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Voorwoord
Als tweedejaarsstudente Milieukunde aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden doe ik
deze projectstage om meer te weten te komen over de biobased economy en over het werkveld van
een Ngo. Ik ben 30 jaar onder andere als adviseur in het bankwezen werkzaam geweest, waardoor de
milieuwereld was voor mij onbekend terrein was. De klimaatproblematiek baart mij zorgen, maar
heeft daarentegen ook mijn interesse gewekt en wel zodanig dat ik daarin mijn steentje wil
bijdragen. Na een aantal modules hobbymatig bij de faculteit MilieuNatuurwetenschappen aan de
Open Universiteit te hebben gevolgd, wil ik een snellere en meer praktijk gerichte weg kiezen om
daarin beroepsmatig verder te gaan. Ik volg nu de deeltijd HBO-opleiding Milieukunde en ben heel
blij met de mogelijkheid om daarnaast een stage bij de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
(NMZH) te kunnen volgen.
Mijn stagebegeleiders Bert Bakker en Alex Ouwehand stonden altijd voor me klaar met opbouwende
kritiek en het verstrekken van relevante informatie. Ook wil ik Sonja Raaijmakers bedanken voor haar
redigerend werk. Er heerst een goede sfeer bij de organisatie en dat maakte het werken op de kamer
samen met Susanne Kuijpers en Bert Bakker plezierig. Ik wil hierbij dan ook iedereen bij NMZH
bedanken voor de prettige samenwerking. Daarnaast was ik ook blij met de mogelijkheid om thuis in
de ‘cloud’ te kunnen werken aan mijn opdracht.
Heel prettig en leerzaam waren ook de interviews met de verschillende stakeholders. De gesprekken
waren uitgebreid en de verschillende visies kwamen daarbij aan de orde. Van alle interviews zijn
uitgebreide verslagen gemaakt, een hele klus, en belangrijk om de antwoorden zo zuiver mogelijk te
houden. Daarna zijn de verslagen voor feedback naar hen teruggekoppeld, van de meesten heb ik
deze ook mogen ontvangen. Ik wil graag hierbij alle geïnterviewden nogmaals bedanken voor hun
genomen moeite , verstrekte informatie en feedback. Naast het literatuuronderzoek en interviews
was er ook gelegenheid om verschillende bijeenkomsten van de Werkgroep Groene chemische
bouwstenen van Biobased Delta Zuid-Holland bij te wonen en een ‘Biobased Roadshow’ in het
Provinciehuis Zuid-Holland. Zeer leerzaam en tevens leuk dat ik bij deze bijeenkomsten een aantal
van de door mij geïnterviewde personen weer tegenkwam.
Als laatste wil ik mijn stagebegeleidster bij de opleiding, Pia Sloots, bedanken voor haar inspanningen
en ondersteuning.

Ada Ouwehand, Den Haag 31 januari 2016
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Samenvatting
Er is onderzoek gedaan naar de huidige biomassastromen en duurzaamheid (eisen) in het
Rotterdamse havengebied en Zuid-Holland.
Wat is er al aan biobased economy (BBE) aanwezig en wat zijn de wensen en ontwikkelingen voor de
toekomst? Veel biomassa kan beter gebruikt worden, teveel wordt er ook nog weggegooid of
verbrand. De waardepiramide geeft aan hoe de biomassa cascaderend (zo hoogwaardig mogelijk)
gebruikt kan worden. De uitdaging is: hoe gaan we de transitie van fossiel naar biobased verder in
gang zetten, want we weten dat fossiel eindig is.
Onderzoeksvragen
Voor het onderzoek naar ‘Biomass in a biobased economy’ zijn o.a. de volgende onderzoeksvragen
opgesteld:
- Wat zijn de huidige reststromen (biomassa) in Zuid-Holland en met name in Rotterdam?
- Wat zijn de duurzaamheidscriteria?
- Welke bedrijfsontwikkelingen willen de stakeholders?
- Hoe verantwoord is het om conclusies te trekken naar aanleiding van de duurzaamheidscriteria en
de daarin handelende industrieën naast de wetenschap?
