijkwaardig aan wat er elders in Europa staat qua technologie en grondstoffen, maar andere landen hebben andere technologieen en andere grondstoffen. Zo zijn de meeste fabrieken in Amerika en het midden-oosten  gebaseerd op het kraken van LPGwat daar goedkoop voorhanden is. In het M-Oosten omdat het daar geproduceerd wordt en in Amerika omdat het een bijproduct is van de productie van schaliegaswinning. Ook Rusland heeft goedkope grondstoffen omdat ze natuurlijk veel olie hebben.Voor Europese producenten van ethyleen is daardoor de kostprijs van ethyleen ongeveer 150-200 Euro per ton hoger dan in de landen die ik noemde en daarom zie je ook dat de afgelopen 20 jaar geen nieuwe krakerfabrieken in Europa gebouwd zijn.



De uitdagingen van de Zeeuwse industrie

Yara Sluiskil
• Grondstof- en energiekosten
• Groene ammoniak van elders

Zeeland Refinery
• Wet- en regelgeving 
• Schaalgrootte

Bron: Boulamanti et al., Renewable and Sustainable Energy Reviews, March 2016; 
https://www.researchgate.net/publication/298716795_
Production_costs_of_the_chemical_industry_in_the_EU_and_other_countries_Ammonia_methanol_and_light_olefins

Innovation Outlook Renewable Ammonia, IRENA 2022, 
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_Innovation_Outlook_Ammonia_2022.pdf
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Yara heeft ook een grondstoffen probleem en dat is de afgelopen maanden pijnlijk duidelijk geworden. Yara produceert de grondstof voor kunstmest, ammoniak, uit aardgas en u weet wat er met de prijs van aardgas is gebeurd de laatste tijd. Nu hebben bijna alle producenten van ammoniak hetzelfde proces en bijna allemaal hebben dus last van een hoge aardgasprijs, behalve natuurlijk die landen die ik juist noemde, de landen die zelf aardgas produceren. De afgelopen maanden was de prijs van aardgas heel hoog, en nuvalt hij weer hard terug, dus je zou kunnen denken dit is iets tijdelijks. Er is echter een stille revolutie aan de gang. Er zijn regios op de wereld waar ze heel veel zon hebben of wind, veel ruimte en waar men dus enorme zonneparken kunnen bouwen voor de opwekking van duurzame energie. Dat is bijvoorbeeld het geval iin Australie, het midden-Oosten, Afrika. Ruimte geen gebrek, zon in overvloed en je kan daar dus enorme hoeveelheden duurzame energie opwekken en dat tegen een kostprijs waar fossiele energie niet tegenop kan. Die landen liggen echter ver weg en de elektriciteit per kabel verplaatsen is geen optie en dus zijn er nu bedrijven die zich gaan verplaatsen naar die landen om hun energie intensieve productie daar naartoe te verplaatsen. Ze maken daar met de duurzame elektriciteit dan bijvoorbeeld groene waterstof en groene ammoniak, groen staal of groene aluminium en de voorspelling is dat dat goedkoper is dan wat er hier in Nederland en W-Europa mogelijk is, zelfs als wij de Noordzee volbouwen met windmolens. Yara heeft zelf in Pilbara, W-Australie een fabriek in aanbouw die op basis van zonneenergie ammoniak gaat maken en terwijl het transporteren van elektriciteit per kabel of als waterstof per schip heel duur is, is het transporteren van ammoniak relatief goedkoop. Ammoniak is behalve grondstof voor kunstmest ook uitstejkend te gebruiken als schone brandstof en er wordt voorspeld dat groene ammoniak wellicht de energiedrager van de toekomst is. Er zijn al voorspellingen zelfs dat er in 2035 vijf keer meer groene ammoniak geproduceerd gaat worden dan dat er nu vandaag wereldwijd aan ammoniak wordt  gemaakt en dat bepaalde regio’s dus weer producenten zouden worden en dat W-Europa met name importeur van ammoniak zal worden.Waarom zou Yara dan nog dure ammoniak in Sluiskil uit aardgas blijven maken ? Waarschijnlijker is dan dat men dat in Australie of Brazilie zelf maakt en het exporteert naar de gebruikers wereldwijd. Als deze ontwikkeling zich dus doorzet heeft Yara Sluiskil ook een grondstokfkosten probleem en moeten zij structureel lagere grondstofkosten zien te verkrijgen om over 10 -15 jaar nog te kunnen blijven bestaan hier in Sluiskil.Zeeland Refinery is de grootste importeur van fossiele grondstoffen in Zeeland. Het is een kleine raffinaderij relatief, maar ook zij hebben een probleem aan de horizon. Afgelopen week is besloten dat er vanaf 2035 in Europa en wellicht al 2030 geen auto’s mogen verkocht worden die CO2 produceren. Ook is er Europese regelgeving die eist dat vliegtuigen steeds meer moeten gaan vliegen op ‘sustainable airfuels’, biobrandstoffen of brandstoffen gemaakt uitCO2 of afval.De markt voor de producten van ZR, benzine, diesel en kerosine gaat dus verdwijnen in de komende twee decennia. Er is dus niet alleen een noodzaak voor de Zeeuwse industrie om iets te doen aan hun CO2 uitstoot, maar ook de lange termijn toekomst staat onder druk door de hoge grondstofprijzen en de wet- en regelgeving. 



