Gelderland werkt aan Bioeconomy Innovation Cluster:

‘Oost-Nederland op de kaart zetten als hotspot voor biobased economy’
Geen woorden, maar daden. Het is een credo dat de provincie Gelderland op het lijf is
geschreven. En zo ook de biobased economy. Gelderland heeft zichzelf qua marketing tot
dusver nog niet als hotspot onderscheiden, maar alle ingrediënten zijn aanwezig om dit
zo snel mogelijk te veranderen. De Gelderse biobased economy draait namelijk op volle
toeren: van de torrefactiefabriek van Topell Energy tot het AlgaePARC van Wageningen UR.

‘De grote kracht is dat de ontwikkeling van de Gelderse biobased economy vanuit de samenleving zelf komt’, constateert de Gelderse gedeputeerde Annemieke Traag. ‘Want of het nu om bedrijven, gemeenten
of kennisinstellingen gaat, zij werken gezamenlijk op grote schaal aan
initiatieven in de biobased economy. Het leeft in de maatschappij en wij
bieden hulp als provincie.’

Icoonprojecten
‘Jaren geleden lag het accent alleen op het stimuleren van de productie
van bio-energie’, memoreert Traag. ‘Dit kwam voort uit het feit dat hier veel
vraag naar was. Via het project Biogas Infrastructuur Oost-Nederland (BION)
investeren wij in de Achterhoek samen met Alliander nog altijd fors in de
productie en het transport van biogas, maar tegelijkertijd zijn onze inspanningen in de biobased economy fors verbreed. Het accent verschuift meer
en meer naar hoogwaardige toepassing van biomassa.’
Het vehikel waarmee de provincie Gelderland deze verschuiving wil faciliteren is het Bioeconomy Innovation Cluster (BIC) Oost-Nederland. ‘Het BIC
gaat Oost-Nederland op de kaart zetten als innovatieve hotspot voor biobased economy’, stelt Traag overtuigend. ‘Het BIC Oost-Nederland verbindt
namelijk de al gerealiseerde projecten als AlgaePARC met bioraffinageprojecten die in ontwikkeling zijn.’ Met het BIC Oost-Nederland wordt de biobased economy langs drie sporen gestimuleerd: algen en verse biomassa,
lignocellulose en vezels en tenslotte mest en slib. Traag: ‘Wij beschikken
daarbij in alle drie de sporen over icoonprojecten met internationaal aanzien. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Topell Energy en het eendenkroosproject bij Groot Zevert Vergisting.’

En volgens Traag heeft Gelderland nog flink wat ijzers in het vuur voor de
komende periode. ‘Waar wij in de tender Biobest Products – een subsidieregeling om nieuwe technologieën en producten het laatste zetje naar
de markt te geven – anderhalf jaar geleden al ruim honderdvijftig projectideeën binnenkregen, willen wij dit in 2013 en 2015 overtreffen met twee
nieuwe tenders. Het leuke is dat het vooral midden- en kleinbedrijven zijn
die gebruik hebben gemaakt van de regeling. Verder zoeken wij de verbinding met de aangrenzende provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en
het Duitse Nordrhein-Westfalen. Kortom, wij zoeken graag de aansluiting en
ik hoop dat men ons weet te vinden.’
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Groene economie
‘Wij kunnen echter pas tevreden zijn als over enkele jaren de verschillende
initiatieven daadwerkelijk tot successen hebben geleid. Successen voor de
vergroening van de economie en er moet bovendien nieuwe bedrijvigheid
en werkgelegenheid gegenereerd zijn’, vervolgt Traag. ‘Gelderland moet
tegen die tijd in Den Haag en Europa ook erkend worden als voedingsbodem waar de biobased economy tot wasdom komt. Het BIC Oost-Nederland
zie ik daartoe als de voor de regio benodigde koepel; gericht op onderling
leren, samenwerken en afstemmen. Maar juist ook om het gezicht van de
regio te zijn naar de (inter)nationale politiek.’
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