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NWO-propositie voor de Topsector Energie 

Concrete acties voor 2012-2013 

 
1. Innovatiecontract 

Het energieprobleem is een van de "grand challenges" van deze eeuw. Er zijn weliswaar nog voor een fiks aantal 

jaren fossiele brandstoffen, maar de CO2-uitstoot door de verbranding daarvan levert een dusdanige vergroting 

van het klimaatprobleem dat wereldwijd de race naar duurzame energiebronnen gestart is. Op korte termijn kan 

met energiebesparing en verbeterde technologie flink wat bereikt worden. Maar op termijn van 10-15 jaar en 

langer zijn nieuwe technologieën en nieuwe wetenschappelijke doorbraken onontbeerlijk om tot een echte 

oplossing te komen. Daar zal NWO op inzetten. Omvorming en maatschappelijke transitie van de huidige 

energievoorziening naar duurzamere vormen is bovendien een gigantische uitdaging die de economie en 

werkgelegenheid van de komende decennia zal bepalen – de transitie zal immers decennialang wereldwijd 

investeringen van de orde van meerdere procenten van de BBP's van alle landen vergen. Wil Nederland hier in 

de toekomst van kunnen profiteren, dan dient nu met wetenschappelijk onderzoek op gebied van energie-

opwekking, -opslag en -distributie de basis gelegd te worden voor behoud van de unieke positie van Nederland 

in de toekomst. Immers, Nederland is een meer bijzonder energieland dan vaak wordt gerealiseerd: Slochteren 

lag aan de basis voor de gasrotonde van nu, de ultracentrifuge (Urenco) kwam voort uit het FOM-instituut 

AMOLF, bedrijven voor apparatuur voor het maken van zonnecellen zijn wereldspelers, de Afsluitdijk is de 

langste zoet/zoutwater-scheiding met mogelijkheden voor blauwe energie, en Shell is het meest winstgevende 

concern van Nederland met twee grote laboratoria in ons land. Alle innovatiecontracten (IC’s) bieden zowel 

groeipotentieel voor de Nederlandse economie, als wetenschappelijke uitdagingen. 

 

2. Science case 

De IC’s en TKI's in oprichting op het gebied van de topsector Energie vragen op verschillende niveaus om 

fundamenteel onderzoek.  

• Op gebied van ‘zon’ gaat het niet alleen om het verbeteren van de technologie of productiemethodes, maar 

ook om het ontwikkelen van zonnecellen met minder materiaal, slimme invang van licht (‘light 

management’), of nieuwe materialen.  

• De uiteindelijke droom, zon of windenergie CO2-neutraal omzetten produceren van brandstoffen als 'Solar 

Fuels' - zowel vanwege de bestaande infrastructuur als vanwege hun grote energiedichtheid zijn gas en 

vloeibare brandstoffen zulke populaire energiedragers - komt zelfs terug in het energiecontract gas, onder 

de noemer 'Power to Gas', een onderwerp dat door het topteam omarmd is. 

• Alliander heeft geld toegezegd voor een pilot plant voor CO2-neutrale gasproductie, mede omdat dit ook het 

opwerken van biogas mogelijk zou kunnen maken.  

• Bioenergie kan profiteren van de biosolar route (opwekking van brandstof met algen) maar vooral ook van 

nieuwe kennis op het gebied van katalyse en procestechnologie - de aankondiging van DSM in januari om 

met POET samen vanaf 2013 bioethanol te produceren uit oogstresten van maisplanten illustreert dit. 

Katalyse en procestechnologie zijn onderwerpen die ook centraal staan bij de ‘energiebesparing in de 

industrie’.  

• Smart Grids is een relatief nieuw onderwerp dat van belang wordt om een stabiel elektriciteitsnet te 

garanderen in aanwezigheid van sterk fluctuerende duurzame bronnen als wind en zon - hier liggen veel 

open vragen voor onder meer informatici, wiskundigen, en technische wetenschappers. Dit type onderzoek 

is ook van belang voor ‘energiebesparing in de gebouwde omgeving’ en ‘gas’.  

• Alle innovatiecontracten wijzen terecht ook op de centrale rol van maatschappelijke acceptatie en 

maatschappelijk verantwoord innoveren voor de ontwikkelingen in de energiesector - de geestes- en 

maatschappijwetenschappen bieden in deze propositie diverse nieuwe initiatieven aan om de in de IC’s 

geschetste problemen op te nemen.  

• Dwars door alle innovatiecontracten heen lopen de uitdagingen voor onderzoekers en bedrijven op 

computationeel gebied bij smart grids, quantum-chemische berekeningen van reacties, inversieproblemen, 

grootschalige multiscale simulaties, materiaalanalyse en andere vraagstukken. 
 



