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Onderwerp: Reactie op advies Biobased Economy

Geachte leden van de AFLO,

Allereerst danken wij u voor de toezending van uw advies rond de Biobased Economy
(BBE). ln uw advies vraagt u aandacht voor de ruímtelijke en milíeutechnische conse-
quenties van de BBE en adviseert u de provincie haar eigen rol op dit vlak verder in
kaart te brengen.

Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden díe de BBE biedt. Vanuít diverse beleidsvel-
den ontplooien wij al geruime tijd activiteiten die BBE-gelieerd zijn. Zowel in meer
strategische zin als in de vorm van concrete projecten. Denk bijvoorbeeld aan biogas-
projecten in het kader van het programma Klimaat en Energie. Maar ook initíatieven
op het vlak van land- en tuínbouw, chemie, etc. Ook nu lopen er diverse ontwikkelin-
gen waarbij wij actief betrokken zijn. Voorbeelden hiervan zijn het TNTERREG-project
agrobiopolymeren, het majeure INTERREc-project Groen Gas, en de realisatie van
een kenniscluster vezelchem ie.

Op dit ogenblik zijn zowel bínnen Europa als Nederland allerlei ontwíkkelingen op het
gebied van BBE gaande. Als Noorden én provincie willen wij híerbij aansluiten. Dit
vereist een visie rond de regionale inrichting van de BBE. Op noordelijk níveau zal de
nog op te stellen ruimtelijk-economische visie als belangríjke kapstok functioneren.
Om een goede provinciale inbreng te kunnen leveren is het gewenst dat ook de pro-
vincie Drenthe haar visie vasflegt.
Dat is voor ons aanleiding geweest om de vervaardíging van een dergelijke beleídsvi-
sie BBE te initiëren. ln deze visie willen wij in kaart brengen wat Drenthe juist zo sterk
maakt op het gebied van de BBE, welke strategische keuzes wij willen maken, welke
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partUen daarbij betrokken zijn en vooral ook welke rol wij als provinciale overheid
daarbij willen vervullen.
En dan raken we tegelijkertijd een belangrijk aspect van uw advies, waarin u de pro_
víncie adviseert haar eigen rol verder in kaart te brengen. Deze beleidsvisie zal daar
verder invulling aan geven. Neemt niet weg dat we middels deze brief alvast in willen
gaan op de ruimtelijke en milieutechnische vraagstukken die in uw advies centraal
staan' Hiermee raken we vooral de voorwaardenscheppende rol die de provincie ver-
vult als het om de BBE gaat.

Vraagstukken op ruimtetiik en mitieugebied zoals nieuwe benodigde ruimte voor deproductie en vervoer van groen gas (buisteidingen en vergisters).
De uitvoering van deze vraagstukken pakken we op binnen het nieuwe programma
klimaat en energie. om van de productie van Groen Gas interessante businesscases
te maken, moeten die op enige schaartot stand worden gebracht. Daarnaast moet
groen gas worden afgezet in een markt waarin de hoogst haalbare toegevoegde
waarde wordt bereikt. We zetten in op clustering van productie, centrale reiniging en
opwerking van biogas en vervolgens transport en centrale invoering in het regionale of
landelijke gasnet (zie omgevingsvisie Kaart I (energie-infrastructuur) voor het gas-
netwerk) enlof afzet in de mobiliteit. waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van be_
staande leidingen. Dit betekent dat provinciaal niet wordt ingezet op het stimuleren
van relatief kleine lokale vergistingsinstallaties op boerenerven. Hiervoor is het be-
leidskader co-vergistingsinstallaties in 2006 ontwikkeld. Dit type ínitiatieven wordt ech-
ter niet ontmoedigd en zijn (zonder provinciale stimulering) wel mogelijk waar de ruim-
telijke kaders het toelaten.

