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Notitie

Groene groei in Gelderland
Uitvoeringsagenda Circulaire Economie

Bron: MVO Nederland

Inleiding
“Onze samenleving draait op wat de aarde ons geeft: we gebruiken de grondstoffen voor voedsel,
onderdak, warmte, kleding, elektrische apparaten en mobiliteit. Die behoefte aan grondstoffen neemt
alleen maar toe. In 2050 zijn er naar verwachting ruim negen miljard mensen die voldoende voedsel
en water nodig hebben en in welvaart willen leven. Om dat mogelijk te maken, moeten we in actie
komen. Het is tijd voor de circulaire economie”. Met deze oproep presenteerde het kabinet recent het
rijksbrede programma circulaire economie. Het Rijk formuleert hierin een stevige ambitie: heel
Nederland circulair in 2050. Als tussendoelstelling moet het gebruik van primaire grondstoffen
(mineralen, fossiel en metalen) in 2030 met 50% zijn afgenomen. Hiervoor wordt in januari een
Grondstoffenakkoord ondertekend.
Een transitie naar een circulaire economie is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Het maakt
ons minder afhankelijk van de import van grondstoffen, het creëert nieuwe regionaal economische
verdienmodellen en draagt bij aan een afnemende milieubelasting.
In de kadernota economie hebben wij de ambitie uitgesproken om de derde industrieprovincie te
worden door te investeren in een slimme én schone industrie. We helpen ondernemers een eerste
stap te zetten naar circulaire business modellen. Bij de bespreking van de kadernota economie (PS
2016-385) hebben provinciale staten gevraagd om een nadere uitwerking van het onderdeel circulaire
economie. Als onderdeel van deze uitwerking is bij amendement A6 een extra ambitie geformuleerd
ten aanzien van plantaardige eiwittransitie. Provincie Gelderland wil de koppositie op dit terrein
benutten voor een geleidelijke transitie naar consumptie van meer plantaardige eiwitten als bijdrage
aan verduurzaming van de voedselproductie en circulaire economie.
De circulaire toekomst is al lang begonnen! Overal in de provincie nemen ondernemers, overheden en
burgers het initiatief. We kennen de tegels van Interface, de bedden van Auping en de biobased
coffee cups van Peeze. We zien dat regio’s vanuit hun gebiedsopgave strategieën ontwikkelen op weg
naar een circulaire economie. Zo wil de CleantechRegio al in 2030 zonder afval zijn, zet de regio
Arnhem-Nijmegen in op het icoon Smart Energy en werkt de Achterhoek aan vruchtbare kringlopen.
Als provincie geven we waar mogelijk zelf al het goede voorbeeld. Gelderland heeft de groenste OV
concessie van Nederland. In IPO verband heeft Gelderland samen met het Rijk de ambitie
uitgesproken om het busvervoer in 2030 emissievrij rond te hebben rijden. Met deze stip op de horizon
bereiden we de komende jaren de vier regionale concessies voor. Via het inkoopbeleid wordt zoveel
mogelijk duurzaam ingekocht. Dat geldt ook in de Grond, Weg-, en Waterbouw. Via de GreenDeal
Duurzaam GWW en bijbehorende aanpak maken we per project een integrale afweging (oa.
prestaties, risico’s en kosten), waarbij duurzaamheid een belangrijk criterium is. Dit leidt tot andere en
duurzamere keuzes. En we doen veel aan duurzame innovatie. Zo hebben we recent als proef een
kilometer asfalt aangelegd met 93% gerecycled materiaal. Hiermee wordt de markt gestimuleerd en
duurzame innovaties bevorderd.
Vanuit het programma energietransitie hebben wij de afgelopen jaren met partners KiEMT en OostNV
met succes gebouwd aan een sterk innovatief Bio economy Innovation Cluster Oost Nederland
(BICON). We zijn georganiseerd en weten waar onze kracht ligt. Dat zijn natuurvezels, nutriënten uit
mest en plantaardige eiwitten. Voor het tweede jaar op rij scoort Oost Nederland bij het Rijk met de
meeste biobased projecten. Daarnaast hebben we via onze tender biobest in Gelderland met succes
een tiental biobest producten naar de markt gebracht.
Duurzaamheid is ook een van de uitgangspunten in onze aanpak Steen Goed Benutten, waarmee we
werken aan ruimtelijke kwaliteit, gecombineerd met leefbaarheid en economische dynamiek. Het gaat
dan bijvoorbeeld om combinatie met de wateropgave of om (circulair) (her)gebruik van grondstoffen en
toekomstbestendig en energiezuinig bouwen.
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Kortom, er gebeurt al veel bij van onderop, bij bedrijven, kennisinstellingen, overheden en in stad en
regio. Maar het kan nog gerichter en sneller als we er samen de schouders onder zetten. Wij willen de
eerste afvalloze provincie zijn en via groene groei een impuls geven aan werkgelegenheid, milieu en
energietransitie.

In deze notie kunt u lezen op welke wijze de provincie de transitie naar een circulaire economie wil
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versnellen. De notitie is geïnspireerd door het advies van de Raad voor de Leefomgeving , het SER
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rapport , het rijksbreed programma Circulaire Economie en de visie van onze Oost-Nederlandse
4
partners .
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1.

Circulaire economie

Grondstoffen zijn schaars
In de afgelopen 100 jaar is de vraag naar grondstoffen explosief gestegen; de wereldbevolking is 34x
meer materialen gaan gebruiken, 27x meer mineralen, 12x meer fossiele brandstoffen en 3,6x meer
biomassa. Deze vraag zal alleen maar meer toenemen met de stijging van de wereldbevolking. De
beschikbaarheid van schaarse grondstoffen is op langere termijn niet meer toereikend en
onbetaalbaar. Dit heeft belangrijke gevolgen bijvoorbeeld voor de grondstof verwerkende industrie.
Ondernemers zullen zuiniger met grondstoffen omgaan en gaan op zoek naar duurzame alternatieven.
Nederland is voor de grondstoffen grotendeels afhankelijk van import. Van de 54 kritieke materialen
voor Europa moet 90% worden geïmporteerd, vooral uit China. Dat maakt onze economie kwetsbaar
en afhankelijk. Dit betekent een drive om naar alternatieve grondstoffen te zoeken in regionale ketens
dichter bij huis. Zo onderzoekt Auping momenteel mogelijkheden om aluminium te recyclen in plaats
van import
Het op grote schaal winnen en verbruiken van grondstoffen is verantwoordelijk voor een aanzienlijke
bijdrage aan energieverbruik en uitstoot van CO2. Door efficiencyverbetering in grondstof- en
materiaalketens kan volgens TNO in Nederland jaarlijks 17 megaton CO2 worden bespaard (dat is 9%
van de totale Nederlandse uitstoot).
Grondstoffen in Gelderland
Wat is de situatie in Gelderland? Metabolic (zie rapportage in de bijlage) heeft voor ons een analyse
gemaakt van materiaalstromen in de Gelderse industrie. Hieruit blijkt dat de Gelderse economie
momenteel jaarlijks 44,7 mln ton materialen als input gebruikt, waarvan 1 miljoen ton netto afval. De
belangrijkste niet-biologische stromen zijn: 45% fossiele brandstoffen, 14% mineralen en minerale
producten, en 9% chemicaliën.
Van deze 44,7 mln ton materialen is 8,0 mln ton afkomstig uit de provincie Gelderland (hoofdzakelijk
landbouw en winning van zand, grind en klei). 36,7 mln ton (82%) wordt geïmporteerd van buiten de
provincie. 49% van deze import heeft betrekking op fossiele brandstoffen. Daarnaast gaat het met
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name om de import van chemicaliën (10%) en mineralen (12 %). Hier liggen dus de belangrijkste
uitdagingen om de reductie van 50% te bereiken.

De Gelderse economie genereert jaarlijks 16,3 mln ton afval. De bouwsector legt letterlijk het grootste
gewicht in de schaal (53%), daarna huishoudens (15%) en voedsel (7%). Naast grootste producent is
de bouwsector echter ook de grootste afnemer van afvalmaterialen (56%). De bouw gebruikt per saldo
zelfs meer afvalmaterialen dan dat zij zelf produceren en is een voorbeeldsector in de circulaire
economie (zie bijlage).
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exclusief minerale producten

Denken in kringlopen
Circulaire economie is een begrip sinds het World Economic Forum in Davos 2014. Op de kaart gezet
door Ellen Mc Arthur en door de gelijknamige Foundation en bureau McKinsey wereldwijd onder de
aandacht gebracht. In de circulaire economie gaat het om het sluiten van kringlopen en het efficiënt
gebruik van schaarse grondstoffen. In de circulaire economie maken we een onderscheid tussen
biologische kringlopen en technische kringlopen.

Biologische kringloop: verwaarding en cascadering
In bovenstaande figuur wordt onderscheid gemaakt tussen biologische materialen (links) en
technische materialen (rechts). Materialen worden biologisch genoemd, wanneer ze uiteindelijk veilig
in de biosfeer kunnen worden opgenomen als nieuwe grondstof. De natuur kent immers geen afval dat
niet kan worden hergebruikt. Wanneer we gewassen en reststromen uit de landbouw en
voedingsmiddelenindustrie gebruiken en verwaarden naar hogere toepassingen (cascadering)
spreken we van biobased economy: ‘Een economie die biomassa toepast voor de productie van
materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte)’ (bron:RVO).
Technische kringloop: de ladder
De biologische cyclus, dient als voorbeeld voor de technische: waarbij we ook in die cirkels toe werken
naar het vermijden van afval, óf afval dat weer als grondstof zal dienen voor een volgend proces of
product. In tegenstelling tot de rechterzijde, waar je streeft naar een zo’n klein mogelijke cirkel (dus
liever ‘repair’ dan ‘recycle’) werken de processen aan de linkerzijde meer in stapjes die elkaar idealiter
opvolgen (cascades).
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Vanuit een soortgelijke gedachte als de Ladder van Lansink (van preventie, hergebruik, recycling,
energie, verbranden, naar de allerlaatste stap storten) is het eerste doel in een circulaire economie
een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik; in eerste instantie van het gehele product, dan van de
onderdelen, en vervolgens van de grondstoffen/materialen. Hier ligt ook nadrukkelijk een rol voor
fabrikanten en ontwerpers om op een andere manier te produceren en ontwerpen.
Conclusies voor Gelderland:
1. De meest omvangrijke grondstoffenstroom zijn fossiele brandstoffen, gevolgd door mineralen en
chemicaliën.
2. Voor impact vanuit de biologische kringloop zoeken we aansluiting bij sterktes Bio Economy
Innovation Cluster Oost Nederland, te weten natuurvezels, mest en plantaardige eiwitten.
3. Voor impact vanuit technische kringloop zien we vooral mogelijkheden vanuit maakindustrie,
bouwsector, papier, textiel en kunststof.

2.

Onze doelen

Maatschappelijke baten
De circulaire economie biedt volop kansen en draagt in belangrijke mate bij aan onze kerntaken.
Wanneer we de berekeningen van TNO betrekken op Gelderland (schatting 10%) zou de circulaire
economie richting 2030 jaarlijks € 0,7 mld. aan extra omzet kunnen genereren waarmee 5000 banen
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gemoeid zijn . De invoer van grondstoffen kan met een kwart worden teruggebracht. Dit heeft ook
grote effecten op het klimaat. Een grotere efficiency in grondstof- en materiaalketens kan leiden tot
een besparing van 10% op jaarlijkse productie CO2 en een waterbesparing in de industrie van 20%.

