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Beschrijving initiatief
Het doel van deze Green Deal is het opzetten van diverse vraaggestuurde R&D-werkprogramma’s, die
aansluiten bij de bestaande toplocaties: Green Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland en Moerdijk. De
hiermee opgedane kennis en ervaringen worden benut bij de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs
voor de transitie naar de biobased economy.
De R&D wordt interregionaal programmatisch en via een open innovatiemodel aangepakt, waarbij de 3
toplocaties een en ander zullen versterken om uiteindelijk te komen tot een EU-koploper binnen de
biobased economy.
De Green Deal borgt hiermee de follow-up van het project Biobased Innovations (2009-2012).
Voor de ontwikkeling van een biobased economy is de ontwikkeling van onderwijs cruciaal. Omdat hiervoor
multidisciplinair onderwijs nodig is en dit lastig te realiseren is in het huidige onderwijsklimaat, dienen dit
soort initiatieven, waarbij een belangrijke rol voor de afnemer – het bedrijfsleven – is weggelegd,
ondersteund te worden.
Doordat de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s vraaggestuurd zijn, sluit dit project goed aan bij de vraag
naar kennis vanuit bedrijven in de regio, waardoor dit initiatief zal resulteren in meer werkgelegenheid en
economische groei in de regio.
Thema: grondstoffen
Topsectoren: chemie, agrofood
Uitdaging: kennisopbouw, hulpbronnen

Resultaten
----

Diverse business-R&D-werkprogramma’s voor de Green Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland en
Moerdijk.
Deelname van relevante mkb-bedrijven uit de regio aan innovatieprojecten, vanuit fundamentele naar
toegepaste en applicatiegerichte ontwikkelingen en projecten.
Verdere intensivering van R&D-werk in Zuid-Holland, Zeeland en Vlaanderen.

Inzet en acties partijen
------

Diverse vraaggestuurde R&D-werkprogramma’s opzetten voor de Green Chemistry Campus, Nieuw
Prinsenland en Moerdijk.
Actief het mkb erbij betrekken.
Diverse hightech-spin-offs organiseren en begeleiden.
Een goed werkende wetenschappelijke raad instellen.
Initiatief voor een mogelijk verdere intensivering van R&D-werk in Zuid-Holland, Zeeland en
Vlaanderen.
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Inzet en acties Rijksoverheid
--

--

----

--

De Rijksoverheid zal een single point of entry bij de overheid aanwijzen, waarin op vroegtijdige
momenten bepaald kan worden wat de belemmeringen voor de ontwikkellijn zijn, welke wet- en
regelgeving van belang is en hoe belemmeringen eventueel kunnen worden weggenomen.
De Rijksoverheid streeft ernaar, waar mogelijk, gelijke marktomstandigheden te creëren voor biobased
toepassingen, zoals beschreven in de strategie en het actieplan van de Europese Commissie: ‘Innovatie
voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa’ (februari 2012).
De Rijksoverheid streeft ernaar gezamenlijk met de betrokken partijen in te spelen op de
ontwikkelingen in de EU op dit terrein.
De Rijksoverheid verleent, indien nodig, (niet-financiële) ondersteuning bij het verkrijgen van
vergunningen en, voor zover mogelijk, aanpassingen van knellende wet- en regelgeving.
De Rijksoverheid verleent, indien gewenst en mogelijk, (niet-financiële) ondersteuning bij het
verkrijgen van nationale en Europese subsidieprogramma’s, bijvoorbeeld door steunverklaringen af te
geven.
De Rijksoverheid biedt REWIN West-Brabant de mogelijkheid zich te profileren op de website www.
biobasedeconomy.nl.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal

2 | Green Deal