2 

 

 

3. Overwegingen en keuzes 

NWO (met daaronder FOM en STW) zijn goed voorbereid om door middel van een samenhangende aanpak, 

sterkere coördinatie en afstemming, betere toegankelijkheid voor het bedrijfsleven en verminderde 

versnippering de gestelde uitdagingen aan te gaan (zie ook de Strategische Agenda die het topteam I in juni 

2011 heeft aangeboden, alsmede het Strategisch Plan 2010-2015 van FOM.) 

Vanaf het begin van de oprichting van de NERA (Netherlands Energy Research Alliance) en de start van de 

topsectoren is er op goede samenwerking en afstemming van FOM, ECN en TNO-Energie geweest. Inzet is die 

banden en samenwerking te continueren. 

 

3.1 Programma's via het NWO-thema Duurzame Energie 

Het energieonderzoek dat door nagenoeg alle NWO-gebieden wordt uitgevoerd is gebundeld in het NWO-thema 

Duurzame Energie. In het kader van dit thema worden nieuwe en multidisciplinaire onderzoeksprogramma's 

opgezet in afstemming en samenwerking met alle NWO-gebieden. Belangrijke programma's die nu via dit thema 

worden ingezet voor de topsector energie zijn 'CO2-neutrale productie van brandstoffen', 'Uncertainty reduction 

in Smart Energy Systems' en 'Maatschappelijk Verantwoord Innoveren'. Het themabestuur zal ook een 

proactieve rol spelen om vanuit NWO met de kwartiermakers nieuwe initiatieven te ontwikkelen, gericht op de 

innovatiecontracten. 

 

3.2 Oprichting DIFFER en focusgroepen  

Algemene uitdaging: gefocusseerde inzet funderend energieonderzoek, nationale coördinatie en afstemming, 

toegankelijkheid voor industrie vergroten, versnelling innovatie. 

Inhoudelijke uitdaging: plasmaroute tot CO2-activatie met kracht ontwikkelen op een schaalbare en goedkope 

manier; elektrische energie opslag. 

 

DIFFER.  

De ambitie om bij te dragen aan de samenleving door versterkt in te zetten op de oplossing van het 

energieprobleem heeft NWO en FOM, dat onderdeel uitmaakt van de NWO organisatie, er reeds in 2010 toe 

gebracht om het NWO/FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen om te vormen tot een instituut voor 

funderend energieonderzoek. In april 2012 zal staatssecretaris Zijlstra de aftrap geven van het nieuwe Dutch 

Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER), dat een nationaal-coördinerende rol zal krijgen en naar de 

campus van de TU/e zal verhuizen. Het instituut heeft ook de missie om de linking pin tussen het 

onderzoeksveld en het bedrijfsleven te worden. NWO en FOM brengen hiermee hun krachtigste instrument in 

stelling voor de versterking van de topsector Energie. Met DIFFER wordt ook invulling gegeven aan het advies 

van het rapport van het topteam energie I o.l.v. Van der Veer, dat een pleidooi houdt voor een betere 

organisatiegraad en een verbetering van de regie in de onderzoeksketen. Het is opgenomen in het IC bij de lijn 

‘Solar’.  

Naast het lopende fusie-onderzoek dat via ITER.NL voor het Nederlandse bedrijfsleven de entree is voor 

contracten voor de bouw van de fusiereactor ITER in Frankrijk, zal een geheel nieuwe onderzoekslijn Solar Fuels 

en CO2-neutrale productie van brandstoffen worden opgebouwd, terwijl niet op energie gerichte 

onderzoekslijnen worden afgestoten. De nieuwe onderzoekslijn vertegenwoordigt een investering van NWO en 

FOM die oploopt tot meer dan M€ 3,1 per jaar.  

 

Energiefocusgroepen.  

Het energieonderzoek wordt ook versterkt door de oprichting van zogenaamde energie-focusgroepen, als 

satelliet van DIFFER, elk rond een internationale topwetenschapper die kansen heeft een doorbraak op zijn of 

haar gebied te forceren. De eerste twee op het gebied van 'Light management in new photovoltaic materials' 

(AMOLF) en 'Next generation organic photovoltaics' (RuG) zijn eind 2011 gestart (totale investering M€ 21,4 

voor een periode van 10 jaar) dragen bij aan het IC ‘zon’.  

FOM heeft in maart 2012 besloten een focusgroep op het gebied van Electrical Energy Storage op te zetten aan 

de TUD. Deze impuls wordt door de kwartiermaker van het IC Smart Grids verwelkomd. 
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3.2 Inzet via bestaande instrumenten van STW, CW en FOM. 

Het is van belang te benadrukken dat de reguliere instrumenten, zoals het Open Technologie Programma en de 

Perspectief Programma’s van STW, het Industrial Partnership Programme (IPP) van FOM en de programma’s van 

CW initiatieven blijven bestaan, en dat hiermee snel PPS gerealiseerd kan worden. Het recente IPP met BASF op 

gebied van magnetocalorische materialen is een goed voorbeeld (FOM-bijdrage M€ 1,2, BASF draagt evenveel 

bij). In sectie 4 worden voorbeelden gegeven van nieuwe initiatieven langs deze lijnen, gericht op de IC’s. 