Figuur 1 Baten circulaire economie in NL (TNO)

Volgens het Rijk is in 2050 heel Nederland circulair. Wij willen als Gelderland de eerste provincie zijn
die zich hiervoor kwalificeert. Maar 2050 is nog ver. Als tussensprint streven wij -net als het Rijk- naar
een reductie van grondstoffen van 50% in 2030. Deze ambitie ligt in het verlengde van ons
industriebeleid. De industrie moet niet alleen slim zijn, maar ook schoon. Zoals afgesproken in
beleidsnota economie helpen we ondernemers om hierin voor 2020 een eerste stap te zetten.
Onze doelen:
 Gelderland wil de 1e afvalloze economie in Nederland worden.
 € 700 mln omzet, 5000 nieuwe banen, 50% minder grondstoffen in 2030.
 In 2020 hebben de helft van de bedrijven de omslag naar circulair ingezet.
 In 2020 is het energie- en grondstoffenverbruik met 10% afgenomen.
 In 2020 zijn wij de proeftuin voor slimme en schone industrie
 Kringlopen sluiten! Met 3 demonstratieprojecten: natuurvezels, mest en eiwitten

TNO voorziet voor Nederland een omzettoename van € 7,3 miljard, waarvan € 5 miljard tot 2020 en oplopend met nog eens
€ 2,3 miljard richting 2030
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3.

Onze aanpak: drie actielijnen

Circulaire Economie is een breed concept en het inspireert tot veel initiatieven in de
samenleving. Wij willen als provincie impact veroorzaken en voorkomen dat ons beleid
versnippert.
Daarom kiezen wij voor een duidelijke focus via drie actielijnen te weten:
1. Zelf het goede voorbeeld geven: we geven zelf het goede voorbeeld en ondersteunen
regio’s die de circulaire economie centraal stellen in hun gebiedsopgave;
2. Efficiënter omgaan met bestaande grondstoffen: we gaan bedrijven stimuleren om
efficiënter met schaarse grondstoffen om te gaan, en
3. Ontwikkelen en toepassen van nieuwe biobased grondstoffen: we willen een schaalsprong
realiseren in de verwaarding van nieuwe biobased grondstoffen, waarin Gelderse bedrijven
en instellingen landelijk een koppositie innemen. Heel concreet gaat het om: a)
natuurvezels in papier en textiel, b) nutriënten uit mest, en c) meer plantaardige eiwitten in
voedsel.

Actielijn 1: Zelf het goede voorbeeld geven
Duurzaamheid is al een uitgangspunt in de uitvoering van onze kerntaken en in ons
inkoopbeleid. We willen zelf het goede voorbeeld geven en anderen inspireren. Hiermee geven
we tevens voor circulaire economie een verdere invulling van motie 59 (“de voorbeeldige
overheid”). Om massa te maken willen wij met regionale partners samen een vuist maken.
Hiervoor zoeken wij de verbinding met regionale initiatieven.
In Nederland kopen de overheden samen jaarlijks voor zestig miljard euro, waarvan naar schatting
zo’n vijftig miljard door lagere overheden. Dit is een omvangrijk bedrag, waarmee lagere overheden
samen kunnen sturen richting een circulaire economie. De overheid kan toonaangevend zijn door
circulaire experimenten en initiatieven te stimuleren via inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Praktijkervaringen laten zien dat dit vaak kostenneutraal of zelfs kostenverlagend kan zijn ten opzichte
van niet-circulair handelen. Dit geldt vooral wanneer uitgegaan wordt van integrale kostenberekening
over de gehele keten. Door slim in te kopen, in overeenstemming met circulaire uitgangspunten,
kunnen overheden optreden als belangrijke launching customers. Daarmee vervullen ze een
voorbeeldfunctie voor andere partijen die zo worden aangespoord om het product of de dienst in te
kopen.
Op dit moment geeft de provincie Gelderland al volop invulling aan deze voorbeeldfunctie. Zo hebben
we de groenste OV concessie van Nederland. In IPO verband hebben we samen met het Rijk de
ambitie uitgesproken om het busvervoer in 2030 emissievrij rond te hebben rijden. Met deze stip op de
horizon bereiden we de aankomende jaren de vier regionale concessies voor.
Met ons inkoopbeleid streven we al zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. We lopen ook voorop in de
uitvoering van werken. Via de GreenDeal en onze aanpak Duurzaam GWW maken we een integrale
afweging (oa. prestaties, risico’s en kosten) waarbij duurzaamheid een belangrijk criterium is. Deze
aanpak passen wij al toe in meer dan twintig projecten. De projecten N348/N786 Traverse Dieren,
N309 Rondweg ’t Harde, N346 Rondweg Lochem, N832 Well-Gameren, N304 Apeldoorn (A1) Apeldoorn en N303 Rondweg Voorthuizen zijn daar voorbeelden van. In al deze projecten heeft het
toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW geleid tot een bewuste duurzame afweging.
En we doen ook volop aan innovatie. Recent hebben we bijvoorbeeld als proef een kilometer asfalt
aangelegd met 93% gerecycled materiaal. Hiermee stimuleren we de markt en geven we zelf het
goede voorbeeld.
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Wat gaan we doen?
Actie 1.1

Zelf doen: Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Wij nemen deel aan de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Deze Green Deal is een samenwerking met
meer dan 40 overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector
(GWW) en loopt van 2017 tot en met 2020. Met de Green Deal hebben partijen de gezamenlijke
ambitie om in 2020 duurzaamheid in alle GWW-projecten op uniforme wijze toe te passen
(duurzaamheid is ‘business as usual’). De Green Deal heeft een belangrijke uniforme werkwijze
ontwikkeld om duurzaamheid in projecten op een verantwoorde wijze op te nemen, de Aanpak
duurzaam GWW. De aanpak beschrijft 12 thema’s die van belang zijn voor verduurzaming van de
infrastructuur. Een aantal van deze thema’s vormen de overlap met onze beoogde circulaire
economie. Dit zijn met name de thema’s klimaat, energie, materialen en grondstoffen en kosten en
waarden.
Beoogd resultaat:
Voor onze groot onderhoudprojecten (trajectprogrammering) selecteren we voor het uitvoeringsjaar
2018 5 projecten Duurzaam GWW, waarbij we gericht gaan sturen op de hiervoor beschreven
belangrijke thema’s.
Actie 1.2

Elkaar inspireren: circulair inkopen overheden

Door innovatiegericht en circulair in te kopen kan de overheid als launching customer innovatieve
producten stimuleren. Wageningen en Nijmegen zijn steden waar al veel ervaring is opgebouwd met
circulair inkopen. Dat geldt ook voor onze eigen inkooporganisatie. Overheden hebben grote
overeenkomsten als het gaat om taken, producten en diensten. Hoe kunnen andere gemeenten
profiteren van kennis die bij koplopers aanwezig zijn. Wat zijn de succes en faalfactoren? Kortom, hoe
kunnen overheden met hun gezamenlijke inkoopkracht de regionale circulaire economie een boost
geven? Wat zijn de inspirerende voorbeelden en welke belemmeringen staan ons nog in de weg? De
provincie wil dit proces faciliteren.
Beoogd resultaat:
 In 2017 organiseren wij met koplopers een bestuurlijke workshop over circulair inkopen. Wij
selecteren de best practices, analyseren belemmeringen en signaleren kansen

Actie 1.3

Partner Gelders Energie Akkoord

De circulaire economie levert een positieve bijdrage aan de energiedoelstellingen en andersom.
Energietransitie leidt tot een reductie van fossiele grondstoffen. Partners in het Gelders Energie
Akkoord (GEA) maken met elkaar afspraken over biomassa en afval als onderdeel van het streven
naar een energieneutraal Gelderland in 2050. Het ligt dan ook voor de hand om nadrukkelijk
verbinding te leggen met de betreffende GEA-tafels. In hoeverre kunnen wij vanuit het circulaire beleid
lopende initiatieven vanuit GEA versterken. Een mooi voorbeeld is het GEA-project waarbij uit auto’s
accu’s worden ingezameld om deze een tweede leven te leven als back up voor lokale
energiesystemen. Een ander voorbeeld is het organiseren van een regionale textiel keten om het
aandeel textiel in restafval te verminderen. De GEA tafel Procesindustrie bekijkt samen met
ondermeer de Gelderse Papierindustrie, metaalbedrijven en steenfabrieken, hoe de uitvoering van
circulaire economie in brancheconvenanten zoals MEE kan worden versneld.
Beoogde resultaten:
 Haalbaarheidsstudie project inzameling accu’s
 Verkenning naar regionale textielinzameling
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Actie 1.4

Partner regio’s

Bewustwording start bij ons zelf, maar ook bij anderen. Vanuit dit besef zoeken we de verbinding met
regionale initiatieven die de circulaire economie -van onderop- een flinke zet kunnen geven. Dat geldt
met name voor de gebiedsopgaven in Cleantechregio en regio Arnhem-Nijmegen.
Regio Arnhem-Nijmegen
Nijmegen is uitgeroepen tot European Green Capital 2018. Hiermee heeft de Europese Commissie in
Ljubljana voor het eerst een Nederlandse- en Gelderse stad uitgeroepen als duurzame hoofdstad van
Europa. Dit biedt Nijmegen -maar ook Gelderland- de kans om zich internationaal te profileren op het
gebied van klimaatadaptie, energietransitie, duurzame mobiliteit en circulair ondernemerschap.
Hiermee biedt Nijmegen een uniek podium om onze initiatieven rond duurzaamheid internationaal uit
te dragen en op te schalen. Dit geeft een slinger aan het incoonproject Smart Energy zoals deze in de
regio Arnhem-Nijmegen wordt uitgerold. Samen met Arnhem, Ede-Wageningen en Apeldoorn heeft
Nijmegen hierover een city deal gesloten met het Rijk.
CleantechRegio
De opgave die de Cleantech Regio zich (t/m 2020) heeft gesteld is drieledig:
 Energie transitie: 10% extra reductie van C02 uitstoot (-/- 200.000 ton) door het in alle sectoren in
te zetten op energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en het maximaliseren van
duurzame opwekking; en uiteindelijk energieneutraal in 2030;
 Circulaire economie: 33% reductie op afvalstromen per jaar (-/- 20.000 ton); en uiteindelijk nul
restafval in 2030;
 Arbeidsmarkt: 4.000 nieuwe Cleantech gerelateerde banen te creëren per 2020 en technisch
hoger opgeleiden aan te trekken en te binden aan de regio op weg naar een duurzaam gezonde
arbeidsmarkt.
Ook Cleantechregio heeft hiervoor recent een CityDeal gesloten met het Rijk. Via de gebiedsopgave
werken we al samen met de regio’s. Door mede-ondertekening van de City Deals verbinden we nu
ook landelijke partners aan de opgave.
Beoogde resultaat
 Samenwerkingsafspraken EU Green Capital Nijmegen 2018
 Samenwerking City Deal Gelre Stad (Smart Energy Environment): de gemeenten Arnhem,
Nijmegen, Ede-Wageningen en Apeldoorn, het ministerie van Economische Zaken.
 Samenwerking City Deal CleantechRegio: inzetten op het project duurzame A1, duurzame kernen,
slimme mobiliteit, versterken vestigingsklimaat en innovatieve business cases rond
energietransitie en circulaire economie
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Actielijn 2. Efficiënter met bestaande grondstoffen

Ons doel is een vermindering van 50% van grondstoffen (mineralen, fossielen en metalen) in
2030. Deze noodzakelijke transitie raakt als eerste de industrie die grondstoffen verwerkt tot
materialen en producten. Een sector waar we in Oost-Nederland trots op zijn. De toekomst is
een ‘slimme en schone industrie’ waarin ondernemers efficiënt gebruik maken van schaarse
grond- en hulpstoffen. Waarom grondstoffen uit verre landen halen, als we dit ook via recycling
uit onze regio kunnen halen? Waarom nog langer afhankelijk zijn van slechts enkele
leveranciers van (fossiele) grondstoffen, als we de grondstoffen ook naast de deur op
biologische wijze kunnen vervaardigen? Om dit te bereiken werken we op landelijke schaal
samen met partijen in het Grondstoffenakkoord aan een transitie-agenda. In Oost-Nederland
werken we vanuit de industrieagenda BOOST en Circles aan circulaire business modellen.