Processen
Het onderzoek is gestart met een uitgebreid literatuuronderzoek. Een goede kennis van zaken is
belangrijk om te weten ‘wat je waar kunt weghalen’ en draagt bij aan interacties tijdens de
interviews. De interviews hebben een belangrijk deel van het onderzoek ingenomen. De
geïnterviewde stakeholders waren:
- Overheid (Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en DCMR¹);
- Kenniscluster (TU Delft², Commissie Corbey, KNAW³ en CE Delft⁷);
- Samenwerkingsverband Biobased Delta Zuid-Holland;
- Milieuorganisatie Natuur & Milieu;
- Grote bedrijven (Havenbedrijf Rotterdam, AkzoNobel, AVR⁴, E.ON⁵ en Indorama⁶)
Tijdens de interviews zijn duidelijke verschillen van mening naar voren gekomen. Deze verschillen zijn
uitgebreid besproken en in het verslag weergegeven. Duurzaamheidscriteria zijn reeds opgesteld
voor biobrandstoffen (bijmengverplichting) en voor de bijstook van biomassa in kolencentrales. Deze
zijn dus duidelijk, al zijn daarover toch de meningen over bepaalde details verdeeld. Niet alle
biomassa valt eronder. Een deel valt nog onder de afvalwetgeving, dat heeft het verleden
(Gekkekoeienziekte) zo bepaald. Het houdt de mogelijkheden voor gebruik voor hoogwaardige
toepassingen voor bepaalde biomassa tegen. Tevens wil men een ‘level playing field’ omdat voor
biobrandstoffen en bijstook SDE subsidies worden verleend en voor de andere mogelijkheden niet.
Dit houdt grote investeringen tegen, terwijl men vaak wel geïnteresseerd is.
¹ Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
² Technische Universiteit Delft
³ Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
⁴ Afvalverwerking Rijnmond
⁵ E.ON Benelux
⁶ Indorama Ventures Europe B.V.
⁷ CE Delft, onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van
innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken.
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Verschillen van mening
De verschillen waren het meest zichtbaar bij de punten:
- Heeft de wereld te zijner tijd, wanneer de wereldbevolking naar 10-12 miljard groeit, genoeg
biomassa naast de voedselketen voor de hogere (chemische) toepassingen;
- Hoe wordt de biomassa naar Rotterdam verscheept?
- Is het verstandig om biomassa te verbranden in kolencentrales?
- Is het zinvol om biobrandstoffen te ontwikkelen?
Verschillen van meningen
Er vormden zich twee kampen in soorten antwoorden onder de geïnterviewden. Beiden zetten
klimaatverandering, CO₂-reductie, BBE en een circulaire economie als doel voorop, alleen de weg
ernaar toe is verschillend.
TU Delft, Biobased Delta Zuid-Holland, etc. vinden dat er genoeg onderzoeksrapporten (o.a. VN) zijn
die bewijzen dat er genoeg landbouwgrond in de toekomst zal zijn voor een groeiende
wereldbevolking. Intensivering van de landbouw is wel noodzakelijk.
Natuur& Milieu, KNAW en CE Delft daartegenover stellen dat er bij de onderzoeken niet of
onvoldoende is gekeken naar bodemvruchtbaarheid. Om die reden willen zij de verwerking van de
biomassa ter plaatse houden. TU Delft, Biobased Delta Zuid-Holland, etc. wil de biomassa naar
Rotterdam verschepen, want dit is goedkoop en veroorzaakt weinig CO₂-uitstoot. In Nederland is de
technologie aanwezig en het is belangrijk voor de economische toekomst van Rotterdam.
TU Delft, etc. zien voor de energietransitie van fossiel naar hernieuwbaar een rol weggelegd voor
biomassa in biobrandstoffen en bijstook in energiecentrales, naast de hoogwaardige toepassingen
zoals bijv. bioplastics. Natuur & Milieu, KNAW, etc. wijzen biobrandstoffen en bijstook af. Het doel
moet hernieuwbaar zijn met de focus op zon en wind of eventueel algen in de toekomst. Een
uitzondering kan er wel gemaakt worden voor biobrandstoffen voor lange afstand transporten.
Toekomst biobased economy
De industrie is welwillend om te innoveren. In 2015 is het ‘hernieuwbaar’ (renewable) cluster nog
niet groot, maar de verwachting is dat deze in 2030 behoorlijk zal zijn gegroeid (zie ‘Havenvisie
2030’), Mainport Rotterdam streeft ernaar om de duurzaamste haven ter wereld te worden. In 2060
verwacht men dat fossiele grondstoffen zo goed als verdwenen zullen zijn uit de haven.