 

3.3 Wat doen we nu (nog) niet? 

In veel gevallen kan een aanscherping van de wetenschappelijke uitdagingen in de verschillende IC’s de kansen 

voor inzet van NWO-middelen vergroten. Voor onderstaande onderwerpen bestaan reeds lopende programma’s, 

waarop niet extra wordt ingezet 

• Aan 'wind op zee' kan de wetenschap bijdragen door onder andere simulatie van optimalisatie van 

windmolenparken of molens; diverse individuele projecten kunnen in de toekomst wellicht gebundeld 

worden tot een meer coherent programma rond thema’s zoals geïdentificeerd in het IC Wind op Zee. 

• Winning van schaliegas via 'fracking' heeft diverse aanknooppunten.  

• Op gebied van CCS, Carbon Capture and Storage, is afvang niet alleen van belang ten behoeve van opslag, 

maar ook als stap voorafgaand aan CO2-neutrale productie van brandstoffen. CCS richt zich nu vooral op 

afvang aan grote centrales, kleinschalige afvang blijft een grote uitdaging.  

• Ook de maatschappelijke thema’s rond CO2 opslag zijn van belang. Omdat er vooralsnog geen IC CCS is, zet 

NWO ook niet op dit thema in. 

• Een eigen IC voor 'opslag van energie' zal de ruimte voor initiatieven op dit gebied voor NWO vergroten. 

Met het recente besluit van FOM een focusgroep op het gebied van elektrische energieopslag op te zetten is 

een eerste stap gezet richting de versterking van dit gebied in Nederland. 

• Op opslag van H2, waar de Nederlandse wetenschap een goede uitgangspositie heeft, wordt niet ingezet. 

• ITER.NL is de facto een IC avant la lettre, maar vooralsnog is er voor gekozen geen IC nucleair te maken. 

FOM zet het fusieonderzoek op het huidige niveau door, en blijft participeren in ITER.NL, juist ook vanwege 

het belang voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor ITER zelf, waarin Nederland en de Nederlandse 

overheid participeert. Uiteraard vormt het fusieonderzoek geen onderdeel van deze propositie. 

 

3.4 Bijzondere toekomstige initiatieven met verzoek om bijdrage vanuit de topsector 

Het energiethema spreekt veel onderzoekers aan, maar het aantal wetenschappelijk onderzoekers op het gebied 

van energie is nog veel te laag. Om de onderzoeksbasis voor energie in met name de fysisch georiënteerde 

wetenschappen in ons land te verstevigen heeft FOM het programma Young Energy Scientist (YES!) in 2010 

ingesteld, dat specifiek gericht is op net gepromoveerd onderzoekstalent. Echter, er zijn binnen de Nederlandse 

academia gevestigde onderzoekers die hun sporen elders bewezen hebben en nog geen ervaring hebben met 

energieonderzoek, maar wel de switch naar onderzoek gericht op de topsector Energie willen maken als daar 

mogelijkheden voor zijn. NWO wil graag een Scientists for topsector Energy programma instellen om dergelijke 

onderzoekers in staat te stellen hun talent op de energiesector te richten. Te denken valt aan steun voor enkele 

jaren voor opbouw van een nieuwe onderzoeksrichting, op grond van een voorstel dat geëvalueerd wordt door 

een brede commissie met ook industriële leden. Voor dit plan is een extra bedrag van M€ 12-15 nodig. 

 

3.5 Van IC’s naar NWO-programma’s en calls 

Uitgangspunt van NWO, zoals dat ook bevestigd is in overleg met OCW en EL&I, is dat bij het toekennen van 

NWO-middelen vastgehouden wordt aan de gebruikelijke kwaliteitseisen en beoordeling in competitie, door 

middel van (open) calls rond thema’s die aansluiten bij de topsectoren. Beoordeling van voorstellen of hele 

programma's door referees en of een panel maakt hier vaak onderdeel van uit. Dit is de manier om het veld en 

de kennisinstellingen te mobiliseren. Uiteraard zullen de kwartiermakers van de IC’s bij de uitwerking van de 

calls en programma’s een cruciale rol spelen, in samenspraak met vertegenwoordigers van het NWO-

themabestuur Duurzame Energie. Immers vaak is een inhoudelijke vertaalslag nodig om van de IC’s tot 

programma’s te komen; brainstorm bijeenkomsten met het wetenschappelijke veld om te komen tot scherper 
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gedefinieerde vragen en projecten dragen hiertoe bij. Vanuit NWO zullen in 2012 dergelijke bijeenkomsten 

worden geëntameerd. De NWO-propositie biedt immers ook ruimte voor thematische programma’s voortkomend 

uit deze bijeenkomsten. Verschillende kwartiermakers benadrukken ook de behoefte aan een makelaarsrol van 

NWO, het in contact brengen van de opstellers van de IC’s met wetenschappers in relevante gebieden, om te 

komen tot identificatie van gemeenschappelijke interesses en expertises om te komen tot invulling van 

wetenschappelijke programma’s. 