Actie 2.1

Transitie-agenda nationaal Grondstoffenakkoord

Provincie Gelderland en Overijssel zijn partner in het nationale Grondstoffenakkoord. In dit kader
worden in het eerste half jaar van 2017 gezamenlijk vijf transitieagenda’s opgezet binnen de prioritaire
thema’s: (1) Biomassa en voedsel; (2) Kunststoffen; (3) Maakindustrie; (4) Bouw; en (5)
Consumptiegoederen, met als doel inzichtelijk te maken hoe daarbinnen en daartussen de transitie
naar de circulaire economie te versnellen, zowel vanuit nationaal perspectief als op het niveau van
lokale en regionale ‘circulaire hotspots’. Vanuit speerpunten Oost-Nederland werken Overijsel en
Gelderland hierin nauw samen.
Vooruitlopend starten wij alvast een behoefteverkenning naar de mogelijkheden van een
grondstoffenbank en -makelaar in Gelderland. Welke grondstoffen zijn voor onze economie cruciaal,
welke schaalgrootte is het meest effectief en welk business model komt in aanmerking?
Beoogde resultaten:
 Actieve bijdrage transitie-agenda’s Rijk namens Oost-Nederland
 Behoefteverkenning grondstoffenbank

Actie 2.2

Slimme schone industrie als speerpunt BOOST

BOOST is onze doorvertaling van het landelijke programma Smart Industry en dé strategische
industrie-agenda voor 1500 maakbedrijven in Oost-Nederland. BOOST is een gezamenlijk initiatief
van FME, Koninklijke Metaal Unie, VNO-NCW, KvK, Oost NV, Kennispark Twente, RCT Gelderland en
Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Koploper-bedrijven uit de regio, zoals AWL, ALMI, Auping, Van Raam,
IJsseltechnologie en Thales trekken de kar. Provincies Gelderland en Overijssel faciliteren het
BOOST-netwerk en hebben vanuit regulier budget ruim 20 miljoen euro beschikbaar voor
innovatieprojecten. Bedrijfsleven en onderwijs stellen capaciteit en projectgelden beschikbaar.
De BOOST agenda verbindt strategie, netwerken en operaties en moet leiden tot een koppositie van
de Oost Nederlandse industrie in Europa. Circulaire economie is hierbij een centraal thema. Twee
keer per jaar worden rond bereikte mijlpalen of resultaten bijeenkomsten georganiseerd. Voorjaar
2017 is de eerste.
Beoogde resultaat:
 In 2020 produceert 40% van de industrie 10% efficiënter met grondstoffen en energie.
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Actie 2.3

Wij inspireren ondernemers via programma CIRCLES

CIRCLES is een omvangrijk EFRO-samenwerkingsproject van Stichting kiEMT, VNO-NCW Midden,
Cleantech Center, Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Saxion, Stichting Circulaire
Economie, Cleantech Regio, Kennispoort Regio Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie,
Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie.
Met Masterclasses, Challenges en concrete veranderingsprojecten (o.a. AcCElerator, Business
Modellen voor de Circulaire Economie) zet CIRCLES ondernemers aan tot actie en het creëren van
nieuwe waarde(n). Met deze community bouwen de partners samen aan praktisch bruikbare kennis
over hoe je een circulaire economie werkelijk ingang kan doen vinden. Met tools, lezingen, events,
workshops, matchmaking tussen vragers en aanbieders, infografieken, vlogs en blogs worden nieuwe
inzichten actief verspreid
Beoogde resultaten:
Na 3 jaar heeft het programma:
 65 bijeenkomsten gehouden waaraan ongeveer 4200 partijen, voornamelijk mkb, zullen
deelnemen
 146 bedrijven actief ondersteund
 180 sector-, regio-, of netwerk overschrijdende matches gemaakt
 120 bedrijven met specifieke vragen doorverwezen naar (kennis)partners
 60 sector-, regio-, of netwerk overschrijdende samenwerkingen tot stand gebracht
 35 business cases gevormd op basis van circulaire modellen

Actie 2.4.

Wij faciliteren de ontwikkeling van nieuwe circulaire business modellen

De circulaire economie vraagt om andere vormen van ondernemen en organiseren. Dit vereist een
generatie nieuwe business modellen, gebaseerd op samenwerking en waardecreatie tussen partijen in
ketens en netwerken. Met onze steun en een groot aantal partners is in het voorjaar 2016 -onder
leiding van Radboud Universiteit en Rabobank- in Oost Nederland een pilot gestart naar Business
Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE). Op basis van de uitkomsten start in het najaar van
2016 een grootschalig landelijk onderzoek met een afsluitend congres in Gelderland.
Beoogde resultaten:
 25 ‘revealing cases’ als inspiratie voor Gelderse ondernemers
 Hosting landelijk congress business modellen in 2017
Actie 2.5

Wij begeleiden bedrijven naar (internationale) projecten

Ketens zijn niet aan regio’s gebonden. Ondernemers opereren in een internationaal krachtenveld. Via
ons innovatieprofiel Oost Nederland en onze Europese netwerken Vanguard en Manunet brengen wij
ondernemers in contact met Europese partners en –fondsen. In het kader van Interreg en EFRO
ondersteunen we met Oost NV en KiEMT initiatieven gericht op de circulaire economie. En met
succes. Zo gaan we binnenkort onder Interreg Europe met partners uit Italië, Engeland, Spanje en
Polen van start met het project CircE. Onze inzet is gericht op het leren en implementeren van best
practices met een sterke focus op het MKB.
Beoogde resultaten:
In 2020
 Minimaal 5 EFRO projecten circulair
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Actie 2.6

Wij werken aan circulair vestigingsklimaat in stad en regio

Bedrijven in de afvalsector vragen vaak om een hogere milieucategorie. Met Industriepark Kleefse
Waard en Synergiepark Innofase heeft Gelderland al twee toplocaties die zich nadrukkelijk profileren
op deze categorie bedrijven. Agropark II in Lingewaard wil productielocatie worden voor natuurvezels.
Na het sluiten van de kolencentrale wil ENGIE het terrein herontwikkelen tot Groene Delta van
Nijmegen. De locatie biedt - mede door zijn ligging aan het water - goede kansen voor vormen van
duurzame energie en circulaire economie.
Binnen het project Groene Hub 3.0 werken regionale overheden met bedrijven ook aan een op elkaar
afgestemde ontwikkeling van de locaties IPKW, Innofase, Next garden Lingewaard, Groene Delta
Nijmegen en clusterpapier in Renkum (5 hubs) op circulaire economie. Belangrijk om in heel
Gelderland genoeg ruimte te reserveren in de regionale planningsdocumenten. In dit kader past ook
het idee om in Oost-Nederland een aantal recylehubs te organiseren voor inzamelen van mono
stromen (textiel, elektrische apparaten, etc).
Via de gezamenlijke ontwikkelingsmaatschappijen is een ambitieus plan gelanceerd om in Nederland
10 terreinen energieneutraal te maken, waarvan 3 in Gelderland (Beatrixpark – Winterswijk, Lorentz I
t/m IV – Harderwijk en De Wildeman – Zaltbommel). Wij steunen dit initiatief van harte.
Ook verwachten wij starters en groeiers in de cleantech sector. In onze nieuwe aanpak voor starters
en groeiers (“Groeiversneller”) besteden wij extra aandacht aan circulaire ondernemers
Beoogde resultaten:
 Voldoende ruimte voor circulaire economie is aandachtspunt in alle Regionale
Planningsdocumenten
 Groeiversneller ondersteunt en rapporteert over doelgroep circulaire ondernemers
 Uitvoering project Groene Hub 3.0 regio Arnhem-Nijmegen
 3 bedrijventerreinen energieneutraal in Gelderland
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Actielijn 3. Nieuwe biobased grondstoffen (natuurvezels,
nutriënten uit mest & plantaardige eiwitten)

Wij geloven in groene groei en het sluiten van kringlopen. In het kader van het programma
Energietransitie hebben wij de afgelopen jaren gebouwd aan een toonaangevend Bio economy
Innovation Cluster Oost Nederland (BICON). Aanvankelijk gestart vanuit een vijftal pijlers heeft
het programma zich steeds verder gefocust op de drie meest veelbelovende biobased thema’s
in Gelderland, te weten: (1) Natuurvezels (hennep en grassen), (2) Nutriënten uit mest en (3).
Plantaardige eiwitten. Wij willen onze koploperpositie behouden en uitbouwen. Hiermee komt
BICON in een nieuwe fase.

3.1.

Pijler Natuurvezels (hennep en grassen)

Nieuwe toepassingen
Bomen en planten zijn bij uitstek voorbeelden waarbij de natuur de circulaire economie demonstreert.
Ze bestaan in belangrijke mate uit (hout)vezels. Dit zijn langgerekte bundels van cellen; een
combinatie van cellulose met lignine als bindmiddel. Met gebruikt vezels van oudsher voor
bijvoorbeeld papier, kleding, touw en zeildoek. Andere toepassingen zijn veevoer, strooisel, gemengd
met vulstoffen tot bouwmaterialen en natuurlijk als brandstof. Voor deze doelen veel gebruikte vezels
zijn hennep, katoen, vlas, kokos, jute en brandnetel. Bermgras en miscanthus krijgen meer en meer
aandacht. Gelderland huisvest relatief veel papierfabrieken, een enkele touwfabriek, de textielindustrie
is nagenoeg verdwenen.
Planten bevatten ook veel bruikbare bestanddelen. Met hedendaagse chemische, biologische en
fysische methoden is het steeds beter mogelijk om planten uiteen te rafelen in grondstoffen zoals
oliën, suikers, cellulose, eiwitten en lignine, eventueel door te ontwikkelen tot geneesmiddelen,
(bio)aromaten en viscose. Men spreekt van bioraffinage, de verzamelnaam van technologieën die het
mogelijk maken om ingrediënten uit biomassa duurzaam te benutten. De WUR is een van de
toonaangevende kennisinstituten op dit gebied.
De uitdagingen in een circulaire economie voor dit thema zijn (1) zo lang mogelijk behouden van de
sterkte en lengte van de vezel tijdens de diverse gebruiksstadia, (2) producten zo te ontwerpen dat de
onderdelen goed te scheiden en opnieuw te gebruiken zijn, en (3) het zo veel mogelijk ontsluiten van
inhoudsstoffen uit de plant. Van restanten is altijd nog energie te maken.
Kansen voor Gelderland
In Oost Nederland zijn de ingrediënten aanwezig om rond natuurvezels kennis te ontwikkelen en toe te
passen, ketens de (ont)sluiten, de creatieve industrie te benutten om de kruispunten van
bedrijfstakken te benutten, kortom om circulair en economie te bundelen:
 Veel en diversiteit aan kwaliteit vezelstromen beschikbaar, zoals hennep en miscanthus en
reststromen zoals vanuit agro-industrie, bermgras, papier- en textielafval en te winnen vezels uit
drankkarton en RWZI’s.
 Met wetenschappelijke kennis over bioraffinage (WUR), textieltechnologie (Saxion), design
(Artez), businessmodellen (RU) en toepassingsgericht onderzoek (HAN) zijn deze stromen goed
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te verwaarden. Voorbeeld is de door Saxion ontwikkelde Saxcell, een innovatieve cellulosevezel
die geproduceerd is uit afvalkatoen;
Papierindustrie vormt een belangrijke verwerker in de regio, met sectoren textiel, bioplastics,
composieten, fijnchemie (“bioraffinage”) en bouwmaterialen in opkomst.
Locaties zoals Innofase, ENGIE terrein, IPKW, Parenco en Next Garden geven letterlijk en
figuurlijk ruimte voor circulaire economie, ondersteund door lokale overheden
Netwerk- en ontwikkelorganisaties zoals Kiemt en OostNV helpen partijen met kennis en
netwerken.

