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Inleiding 

De chemische industrie in Europa ondervindt op dit moment sterke concurrentie vanuit de 

Verenigde Staten, Azië en het Verre Oosten. Hoge kosten, veeleisende wet- en regelgeving 

en herstructurering van bedrijven bedreigen de traditionele productie en bestaande 

werkgelegenheid in Europa.  

Wij geloven in een wereld waarin innovatie in de chemie oplossingen biedt voor 

maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, vergrijzing, energie-transitie en 

schaarste aan natuurlijke hulpbronnen.   

In die wereld zijn chemische bedrijven in hoge mate innovatief en ontwikkelen zij samen met 

andere bedrijven in de keten nieuwe producten en processen, waarmee nieuwe markten 

ontgonnen worden en duurzame werkplekken in Europa verzekerd worden.  

Het S3Chem project zorgt ervoor dat regionale publieke fondsen voor bedrijven en 

onderzoeksinstellingen ter beschikking komen om hen in staat te stellen innovatie en R&D-

projecten uit te voeren.  

Daartoe bundelen chemische regio’s krachten om gezamenlijk beter beleid te ontwikkelen 

ten behoeve van de bevordering van innovatie in de chemische sector.  

Beschikbare fondsen voor de bevordering van innovatie:  

Via de Regionale Innovatie Strategieën zijn tot 2020 forse financiële bedragen gereserveerd 

in de partnerregio’s:  de Operationele Programma’s van EFRO Doelstelling 1b vormen het 

structurele kader hiervoor. Verschillende ondersteuningsinstrumenten zijn beschikbaar voor 

bevordering van innovatie, samenwerking op gebied van R&D, patent ondersteuning, et 

cetera. Innovatie gerelateerd aan chemie speelt een belangrijke rol hierbij en zowel 

bedrijven als onderzoeksinstellingen kunnen deels van deze ondersteuning gebruik maken.  
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Analyse van de implementatie van Regionale Innovatie Strategieën in 

chemische regio’s  

De projectpartners hebben een analyse opgesteld van de implementatie van Regionale 

Innovatie Strategieën met de focus op aan chemie gerelateerde onderwerpen. Het rapport 

bevat een beschrijving van de partnerregio’s en hun chemische sector. Er is een 

samenvatting van de Regionale Innovatie Strategieën (RIS) opgenomen met speciale 

aandacht voor de innovatieprioriteiten rond chemie-gerelateerde onderwerpen, waaronder 

bio-economie.  Voorts beschrijven de partners het algemeen ondersteuningskader van het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in elke regio. Een speciaal hoofdstuk is 

gewijd aan de governance van de RIS, de ingerichte structuren en netwerken alsmede de 

relevante stakeholders uit bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek in de chemische sector. De 

analyse trekt conclusies voor wat betreft de uitdagingen met betrekking tot implementatie 

van de RIS in de komende jaren. In sommige regio’s blijft vanwege een verlate start de 

besteding van budgetten achter hetgeen gecompenseerd zal moeten worden. De partners 

zijn zeer geïnteresseerd in de vraag hoe technologie-roadmaps ontwikkeld moeten worden 

teneinde innovatie-thema’s, die het waard zijn te ondersteunen,  te kunnen ontdekken. Een 

efficiënte implementatie van innovatiebevordering is erg belangrijk. Speciaal stelt zich de 

vraag hoe aan het Midden-  en Kleinbedrijf (MKB) toegang geboden kan worden tot 

innovatie-ondersteuning. Alle partners willen het S3Chem-project tevens gebruiken om 

internationale of bilaterale samenwerking  te initiëren rondom innovatie-thema’s van 

gezamenlijk belang.   

Voor download van de analyse: www.interreg-europe.eu/S3Chem  

Site Visit aan Brightlands Chemelot Campus in Limburg  

De projectpartners hebben op 28 September 2016 een site visit aan de Brightlands Chemelot 

Campus georganiseerd. De Provincie Limburg investeert samen met het grote chemische 

bedrijf DSM en de Universiteit Maastricht in een 

periode van 10 jaar ca. 100 miljoen Euro om de 

Campus op te bouwen. Zo’n 90 nieuwe 

bedrijven zijn gevestigd sinds 2015, ook op het 

naastgelegen industriële park, waar rond 6.000 

mensen werkzaam zijn. Chemelot Campus zelf 

huisvest 74 bedrijven, waar 1.730 mensen 

werkzaam zijn. In 2023 moeten er in totaal 

2.900 werknemers zijn. Verder komen 660 

studenten naar de Campus om er in nauwe 

samenwerking met gevestigde bedrijven 

chemie-gerelateerde onderwerpen te 

bestuderen.  
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De projectpartners waren geïmponeerd door de dynamische ontwikkeling en ze bespraken 

samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven en onderzoeksinstellingen in de partnerregio’s  

Meer informatie: www.brightlands.com/brightlands-chemelot-campus  