 

3.6 De NWO-propositie voor de topsector energie 

De concrete inbreng van NWO voor 2012 en 2013 in de topsectoren op het gebied van energieonderzoek is M€ 

53 waarvan M€ 41,5 direct wordt toegerekend aan de topsector energie en M€ 11,5 aan de topsector Chemie. 

Daarnaast zijn er nog veel lopende NWO-programma’s op energiegebied. De totale omvang hiervan is ongeveer 

M€ 10 per jaar. Zie figuur onderstaande figuur. 

 
De NWO-middelen (M€) voor energieonderzoek 2012 – 2013: lopende programma’s en NWO-propositie 
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In onderstaande tabel worden de nieuwe programma's (M€ 53,0) op het gebied van energie toegelicht. 

 

Topsector Energie: concrete acties voor 2012-2013 

Relatie met 

Innovatiecontract 

Raakvlak 

met andere 

topsectoren 

Activiteit PPS NWO inzet 

(M€) 

programma met Shell, 

relevant voor vrijwel 

gehele topsector 

HTSM, Chemie 

ICT roadmap 

Challenges in 

Computational Sciences 

for energy research 

Zie sectie 4.1.1 

Programma niveau 5,2 

Smart Grids, 

Energiebesparing 

Gebouwde Omgeving1  

Nee 

Uncertainty Reduction in 

Smart Energy Systems 

zie sectie 4.2.1 

Programma niveau 4,5 

Energiebesparing 

Geb omgeving2  

Energiebesp in de 

Industrie3  

HTSM 

Magneto-Calorische 

warmtepompen 

Zie sectie 4.4.1 

 Programma niveau 1,2 

Smart Grids/opslag4 Nee 

Electrical energy storage 

(focusgroep) 

Zie secties 3.2, 4.2.3 

Waarschijnlijk t.z.t. 1,0 

Energiebesparing in 

de industrie5,  

Bioenergie6 

Chemie 

TA procestechnologie en  

TA veiligheid 

Zie sectie 4.5 

projectniveau 

2,25 

(wordt gerekend  

onder chemie) 

Bioenergie7 

Chemie 

Biobased 

economy 

Chemo/bio/thermo 

biorefinery programma 

(3), programma met 

Brazilië (3), TA Biomassa 

(1,75), STW progr (1,5) 

Zie sectie 4.8 

Programma niveau 

9,25 

(wordt gerekend 

onder chemie) 

Zon8, Bioenergie, Gas 

(Power2Gas) 
HTSM, Chemie 

Programma CO2 neutrale 

productie van 

brandstoffen  

Zie sectie 4.3.1 

Deels PPS, deels 

Programma niveau 
5,5 

Zon9 HTSM, Chemie 

Focusgroup Next 

Generation Organic 

Photovoltaics 

Zie sectie 3.2 

Nee 1,0 

Zon10 HTSM 
Focusgroep Light 

Management in New 
Nee          3,2 

                                                 
1 Zie bijvoorbeeld pagina 22. 
2 Zie bijvoorbeeld pagina’s 23 en 49. 
3 Zie bijvoorbeeld pagina 42. 
4 Zie bijvoorbeeld pagina 5 en 50. 
5 Zie bijvoorbeeld pagina’s 18-21, 31-36. 
6 Zie bijvoorbeeld pagina’s 23-27 en 49-58. 
7 Zie bijvoorbeeld pagina’s 25 en 26. 
8 Zie bijvoorbeeld pagina 11. 
9 Zie bijvoorbeeld pagina 14. 
10 Zie bijvoorbeeld pagina’s 14, 39 en 44. 
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Photovoltaic Materials 

Zie sectie 3.2 

Zon8 HTSM 
Bijdrage DIFFER 

Zie sectie 4.3.1, 4.3.2 
Project niveau 1,5 

Topsectorbreed 

(diverse IC’s) 

Agro & Food, 

LSH, 

Tuinbouw 

Programma 

Maatschappelijk 

Verantwoord Innoveren 

Zie sectie 4.1.2 

Project niveau 
0,4 (totaal budget 

MVI 1,4M) 

Energieb. Industrie nee 

Innovaties in de 

procestechnologie11 

Zie sectie 4.5 

nee pm 

Topsectorbreed 

(diverse IC’s) 
nee 

Bijdrage CWI: 

computational sciences, 

energienetten, wind 

zie sectie 4.1.5 

Nee 1,5 

Nader uit te werken 

o.m. Energiebesparing 

in de Industrie,  

Energiebesparing in 

de Gebouwde  

Omgeving 

Afhankelijk 

van 

onderwerp: 