Kans 1

Textiel: Hennep in plaats van katoen

Natuurvezels hebben een hoge toegevoegde waarde (circa 2 euro per kg). Hennep en vlas zijn te
benutten als vervanging voor katoen, door voor dit vervuilende exotische gewas een duurzaam
regionaal alternatief aan te reiken. Dit levert potentieel een enorme mondiale marktvraag op.
In Nederland ontbreekt het aan verwerkingscapaciteit van natuurvezel voor textiele toepassing: ons
land telt slechts twee spinnerijen (Ten Cate & Artofil), maar deze zijn nog niet geïnteresseerd in de
verwerking van hennep. Dit geldt voor heel Europa: bijna nergens is - hoogwaardig of niet verwerkingscapaciteit voor hennepvezels, m.u.v. de Baltische staten, Polen, Roemenië en Bulgarije.
Er is behoefte aan investeringen in nieuwe verwerkingstechnologie van hoge kwaliteit gericht op
comfort, soepelheid en draagbaarheid.
Hoewel er vraag is naar vezelhennep ter vervanging van katoen, willen grootwinkelbedrijven textiel
juist graag in China, Bangladesh en India laten produceren vanwege de lage arbeidskosten. Dit vraagt
om een nieuwe story telling rond kleding waarin bijzondere aspecten de nadruk krijgen om de
vergelijking met bestaand aanbod uit de weg te gaan (zie kader Dutchspirit). Henneptextiel biedt dan
een unieke propositie. Kleinere regionale ketens zijn wellicht beter te gebruiken als afzetkanaal dan de
bestaande mondiaal opererende ketens, waar de genoemde partijen ook al mee bezig zijn. Op
bescheiden schaal zijn Texperium, ArtEZ en StexFibers hier al mee bezig. Momenteel staat op IPKW
een zogenaamde stoomexplosie-installatie, waarmee StexFibers BV op kleine schaal ruwe vezels van
de hennepplant verwerkt tot een verspinbare vezel voor de textielindustrie.

Kans 2

Papierindustrie: Karton uit bermgras

De papierindustrie is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Gelderland. Vanwege de grote energieen watervraag is de papierindustrie voortdurend bezig met duurzame innovatie. Zoals de toepassing
van vezels uit agrarische reststromen als grondstof voor papier. Zo gebruikt Schut Papier bijvoorbeeld
de vezels van tomaten en paprikaplanten om hoogwaardig karton te maken waar tomaten in verpakt
kunnen worden. SolidPack in Loenen maakt karton van gemaaid gras uit gebieden van
Natuurmonumenten. Het gebruik van gras biedt vele voordelen. Zo hoeven natuurorganisaties niet
meer te betalen voor de afvoer, het natuurgras wordt niet verbrand en het gras is een voordelige
regionale grondstof. Bovendien is de doos van karton 100% recyclebaar. Op de locatie van Parenco
kan op termijn een transitie plaats vinden, waarbij het bestaande productieproces van papier maken
wordt uitgebreid met andere activiteiten die het verder verduurzamen van de energievraag en het
maken nieuwe biobased grondstoffen resp. halffabricaten en producten mogelijk maken. Biomassa
zoals hout en bijvoorbeeld (berm)gras, alsook zijstromen uit de huidige papierproductie kunnen
worden omgezet in celluloserijke stromen. Uit deze cellulose houdende (zij)stromen kunnen
vervolgens met behulp van ondermeer nieuwe enzymtechnologie industriële suikers worden
geproduceerd. Dergelijke industriële suikers kunnen op hun beurt weer worden omgezet in nieuwe
producten. Verschillende reststromen van bovengenoemde processen kunnen ten slotte worden
omgezet in energie in diverse vormen. Hiervoor is een zogeheten multi-feed pilot-plant biorefinery
voorzien op de lokatie van Parenco met een capaciteit van 5000 ton.
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Wat gaan we doen?
Aandacht voor circulaire economie biedt op dit vlak extra kansen voor de agro-industrie. Gewassen
zoals hennep, vlas, miscanthus en brandnetel zijn ook prima in noordwest Europa door akkerbouwers
te telen (zie voorbeeld Textielindustrie). Bermgras heeft potentie om van ‘afvalstof’ naar grondstof voor
eiwitten en bioplastics te groeien, passend bij actielijn 1. Tegelijkertijd biedt bioraffinage de
mogelijkheid om niet alleen de vruchten maar ook de overige delen van al bestaande
voedselgewassen zoals tomaten- en paprika te benutten (Voorbeeld Schut papier).
Actie 3.1.

clusteraanpak natuurvezels:

Wij stimuleren cascadering vanuit een zo hoogwaardige mogelijke toepassing. Hiertoe lanceren we
met stichting KiEMT en andere partners een programma natuurvezels. Via dit innovatieprogramma
stimuleren wij de verwaarding van vezelstromen zoals van bermgras, miscanthus en hennep en afval
van papier en textiel, tot hoogwaardige natuurvezels voor duurzame toepassingen in de textiel en
papierindustrie en de groene maakindustrie (bioplastics, fijnchemie e.d.), al dan niet via bioraffinage.
In de route van technologie naar markt is lang en vraagt samenwerking in de keten.
Beoogde resultaten 2020
 Een succesvolle EFRO aanvraag voor een clusteraanpak van natuurvezelprogramma
 Een businessplan voor proeffabriek verwerking van hennep en/of miscanthus tot cellulose
 Een business plan voor een pilot plant biorefinery voor de papierindustrie

3.2.

Pijler Nutriënten uit mest

Mestverwerking loont
Gelderland heeft mineralenoverschot en mestoverschot dat wordt afgevoerd naar buiten Gelderland.
Van de andere kant wordt er kunstmest ingevoerd. In het kader van het sluiten van groene kringlopen
willen wij de invoer kunstmest reduceren, minder afvoer van mest en meer duurzame energie uit mest.
Mest is nu nog een afvalstroom, maar bevat veel waardevolle grondstoffen. Buck Consultants heeft
berekend wat de verwaarding van mest in Gelderland economisch kan betekenen. Met de verwerking
van mest kunnen 70 miljoen euro aan kosten worden uitgespaard, terwijl aan de batenkant 160
miljoen kan worden verdiend. Ook de SER heeft in het Advies Duurzame Veehouderij de kansen van
een verdere verwaarding van mest benadrukt.

Figuur 2 Kosten en baten van mestverwerking (Buck Consultants International 2013)
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Hier ligt meteen de link met de agenda vitaal platteland. De duurzame veehouderij is gebaat bij een
reductie van de externe effecten en kostenbesparing. Door toe te werken naar meer gesloten
regionale kringlopen en het realiseren van de potentiele baten van mestverwerking kan dit worden
bereikt. Het goede nieuws is ook dat Gelderland al een aantal pioniers kent dat de technologie heeft
ontwikkeld om grondstoffen terug te winnen uit mest. Denk hierbij aan Groot Zevert in Beltrum in
combinatie met Nijhuis Watertechnologie in Doetinchem. De technologie is op laboratoriumschaal
aanwezig, maar vraagt nu om opschaling. Hiervoor is een demofabriek nodig en de benodigde
financiering.
Kansen voor Gelderland
Vooral Limburg, Brabant, Overijssel en Gelderland hebben een mestoverschot. Het ligt voor de hand
dat in die provincies wordt gezocht naar de oplossing van dit vraagstuk. Gelderland heeft daarbij de
unieke positie ook te beschikken over de benodigde kennis zoals bij de WUR. Bovendien zijn er in
Gelderland ondernemers bereid te investeren. Er lopen al verschillende onderzoeken en zijn er
locaties beschikbaar voor bijvoorbeeld een proeffabriek, zoals op de locatie van Groot Zevert
Vergisting B.V. in Beltrum. De uitdaging is deze kennis in te zetten in de dagelijkse praktijk van
mestverwerking, om vervolgens de verwerkingscapaciteit verder uit te breiden en om de toepassing
van producten uit de mestscheiding algemeen geaccepteerd te krijgen.
Een bijzondere positie in de keten neemt het melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld) in. Op dit
bedrijf worden verschillende mestbe- en verwerkingstechnieken toegepast en wordt over een reeks
van jaren gegevens verzameld over de toepassing van meststoffen en de relatie tot gewasopbrengst
en de kwaliteit van het grondwater. Een dergelijk proefbedrijf is uniek in Nederland.
Naast de bedrijven die direct betrokken zijn bij de be- en verwerking van meststoffen zijn en in
Gelderland ook bedrijven gevestigd die een regierol kunnen vervullen in de productieketen. Voorbeeld
daarvan zijn de landbouwcoöperaties ForFarmers in Lochem en Agrifirm in Apeldoorn. Deze beide
bedrijven staan dagelijks in contact met honderden individuele agrarische bedrijven en zijn in staat het
gedrag van de sector te veranderen. For Farmers heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van
de Kringloopwijzer, een bedrijfsmanagementsysteem met als doel meststoffen en voer beter te
benutten. Met ingang van 2016 zijn alle 17.000 melkveehouders in Nederland verplicht om de
KringloopWijzer in te vullen.
Een doorbraak kan worden bereikt als scheiding van organische mest op grote schaal in Gelderland
wordt toegepast en de producten uit de verwerking hun weg vinden in de landbouw in Gelderland.
Daarvoor is een proeffabriek nodig en ondernemers die bereid zijn om vervolgens te investeren.
Innovatieprojecten die dit mogelijk moeten maken kunnen worden gefinancierd vanuit de bestaande
Europese porgramma’s (EFRO, INTERREG, HORIZON 2020).
De realisatie van mestverwerkingsinitiatieven wordt momenteel belemmerd, omdat:
 initiatiefnemers geen zekerheid hebben of kunnen verkrijgen over de levering van mest door
veehouders;
 financiering ontbreekt;
 onzekerheid is over de afzetmogelijkheden en daarmee de waarde van de verschillende
reststromen;
 (lokale) overheden of omwonenden in ruimtelijke ordenings- en milieuprocedures belemmeringen
opwerpen.
Het gebrek aan zekerheid wordt mede veroorzaakt door onduidelijkheid over de ontwikkeling van de
markt en aanstaande beperkingen, zoals de Wet fosfaatrechten. Zolang veehouders niet weten hoe
hun eigen toekomst er uit ziet, vinden ze het lastig lange termijnverplichtingen aan te gaan.
Voor de financiering lijkt een deeloplossing aanwezig. Een groot aantal voerleveranciers, waaronder
Agrifirm in Apeldoorn en ForFarmers in Lochem, heeft samen met LTO en de NVV het
MestInvesteringsFonds opgericht, dat financiering van mestverwerkingsinitiatieven mogelijk moet
maken.
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Wat gaan we doen?
Het doel op lange termijn is het sluiten van de kringloop door export van organische meststoffen te
verminderen en te gelijker tijd de import van kunstmeststoffen te minimaliseren. Op de korte termijn zal
hiervoor in de Achterhoek een proeffabriek worden opgericht en zullen praktijkproeven worden
uitgevoerd met de toepassing van verschillende scheidingsproducten in de landbouw. Parrallel aan het
verder verbeteren van de technieken zijn er inmiddels ook in Gelderland verschillende ondernemers
die mestverwerkingsinstallaties willen realiseren. Het gaat hierbij om het scheiden, drogen en
hygiëniseren van mest. Deze capaciteit is nodig om de kringloop te sluiten en om onnodig transport
(van water) te voorkomen. Met de meest betrokken partijen zullen we de verschillende initiatieven
volgen en waar mogelijk onze invloed aanwenden om processen te versnellen.

Actie 3.2.