Provi nci al e reg elgevi ng
ln uw advies benoemt u tevens het feit dat (o.a. provinciare) regergeving een berang_
rijk zorgpunt zou zijn. u put daarbij uit een landelijk rapport @àn punt op de horizon,
2011) dat geen regionale differentiatie kent. wíj hebben vooralsnog geen enkele indi-
catie dat de Drentse regelgeving momenteel de realisatie van biobased initiatieven ín
de weg zou staan.
Dat neemt niet weg dat wij het berang van dit aspect erkennen. Daarom zijn wij nu
betrokken bij een initiatief van de Kamer van Koophandel gericht op vermindering
regeldruk' De mogelijkheden om in Drenthe te komen tot een 'experimenteerruimte
vermindering regeldruk'worden verkend. ln essentie gaat het om de uitwerking van
een dergelijke zone waar (potentieer) beremmerende regergeving is aangepast, om
daarmee de ontwíkkeling van een biobased economy te stimuleren. Allereerst zal
scherp in kaart gebracht moeten worden om welke problematiek het gaat. Betreft het
vooral landelijke, provinciale of gemeentelijke regelgeving? Het initiatief heeft in iedergeval betrekking op het gehele paflet. overigens, het is een materie waar we al eerder
ervaring mee hebben opgedaan. onder andere in de Veenkoloniën zijn in het verle-
den experimenten met verminderde regelgeving uitgevoerd.

vragen over ruimteliike consequenties van de industriëte voorwerking van biomassa
op een agrarisch bedrijf.
Met het beleidskader co-vergistingsinstallaties zijn eisen gesteld aan de grote van de
installaties op het agrarisch bedrijf. ook de bouwblok groótt" bepaald de omvang van
de installaties. vanuit het beleidskader ziet de provincie met name kansen in projecten
met een robuust karakter. Deze wat grootschaligere initiatieven willen wijvooral con-
centreren op locatíes waar dit kan. ln het kader van de ontwikkeling van de
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omgevíngsvisie hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van
Agroparken ín Drenthe waar clustering van productieketens mogelijk is. Eind 2010
hebben wij de staten geihformeerd hoe wij met de ontwikkeling van Agroparken omwillen gaan' Energietransitieparken bieden mogelijkheden voor deze ontwikkeling.
Daarnaast bieden wij ruimte voor maatwerk aan lokale initiatieven. Hierbij zijn juiste
maat, optimale schaal en goede keuze van de verschillende onderdelen voor ons
leidend. Hiermee zijn de provinciare bereidskaders geschetst.

overigens zíen wij onze rol niet beperkt tot de ruimtelíjke en milieutechnische kaderswaar u uw advies op baseert. Uiteraard zijn wij actief betrokken bij doorvertaling van
nationale programma's (denk bijvoorbeeld aan het nationale energieprogramma of hettopsectorenbeleid). ook zien wij voor onszelf een initiërende rol weggelegd daar waar
het gaat om het van de grond krijgen van ínitiatieven. ln het verleden deden we dat
bijvoorbeeld al vía bepaalde projecten in het programma Klimaat en Energie. Actueel
is het INTERREG-project agrobioporymeren, een voorbeerd van de wijze hoe wij decreatie van nieuwe samenwerkingsverbanden/netwerken ondersteunen. ln dit project
ontwikkelen Drentse en Duitse kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk nieuwe
hoogwaardige biokunststoffen en vezels op basis van plantaarJig materiaal. Het regi-onale agrocluster zorgt hierbij voor de aanvoer van de benodigde grond- en reststof-fen' Bijzonder interessant aan dit project is de grensoverschri.¡ãende dimensie. De
BBE houdt immers niet op bij de provincíegrens.

onze focus ligt op de bovengenoemde roilen. De uitvoering van projecten raten we
over aan andere partijen. Een voorbeeld daarvan is de totstandkoming van de noorde-
lijke roadmap BBE. Dit traject is gericht op het van de grond krijgen van allerlei actiesop het gebied van de BBE in Noord-Nederland. De ,o"ir"p wårot getrotken door deNoM' Het betreft een waardevol initiatief waarvan de achterlíggende gedachtegang
door de provincie omarmd wordtl.

Resumerend: in uw advies vraagt u om aandacht voor de ruimtelijke en milieutechni-
sche consequenties van de BBE. u¡t onze reactie blijkt dat wij er het volste vertrouwen
in hebben dat de ruimtelijke en milieutechnische kaders adequaat en ontwikkelingsge-
richt van karakter zijn.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris

t voor meer informatie zie 'de biobased economy in Noord-Nederrand, chemie ontmoet agro,,2011