Chemie, HTSM 

Nieuwe IPP's en 

Perspectiefprogramma's 

voor energieonderzoek  

- THeMA (proces-

technologie)12 

- followup Heterogene-ous 

Bubble Flow13 

- stromingsleer, 

responsive materials en 

toepassing warmte-pomp 

in gebouwde omgeving14 

-rol en functie van 

energienetten tijdens en 

na de energietransitie 

naar smart grids 

Zie sectie 4.1.3, 4.5 

Programma niveau 8,0 

t.z.t. te bepalen Nee 

Verwachte bijdrage uit 

talent programma's en 

overige bottom-up 

onderzoeksprogramma's 

Zie sectie 4.1.4, 4.6 

Soms project 

niveau 
8,5 

Totaal 53,0 

Totaal zonder cross-overs 41,5 

 

 

                                                 
11 Programma in ontwikkeling sinds de IC’s bekend zijn gemaakt. NWO-MaGw mikt op een omvang van M€ 1. 

Overleg over dit programma met trekker IC is gestart. 
12 Belangrijke thema geïdentificeerd door Jongsma, trekker IC Energiebesparing in de Industrie. THeMA staat 

voor Transport of Heat and Mass & Conversion Processes – towards sustainable multiphase applications. 
13 Er is een IPP-voorstel ‘Heat and Mass Transfer and Phase Transitions in Dense Bubbly Flows’ in 

voorbereiding, relevant voor procestechnologie (IC Energiebesparing in de Industrie). 
14 Deze thema’s zijn door de trekker Miedema van Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving in een 

document en telefoongesprek met Van Saarloos aangemerkt als meest kansrijk voor toekomstige IPP’s of STW 

programma’s. Vervolgafspraken zijn gemaakt voor verdere exploratie van deze thema’s. 
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De bovenstaande tabel bevat nieuwe initiatieven. Daarnaast investeert NWO in 2012-2013 als uitvloeisel 

van reeds voor 2012 gestarte activiteiten en indicatief bedrag van 19,2 M€ (op kasbasis) in onderzoek 

dat relevant is voor de topsector Energie. Dit cijfer is inclusief uitgaven voortkomend uit tijdelijke 

activiteiten die grotendeels zijn gefinancierd met tijdelijke extra middelen die NWO voor deze doeleinden 

heeft ontvangen van OCW, andere departementen en derden. Deze middelen zijn tijdelijk en aflopend. 

 

 

4. Toelichting bij de nieuwe NWO-programma's in de propositie 

Hieronder volgt een toelichting van de programma's die NWO zowel topsectorbreed als in de specifieke IC's voor 

2012-2013 inbrengt. Financiële omvang, en raakvlakken alsmede de verwijzingen naar de specifieke IC's zijn 

opgenomen in bovenstaande tabel. 

 

4.1 Topsectorbrede initiatieven. 

NWO is voornemens te investeren in een aantal initiatieven die van belang zijn voor de gehele topsector 

energie; meerdere initiatieven zijn zelfs topsector overstijgend. 

4.1.1 Shell-NWO programma Computational Sciences for energy research 

Inhoudelijke uitdaging: exploratieonderzoek loopt tegen diverse computationele grenzen aan, zowel door 

massieve data, als door behoefte aan slimmere analyses van stroming in poreuze media, 

materiaaleigenschappen en inversieproblemen. 

In het kader van de versterking van de samenwerking met Shell en van het energieonderzoek in Nederland, 

gaan NWO en FOM komen tot een gezamenlijk programma met Shell rond inhoudelijke uitdagingen op het 

gebied van computational science for energy. Shell zal de opleiding van 75 Indiase promovendi in Nederland 

financieren, terwijl NWO de infrastructuur op het gebied van de computational science in Nederland versterkt 

(aan universiteiten en instituten, en mogelijk bij SARA). Gedurende vijf jaar zullen calls voor voorstellen rond de 

thema’s worden geopend. Van belang is te benadrukken is dat dit programma relevant is voor vrijwel alle 

innovatietafels binnen de topsector energie, zoals door de kwartiermakers bevestigd is. Bovendien zal dit 

programma ook de samenwerking van de academische wereld met Shell-onderzoek in Nederland en met 

energieonderzoek in India versterken onder andere via gezamenlijke workshops en betrokkenheid bij specifieke 

projecten.  

De investering van NWO in dit programma hangt als volgt samen met die van Shell: 

− Shell investeert M€ 20 voor promotieposities voor Indiase promovendi op gebied van de computational 

sciences for energy research. Hiermee worden de promoties volledig betaald door Shell. Projecten 

worden door Nederlandse onderzoekers gedefinieerd. Relevant voor vrijwel alle IC’s. 

− Vanuit diverse NWO-middelen is inmiddels M€ 5,2 van de benodigde M€ 6,7 gecommitteerd voor 

versterking van de computational science infrastructuur aan Nederlandse onderzoekinstellingen (M€ 0,7 

per jaar over de looptijd van 8 jaar).  

− Shell draagt in totaal M€ 4 (naast de bovengenoemde M€ 20) bij voor promotieplaatsen in de NWO-

programma’s “Uncertainty reduction in Smart Energy Systems” (M€ 2) en “CO2 neutrale productie van 

brandstoffen” (M€ 2). Deze programma's zijn onderdeel van respectievelijk het IC Smart Grids, het IC 

Power2Gas en het IC Zon. 