Nutriënten uit mest

In het kader van het sluiten van groene kringlopen willen wij de invoer van kunstmest reduceren,
minder afvoer van mest en meer duurzame energie uit mest. Mest is nu nog een afvalstroom, maar
bevat veel waardevolle grondstoffen. Een doorbraak kan worden bereikt als scheiding van organische
mest op grote schaal in Gelderland wordt toegepast en de producten uit de verwerking hun weg
vinden in de landbouw in Gelderland. Hiervoor is innovatie nodig en ondernemers die willen
investeren, bijvoorbeeld in een proeffabriek. Initiatiefnemers leiden we toe naar Europese middelen
vanuit EFRO, Interreg, Horizon2020 en fondsen PPM.
Daarnaast zetten wij ons in om belemmeringen als gevolg van omgevingswetgeving weg te nemen.
Ook willen we ons in interprovinciaal verband samen met Ministerie van Economische Zaken inzetten
om de beperkingen, die vanuit Europa bestaan voor het gebruik in de landbouw van producten
geproduceerd uit organische meststoffen, weg te nemen. Naast het bevorderen van de verwerking
zullen we initiatieven die bijdragen aan de inzet van reststromen uit de verwerking in de landbouw
ondersteunen.
Beoogde resultaten 2020:
 Businesscase proeffabriek in Gelderland waar mineralen worden teruggewonnen uit mest
 Scheidingsproducten uit verwerkingslocaties zijn geaccepteerd in de Gelderse landbouw
 Er is voldoende mestverwerkingscapaciteit in Gelderland gerealiseerd.

3.3.

Pijler Plantaardige eiwitten

Eiwittransitie
Een transitie naar een circulaire economie vergt een drastische omslag in diverse productketens. De
voedselketen is daar één van. Voor het voeden van een wereldbevolking van 9,3 miljard mensen in
2050 is een aanpassing van het consumptiepatroon onvermijdelijk. Ook voor milieu, klimaat en
gezondheid zou het goed zijn als we in Nederland onze eiwitproductie en –consumptie aanpassen.
Een eiwittransitie met meer plantaardige eiwitten, ook wel aangeduid als groene eiwitten, kan hier aan
bijdragen. Bij de omzetting van plantaardige eiwitten in dierlijke producten treden grote verliezen op in
termen van energie en eiwitten. Afhankelijk van het product is 2 tot 15 kilo plantaardig veevoer nodig
voor de productie van 1 kilo vlees, kaas of eieren (PBL 2011). Meer humane consumptie van
plantaardige eiwitten levert dus een bijdrage aan het efficiënter omgaan met grondstoffen. Ook door
laagwaardige reststoffen uit de voedselproductie in te zetten voor de productie van voor de mens
geschikt eiwitbronnen en door gebruik van andere, bij voorkeur lokale eiwitbronnen in diervoeder
wordt een bijdrage geleverd aan de circulaire economie. In Gelderland hebben we met kennis en de
verwaarding daarvan in verschillende (mkb)bedrijven een uitstekende uitgangspositie voor het leveren
van een enerzijds een bijdrage aan de eiwittransitie en anderzijds een de regionale economie van
Gelderland. Via het stimuleren van deze eiwittransitie kunnen we bijdragen aan:

het versterken van de Gelderse economie

het sluiten van kringlopen

het verbeteren van het klimaat (CO2-footprint)

het verminderen van belasting van bodem, lucht en water

het verminderen van import van grondstoffen.
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We zien nadrukkelijk kansen voor de groei van de plantaardige eiwitten sector in Gelderland, gezien
de ontwikkeling van de consumentenmarkt van plantaardige eiwitten in Nederland, maar vooral ook in
Duitsland, Zweden, Engeland en Zwitserland. De sterkste groeimarkt op dit moment is Duitsland, waar
de consumptie van vleesvervangers in 2015 binnen een jaar met 50% groeide naar een waarde van
€122 miljoen. Op mondiaal niveau wordt voorspeld dat de omvang van vleesvervangers verdubbelt in
de periode 2015 – 2020, tot een indrukwekkende marktwaarde van ruim 5 miljard dollar. Deze kans
voor Gelderland willen we graag verzilveren als onderdeel van ons economisch beleid. Onze ambitie
is de koploperspositie die we op dit terrein hebben verder te versterken.
Kansen voor Gelderland
Gelderland heeft een unieke uitgangspositie in het bevorderen van de eiwittransitie vanuit kennis en
bedrijvigheid. Wageningen Universiteit & Research en NIZO Foodresearch beschikken over de juiste
toonaangevende kennis, internationale netwerken en over onderzoeksfaciliteiten op het gebeid van
plantaardige eiwitten. Via het Protein Competence Center (PCC) hebben WUR en NIZO een netwerk
ontsloten naar medewerkers in multinationals, in heel Nederland die actief zijn met (plantaardige)
eiwitten. Dit netwerk is gericht op toegepast onderzoek. Via CATAgrofood zijn onderzoeksfaciliteiten
van WUR beschikbaar voor het mkb. Vanuit WUR zijn start-ups ontstaan die werken aan nieuwe
producten. Het opschalen vraagt echter om lange termijn verbindingen tussen producenten en
afnemers. Die keten is inmiddels in Gelderland ontwikkeld. Op initiatief van FoodValley NL en Oost NV
werken 21 mkb-ers in met name Gelderland samen in het netwerk “Eiwit krijgt kleur”. Bedrijven laten
zien dat ze met name via onderlinge samenwerking in staat zijn om snel nieuwe producten te
ontwikkelen en op te schalen en die inmiddels verkocht worden door retailers zoals Jumbo en AH.
In totaal zijn ruim 55 van de 140 bedrijven in de markt van plantaardige eiwitten, als producent of
toeleverancier in Nederland gevestigd in Gelderland. In totaal gaat het om naar schatting 450
werknemers. Met betrekking tot plantaardige eiwitten zijn er diverse netwerkorganisaties,
onderzoekscentra en collectieven actief in Gelderland:
 Het Platform Nieuwe Eiwitten (www.hetplaneet.nl): de nationale brancheorganisatie van
producenten van plantaardige eiwitrijke ingrediënten, halffabricaten en eindproducten. De
vereniging telt 23 leden, samen vertegenwoordigen ze ca. 70% van de Nederlandse markt van
vleesvervangers en aanverwante producten;
 Eiwit Krijgt Kleur: een initiatief van Food Valley NL en Oost NV, gericht op bundeling van kennis,
ervaring, netwerk en infrastructuur van mkb bedrijven, actief in de plantaardige eiwitketen. Het
platform bestaat uit 21 leden, waarvan er 14 zijn gevestigd in Gelderland. De innovatieve
samenwerkingsvorm leidt tot versnelde ontwikkeling en introductie van nieuwe eiwitproducten;
 Praktijkcentrum Eiwitonderzoek (PEO): een lab- en demofaciliteit voor startende bedrijven in de
duurzame eiwitketen, gelegen in Groenlo. Doel is om nieuwe bedrijvigheid te creëren rondom het
thema eiwitverduurzaming. Een eerste bedrijf dat haar demo-pilot heeft werken bij het PEO is
Biorefinery Solutions;
 De Groene Eiwitversneller: 5 mkb bedrijven, waarvan 2 uit Gelderland (Ruitenberg Ingredients in
Twello, ABC-Kroos in Apeldoorn) hebben hun krachten gebundeld om plantaardige eiwitinnovaties
versneld naar de markt te brengen. De proeftuin-faciliteiten zijn beschikbaar voor derden ten
behoeve van testen, 0-producties en marktoriëntatie.
 projecten: verschillende bedrijven werken samen in een aantal concrete projecten zoals Cater met
Care, Tapas en Greenhouse Protein NEXTgarden en er is recent een tweetal PPS projecten
gehonoreerd met Wageningen-UR als initiator. Eén gaat zich richten op het opschalen van een
nieuwe technologie voor de productie van vezelachtige vleesvervangers (shear cell technologie).
De ander onderzoekt de nutritionele eigenschappen van plantaardige eiwitten. Beide projecten
hebben elk een omvang van ca. 6 M€ en een looptijd van 4 jaar.
Naast Gelderland zetten de provincies Overijssel, Flevoland, Zeeland, Brabant en Groningen zich in
meer of mindere mate in op het stimuleren van de bedrijvigheid rond de eiwittransitie. Globaal kunnen
4 regio’s worden onderscheiden op de ‘Eiwitkaart van Nederland’:
a. Noord – Nederland (incl. Flevoland): focus op primaire sector, teelt van nieuwe eiwitgewassen
(voorbeeld GreenDeal Nederlandse Soja, algen). In Flevoland wordt gekeken in welke vorm het
thema plantaardige eiwitten een centrale plaats krijgt tijdens de Floriade van 2020 in Almere.
b. West-Nederland: vernieuwende concepten zonder eigen productie zoals De Vegetarische Slager
en The Dutch Weed Burger, Seamore.

18

c.

Oost/Zuid-Nederland: verwerking van plantaardige eiwitten tot plantaardige ingrediënten,
halffabrikaten en eindproducten (voorbeeld De Groene Eiwitversneller, bedrijven als Bobeldijk
Food Group, Dalco Food).
d. Zuid-West Nederland: aquatische teelten (bv Zeewaar, zeewierproductie), gebruik eiwitrijke
reststromen uit de landbouw- en visindustrie.
Gelderland heeft dus een aantal unique selling points waarmee wij een wezenlijke rol kunnen
vervullen in de eiwittransitie:
 Gelderland bezit kennis en menskracht over de hele eiwitketen om succesvolle business cases en
verdienmodellen te ontwikkelen én implementeren;
 het eiwitcluster in Gelderland kan snel inspelen op de groeiende vraag naar innovatieve
plantaardige eiwitproducten (productontwikkeling & opschaling);
 Gelderland heeft, via o.a. Food Valley NL en KiEMT, de potentie om binnen 2 jaar een
internationaal erkende hotspot te zijn op het gebied van plantaardige eiwit, voor ondernemers,
onderzoekers en investeerders;
 Gelderland heeft, oa met Wageningen-UR en de komst van TNO Voeding, een unieke mix aan
wetenschappers, onderzoekers en R&D infrastructuur om tegemoet te komen aan de groeiende
vraag naar objectief eiwitonderzoek;
 Met de R&D afdelingen van eiwit/foodgiganten als Heinz, (binnenkort) Unilever, Van Drie Group
en FrieslandCampina binnen haar grenzen, kunnen eiwit-start-ups Gelderland snel samenwerken,
opschalen en verbreden;
 Gelderland kan synergievoordelen benutten door sterktes zoals de maakindustrie en de papier- en
vezelindustrie te verbinden aan de ontwikkelde eiwitketens;
 Gelderland heeft sterke bedrijven in de diervoerproductie, die een grote invloed hebben op de
keten, zoals De Heus, Denkavit, For Farmers en Agrifirm.
Ook het Rijk zet al jaren nadrukkelijk in op plantaardige eiwitverduurzaming, met een nationale en
internationale component. Dit heeft onder andere geleid tot de Green Deals Dutch Cuisine – en NederSoja, waarin Agrifirm uit Apeldoorn in participeert. Ook is recent de Green Protein Alliance (GPA)
gestart, een samenwerkingsverband tussen 14 aanbieders en producenten van plantaardige
eiwitproducten, met bekende namen als AH, HAK en Vivera. De alliantie zet in op het versnellen van
de acceptatie en verkoop van plantaardige eiwitten.
Wat gaan we doen?
Het versnellen van de gewenste eiwittransitie vergt verandering van eetpatronen en daarnaast
verandering bij de agrarische sector, bij de toeleveranciers, bij de be- en verwerking, bij de retail, bij de
consument en bij de overheid. Het is complex en vraagt een aanpak op verschillende niveaus, zoals:

het stimuleren van de teelt van voor Nederland nieuwe gewassen

het anders produceren van plantaardige en dierlijke eiwitten;

het uitvoeren van experimenteel of industrieel onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe
extractiemethoden, functionaliteiten en samenstelling van eiwitten en veredeling van gewassen;

het opschalen van bestaande experimentele processen;

minder verspilling van eiwitten

het ontwikkelen van nieuwe producten

bevorderen van acceptatie in de retail-keten;

beïnvloeden van consumentengedrag.
Actie 3.3

Meer plantaardige eiwitten

Om de eiwittransitie te bevorderen kiezen we voor een samenhangende aanpak op eiwit, waarbij we
als provincie inzetten op: (1) opschaling eiwitsector door innovatie en financiering, (2) verbeteren
vestigingsklimaat voor eiwitsector, (3) internationalisering mkb bevorderen, (4) het wegnemen van
belemmeringen, en (5) onze voorbeeldrol.
Hierin trekken we nauw samen op met onze partners. Samen met FoodValley NL, KiEMT en de sector
werken we aan The Protein Cluster (TPC), als gezamenlijk platform van bedrijfsleven en
kennisinstellingen.

