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Onderwerp: advies biobased economy

Geachte voorzitter en leden van de Statencommissie,

Hierbij ontvangt u een advies op het door de AFLO behandelde themaonderwerp:

biobased economy.

Bijgaand advies hebben we tevens voorgelegd aan het college van GS. We hebben

hen gevraagd om voor onze eerstvolgende vergadering, op 27 januari 2012, aan de

AFLO te laten weten watzij, zowel inhoudelijk als procesmatig, met bijgaand advies

willen gaan doen.

Hoogachtend,

/_
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BIOBASED ECONOMY

Een advies van de AFLO

Aanleiding
De Biobased Economy mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling van

wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers. Biomassa is het basismateriaal voor voedsel,

constructiemateriaal, vezels, chemische producten en wordt ook nog als energiedrager
gewaardeerd.

Doelen
Op rijksniveau is een interdepartementaalwerkprogramma samengesteld, gericht op een op

biomassa gebaseerde economie. Recent (14 juni 201 1) is het rapport " Een punt op de horizon" I

verschenen. ln dit rapport wordt vanuit 6 topsectoren een aanzet gepresenteerd voor een

intersectoraal Businessplan Biobased Economy. Deze topsectoren zijn chemie, agrofood,

tuinbouw incl" uitgangsmaterialen, logistiek, energie en water. Als belangrijke doelen worden

genoemd:

- groene grondstoffen (voor chemie en materialen);

- veiligevoedselvoorziening;
- het sluiten van kringlopen;
- efficiënte en geïntegreerde landbouw/industriesystemen.

Om deze doelen te kunnen waarmaken moet aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan,

waaronder een passend fiscaal regime, financieringsmogelijkheden, innovatieve spirit en een hoge

kwaliteit van kennisinstellingen.

Naast technische ontwikkelingen c.q. oplossingen is het nodig om aandacht te geven aan

infrastructuur, logistiek en marktontwikkelingen. Daarnaast zullen er veranderingen in

overheidsregulaties nodig zijn, omdat de huidige regelgeving vooral oliegebaseerd is. O.a. worden

de regelgeving voor agrarische mest- en reststoffen in het rapport genoemd (hergebruik van

mineralen uit biomassa zoals struviet (fosfaat) en digestaat). Ook de doorlooptijd van (o.a.

provinciale) vergunningverlening wordt als belangrijk zorgpunt in het rapport genoemd.

Aandacht op regionaal niveau
Naast de aandacht van het rijk wordt op regionaal niveau de interesse voor de ontwikkeling van

een 'groene' economie steeds groter. Ook in Noord Nederland wordt druk gewerkt aan het in kaart

brengen van de mogelijkheden van de Biobased Economy voor een - op duurzame basis

georiënteerde noordelijke economie.



Er is een (voorlopige) roadmap Biobased Economy voor Noord Nederland 2. Hierin zijn de
volgende doelstell ingen geform uleerd :

- vergroening van bestaande producten en processen;

- identificeren van nieuwe productmarkt combinaties op snijvlak van agro, food, papier en

chemie;
- bioraffinage en het sluiten van ketens.

De provincie Drenthe heeft als belangrijke vergunningverlener in dit traject een eigen rol in te
vervullen.

Drentse aanpak
Specifiek op Drenthe gericht kan worden geconstateerd, dat in deze provincie recent is
geïnventariseerd welke (onderzoek)initiatieven al aanwezig zijn en waar de kansen op
ontwikkeling van de groene economie groot zijn.

Het cluster chemie in ZO Drenthe en vooral in Emmen is als zeer interessant en kansrijk
gekwalificeerd. De technologiekennis op het terrein van de kunstvezels is groot en vervanging van
oliegebaseerde grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen is een realistísche optie.

Ook op andere onderdelen van de groene economie worden vorderingen gemaakt met kansen
binnen de provincie Drenthe:

- groen gas door vergisting van reststoffen/afual op agrarische bedrijven;
- fundamenteel onderzoek bij de universiteit Wageningen is onder meer gericht op het door

planten produceren van bouwstenen voor de chemische industrie. Een voorbeeld daarvan
is de productie van het organisch zuur itacon en het aminozuur lysine in aardappelplanten.
Dit zijn beide belangrijke platformchemicaliën;

- onderzoek naar de mogelijkheden die de algenteelt biedt.

Ervan uitgaande dat de ontwikkeling van nieuwe producten en processen binnen een afzienbare
termijn economisch belangrijke kansen gaat bieden is de vraag -overeenkomstig het topsectoren
rapport - of naast alle reeds geëntameerde onderzoeken er ook voldoende aandacht wordt
besteed aan de noodzakelijke ruimtelijke en milieutechnische randvooruaarden, waarbinnen deze
groene economie zich kan manifesteren.

Toekomstbeeld
De mogelijke verschijningsvormen van biobased activiteiten zullen in de komende jaren in kaart
gebracht moeten worden. Omdat het veelal om lokale en niet onderling afgestemde initiatieven
gaat kan voor de provincie een rol weggelegd zijn om dit soort activiteiten te coördineren en

eventueel te regisseren richting nationale programma's. Maar ook kan de provincie een bijdrage
leveren aan regionale c.q. lokale initiatieven door zich op de hoogte te stellen van de nationale
programma's en ontwikkelingen en de mogelijkheden daarin te vertalen naar de Drentse situatie.

Door de Kamer van Koophandel Noord Nederland is een opdracht gegeven aan de economische
faculteit van de universiteit Groningen om een rapport uit te brengen over de kansrijkheid van
clusterbeleid. Ook is gevraagd om eventuele bottlenecks op vergunninggebied in kaart te brengen
Het rapport hierover zal binnenkort verschijnen.

De AFLO is van mening, dat er op korte termijn aandacht van het provinciaal bestuur nodig is om

vragen op ruimtelijk en milieutechnisch gebied binnen de Biobased Economy tijdig te kunnen
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beantwoorden en - zo nodig- ook tijdig maatregelen te kunnen treffen om zo geen kansen te

missen op het realiseren van economisch interessante en duurzame activiteiten.

De AFLO adviseert het provinciebestuur het volgende:

De AFLO adviseert de provincie om de eigen rol verder in kaart te brengen

Te denken valt hierbij aan het volgende:
- vraagstukken op ruimtelijk en milieugebíed, zoals nieuw benodigde ruimte voor de

productie en vervoer van groen gas (buisleidingen, vergisters);

- vragen over de ruimtelijke consequenties van de industriële voorverwerking van biomassa

op een agrarisch bedrijf. Passen dergelijke activiteiten in de vigerende

bestemmingsplannen?;
- het coördineren en regisseren van onderlinge afstemming van veelal lokale initiatieven;

- het leveren van een bijdrage aan lokale en/of regionale initiatieven door ontwikkelingen en

mogelijkheden uit nationale programma's te vertalen naar de Drentse situatie.

Dit advies is vastgesteld in de vergadering van de AFLO op 9 november 2011

r. Het rapport: Een punt op de horizon. Aanzet voor een intersectoraal Businessplan Biobased Economy, van de werkgroep

Businessplan Biobased Economy, bestaande uit leden van de Topsectoren Chemie, Tuinbouw en Uitgangsmateriaal,

Agrofood, Energie en Life Sciences, 14 juni 201 1.
2. Deze roadmap is nog in concept, hij wordt gemaakt onder redactie van de NOM.
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