− NWO zet in 2012/2013 M€ 10 in voor de twee hierboven genoemde NWO-programma’s. Dit zijn dus 

geen Shell-programma’s! 

− In overleg van Shell en NWO met het topteam zijn goede afspraken gemaakt om het computational 

science programme af te stemmen met de IC's, door betrokkenheid van kwartiermakers en een 

vertegenwoordiger van het topteam. Het programma is inmiddels geaccordeerd door het topteam. 

 

4.1.2 programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van NWO-GW 

Inhoudelijke uitdaging: hoe combineren we de energietransitie met maatschappelijk verantwoord innoveren? 

Hoe optimaliseren we draagvlak voor de veranderingen?  
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Binnen alle IC’s is het belang van maatschappijwetenschappelijke vragen en van Maatschappelijk Verantwoord 

Innoveren (MVI) benadrukt. NWO-GW zal in 2012 een aparte pilot call op het gebied 'Maatschappelijk 

Verantwoord Innoveren - Ethische en maatschappelijke verkenning van wetenschap en technologie’ uitzetten, 

gericht op de topsectoren Energie, Agro/food en/of tuinbouw en Life Science and Health. Voor het Energie-deel 

is M€ 0,4 beschikbaar. Pilots zullen voorjaar 2012 uitgewerkt worden in overleg met de kwartiermakers van de 

IC’s. 

 

4.1.3 Nieuwe FOM-IPPs en STW-Perspectiefprogramma's voor energieonderzoek 

Dit betreft een reservering van M€ 8,0 voor energierelevant onderzoek dat via de PPS-constructies van FOM en 

STW moet worden gerealiseerd. Een aantal programma's zijn reeds in ontwikkeling zoals 'Transport of Heat and 

Mass & Conversion Processes – towards sustainable multiphase applications' (THeMA) en 'Heat and Mass 

Transfer and Phase Transitions in Dense Bubbly Flows' - beiden relevant voor het IC- Energiebesparing in de 

Industrie. Maar ook andere onderwerpen zoals 'Joint Solar Programme III', 'rol en functie van energienetten 

tijdens en na de energietransitie naar smart grids' of 'toepassing van responsieve materialen in de gebouwde 

omgeving' zijn mogelijk. 

 

4.1.4 Bijdrage uit talentprogramma's en overige bottom-up onderzoeksprogramma's 

Energieonderzoek trekt steeds meer jong talent. Ongetwijfeld zullen er in 2012/2013 energieonderzoekers via 

de talentprogramma’s zoals de vernieuwingsimpuls gesteund worden, zoals er ook nu 2 jonge onderzoekers met 

VENI grants binnen het IC Wind op Zee werken. Dergelijke toekenningen zullen achteraf aan de topsector 

worden toegekend. 

 

4.1.5 Bijdrage CWI 

Het Centrum voor Wiskunde en Informatica is het expertisecentrum voor de analyse van complexe modellen en 

computing. Deze expertise wordt ingezet voor onder andere de oplossing van vraagstellingen in het 

energieonderzoek. Belangrijke onderwerpen die raken aan de topsector energie zijn 'energienetten' en 

'windenergie'.  

4.2 IC Smart Grids 

De kwartiermakers van deze IC zijn van mening dat het Computational Science programma met Shell een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan het Smart Grids onderzoek. Ook deze trekker zal daarom betrokken 

worden bij de nadere uitwerking van dit programma. Smart Grids wil graag een pilot doen van het MVI-

programma, en zal daarom ook betrokken worden bij het overleg hoe de pilots gedefinieerd en uitgevoerd 

worden. De andere concrete programma's die NWO inbrengt voor het IC-Smart Grids zijn:  

4.2.1 NWO-programma Uncertainty reduction in Smart Energy Systems 

Inhoudelijke uitdaging: ontwikkeling van nieuwe energiesystemen en methodes die leiden tot energiebesparing 

en de energietransitie naar een grid met variërende decentrale opwekking; wat accepteert de maatschappij wel 

en niet in de transitie?   

In het kader van de hierboven en in de innovatiecontracten geformuleerde uitdagingen heeft NWO een 

gefocusseerd programma Uncertainty reduction in Smart Energy Systems uitgewerkt (totaal NWO-bijdrage M€ 

5). Dit programma legt de basis voor het fundamenteel onderzoek binnen het innovatiecontract ‘Smart Grids’. In 

2012 zal een call for proposal worden uitgebracht onder het NWO-thema Duurzame Energie. 

Benadrukt moet worden dat de maatschappijwetenschappen (NWO-MaGw) nauw betrokken zijn bij dit 

programma en dat het breder is dan het onderwerp Smart Grids: immers systeemanalyse en maatschappelijke 

acceptatie is ook een duidelijk thema binnen dit programma. NWO zal voorjaar 2012 in overleg treden met de 

relevante kwartiermakers om de definitieve call for proposals uit te werken. Mogelijk wordt een andere naam 

gekozen die de breedheid van het programma en de aansluiting bij de topsector beter over het voetlicht brengt. 