19

Beoogde resultaten 2020:
 Het platform The Protein Cluster (TPC) is ontwikkeld door FoodValley NL, KiEMT en de sector
 10 projecten gefinancierd vanuit EFRO, Interreg, Horizon 2020, POP of op te richten Green
Protein Fund
 Een toename van het areaal teelt van vooral nieuwe eiwitgewassen in Gelderland
Via eiwittransitie dragen wij mede bij aan de doelstellingen van de Agenda Vitaal Platteland, het
Gelders Energie Akkoord (GEA) en de Klimaatagenda. Wij zorgen voor afstemming en samenhang
tussen deze programma’s.

Toelichting: Onze inzet op eiwitten nader uitgewerkt
(1) opschaling sector door innovatie en financiering
De instrumenten die we (mede) financieren ter stimulering van innovatie in het mkb te functioneren
ook in het plantaardige eiwitdomein. Deze zullen we dus continueren en waar mogelijk intensiveren
voor bedrijven in specifiek deze sector. Dit betreffen de volgende instrumenten:
 StartLife: een valorisatieprogramma van de WUR dat leningen en ondersteuning biedt aan
startende ondernemers;
 De Groeiversneller: een programma dat via Oost NV snelle groei van mkb-ers faciliteert met
expertise, netwerken, vouchers en leningen;
 Gelderland voor innovaties: leningen voor bestaande mkb-ers;
 MIT: Mkb Instrumenten Topsectoren, subsidies voor haalbaarheidsstudies;
 EFRO, INTERREG en POP-programma’s: subsidies voor innovatieprojecten en proeftuinen;
 Oost NV: ontwikkelen en versterken van business cases en het ondersteunen van het mkb in de
deelname in projecten binnen Europese programma’s, zoals H2020;
 PPM Oost en Topfonds Gelderland: groei van start-ups realiseren via participatie;
 FoodValley NL en KiEMT die bedrijven ondersteunen bij innovatie en internationalisering.
Opschalen van de sector vraagt financiering. Wij zullen nader verkennen in hoeverre bovenstaande
instrumenten kunnen blijven voldoen aan de vraag, die er is vanuit de markt in Gelderland en hoe we
de participatie verder kunnen aanjagen binnen het eiwitdomein, bijvoorbeeld door samenwerking met
PPM Oost, Topfonds Gelderland, het GreenProteinFund, StartLife en de Rabobank. Ook de
mogelijkheden van de NPB en EFSI worden onderzocht.
We zullen bevorderen dat innovatie projecten worden ontwikkeld, die kunnen worden gefinancierd
vanuit de bestaande Europese programma’s zoals EFRO, INTERREG. Oost NV zal mkb-ers daarbij
ondersteunen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de eiwit-sector zelf, maar ook naar de
diervoederindustrie en de maakindustrie die als toeleverancier van bijvoorbeeld machines, logistieke
hulpmiddelen, verpakkingen etc zelf nieuwe producten kan ontwikkelen die aansluiten bij de groei van
deze markt van producenten. Ook het POP3 biedt via de regeling innovatieve concepten de
mogelijkheid om projecten die bijdragen aan de eiwittransitie te ondersteunen.
WUR biedt via het instrument ACT (academic consultancy training) aan om studenten in te zetten bij
mkb-bedrijven in Gelderland. Gezien de unieke kennispositie van WUR met betrekking tot de
productie en verwerking plantaardige eiwitten zullen we dit instrument willen benutten voor het mkb in
de eiwit-sector in Gelderland.
Innovatie beperkt zich niet tot de verwerkende en toeleverende industrie. Ook de primaire sector kan
een bijdrage leveren, onder andere door de teelt van meer eiwitrijke gewassen op eigen bodem, zowel
als veevoer en voor humane consumptie. Via het stimuleren van kennisdeling zullen we bevorderen
dat het areaal van eiwitrijke gewassen in Gelderland toeneemt. De teelt van nieuwe gewassen biedt
ook de kans voor bedrijven in Gelderland om de rol van ketenregisseur te ontwikkelen. Onze inzet
wordt onderstaand nader uitgewerkt:
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Beoogde resultaten:
 Innovaties met inzet van bestaande innovatie instrumentarium;
 Beeld van financieringsbehoefte eiwitsector In Gelderland;
 Verkenning samenwerking tussen PPM Oost, Topfonds Gelderland, het GreenProteinFund,
StartLife en de Rabobank;
 10 projecten gefinancierd vanuit EFRO, INTEREG, Horizon 2020 en POP;
 ACT-instrument van Wageningen UR ingezet bij eiwit-mkb in Gelderland;
 Het areaal van vooral nieuwe eiwitrijke gewassen in Gelderland is toegenomen.

(2) Verbetering vestigingsklimaat eiwitsector
Gelderland heeft al een goed ontwikkeld klimaat voor de vestiging van nieuwe bedrijven in de Foodsector. Dit heeft onder andere geresulteerd in de vestiging van R&D-centra van FrieslandCampina in
Wageningen en Heinz in Nijmegen en de aankondiging van de vestiging Unilever Research in
Wageningen. Een belangrijke factor daarin is FoodValley NL de in Wageningen gevestigde nationale
clusterorganisatie gericht op innovatie in de Food-sector. FoodValley NL is mede initiatiefnemer van
het initiatief Eiwit krijgt kleur. Wij zullen met FoodValley NL, kiEMT en de sector The Protein Cluster
initiëren, als platform van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit platform zal de verbinding leggen
tussen het mkb, kennisinstellingen en het groot bedrijf dat in Gelderland is gevestigd, zodat majeure
doorbraken kunnen worden gerealiseerd. The Protein Cluster kan ook het platform zijn voor het
internationaal profileren van de sector.
Ook zullen we nader verkennen welke behoefte er is voor een eiwitkenniscentrum in Nederland en
indien die er is of de vestiging daarvan in Gelderland mogelijk is.
De internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade wordt in 2020 gehouden in Almere. Dit evenement
biedt ook kansen voor bedrijven of de sector in Gelderland.
Beoogde resultaten:
 Het platform The Protein Cluster is ontwikkeld door FoodValley NL, KiEMT en de sector
 De kansen voor een nationaal eiwitkenniscentrum in Gelderland zijn verkend
 De Floriade 2020 in Almere heeft meerwaarde voor de eiwitsector in Gelderland.
(3) Internationalisering van het mkb bevorderen
De markt voor plantaardige eiwitten lijkt in het buitenland nog harder te groeien dan in Nederland. De
meeste van de mkb-ers in het plantaardig domein zijn ook al internationaal actief. Waar nodig zullen
we dit verder bevorderen door de inzet van het eigen instrumentarium, zoals buitenlandse missies en
de aansluiting te zoeken bij het door het Ministerie van Economische Zaken beschikbare instrumenten
zoals bijvoorbeeld het NBSO-netwerk en de economische reisagenda.
Een andere kans voor de eiwitsector is gelegen in internationale samenwerking met bedrijven elders in
Europa. De samenwerking die Oost-Nederland is aangegaan met het Vanguard-netwerk biedt
daarvoor mogelijk kansen. De aansluiting van The Protein Cluster op het Vanguard-netwerk is daarbij
een reële optie.
Beoogde resultaten:
 Bedrijven in eiwit-keten hebben de weg naar Europa gevonden
 De eiwit-sector in Oost-Nederland is aangesloten op Europese netwerken, zoals bijvoorbeeld
Vanguard.
(4) Belemmeringen wegnemen
Bedrijven actief in het eiwitdomein ervaren diverse belemmeringen. Zo is bijvoorbeeld de toelating van
nieuwe gewassen en producten tot de Europese markt als veevoer en humane voeding onderworpen
aan strenge procedures. Een voorbeeld is de introductie van waterlinzen (eendenkroos) als ingrediënt
in vleesvervangers. Initiatieven vanuit de markt om deze belemmeringen te doorbreken willen we
graag ondersteunen via nationale en internationale lobby, maar ook door het financieel ondersteunen
van specifieke projecten vanuit Europese programma’s. We ondersteunen via Oost NV bedrijven in
het ontwikkelen van dergelijke projecten.
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Ander belemmeringen hebben betrekking op de arbeidsmarkt. De verwerking van plantaardige
grondstoffen tot consumentenproducten vraagt personeel met specifieke kennis die afwijkt van de
reguliere vleesverwerking. We zullen met de (agrarische) HBO’s en AOC/ROC’s verkennen welke
opleidingen voor deze sector beschikbaar zijn c.q. ontwikkeld moeten worden. De belangstelling voor
het werken in deze sector kan worden vergoot door het organiseren van nauwere samenwerking
tussen opleidingen en bedrijven, via stages, open dagen en excursies
De deelname van Wageningen UR in diverse innovatieprojecten is gewenst. Vanwege de maximale
uurvergoeding en de beperkte eigen middelen is deelname vaak vanuit financieel technische
belemmeringen niet mogelijk. In de samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, die
WUR financiert, zullen we bezien hoe we dit dilemma kunnen doorbreken.
Beoogde resultaten:
 Belemmeringen voor marktintroductie via projecten en nationale en internationale lobby zijn
weggenomen;
 Knelpunten op de arbeidsmarkt binnen de eiwit-sector zijn opgelost
 Dilemma deelname WUR in innovatieprojecten is weggenomen.
(5) Het goede voorbeeld te geven
Via ‘motie 59’ heeft Gelderland zich gecommitteerd om zelf het goede voorbeeld te geven waar het
gaat om de energietransitie. Dit kan met betrekking tot eiwittransitie op verschillende manieren worden
uitgewerkt: In het bedrijfsrestaurant zullen standaard plantaardige alternatieven worden geserveerd
(bij voorkeur geproduceerd in Gelderland), en bij zakelijke lunches en bijeenkomsten zullen ook
broodjes worden geserveerd met plantaardig beleg en zullen ook vegetarische snacks worden
aangeboden. Mogelijk dat dit voorbeeld door andere organisaties in Gelderland kan worden gevolg en
er op termijn een wedstrijd kan worden georganiseerd tussen bedrijfsrestaurants gericht op de meeste
inzet van plantaardige eiwitten. Overigens is het een uitdaging bij dergelijk instrumentarium te komen
tot een zekere integratie van thematieken, zoals streekproducten, biologische producten, fairtrade,
duurzaam geproduceerd, etc.
Beoogd resultaat:
 Plantaardige vleesvervangers zijn beschikbaar in het bedrijfsrestaurant van de provincie en bij
provinciale bijeenkomsten.

4.