Rotterdam is geïnteresseerd in een BBE en een circulaire economie. Daarin liggen nieuwe kansen
voor de toekomst. Het moet wel gestimuleerd worden door de overheid, anders durven of kunnen
toch veel bedrijven de stap niet maken. Momenteel gaan er alleen subsidies naar biobrandstoffen en
bijstook, maar niet naar grondstoffen. Dat vindt men ‘unfair’ en het bevordert niet de ontwikkelingen
richting de hogere toepassingen (cascadering). Er wordt gepleit voor een ‘level playing field’.
De industrie is dus gebaat bij duidelijke duurzaamheidscriteria voor alle toepassingen en met steun
van de overheid. Het is van groot belang dat er in de komende tijd verdere duurzaamheidscriteria en
uitvoeringsplannen worden opgesteld. Misschien een nieuwe opdracht voor de Commissie Corbey?
Deze is per 1 januari 2016 opgehouden te bestaan.
Rol Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)
De laatste vraag die aan alle geïnterviewden werd gesteld is: “welke rol ziet u voor de NMZH”?
De stakeholders zien voor de NMZH een kritische en bemiddelende rol weggelegd. Een lobbyende rol
richting de overheid en een informerende richting het brede publiek. Het is belangrijk om de neuzen
5

dezelfde kant op te krijgen om zo ontwikkelingen van de grond te krijgen. Het is de hoogste tijd dat
er grote stappen worden gezet. Men moet van elkaar leren en onbevooroordeeld met elkaar
discussiëren.
Voor de positie van Rotterdam, BBE, circulaire economie en de CO₂-reductie is het van belang dat er
snel spijkers met koppen worden geslagen. Nederland moet volgens het Energieakkoord (2013) in
2020 14% en in 2023 16% duurzame energie produceren. Het streven is om in 2050 volledig
duurzaam te zijn. Helaas is in Nederland in 2015 nog maar 4,5 à 5% van de energiemix duurzaam. Er
is nog een lange weg te gaan. Het einde van het fossiele tijdperk is in zicht, biobased heeft de
toekomst in handen.
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1. Inleiding
Klimaatverandering: Kyoto en Parijs
Velen maken zich zorgen om de klimaatverandering op aarde; de hoeveelheid broeikasgassen in de
atmosfeer neemt sterk toe. De hoeveelheid CO₂ is al sterk gestegen en zal nog verder stijgen, als
gevolg van menselijke activiteiten, tot niveaus waarbij klimaatverandering optreedt met ernstig
gevolgen voor mens en natuur. Het Kyoto-protocol (opgesteld in 1997, in werking vanaf 2005) loopt
ten einde in 2020.Op 12 december 2015 is er een nieuw (juridische bindend) Klimaatakkoord door
195 landen ondertekend welke geldt tot 2025. De globale temperatuur dient de 2 gradengrens niet
te overstijgen (streven is maximaal 1,5 graad). Het zou anders desastreuze gevolgen hebben. Tevens
komt er onder andere een fonds waarin jaarlijks vanaf 2020 een bedrag van 100 miljard dollar
beschikbaar is om arme landen in hun klimaatdoelstellingen te helpen. Het nieuwe klimaatakkoord
treedt in werking per 2020.
Situatie in Nederland
Nederland blijft achter en doet het wat CO₂-uitstoot betreft slecht. Nederland zal de komende jaren
alle zeilen bij moeten zetten om de afgesproken doelen te kunnen behalen. De CO₂-uitstoot is in
2014 vooral gestegen door de kolencentrales en wegtransport. Nederland heeft de slechtste lucht
kwaliteit van Europa. Oude kolencentrales (van vóór 1990) dienen te worden gesloten (2016/2017)
volgens het Energieakkoord, drie nieuwe (rendabelere) mogen openblijven . Er is op 26 november
2015 een motie in de 2e Kamer (D66) aangenomen om sluiting van alle centrales te bespreken. De
regering moet met een plan komen in 2016.De motie was het gevolg van een oproep van 64
hoogleraren¹ in het dagblad ‘Trouw’ op 23 november 2015 om alle kolencentrales uiterlijk 2020 te
sluiten.