Het NWO-programma ‘Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems’ geeft veel ruimte voor projecten binnen 

het IC Smart Grids. Dit programma heeft ook goede aansluiting bij het IC Energiebesparing in de Gebouwde 

Omgeving. 
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Shell investeert M€ 2 in dit programma die conditioneel gekoppeld is aan de Shell investering van M€ 20 in het 

NWO-Shell programma Computational Sciences for energy research. 

 

4.2.3 Focusgroep 'Electrical energy storage' 

Inhoudelijke uitdaging: ontwikkeling van electrochemische opslagmethoden en materialen met de best 

mogelijke energiedichtheden gebaseerd op Li-ion, Li-air en Li-sulfur en tevens goedkope en grootschalige opslag 

technologie gebaseerd op Na en Mg. 

FOM heeft besloten om in samenwerking met de TU-Delft te investeren in de oprichting van een focusgroep op 

het gebied van materialen voor elektrische energieopslag. De groep zal voor een duur van 10 jaar worden 

gevestigd aan de TUD. De beoogde focusgroepleider is een internationaal topwetenschapper werkt op dit 

moment nauw samen met grote industriële partners uit de automotive en chemische industrie. (totale 

FOM/NWO bijdrage: M€ 5, matching van eenzelfde bedrag door de TUD) 

Het IC Smart Grids benadrukt het belang van ‘opslag’ voor het Smart Grids thema, en de oprichting van een 

focusgroep ‘Electrical Energy Storage’ wordt daarom ondersteund door dit IC. 

 

4.3 IC Gas 

Het IC Gas hoopt vooral op bijdragen vanuit de wetenschap op gebied van systeemaanpak en intelligente 

systemen, de maatschappelijke component (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en 

maatschappijwetenschappen) en op gebied van Power2Gas. Het NWO-programma Smart Energy Systems sluit 

nauw aan bij de eerste twee onderwerpen, hier liggen goede mogelijkheden voor projecten binnen dit IC.  

De concrete inbreng van NWO in het IC-Gas is:  

 

4.3.1 Programma CO2 neutral production of fuels ('Solar Fuels') 

Inhoudelijke uitdaging: ontwikkel efficiënte methodes om CO2 direct of met electrische energie om te zetten in 

brandstof (gas of vloeibaar). Snelle evaluatie van feasibility.  

In het kader van de hierboven en in de innovatiecontracten geformuleerde uitdagingen is binnen het NWO-

thema Duurzame Energie een programma CO2-neutral production of fuels uitgewerkt (totaal NWO-bijdrage M€ 

7). Dit zal leiden tot nationaal programma op dit gebied gecoördineerd vanuit DIFFER, waarbij het universitaire 

onderzoek en dat van DIFFER elkaar versterken. De precieze thema's waarop binnen dit programma vanuit 

verschillende disciplines gezamenlijk zal worden ingezet zal in 2012 in brainstormsessies met wetenschappers 

en bedrijfsleven worden bepaald. Dit programma haakt tevens aan bij het IC- zon en de topsector HTS&M.  

Het onderwerp ‘Power2Gas’ van het IC Gas is door het topteam als speerpunt aangemerkt. De nieuwe 

onderzoekslijn van DIFFER en het NWO-programma ‘CO2 neutrale productie van brandstoffen (Solar Fuels)’ 

zullen hier direct op inspelen – NWO treedt op korte termijn met de trekkers van Power2Gas in overleg om de 

aansluiting van dit onderdeel met het voorgenomen NWO-programma af te stemmen. Ook Alliander investeert 

M€ 1 in deze onderzoekslijn van DIFFER, om op korte termijn tot een Power2Gas demonstratiemodel te komen.   

Shell investeert M€ 2 in dit programma die conditioneel gekoppeld is aan de Shell investering van M€ 20 in het 

NWO-Shell programma Computational Sciences for energy research. 

 

4.3.2 bijdrage DIFFER 

Op het nieuwe FOM-instituut DIFFER zal een geheel nieuwe onderzoekslijn Solar Fuels en CO2-neutrale productie 

van brandstoffen worden opgezet. Dit instituut zal een centrale rol hebben in de uitvoering van bovengenoemd 

programma en de bouw van een pilot reactor voor Alliander. 

 

4.4 IC Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving 

Binnen de door NWO ondersteunde onderzoekslijnen is met name op een drietal gebieden expertise is die 

relevant is voor dit IC: stromingsleer en nanofluids, materialen waaronder responsieve materialen en magneto-

calorische materialen ten behoeve van warmtepompen (relevante kennis bij FOM via recent IPP met BASF), en 

adaptieve sensornetwerken. Dit laatste thema valt binnen het voorgenomen NWO-programma ‘Uncertainty 
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Reduction in Smart Energy Systems’ (sectie 4.2.1). NWO, STW en FOM zullen experts uit de materialenwereld 

en de stromingsleer bijeenbrengen met de vertegenwoordigers van het IC om relevante onderzoeksthema’s en 

expertise te identificeren met het oog op mogelijke STW-programma’s en FOM-IPP’s. 