Middelen

Bij beleidskader economie hebben Provinciale Staten een bedrag van € 1 mln euro beschikbaar
gesteld voor circulaire economie. Deze middelen worden als werkbudget ingezet om de actie-agenda
te coördineren en uit te voeren. De financiering van afzonderlijke projecten komt uit de betrokken
programma’s. Voor de innovatieprojecten is financiering beschikbaar vanuit EFRO, Interreg en H2020.
Wij zullen nader verkennen in hoeverre bovenstaande instrumenten kunnen blijven voldoen aan de
vraag, die er is vanuit de markt in Gelderland en hoe we de participatie verder kunnen aanjagen
binnen de circulaire economie, bijvoorbeeld door samenwerking met PPM Oost, Topfonds Gelderland,
het GreenProteinFund, StartLife en de Rabobank. Ook de mogelijkheden van de NPB en EFSI worden
nadrukkelijk onderzocht.
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Bijlage 1: Uitvoerings-agenda Circulaire Economie 2017-2020
Actie
1
1.1
1.2
1.3

Zelf het goede voorbeeld geven
Zelf doen: Green Deal Duurzaam
GWW 2.0
Elkaar inspireren: circulair inkopen
overheden
Partner Gelders Energie Akkoord








1.4

Partner regio’s





2
2.1

Efficiënt met bestaande
grondstoffen
Transitie-agenda nationaal
Grondstoffenakkoord

2.2

Slimme schone industrie als
speerpunt BOOST

2.3

Wij inspireren ondernemers via
programma CIRCLES












2.4

2.5
2.6

Wij faciliteren de ontwikkeling van
nieuwe circulaire business modellen

Wij begeleiden bedrijven naar
(internationale) projecten
Wij werken aan circulair
vestigingsklimaat in stad en regio









3.
3.1
3.1.1

Ontwikkelen en toepassen van
nieuwe biobased grondstoffen
Pijler Natuurvezels
Clustering



3.1.2

Innovatie
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Beoogde resultaten

Dekking

5 demonstratieprojecten Duurzaam
GWW 2018
1 bestuurlijke workshop

Programma Mobiliteit

Haalbaarheidsstudie project inzameling
accu’s
Verkenning naar regionale
textielinzameling
Verbinding met GEA structureel gelegd
en onderhouden
Samenwerkingsafspraken EU Green
Capital Nijmegen 2018
Samenwerking City Deal Gelre Stad
Samenwerking City Deal
CleantechRegio:

Budget CE

Actieve bijdrage in nationaal
Grondstoffenakkoord
Behoefteverkenning grondstoffenbank
In 2020 produceert 40% van de
industrie 10% efficiënter met
grondstoffen en energie
65 bijeenkomsten gehouden
4200 partijen, voornamelijk mkb
146 bedrijven actief ondersteund
180 sector-, regio-, of netwerk
overschrijdende matches gemaakt
120 bedrijven met specifieke vragen
doorverwezen naar (kennis)partners
60 sector-, regio-, of netwerk
overschrijdende samenwerkingen tot
stand gebracht
35 business cases gevormd op basis
van circulaire modellen
25 revealing cases als inspiratie voor
Gelderse ondernemers
Hosting landelijk congres business
modellen in 2017
Minimaal 5 EFRO projecten circulair
Minimaal 2 Interreg projecten circulair
Ruimte voor circulaire economie is
aandachtspunt in alle Regionale
Programmeringsafspraken
3 Gelderse bedrijventerreinen zetten
stap op weg naar energieneutraal
Groeiversneller ondersteunt en
rapporteert over doelgroep circulaire
ondernemers

Budget CE

In 2017 een succesvolle aanvraag voor
een clusteraanpak voor organisatie van
natuurvezelprogramma onder EFRO
waarin matchmaking tussen stromen,
opwerkers en verwerkers centraal staat
3 EFRO R&D projecten expliciet
circulaire economie / vezels als
hoofdinsteek
Voor 2020 een businessplan voor een
proeffabriek voor verwerking van
hennep en/of miscanthus tot cellulose in
Oost-Nederland.
Voor 2020 een business plan voor een
pilot plant biorefinery voor de

DAEB KiEMT en
boekjaarsubsidie OostNV
EFRO/Interreg/H2020

Budget CE

Programma
Economie/programma
Energietransitie +
Gebiedsopgave

Programma economie

EFRO

Budget CE

EFRO en boekjaarsubdidie
OostNV
Programma economie
Budget CE

DAEB KiEMT en
boekjaarsubsidie OostNV
EFRO/Interreg/H2020






3.1.3

Kennis





3.1.4

Regio







3.1.5
3.2
3.2.1

Communicatie
Pijler Nutriënten uit mest
Wij ondersteunen innovatie in mest

3.2.2.

Mestverwerking



3.2.3

Vruchtbare Kringloop



3.2.4

Afzet



3.3
3.3.1

Pijler Plantaardige eiwitten
Innovatie stimuleren in het mkb











3.3.2

Het vestigingsklimaat in Gelderland
versterken





3.3.3

Internationalisering van het mkb;
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papierindustrie
inzet van Kiemt en OostNV bij
organiseren en ontwikkelen van
projecten
Belemmeringen voor experimenten en
marktintroductie worden opgelost (m.n.
wetgeving)
acquisitie van relevante
(keten)bedrijven via OostNV
1 Interregproject expliciet circulaire
economie / vezels als insteek
• stimulering winning vezels uit RWZI
• bio-energie als reststroom
congres over de cellulosemaatschappij
ism regionale kennisinstituten (2017)
kansen inzet fijnchemie bij omzetting
vezels in cellulose, viscose enz en
kennisvragen zijn inzichtelijk (ism
Kenniscentrum plantenstoffen en WUR)
idem mbr composieten en bioplastics
bedrijven
Resultaten van reeds ondersteunde
initiatieven op gebiedsniveau Groene
Hub 3.0 Arnhem-Nijmegen (2017)
idem Cleantechregio 2018
stimuleren van teelt van nieuwe
gewassen in de regio
verkenning of en hoe hoogwaardige
toepassing van bermgras via
gezamenlijk aanbesteden met
gemeenten kan worden bevorderd
Publicatie en evenementen
Proeffabriek in Gelderland waar
mineralen worden teruggewonnen uit
mest;
Er is voldoende
mestverwerkingscapaciteit in
Gelderland
1000 boeren in Gelderland nemen deel
aan projecten zoals de Vruchtbare
Kringloop Achterhoek;
Scheidingsproducten uit
verwerkingslocaties worden toegepast
in de Gelderse landbouw
Innovaties met inzet van bestaande
innovatie instrumentarium;
Beeld van financieringsbehoefte
eiwitsector in Gelderland;
Verkenning samenwerking tussen PPM
Oost, Topfonds Gelderland, het
GreenProteinFund, StartLife en de
Rabobank;
10 projecten gefinancierd vanuit EFRO,
INTEREG, Horizon 2020 en POP;
ACT-instrument van WUR ingezet bij
eiwit-mkb in Gelderland;
Het areaal van vooral nieuwe eiwitrijke
gewassen in Gelderland is toegenomen.
Platform The Protein Cluster is
ontwikkeld door FoodValley NL, kiEMT
en de sector;
Kansen voor een nationaal
eiwitkenniscentrum in Gelderland zijn
verkend;
Floriade 2020 heeft meerwaarde voor de
eiwitsector in Gelderland.
Bedrijven in eiwit-keten hebben de weg
naar Europa gevonden;
De eiwit-sector in Oost-Nederland is
aangesloten op Europese netwerken,
zoals bijvoorbeeld Vanguard.

DAEB KiEMT en
boekjaarsubsidie OostNV
EFRO/Interreg/H2020

DAEB KiEMT en
boekjaarsubsidie OostNV
EFRO/Interreg/H2020

DAEB KiEMT
Programma Vitaal Platteland
en EFRO/Interreg/H2020
Programma Vitaal Platteland
en EFRO/Interreg/H2020
Programma Vitaal Platteland
en EFRO/Interreg/H2020
Programma Vitaal Platteland
en EFRO/Interreg/H2020

EFRO/INTERREG
/H2020/POP
Topfonds Gelderland

Budgetprogramma
Economie, Budget CE

Budget programma
Economie

3.3.4

Belemmeringen wegnemen





3.3.5
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Goede voorbeeld geven



Via projecten en nationale en
internationale lobby zijn aantal
belemmeringen voor marktintroductie
zijn weggenomen;
Knelpunten op de arbeidsmarkt binnen
de eiwit-sector zijn opgelost;
Dilemma deelname WUR in
innovatieprojecten is weggenomen.
Plantaardige vleesvervangers zijn
beschikbaar in het bedrijfsrestaurant van
de provincie en bij provinciale
bijeenkomsten.

EFRO/INTERREG
/H2020/POP
Budget programma
Economie

Budget CE

Bijlage 2: Gelderse koplopers
Gemeente Nijmegen: duurzaam aanbesteden bij P&R Cinemec
De gemeente gebruikt bij het nieuwe parkeerterrein van CineMec innovatief beton dat gerecycled
materiaal bevat en CO2 bespaart. Als het beton in de praktijk voldoet, wil Nijmegen standaard
duurzaam beton gaan gebruiken bij al het straatwerk. Daarmee zou Nijmegen de eerste gemeente in
Nederland zijn.
In straatwerk kan veel meer gerecycled materiaal en versleten bestratingsmateriaal hergebruikt
worden dan nu gebeurt. De gemeente kan hierin het voortouw nemen door circulair aan te besteden.
Wanneer in een stad als Nijmegen alle betonnen straten, stoepen en parkeerplekken die vervangen
en nieuw aangelegd worden, circulair worden aanbesteed kan daarmee een hoeveelheid energie
worden bespaard gelijk aan het energiegebruik van honderden woningen.
Bij de inschrijfprocedure waren vijf aannemers betrokken. Alle deelnemende aannemers en hun
toeleveranciers bleken in staat om duurzaam materiaal te leveren en te verwerken. Degene die het
beste scoorde op duurzaamheid was aannemer Reef Infra uit Wijchen. Betonfabriek De Hamer uit
Nijmegen levert het beton.
Om de Park & Ride duurzaam aan te besteden, is de ‘Beoordelingsrichtlijn Bouwprojecten met
duurzaam beton’ toegepast. De richtlijn geeft de opdrachtgever het gereedschap om eenduidig
duurzaam aan te besteden met een combinatie van circulair en CO2-arm beton. Om de duurzame
kwaliteit van het project te borgen is een protocol opgezet waarin staat hoe, waar en wanneer
gecontroleerd wordt.