Verduurzaming van de Zeeuwse industrie
Van Lineair richting Circulair
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Met deze kennis zijn we gaan kijken als Tij naar hoe moet het dan anders. De drie bedrijven zijn druk bezig om aan de overheidsverwachtingen voor het klimaatakkoord te voldoen, bedenken plannen om hun CO2-uitstoot te verminderen, maar dat maakt hun kostenpositie alleen maar hoger  en hun concurrentiepositie ongunstiger. Wat zou je kunnen doen aan hun grondstofkosten ? Hoe breng je ze af van het gigantische verbruik van fossiele grondstoffen ?Het antwoord is eigenlijk simpel. De goedkoopste grondstof is namelijk afval. Als samenleving produceren wij gigantische hoeveelheden afval en met uitzondering van enkele specifieke types van afval doen we niet veel meer daarmee dan op het storten op een vuilstort, of het verbranden in een afvalverbrandingsoven. Dat is zonde en jammer natuurlijk, maar zolang fossiele grondstoffen altijd laag in prijs waren, zolang het uitstoten van CO2 ‘gratis’ was, loonde het niet om afval te hergebruiken. Ook voor de consument is recycleren en inzamelen moeilijk gebleken en meestal is er behoefte aan een financieel voordeel zoals statiegeld. Het recycleren van afval zit ons nog niet in de genen dus, maar we gaan hier wel wat mee moeten doen.



Verduurzaming van de Zeeuwse industrie
Symbiose leidt tot gezamenlijk succes

Unieke Capaciteiten Grondstof behoefte

Zeeland Refinery • Grote destillatie capaciteit
• Omzetten van zware koolwaterstoffen

Bijna alle type olies

Dow Terneuzen • Grote destillatie capaciteit
• Thermisch kraken lichte koolwaterstoffen

Nafta (C5- C9 koolwaterstoffen)
LPG / AC (C2- C5 koolwaterstoffen)

Yara Sluiskil • Omzetten methaan naar waterstof Waterstof
Methaan (Aardgas)
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Tij heeft gekeken naar de technologieën en capaciteiten van de drie Zeeuwse bedrijven en op basis daarvan een soort van ontwerp gemaakt hoe je door middel van afvalrecyclage de bedrijven circulair kan maken. We hebben ons daarbij gefocust op de de techniek en het ontwerp en zijn uitgegaan van bestaande technologieen en methodes die al bewezen zijn. Daarbij hebben we gekeken naar mogelijkheden om een symbiose te realiseren tussen de bedrijven omdat daardoor betere resultaten op allerhande gebieden gerealiseerd kunnen worden. Elk van de bedrijven heeft namelijk zijn eigen specifieke behoeftes aan grondstoffen, maar heeft ook al specifieke capaciteiten geinstalleerd. Zo is Zeeland Refinery niet erg kieskeurig in het type olie als grondstof, ze hebben een enorme capaciteit om producten te scheiden en ook om zware olieproducten om te zetten naar lichtere.Dow in Terneuzen heeft grondstoffen nodig met een lengte van 2 tot 8 koolstofatomen, zwaarder en lichter werkt niet. Verder heeft ook Dow redelijk wat scheidingscapaciteit voor met name de lichte koolwaterstoffen. Voor Yara is het anders, ideaal voor Yara zijn grondstoffen met zo min mogelijk koolstof en zoveel mogelijk waterstof.Het ontwerp wat we gemaakt hebben houdt hier rekening mee waardoor niet alleen economische voordelen, maar ook milieuvoordelen worden gerealiseerd.