De concrete inbreng van NWO in het IC-Gebouwde Omgeving is: 

 

4.4.1 IPP Magneto-calorische warmtepompen 

Inhoudelijke uitdaging: magneto-calorische materialen optimaliseren, integratie richting energiearme 

warmtepompen 

Er is vanuit het IC veel belangstelling om op de expertise in het huidige FOM-IPP met BASF op het gebied van 

de magneto-calorische materialen voort te bouwen. Relevante onderzoekers uit het veld zullen dit jaar bijeen 

worden gebracht met de trekkers van dit thema, voor de formulering van specifieke projecten en samenwerking 

met bestaande inspanningen. 

 

4.5 IC Energiebesparing in de Industrie 

Het Computational Science programma met Shell (sectie 4.1.1.) draagt bij aan bij dit IC. Procestechnologie 

wordt ondersteund via diverse programma’s toegerekend aan de topsector Chemie. Onderzoekers uit deze 

sector hadden al enige tijd plannen voor twee voor dit IC relevante FOM-IPP’s,, 'Transport of Heat and Mass & 

Conversion Processes – towards sustainable multiphase applications' (THeMA) en 'Heat and Mass Transfer and 

Phase Transitions in Dense Bubbly Flows'. De concretisering van deze programma’s wachtte tot nu toe vooral op 

bijdragen uit het bedrijfsleven – hopelijk stimuleert de RDA+ regeling bedrijven hieraan bij te dragen, zodat 

deze programma’s dit jaar met het IC uitgewerkt en gestart kunnen worden.  

De concrete inbreng van NWO in het IC-Energiebesparing in de Industrie is: 

 

4.5.1 Innovaties in de procestechnologie 

Inhoudelijke uitdaging: versnellen van innovatie in de procestechnologie middels sociaal wetenschappelijk 

onderzoek.  

Identificatie van innovatie ‘drivers’ op macro-, meso en microniveau van socio-technische ecosystemen die 

innovatieve activiteiten en hun resultaten empirisch beïnvloeden.  Bepalen welke drivers in welke mate kunnen 

worden beïnvloed door diverse interventies en het opzetten van veldexperimenten om interventies te testen op 

hun versnellingsresultaat. Het onderzoek zal aansluiten op de praktijk van procestechnologie zodat er onder 

andere gebruik zal worden gemaakt van veilingen, business games, prijsvragen en ideevorming op interne 

bedrijfsmarkt, maar ook extern.  

In dit programma werkt NWO-MaGW samen met het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Via 

het ISPT hebben onderzoekers toegang tot een groot netwerk van bedrijven. De looptijd van het programma is 

vijf jaar. 

 

4.5.2 TA procestechnologie en TA veiligheid (Topsector Chemie) 

Een belangrijke investering van NWO in het onderwerp van deze innovatietafel loopt via de NWO-bijdrage aan 

het TA procestechnologie en TA veiligheid die onderdeel van de topsector Chemie zijn. Zie aldaar voor meer 

informatie. 

 

4.6 IC Wind op Zee 

Vanuit het IC is er vooral behoefte is aan fundamenteel onderzoek aan turbulentie, turbines, en 

systeemintegratie. Op dit moment is er geen concreet nieuw programma specifiek op het IC Wind op Zee in de 

NWO-proposite opgenomen. Er zijn in veel mogelijkheden voor fundamenteel onderzoek op dit gebied maar 

deze zullen (in afstemming met ECN) nader moeten worden gespecificeerd. Via de talentlijn van NWO lijken er 

ook goede mogelijkheden, er zijn thans twee jonge onderzoekers met een VENI grant werkzaam op dit gebied. 
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4.7 IC Zon 

Samenwerking met en inzet van FOM-AMOLF wordt op meerdere plaatsen als cruciaal aangemerkt in het IC-

Zon. Het IC schetst in ruwe lijnen mogelijke projecten die de basis kunnen vormen voor een mogelijk IPP ‘Joint 

Solar Programme III’ in vervolg op het thans lopende programma JSP II. De genoemde instrumenten van NWO, 

FOM, STW (totale omvang M€ 7,5 genoemd in de propositie) of de grote brede HTSM-call die zal worden 

uitgebracht binnen de topsector HTSM bieden hiertoe ruime mogelijkheden. 

 

4.8 IC-Bioenergie 

Via de topsector Chemie wordt via meerdere lijnen krachtig ingezet op de IC-Bioenergie. Zie de Chemie 

propositie voor verdere details. 
 

Contactpersoon / meer informatie 

Dhr. dr. W. van Saarloos, directeur FOM/NWO Natuurkunde 
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