Hieraan voorafgaand is in 2013 het Energieakkoord door 40 partijen getekend (oa. door De Natuur
en Milieufederaties), waarin onder meer een toename van het aandeel hernieuwbare
energieopwekking naar 14% in 2020 en 16% in 2023 is afgesproken. Ook is er onder andere
afgesproken om biomassa te stimuleren als bijstook tot maximaal 25 Petajoules. De biomassa dient
echter in eerste instantie zo hoogwaardig mogelijk te worden ingezet en volgens scherpe
duurzaamheidscriteria. Vervolgens is het Convenant Duurzaamheid Biomassa in maart 2015
getekend door verschillende grote energiebedrijven en milieuorganisaties. In het Convenant zijn er
afspraken gemaakt over de duurzaamheid van de biomassa die als bijstook in kolencentrales mag
worden gebruikt, deze dient aantoonbaar goed te zijn.
Optimale benutting biomassa en duurzaamheidseisen
De duurzame bijdrage aan de energiemix in Nederland bedraagt momenteel 4,5 à 5% (wind, zon,
biomassa). Er moet dan ook nog hard gewerkt worden om het doel van 14% in 2020 te kunnen
behalen. Biomassa is één van de mogelijkheden die optimaler benut hiervoor zou kunnen worden.
Een biobased economy (BBE) met biomassa als grondstof dient verder ontwikkeld te worden.
Hoogwaardige toepassingen zoals chemie kunnen verder geïnnoveerd en gestimuleerd worden.
(momenteel zijn er alleen subsidies voor biobrandstoffen en bijstook) Biomassa wordt nog lang niet
optimaal benut. Veel hoogwaardige biomassa wordt nu nog weggegooid of verbrand. Dat kan
volgens het cascaderingsprincipe veel beter benut worden. Als eerste dienen daarvoor verdere
duurzaamheidscriteria te worden opgesteld. Voor biobrandstoffen en energieopwekking zijn deze al
bekend. Hoe gaat Nederland een biobased economy verder ontwikkelen en wat betekent dit voor
Rotterdam waar de grootste bulk biomassa binnenkomt?
¹ O.l.v. Prof. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van
transities & duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit).
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Verschillen van mening
Volgens Commissie Corbey¹ en TU Delft² is er wereldwijd voldoende landbouwgrond beschikbaar om
de groeiende wereldbevolking te voeden én ruimte te bieden voor duurzame toepassingen van
biomassa. De KNAW nuanceert de opvattingen en verschilt in mening over de toepasbaarheid van
biomassa. De vraag is hoe we de bio-economie zó kunnen ontwikkelen dat ze kansen biedt aan
mensen en bedrijven en daarnaast natuur beschermt en klimaatverandering beperkt. Daarvoor zijn
onderzoek en investeringen nodig, en beleid dat duurzaamheid en efficiëntie voorop stelt. Bioenergiebeleid vormt daarbij een opstap naar hoogwaardigere toepassingen van biomassa.
De verschillen van mening van de KNAW, Commissie Corbey en TU Delft over duurzaamheid en de
toepasbaarheid van biomassa vormen het uitgangspunt voor dit onderzoek. Zijn biomassa en BBE
(mits duurzaam) onderdelen van de energietransitie? Hoe zit het precies in elkaar; waar liggen de
verschillen, wat zijn hun wensen en ideeën en hoe liggen de feiten?
Onderzoek
De Natuur en Milieufederatie Zuid Holland (NMZH) wil meer inzicht in de complexe problematiek van
BBE, de (rest)stromen in Nederland (veel via import) met name in Rotterdam en Zuid-Holland.
Belangrijk zijn ook de uiteenlopende bevindingen van meerdere partijen. Het streven van NMZH is
om een eigen visie te kunnen vormen met name gericht op de toekomst en ontwikkeling van het
Rotterdamse havengebied.
Het onderzoek is opgezet als onderdeel van een stageopdracht en betreft een actueel onderwerp dat
door zijn veelzijdigheid in dit onderzoek begrensd wordt tot het onderwerp: ‘biomassa in een BBE
met name in de Rotterdamse haven’. Het begrip biobased economy is een dermate breed onderwerp
en is te uitgebreid om in zijn geheel binnen de stageopdracht onder te brengen. De opdracht is een
hele uitdaging waarin verschillende mogelijkheden met biomassa, duurzaamheidseisen, wetgeving,
meningen, wensen, feiten, maar ook de toekomst voor een BBE naar voren komen. Het onderzoek is
begonnen met een literatuur (voor)onderzoek waarna er interviews met relevante stakeholders zijn
gehouden om meer te weten te komen waar de verschillen en overeenkomsten liggen, maar ook wat
de wensen en mogelijkheden zijn. Het stageverslag geeft hiervan een weergave. Daarnaast bevat het
verslag analyses en een aantal conclusies en aanbevelingen.

