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MEER BIORAFFINAGE,
MEER WAARDE
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SAMENWERKINGSPROJECTEN
Smart Delta Resources (SDR), een
platform ter versterking van de concurrentiekracht van de Zeeuwse industrie, heeft het eerste jaar twintig
projecten voor samenwerking en
synergie bij grondstoffen en energiegebruik opgeleverd.
Door processtromen op elkaar aan te
laten sluiten en door energie en reststromen uit te wisselen, kunnen de
aangesloten bedrijven concrete efficiencyslagen behalen en de productiekosten verlagen. Wat voor de één
afval is, kan voor de ander grondstof
zijn. Het komende jaar wordt deze
samenwerking verder ontwikkeld. p

Groene grondstoffen worden veel meer
waard als ze via bioraffinage gescheiden
worden tot verschillende stromen. De
sectoren agro, food en chemie zouden
daarom veel meer moeten samenwerken.
Dat concludeert Harriëtte Bos, chemicus
en onderzoekster bij Wageningen UR
Food & Biobased Research, in een nieuw
rapport dat zij met haar collega’s maakte
in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

B

os en haar collega’s wilden weten
welke toepassing van de grondstof
tarwe het meeste geld oplevert.
Want stel dat je voor 1000 euro aan tarwe
hebt, welk product kun je daar dan het
beste van maken? Maak je er vlees (via veevoer) van, dan is de opbrengst slechts 3800
euro. Maar zet je de tarwe eerst om in zetmeel en gluten, dan kun je de één voor veevoer en de ander voor het PLA-polymeer
gebruiken. Eindwaarde: ruim 5400 euro.

Diverse producten

De onderzoekster pleit er daarom stevig
voor om meer waarde uit biomassa te
halen. “Een grondstof bevat meerdere
componenten voor verschillende eindmarkten. Dat levert meer geld op dan wanneer je de grondstof omzet in slechts één
eindproduct.” Dat kan volgens haar het
beste via bioraffinage. “Bijvoorbeeld sui-

kerfabrieken doen dit al door uit een suikerbiet de suiker te halen en van de reststromen andere producten te maken.”
De chemicus merkt dat er al pogingen
gedaan worden door bijvoorbeeld Corbion,
Cosun, DSM en SABIC om biomassa in te
zetten voor de chemie, maar dat er nog de
nodige praktische bezwaren zijn voor
grootschalige samenwerking tussen agro,
food en chemie. “Groene chemicaliën zijn
nog altijd duurder dan hun fossiele concurrenten. Ook het slechte investeringsklimaat werkt tegen. En partijen moeten
elkaars taal leren spreken en elkaar leren
vertrouwen.”
De oplossing? Volgens Bos zou de overheid
het voortouw kunnen nemen, bijvoorbeeld
door ondersteuning te geven bij de bouw
van faciliteiten die bioraffinage op pilot- en
demo-niveau mogelijk maken. Gezien de
sterke agro-, food- en chemiesector in
Nederland is het Bos’ droom dat bioraffinage een vlucht neemt. “Voor veel biobased producten, zoals chemicaliën, biedt
de natuur prima grondstoffen aan. Bij
fossiele chemie kost het soms veel energie
om gewenste atomen in moleculen in te
bouwen, terwijl dit in de natuur al heel vaak
gedaan is.” p
Download het rapport van Harriëtte Bos via
bit.ly/bioraffinage

REACH-KOSTEN MKB KUNNEN 10 TOT 20 PROCENT OMLAAG
De kosten die het midden- en kleinbedrijf maakt voor Reach, het Europese
programma voor registratie van chemische stoffen, kunnen met 10 tot 20 procent omlaag. Die mogelijke reductie
blijkt uit een brief van staatssecretaris
Mansveld van IenM aan de Tweede
Kamer. De uitvoeringskosten van Reach
zijn voor het mkb geschat op 330 tot 515
miljoen euro per jaar. Voor een industriele onderneming liggen de kosten op
gemiddeld 24.000 euro.

D

e VNCI heeft, net als een vijftiental
andere brancheorganisaties,
intensief met de overheid gewerkt
aan het vaststellen van knelpunten en
kostenverlagende maatregelen. Mansveld kondigt die nu in haar brief aan. Het
gaat vooral om verbetering van
veiligheidsinformatiebladen en betere
voorlichting. Zo zal de VNCI in Europees

verband een betere toegankelijkheid van
informatie over de prijzen van testlaboratoria bevorderen. Voor de langere termijn
ziet Mansveld mogelijke kostenbesparingen door elektronische standaardisatie
en verduidelijking van Europese wetgeving. Zij wil nu eerst alle nadruk leggen
op uitvoering van het kostenreductieplan.

Acties

De VNCI is positief over de voorgenomen
maatregelen en onderschrijft dat het nu
aankomt op het doorvoeren van de
kostenreducties. Een belangrijk deel
daarvan zal moeten komen van acties op
Europees niveau. Nederland kan daar
invloed op uitoefenen, onder meer in de
eerste helft van 2016 als Nederland het
EU-voorzitterschap bekleedt.
De VNCI benadrukt dat de vastgestelde
knelpunten en voorgenomen maatregelen betrekking hebben op het mkb,

hoewel grote bedrijven gelijksoortige
kosten moeten dragen. Kosten die illustreren dat het bedrijfsleven zich hard
inspant om veilig om te gaan met stoffen.
De staatssecretaris schrijft verder dat
Reach ook moet inspelen op regels voor
nanomaterialen en hormoonverstorende
stoffen. Mansveld doelt hier op Europese
maatregelen in voorbereiding (‘Reach
UP’). Ook schrijft zij aan het eind van haar
brief: “Tegelijkertijd leeft breed, ook bij
het bedrijfsleven zelf, de wens om vóór
2018 geen wezenlijke wijzigingen in
Reach aan te brengen, om onzekerheden
voor bedrijven te voorkomen.” De VNCI
juicht dit voornemen toe, aangezien
nieuwe maatregelen binnen ‘Reach
UP’ juist weer kunnen leiden tot hógere
uitvoeringskosten. p
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