Verduurzaming van de Zeeuwse industrie
Van afval naar grondstof
Pyrolyse van afval

• Thermisch kraken van afval zonder zuurstof

• Commercieel bewezen (schaalgrootte 250,000 
Ton/jaar)

• Grondstoffen: 
• Afval plastic (voor Dow and ZR)
• Organisch afval (voor Dow en Yara)

• Producten :
• Pyrolyse olie
• Pyrolyse gas
• Asfalt
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Ik ga niet in op de details van het ontwerp vandaag maar in grote lijnen komt het neer op het volgende:Afval kan niet onmiddellijk hergebruikt worden natuurlijk, het moet eerst omgezet worden naar grondstoffen die Dow, Yara, en ZR kunnen gebruiken als grondstof. Wij hebben in dit voorbeeld gekozen om dit te doen door Pyrolyse. Pyrolyse is een proces wat op zich al lang bekend is. In een grote procesoven wordt het afval binnen gevoerd en verhit. Het is belangrijk dat daarbij geen of bijna geen zuurstof wordt toegevoegd anders verbrand het afval. Bij afwezigheid van zuurstof vallen de koolstof ketens van plastic of van organisch materiaal uiteen in kortere producten. Er ontstaan dan eigenlijk 3 producten in de oven:Pyrolyse gas, wat voornamelijk bestaat uit waterstof, methaan, en lichte koolwaterstoffen als ethaan, ethyleen, propaan, propyleen en butylenenPyrolyse olie. Dat zijn wat langere koolstofketens (C5- C20) en dat is een olie-achtige substantie die veel lijkt op lichte aardolie.Asfalt. Dit is een product waar heel veel koolstof in zit plus alle metaalresten etc. Welke producten en hoeveel ervan verkregen wordt hangt af van een aantal factoren zoals o.a. de samenstelling van het afval, de temperatuur en verblijftijd in de pyrolyse oven.Het proces is al commercieel en dit is bijvoorbeeld een plaatje van een fabriek in Hengelo die dit al op een schaal van 50,000 ton per jaar doet met agrarisch afval.Voor de Zeeuwse industrie te verduurzamen hebben wij gekozen voor plastic afval als grondstof, want dat is precies wat de producten van Dow uiteindelijk worden. En Organisch afval als GFT, landbouwafval, etc. wat in feite de producten zijn van de het gebruik van kunstmest van Yara.



Verduurzaming van de Zeeuwse industrie
Een duurzaam alternatief met keten recyclage

“Pyro Co.”
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Hoe zou het er dan bijvoorbeeld uit kunnen zien voor Zeeland laat dit schema zien. Nogmaals dit is een voorbeeld wat wij ontwikkeld hebben in Tij, Het is niet bedoeld als het ideaal beeld of de beste oplossing voor verduurzaming van Zeeuwse industrie. We wilden alleen maar aantonen dat ketenrecyclage mogelijk is en aantrekkelijk is. Slimme ingenieurs en studiebureaus kunnen ongetwijfeld nog betere en slimmere oplossingen verzinnen. Dit voorbeeld gaat uit van het volgende:Plastic afval wordt verzameld, gesorteerd en in kleine stukjes versnipperd en dan gevoed aan een pyrolyse fabriek. In deze fabriek wordt het plastic verhit tot ca. 500 graden waardoor het afbreekt naar een product wat pyrolyse olie wordt genoemd en veel lijkt op een lichte ruwe aard olie. Ook wordt er een pyrolyse gas gevormd en een zwaar asfaltachtig residu. De pyrolyse fabriek zou het best op Vlissingen Oost staan want dan kunnen de producten naar de raffinaderij om gezuiverd te worden tot een nafta achtige stroom, waterstof- en methaan, LPG en asfalt. ZR verkoopt de nafta en een gedeelte van de LPG aan Dow en de waterstof en methaan worden gebruikt voor het stoken van de eigen installatie en de pyrolyse fabrieken.Aan de andere kant van de Schelde wordt eveneens een pyrolyse fabriek gebouwd, maar hier wordt organisch afval , GFT, tuinbouw afval, of suikerfabriek afval gebruikt als grondstof. Deze pyrolyse geschiedt op een hogere temperatuur waardoor er eigenlijk alleen maar pyrolyse gassen ontstaan en opnieuw een zware asfalt-achtig rest product. De pyrolyse gassen worden gereinigd van van zwavel, stikstof en CO/CO2, wat slechts een klein gedeelte is en de rest wordt in de Dow installaties gescheiden in een waterstof/methaan mengsel wat naar Yara wordt gestuurd als grondstof en alles wat zwaarder is, ethaan/ethyleen/propaan/propyleen, etc. wordt in de Dow kraker omgezet in grondstoffen voor plastics als ethyleen, propyleen, etc.We maken dus zoveel mogelijk gebruik van de bestaande installaties. Nieuw zijn de twee pyrolyse fabrieken, de afvalvoorbewerkings installaties en de installaties voor de ontvangst van plastic en organisch afval. Ook zijn er relatief kleine investeringen nodig in de installaties van Dow en ZR, maar de grootste investering is in de nieuwe pyrolysefabrieken.