1.1 Onderzoeksopgave
111 Onderzoek naar en inzicht krijgen in
* Huidige (rest)stromen in de Rotterdamse haven :
- Welke stromen zijn er momenteel in biomassa, van welke sectoren/ bedrijven (Zuid- Holland
en met name in de Rotterdamse haven) en wat is de verwachting voor de toekomst?
- Hoe lopen deze stromen en hoe groot zijn ze in Nederland, Europa en de wereld?
- Waaruit bestaan deze stromen (‘waardepiramide’)?
- Waar komen ze vandaan?
- Hoe loopt het hergebruik van grondstoffen? Wat is de waarde en hoe toepasbaar zijn ze?
(laatste fase is verbranding)?
- Wat zijn de verwachte ontwikkelingen in de diverse stromen?
- Hoe complex is de problematiek rond BBE met betrekking tot de ontwikkeling van Bio Port
Rotterdam en wat zijn de voordelen en bedreigingen?

¹. Dorette Corbey, voorzitter Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
². Patricia Osseweijer, hoogleraar Science Communication
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* Wat zijn de duurzaamheidseisen van de overheid tezamen met de visie van de Commissie Corbey
naast het Convenant Duurzaamheid Biomassa. Wat is er nodig om deze toe te
passen in de Rotterdamse haven? Hoe te bereiken ?
* Hoe verantwoord (door verschillende visies stakeholders) is het om conclusies te trekken na het
bestuderen van het Convenant Duurzaamheid Biomassa en de duurzaamheideisen van de
overheid met betrekking tot de betrokken (rest)stromen en de daarin handelende industrieën
naast de wetenschap?
* Welke bedrijfsontwikkelingen willen de stakeholders, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de
Provincie Zuid Holland, industrie, maar ook de milieuorganisaties in relatie tot de
energietransitie in de Rotterdamse haven en door welke bedrijven moet dit gefaciliteerd worden ?

1.1.2 Wat waar weghalen?
Na het literatuuronderzoek zijn de vragen voor de interviews opgesteld. De vraagstelling bij de
interviews is voor de verschillende instanties/bedrijven op maat gemaakt, daar het om verschillende
sectoren gaat. Het doel is de volgende informatie naar boven te krijgen bij de volgende stakeholders:
- Kenniscluster : Commissie Corbey, KNAW, TU Delft en samenwerkingsverband Biobased Delta
Zuid-Holland:
* hoe denken zij over elkaars meningen inzake een BBE en over de manier waarop deze ecologisch
en
economisch moet worden ingevuld?
* hoe zouden zij tot elkaar kunnen komen om zo een breder draagvlak te creëren met realiseerbare
ideeën voor de Bio Port Rotterdam?
* wat is het wettelijk kader en de inzet handhaving met betrekking tot een BBE en wat kunnen zij
doen om dit te bevorderen om zo de afspraken in het Energieakkoord te halen?
- DCMR en CE Delft :
* hoe kijken zij naar de Bio Port Rotterdam?
* waar lopen zij bij de bedrijven op milieugebied tegenaan en hoe gaan ze hiermee om?
- Milieuorganisatie Natuur & Milieu:
* wat vinden de milieuorganisaties van de verschillen van mening t.a.v. de duurzaamheidseisen en
hoe ermee omgegaan wordt in de wetenschap en het bedrijfsleven?
* hoe zouden deze twee partijen nader tot elkaar kunnen komen?
- Grote bedrijven: Havenbedrijf Rotterdam, AkzoNobel, E.ON, AVR en Indorama:
* hoe kijken zij naar de uitspraken van de KNAW,’Corbey’, het Energieakkoord en het feit
dat Nederland steeds meer CO₂ blijkt uit te stoten?
- wat zien zij als hun rol in een BBE en Bio Port Rotterdam?
- hoe denken zij hun CO₂-reductie te optimaliseren om zo ook de voetafdruk verder te verlagen?
