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Sinds kort is Nederland een nieuw biobased samenwerkingsverband rijker, te weten het Platform BioDelta
Zuidvleugel dat geconcentreerd is in Zuid-Holland. Bijzonder is dat het provinciale samenwerkingsverband
overtuigd is van het feit dat samenwerking met andere (inter)nationale regio’s noodzaak is. ‘Als provincie
willen niet in ons eentje optreden. We hebben ons aangesloten bij de Biobased Delta en onze provincie
gaat daarin naast West-Brabant, Zeeland en Vlaanderen een nieuwe poot vormen’, stelt de Zuid-Hollandse
gedeputeerde Govert Veldhuijzen.

Aan de totstandkoming van het Platform BioDelta Zuidvleugel gingen
enkele gedegen onderzoeken vooraf. Zo is er een rapport van Royal HaskoningDHV dat de kansrijke biobased business cases in beeld brengt. Op
de kick-offbijeenkomst van het platform werd bovendien door Douwe-Frits
Broens van LEI Wageningen UR een nieuw rapport over het economisch
potentieel van de biobased economy in Zuid-Holland gepresenteerd.

en als schakel tussen regionale en interprovinciale trajecten. Het business
plan van het platform wordt overigens uitgewerkt in de periode tot en met
september 2013. Daarbij zal ook afstemming over activiteiten plaatsvinden
met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en inbedding in de
Biobased Delta plaatsvinden.

Minder versnippering
Verdubbelen
Broens schetst in zijn onderzoek zien dat de biobased economy in ZuidHolland onder meer boogt op biobrandstoffen en -energie, witte biotechnologie, veredeling en algen. Een ‘nulmeting’ in 2009 zou getoond hebben
dat de jaarlijkse biobased omzet binnen de provincie circa negenhonderd
miljoen euro bedroeg en er werk werd geboden in dat jaar aan circa drieendertighonderd full time medewerkers. ‘Ondanks het economische zware
weer is er de mogelijkheid om de biobased economy tot en met 2016 in
omvang te laten verdubbelen’, stelt Broens. ‘Die groei kan voortkomen uit
het consolideren van de groei van gevestigde bedrijven, het aantrekken
van buitenlandse investeerders en het valoriseren van regionale innovaties.
Kansen zijn er vooral op het gebied van bio-energie en groene chemie. Het
maatschappelijk debat, het onzekere overheidsbeleid en de grondstofprijzen
vormen uitdagingen.’
Volgens LEI Wageningen UR kan het Platform BioDelta Zuidvleugel een
aanjagende en coördinerende functie hebben. Een zware structuur en dito
overhead is niet nodig, het platform moet vooral fungeren als netwerk

Met een 3D-geprint biopolymeer logo dat aangeboden werd aan gedeputeerde Veldhuijzen beleefde het Platform BioDelta Zuidvleugel eind april
haar officiële start. De gedeputeerde toonde zich content met de oprichting
van het platform: ‘Binnen de provincie Zuid-Holland en de Economische
Agenda Zuidvleugel willen wij het mogelijk maken dat er meer producten
en prototypes worden ontwikkeld in de biobased economie. Het platform
moet de biobased economy het stimuleren en versnellen. Als provincie
willen wij daarbij niet in ons eentje optreden. Zeker niet als we kijken naar
de kansen die samenwerking met de omliggende regio’s biedt. We hebben
ons aangesloten bij de Biobased Delta, waar Zeeland, West-Brabant en
Vlaanderen al fors aan de weg timmeren. Onze provincie gaat daarin een
nieuwe poot vormen. Een organisatievorm die heel de delta beslaat is een
belangrijke schakel en we zullen ons inzetten om de Biobased Delta die
sterke schakel te laten zijn. Het platform in Zuid-Holland gaat dus doen wat
op de schaal van Zuid-Holland nuttig en nodig is, maar zal zich naar buiten
toe presenteren als deel van een groter geheel. Het doel is afstemming en
minder versnippering.’
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