Provincie Gelderland: hergebruikt asfalt
BAM en de provincies Noord-Brabant en Gelderland starten een proef met hergebruikt asfalt. Twee
‘proefvakken’ op provinciale wegen worden uitgerust met maximaal 93 procent gerecycled materiaal.
Dit is driemaal zoveel als bij huidige hergebruikte asfaltdeklagen. Het moet leiden tot een energie- en
CO2-reductie van circa 30 procent. Beide 1 kilometer lange proefvakken bevatten dubbel laags zoab.
Dit levert een geluidsreductie van 7 decibel op. Uit testen blijkt dat het asfalt ‘kwalitatief minimaal
gelijkwaardig is aan traditioneel geproduceerde deklagen en vaak zelfs beter’.
Een deel van de N338 bij Doesburg krijgt een deklaag met een recyclingwaarde van circa 93 procent.
Ook het bindmiddel van dit asfalt is grotendeels geproduceerd met hergebruikte materialen. De proef
is het sluitstuk van het Europese demonstratieproject Low Emission2 Asphalt Pavement (LE2AP). Het
project heeft als doel ‘de weg te bereiden naar duurzame asfaltproductie’.
Gispen Culemborg: hergebruik meubilair
Een meubel dat je hele leven mee kan. Dat is volgens Gispen, fabrikant van designmeubilair, de
ultieme vorm van circulair ontwerpen. Kortom: een stoel, bank of tafel die zich mee kan ontwikkelen
met de veranderende wensen van de gebruiker. En tegelijkertijd een meubel dat het kringloopproces
kan doorlopen van herstel, aanpassen, herproduceren en uiteindelijk recyclen. Met deze vorm van
hergebruik wordt op effectieve wijze waardenbehoud toegevoegd en milieubelasting geminimaliseerd.
Gispen is partner van IND. In het kader van het Gelders Huis heeft Gispen een plan ontwikkeld om
ons vrijkomend meubilair straks een tweede leven te geven.
Voorbeeld: Recover E Nijmegen: recycling ICT
Jaarlijks wordt op een miljoen werkplekken in Nederland hardware vervangen. Nu worden deze
gebruikte computeronderdelen regelmatig naar het buitenland getransporteerd, waar ze vaak
eindigen als e-waste. Dat terwijl afgeschreven ICT-apparatuur van bedrijven juist zeer geschikt is
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voor hergebruik en recycling. Recover-E heeft als doel de keten te optimaliseren en de kringloop van
computers te sluiten. De stichting, in het leven geroepen door advies- en ingenieursbureau
RoyalHaskoningDHV en ICT-bedrijf SiSo, wil dit doen door de vinger aan de pols te houden bij
alle levensfasen van de computer. Dit betekent contact met gebruikers van nieuwe computers, de
hardware reviseren, een leasecontract met tweede gebruikers en intensieve begeleiding van de
recycling. Dat is niet alleen logisch en duurzaam, maar kan naar schatting ook nog eens 250 miljoen
euro per jaar opleveren.
Versfabriek Nijmegen: oesterzwammen uit koffiedik
Social return is bij aanbestedingen veelal een contractvoorwaarde vanuit de overheid. JACOBS
DOUWE EGBERTS NL (JDE) ging hier bij een openbare aanbesteding van de gemeente Nijmegen
bijzonder mee om en sloeg twee vliegen in één klap: lokale invulling van social return en
terugdringing van ongebruikt weggooien van koffiedik. Hierin werkt JDE samen met de Nijmeegse
Versfabiek.
Jaarlijks wordt er in ons land zo’n 120 miljoen kilo koffiedik weggegooid. Dat moet anders, vonden ze
bij Versfabriek, de duurzame en sociale onderneming die Ruud Klep en Otto de Nobel een jaar
geleden oprichtten. Van de droes, die gedurende negen weken wordt gebruikt om oesterzwammen
op te kweken, blijft veel over. Deze restanten worden vervoerd naar de lokale vergister, die er
compost en gas van maakt voor het openbaar vervoer. Klep: "Zo halen we min of meer onze eigen
brandstof op." Klep en De Nobel zetten nu een systeem op waarmee ze de gekweekte
oesterzwammen uiteindelijk ook weer kunnen afleveren bij de horeca, zorginstellingen en
ziekenhuizen waar ze de koffiedroes in eerste instantie ophaalden. Dan is de cirkel weer rond.
Interface Scherpenzeel: tegels uit visnetten
Interface is koploper circulaire economie. Het bedrijf ontwikkelt al twintig jaar tapijttegels van
grotendeels gerecycled materiaal. Maar Interface legt de lat steeds hoger. In het project Net-Works,
worden afgedankte visnetten verwerkt tot grondstof voor nieuwe tapijten. Niet alleen krijgen oude
visnetten een nieuwe bestemming, het touw vormt bovendien niet langer een bedreiging voor het
leven onder water. Daarnaast geeft het project de plaatselijke economie een impuls omdat de arme
kustgemeenschappen per kilo betaald krijgen. In samenwerking met garenleverancier
Aquafil en milieuorganisatie Zoological Society of London begon Net-Works in 2012 bij het koraalrif
Danajon Bank op de Filippijnen en begin 2015 bij het Ossameer in Kameroen. De resultaten mogen
er zijn: sinds 2013 hebben plaatselijke vissers bijna 70.000 kilo aan netten ingezameld.
DUTCHSPIRIT Arnhem: duurzame bedrijfskleding
Werkkleding, bijvoorbeeld voor de zorg- of schoonmaaksector, gaat slechts anderhalf jaar mee.
Recyclen kan niet, doordat de stof bestaat uit polyester en katoen die niet uit elkaar te halen zijn. Erik
Toenhake, directeur van DutchSpirit: “Miljoenen kilo’s aan kleding per jaar weggooien is niet meer
van deze tijd.” “Stevig, sterk en comfortabel om te dragen. Dat zijn belangrijke eisen voor
werkkleding, samen met een zo laag mogelijke prijs. Duurzaamheid heeft nog niet
de eerste prioriteit, maar het is tijd om dat te veranderen. Daarom vroegen we aan
Schoeller Textiles om een nieuw soort, recyclebare stof te ontwikkelen, speciaal voor
werkkleding. Zij zijn expert in stoffen voor de outdoor markt, waarvoor vergelijkbare
eisen gelden.”
“Onze nieuwe stof, Inspire, bestaat enkel uit 100% recyclebaar polyester. Om volledige recycling te
garanderen, hebben we het ‘Open Platform Circular Workwear’ opgericht. De stof is voor alle
leveranciers en producenten beschikbaar. Per jaar gebruikt de werkkledingindustrie in Nederland vele
miljoenen meters stof. In heel Europa gaat het om 400 tot 500 miljoen meter stof per jaar. De potentie
is enorm. Wel moeten we het nu nog vooral hebben van koplopers die duurzaamheid belangrijker
vinden dan prijs. Klein beginnen is prima: als we komend jaar maar 1% van de Nederlandse markt
bedienen, kunnen we daarna gestaag verder groeien.”
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Schut Papier: karton uit tomaten en paprikavezel
Schut Papier uit Heelsum heeft een nieuwe papiersoort op de markt gebracht die mede gemaakt
wordt uit de vezels van tomaten- en/of paprikaplanten. Schut Papier heeft plannen om op termijn ook
andere agrarische reststromen in te zetten bij de papierproductie.
Schut Papier is met een productievolume van 3500 ton de kleinste papierfabriek van Nederland. ‘En
dat maakt ons ook meteen de meest flexibele fabriek van ons land’, zegt algemeen directeur René
Kort: ‘Mede omdat we zo flexibel zijn, raakten we betrokken bij een onderzoeksproject van het Dutch
Bio Refinery Cluster. Smurfit Kappa wilde een verpakking ontwikkelen op basis van vezels van
tomatenplanten. Hun eigen apparatuur is echter veel te groot om voor het onderzoek te gebruiken.
Onze papiermachine heeft hier wel de ideale schaal voor en zo konden wij aanhaken. We hebben
twee jaar aan de verpakking gewerkt. Ondertussen deden we heel veel kennis op over hoe je vezels
uit agrarische reststromen moet bewerken om als grondstof voor papier te kunnen dienen.’
Met deze kennis heeft Schut Papier ‘Valorise by Schut Papier’ ontwikkeld. ‘Het papier bestaat voor
een deel uit vezels van tomaten- en/of paprikaplanten, zegt Kort: ‘We willen maximaal bijdragen aan
de realisatie van een biobased economy. Het restmateriaal van de één kan heel goed de grondstof
voor een ander zijn. Door nu verstandig om te gaan met onze grondstoffen, geven we ook de
generaties na ons een leefbare wereld. Voor ons betekent dat heel concreet dat we zoveel mogelijk
houtvezels willen vervangen door vezels uit reststromen. Na de oogst van bijvoorbeeld tomaten wordt
de plant als afval beschouwd. Dat is natuurlijk onzin, want ook de stengels bevatten interessante
stoffen voor bijvoorbeeld verf, lijm, gewasbeschermingsmiddelen en zitten boordevol vezels voor
papierproductie. Voor iedereen betekent dit winst. De telers verwaarden een reststroom en we
werken er allemaal duurzamer door.’
Stexfibers Arnhem: kleding van hennep
StexFibers heeft een techniek ontwikkeld om hennepvezels te verfijnen, zodat deze kunnen worden
gebruikt voor de productie van hoge kwaliteit garens. Textiel- en kledingfabrikanten krijgen op die
manier een nieuwe grondstof tot hun beschikking, waardoor zij minder op gangbare vezels zijn
aangewezen. Momenteel is de verspilling van vers water enorm bij de productie van katoen en
worden veel insecticiden en pesticiden gebruikt.
Hennep heeft voor de productie van textiel 95% (!) minder water nodig dan katoen en voor de teelt
zijn geen chemicaliën nodig. Hiermee is dit gewas een zeer duurzaam alternatief voor andere
natuurvezels, temeer omdat vezelhennep gewoon als akkerbouwgewas kan worden geteeld in
Nederland. Hennepvezels zijn sterker en zachter dan katoen, absorberen en ademen beter en
hebben bovendien een antibacteriële werking.
StexFibers is in Greenhouse Arnhem – de cleantech incubator op IPKW – bezig om op labschaal de
eerste lappen stof textiel te produceren.

Van berm tot bladzijde: Oost-Nederland maakt karton van gras
Medio 2016 zijn marktpartijen, overheden en kennisinstellingen in Oost-Nederland van start gegaan
met het project ‘Van Berm tot Bladzijde’. De bedoeling hiervan is, grasachtige biomassa in te zetten
voor de productie van karton. Initiatiefnemer is Rijkswaterstaat. Zij leveren dit jaar 60 ton maaisel
(60.000 kilo) van dijken in te kuilen en stellen dit beschikbaar voor de verwerking..’
Aan ‘Van Berm tot Bladzijde’ doen de volgende partijen mee: Parenco BV, NewFoss BV, Schut
Papier, SolidPack Packaging, Van Werven Biomassa BV, Bruins & Kwast Biomass management,
Hooijer Renkum BV, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Het
Groenbedrijf, Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en onderhoud, Rijkswaterstaat OostNederland, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Voorst, Gemeente Lochem, Gemeente Bronckhorst,
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, Stichting Nationaal Groenfonds en Niaga Holding Limited.
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Groene mineralen centrale Beltrum: mineralen uit mest
Groot Zevert Vergisting in Beltrum (Achterhoek) is de locatie in Oost-Nederland waar met diverse
andere bedrijven en kennisinstellingen wordt samengewerkt om tot een duurzaam en financieel
haalbaar concept van mestverwerking te komen. Doel daarbij is een overschot aan mineralen
rendabel terug te winnen en deze uitsluitend buiten de Nederlandse landbouw af te zetten. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de innovaties op het gebied van het strippen van fosfaat uit de dikke
fractie en van het strippen van stikstof uit de dunne fractie van dierlijke mest. Beide technieken zijn al
afzonderlijk op Groot Zevert uitgetest en effectief gebleken. Een belangrijke stap is nu het aan elkaar
koppelen, het opschalen en optimaliseren van de technieken tot een proces, met de volgende
producten:
 Groene energie in de vorm van biogas, stroom en warmte
 Stikstofkunstmest
 Fosfaatmineralen als groene secundaire grondstof voor de industrie
 Organische bodemverbeteraar met een laag fosfaatgehalte
 Loosbaar water

Ojah Ochten: plantaardige eiwitten
Culinair professionals en consumenten hebben sinds een jaar een nieuwe keuze wanneer ze willen
variëren op vlees: Beeter. Dit product van fabrikant Ojah is gemaakt van plantaardige eiwitten die
onder druk en bij hoge temperatuur de textuur krijgen van vlees. Zonder chemische toevoegingen.
Hiermee lanceert Ojah een nieuwe generatie eiwitproducten die ook fervent vleesliefhebbers over de
streep kan trekken zo nu en dan voor een vleesvervanger te kiezen.
Ojah werd in 2011 opgericht. ‘We wilden een productiebedrijf stichten. Geen kosten drukken door te
outsourcen, de technologie juist dicht bij onszelf houden. Die kennis is zó uniek; geef je die uit
handen, wat heb je dan nog, wat is je bedrijf dan nog waard? Dat wilden we niet, al kozen we
daardoor wel voor ‘de moeilijke route’.’ Mede omdat daar heel veel geld bij komt kijken. Een bank
wilde meedoen, mits we een cofinancier vonden. ‘Toen werd PPM Oost, samen met venture capitalist
StartGreen, aandeelhouder. En dat zijn ze nog steeds, wat we als een compliment beschouwen. Ze
zien dat we steeds meer waard worden – en hun, door de exit nog even uit te stellen, meer geld
opleveren. Prima, we houden ze er graag bij. Ze helpen op juridisch vlak, weten de weg naar
subsidies en hebben een netwerk van experts en potentiële investeerders.’ Ondertussen krijgt Ojah
ook buiten Nederland steeds meer voet aan de grond. ‘Om te kunnen blijven concurreren met die
grote jongens als Nestlé en Campina, moeten we echt groot groeien.’ (interview Jeroen Willemsen,
bron PPM Oost). Ojah heeft inmiddels 24 werknemers, 4 miljoen euro omzet en klanten over de hele
wereld.
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