Verduurzaming van de Zeeuwse industrie
De voor- en nadelen

Voordelen Nadelen

Economisch Investering van ca. 6 miljard Euro met een 
terugverdientijd van 2-4 jaar

Concurrentiepositie verbetering van industrie
• Kostprijs ethyleen: -150 tot -200 $/ton
• Kostprijs ammoniak: -80 tot -120 $/ton

Milieu Minder CO2 productie: - 18.100 kTon per jaar 
(750 kTon bij Dow/Yara/ZR)

Minder NOx uitstoot door installatie van DeNOx
op pyrolyse plants: ca. 1500 Ton

Yara en Dow volledig ‘circulair’, Zeeland 
Refinery ca. 70% circulair

Geo-politiek Verminderde import van aardolie (ca. 10.4 
miljoen Ton) en aardgas (ca. 2 miljard m3)

Werkgelegenheid Ca. 150 extra banen in de havens

We hebben de grondstoffen niet vandaag !!

Nederland produceert ca. 1700 kTon plastic afval, 
het alternatieve plan vereist 8700 kTon

Nederland produceert ca. 1500 kTon GFT afval, 
het plan vereist 3100 kTon

Presentator
Presentatienotities
Nu is dit een voorbeeld hoe je het kan opzetten, maar er zijn ook andere oplossingen te verzinnen. We hebben echter eens gerekend wat dit zou betekenen voor Zeeland en dat blijkt op allerlei gebied zeer gunstig te zijn. Voor de economen en de ondernemers. In ons voorbeeld komen we uit op een terugverdientijd van van 2-4 jaar voor de investeringen en dat is zeer goed. De kost prijs van ethyleen en ammoniak gaat met ca. 150 EUR/ton en 80 Eur/ton omlaag waardoor de concurrentiepositie van Yara en Dow Terneuzen op de wereldmarkt een stuk verbetert. Belangrijker misschien nog is dat door een integratie te kiezen, een symbiose tussen de bedrijven wordt het mogelijk om ca. 750,000 ton CO2 minder te produceren dan met de huidige bedrijfsvoering. Ook kan de import van fossiele brandstoffen met  ca. 10 miljoen ton omlaag en de imports van gas met 2 miljard cuub. Dat is respectievelijk ca. 7.5 procent en 3% van Nederlandse import. Verder creeren we extra werkgelegenheid ipv dat er werkgelegenheid in de industrie verloren gaat . Kortom een win voor het milieu, een win voor de bedrijven en een win voor Nederland en Zeeland. Met andere woorden, waarom steken we morgen dan niet de spa in de grond en beginnen we met bouwen ?Het probleem is dat we nu de grondstoffen nog niet hebben om dit plan uit te voeren. En eigenlijk is dat logisch ook, want zowel Dow als Yara exporteren ca. 70-80 procent van hun productie binnen Europa en buiten Europa. Het ‘afval’ moet dus weer terugkomen naar Zeeland ook. Als we dit plan willen uitvoeren dan moeten we alle plasticafval van Nederland, Belgie en Frankrijk naar Zeeland halen. Bovendien gaan we meer afval moeten inzamelen en recyclen. Voor het organisch afval kunnen we denk ik in Nederland onszelf bedruipen. Dit is immers alleen nog maar het GFT afval, er is ook nog veel industrieel en agrarisch organisch afval.Maar essentieel is dat we nu beginnen met de ontwikkeling van dit alles. Het hoeft en kan niet gelijk op deze schaal, maar we kunnen wel gaan beginnen op kleinere schaal en intussen werken aan onze afval logistiek, aan wet- en regelgeving omtrent recyclage, en aan studies om het nog beter te doen. Dit was immers maar een vingeroefening van een aantal ‘amateurs’.



Verduurzaming van de Zeeuwse industrie
Conclusie

Het combineren van de uitvoering van het klimaatakkoord met een 
grondstoffentransitie is milieutechnisch verstandig, economisch 
slim en mogelijk de redding voor de industrie in Zeeland.

… maar dat is daardoor ook een systeemverandering en dat vereist:
• Regie
• Betrokkenheid van 4 O’s
• Stimulans vanuit lokale en nationale overheden
• Wet- en regelgeving



Vragen?
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