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Europarlementariër Judith Merkies over Europese bio-economiebeleid:

‘Relatief veel vaagheden en een gemiste kans voor efficiënte consumptie’
In de rubriek Internationaal spreekt Biobased Economy Magazine ieder kwartaal
met een ondernemer of bestuurder over een ‘nieuwtje’ uit het buitenland. Ditmaal
is aan het woord Europarlementariër Judith Merkies over het recent door de
Europese Unie aangekondigde beleid voor de biobased economy.

Half februari onthulde eurocommissaris Maire Geoghegan-Quinn de
nieuwe strategie ‘Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for
Europe’. Door hergebruik van afval, biomassa en biologische hulpbronnen te stimuleren, wil Europa biobased innovaties versnellen. Volgens
Geoghegan-Quinn is het meer gebruik maken van hernieuwbare hulpbronnen niet langer een optie, maar noodzaak.

Combineren wetgeving
De bioconomy zou in Europa al een omzet vertegenwoordigen van 2.000 miljard euro en goed zijn voor negen procent van de totale werkgelegenheid. Het
nieuwe beleid steunt op drie pijlers: investeringen in onderzoek, innovatie en
vaardigheden; ontwikkeling van biobased economische markten en het concurrentievermogen in de bijbehorende sectoren; en tenslotte vergroting van de
beleidscoördinatie en betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden
via de oprichting van een bio-economiepanel en een waarnemingscentrum.
Europarlementariër Merkies is blij dat Europa nieuw beleid heeft ontwikkeld. ‘Het is zeer goed dat expliciet aandacht gevraagd wordt voor de
biobased economy. De opzet oogt groots met nieuw onderzoek en kennisplatforms voor informatie-uitwisseling. De volgende broodnodige stap
is het formuleren van specifieke doelen en maatregelen. Logischerwijs is
er geen behoefte aan nieuwe wetgeving, maar wij kunnen wel kijken naar
het combineren van oude wetgeving om meer efficiëntie in de biobased
economy te krijgen.Daar moet nu hard aan gewerkt worden.’

Patroon
Met het woord efficiëntie is direct het stokpaardje van Merkies genoemd.
‘Europa is meer dan andere continenten afhankelijk van import. Wij
moeten toe naar duurzame en bij voorkeur op Europese grondgebied
geproduceerde hernieuwbare grondstoffen. Helaas mis ik in het beleid de
aandacht voor efficiëntere consumptie. In nagenoeg alle modellen voor de

biobased economy wordt de huidige hoeveelheid consumptie één op één
geprojecteerd. Dat is een gemiste kans, want wij kennen een ongekend
hoge hoeveelheid verspilling van grondstoffen. Disruptive thinking is hard
nodig om veranderingen in gang te brengen die ervoor zorgen dat ons
consumptiepatroon van grondstoffen drastisch omlaag gaat en de productiemethoden op een optimale, intelligente manier worden ingericht.’
In de komende periode verwacht Merkies de nodige invloed op het Europese bio-economiebeleid uit te kunnen oefenen. ‘Zo kunnen wij als Europarlementariërs draaien aan de normen voor biobased producten. Labeling wordt een belangrijk instrument. Hernieuwbare grondstoffen moeten
aangewend worden voor toepassingen met de hoogste toegevoegde
waarde. Door bepaalde zaken in wetgeving vast te leggen en vervolgens
middelen beschikbaar te stellen voor innovatie kan daadwerkelijk succes
geoogst worden. Noodzakelijk is wel het omzetten van kennis naar zinnige producten en toepassingen voor consumenten.’

Verbod
Anderzijds is Merkies ook een voorstander van het hanteren van verboden. ‘Je moet de deuren openen en sluiten. Als je bijvoorbeeld een stortverbod creëert moet je andere biobased oplossingen voor afval genereren.
Je gebruikt een stortverbod dan als stimulans voor innovatie. Wat mij
betreft gaan wij toe naar een stortverbod voor afval in 2020 en werken
wij gefaseerd naar dit jaartal toe. Verbranding is daarbij zeker niet de
enige oplossingen. We verbranden nu ongekend veel afval in Europa waar
nog goed bruikbare grondstoffen inzitten.’
Tenslotte baart de geringe aandacht voor het midden- en kleinbedrijf
baart ook Merkies zorgen. ‘Normaliter is er veel aandacht voor deze groep
bedrijven. In het bio-economiebeleid is dit onduidelijk. Het gepubliceerde
beleid is nog erg vaag en behoefte de nodige uitwerking om de consequenties voor het midden- en kleinbedrijf in beeld te krijgen.’
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