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Stand van zaken
Programma Groene Grondstoffen
actief sinds 2003 (Wageningen UR) en
platform sinds 2005 voor opbouwen
technologische kennis en ondersteuning bedrijfsleven; strategische
studie (EZ, VROM, marktpartijen)
voor identificeren kansen en keuze
ontwikkelrichtingen is gaande.

Feiten en cijfers
• Sinds de oudheid worden grondstoffen uit de natuur in de non-food
toegepast (kleding uit plantenvezels, dierenhuiden of wol; oliën
voor cosmetica, smeermiddelen en
lampolie; papier uit plantaardig
papyrus, textiel of hout).
• Vanaf eind 19e eeuw werd een groot
deel van de groene grondstoffen
vervangen door niet-hernieuwbare
grondstoffen: steenkool, aardolie of
aardgas. Deze staan nu onder druk.
• Nog steeds is circa 8% van de grondstoffen in de chemische industrie
van hernieuwbare oorsprong. Door
industriële biotechnologie verwacht
McKinsey een groei tot 20% in 2010.
• Volgens Europese wetgeving is het
streven dat in 2005 2,25% van de
transportbrandstoffen biologisch is;
in 2010 5,75%.
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Een biobased economy omvat de toepassing van hernieuwbare, groene grondstoffen voor de vervaardiging van chemicaliën, materialen en producten en voor
energie en transportbrandstoffen. Dit levert een bijdrage aan een duurzame
economische ontwikkeling. Voorwaarde is een goede samenwerking tussen de
agrofoodsector en de chemische industrie.
Context
Een wereldwijde ontwikkeling die veel kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven is de biobased economy. Daarbij wordt biomassa in de chemie en andere
non-food bedrijfstakken gebruikt als groene grondstof voor producten en
materialen zoals plastic, lijm en verf, en voor de opwekking van energie. Veelal
komt daar biotechnologie bij kijken. Voor Nederland is vooral het gebruik van resten nevenstromen uit de agrofoodindustrie interessant. Drijvende krachten achter
de ontwikkeling zijn het versterken van de economische concurrentiepositie van
het bedrijfsleven, het klimaatprobleem, het reduceren van afval en verspreiding
van milieugevaarlijke stoffen, en een geringere afhankelijkheid van aardolie. In de
VS, Canada en Japan en in EU-landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk zet de overheid fors in op de ontwikkeling van een biobased economy.
Effecten
Aansprekend is het bedrijf NatureWorks LLC, dat een nieuw hoogwaardig plastic
gemaakt van maïs op de markt brengt. Het Nederlandse bedrijf Purac, grootste
melkzuurproducent ter wereld, levert de grondstof voor dergelijke ‘bioplastics’.
Deze bioplastics worden bijvoorbeeld ingezet bij orthopedische operaties.
Wageningen UR heeft uit suiker een weekmaker voor kunststoffen ontwikkeld, als
alternatief voor minder gewenste ftalaten.
Bijzondere aspecten
Economische kansen voor Nederland liggen vooral op het gebied van hoogwaardige producten. Duurzaamheidswinst is te behalen door slimme, volledige
benutting van beschikbare grondstoffen en neven- en reststromen.
Uitdagingen
De biobased economy kent de komende jaren twee mogelijke uitdagingen. De
eerste is het versneld ontwikkelen van nieuwe technologie voor de omzetting van
groene grondstoffen. Ten tweede zullen er verbindingen tot stand moeten worden
gebracht tussen een veelheid van partijen. Voor het verder helpen van het onderwerp is nauwe samenwerking met EZ, VROM en het bedrijfsleven vereist.
Aansluiting op LNV-beleid
Sinds 2005 vormt het interdepartementale programma Energietransitie het kader
waarbinnen LNV werkt aan de ontwikkeling naar een biobased economy. Het
Platform Groene Grondstoffen, met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s, vervult daarbij een bemiddelende rol richting samenleving.
Het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit
gebied is de inzet van I&H.
Meerwaarde
Het bedrijfsleven is gebaat bij de ontwikkelingen, door een verbeterde
economische concurrentiepositie en een bijdrage aan een duurzame samenleving
in de toekomst. De biobased economy biedt een alternatief voor schaarse en dure
aardolie, en producten kunnen veiliger en gezonder worden gemaakt. Dit spreekt
ook consumenten aan.