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2. Wat is biomassa?
* Welke stromen zijn er momenteel in biomassa, van welke sectoren/bedrijven in Zuid- Holland
en wat is de verwachting voor de toekomst?
* Hoe lopen deze stromen en hoe groot zijn ze?
* Waaruit bestaan deze stromen (‘waardepiramide’)?
* Waar komen ze vandaan?
* Hoe loopt het hergebruik van grondstoffen? Wat is de waarde en hoe toepasbaar zijn ze?
(laatste fase is verbranding)?
* Wat zijn de verwachte ontwikkelingen in de diverse stromen?

Fig. 1 Houtpellets

Bron: www.geerts.be

Biomassa
Biomassa is een verzamelnaam voor organisch (rest) materiaal van zowel plantaardige als dierlijke
oorsprong. Biomassa is hernieuwbaar als grondstof terwijl de fossiele grondstoffen, als kolen, olie en
aardgas uit voorraden in de grond worden gehaald. Deze grondstoffenvoorraad daalt hierdoor en is
dus eindig en niet hernieuwbaar. Door een overmatig verbruik van de fossiele grondstoffen komt er
teveel CO₂ in de atmosfeer (zie: ‘Koolstofkringloop: de natuurlijke klimaatbuffer van de aarde’). Deze
verstoort de balans van opname (o.a. fotosynthese door planten) en afgifte in de atmosfeer, en kent
daardoor een gestage toename.
Als biomassa kennen we zoal:


- resten van voedselverwerkingsprocessen zoals pulp, schroot van oliehoudende vruchten en zaden,
schillen, snijresten, afkeur, etc.;
- resten van industriële processen uit o.a. hout- en papierproductie;
- voedselresten;
- gft-afval;
- biomassa uit openbaar groen en natuurgebieden;
- mest.
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Biomassa wordt momenteel veel gebruikt als voedsel voor dieren (feed), bouwmaterialen en
verpakkingen. Verdere mogelijke toepassingen zijn energieproductie, materialen en chemicaliën.
Diverse reststromen blijven nog onvoldoende benut. Vanwege een beperkte beschikbaarheid moet
verstandig bij energieproductie met biomassa worden omgesprongen. Het verdient daarom
aanbeveling om de stromen biomassa zo hoogwaardig mogelijk in te zetten en daarmee de kringloop
te sluiten. Het op deze manier sluiten van kringlopen behoort tot een circulaire economie.
Koolstofkringloop: de natuurlijke klimaatbuffer van de aarde
De koolstofkringloop zorgt ervoor dat de hoeveelheid koolstof tussen atmosfeer en aarde in balans
is. De natuurlijke situatie is dat er een evenwicht is tussen uitstoot en opname van koolstof (CO₂).
Onder andere bomen en planten nemen CO₂ op bij de fotosynthese, maar ademen deze ook weer uit
of bijv. door verrotting van bladeren komt de CO₂ terug in de atmosfeer. Dit heet de korte
koolstofkringloop.
De lange koolstofkringloop heeft een opslag van koolstof die daar reeds miljoenen jaren geleden is
gevormd uit biomassa en daar sindsdien verblijft, zoals dat bij steenkool, aardolie en aardgas het
geval is. De lange kringloop doet er miljoenen jaren over, de korte kringloop is een kringloop die veel
sneller verloopt.
Sinds het intreden van het industriële tijdperk stijgt het gehalte aan CO₂ in de atmosfeer door
menselijk handelen. De daarbij uitgestoten CO₂ wordt zoveel mogelijk opgeslagen in de aanwezige
carbon sinks, zoals de oceanen, tropisch regenwoud. Aan deze opslagcapaciteit zit echter een limiet.
De laatste decennia wordt het steeds meer duidelijk dat de CO₂-uitstoot de natuurlijke
opnamecapaciteit van deze carbon sinks overstijgt. Het broeikas CO₂ zal in de atmosfeer blijven en
daar ophopen wanneer het niet meer opgenomen wordt, er ontstaat een situatie die uit balans is.
Het effect is dat de aarde hierdoor opwarmt met een klimaatverandering als gevolg. Een
klimaatverandering zal in de toekomst zorgen voor overstromingen, droogtes, hongersnood en
klimaatvluchtelingen en het sneller doen uitsterven van soorten. Het ergste scenario zal een extinctie
kunnen inluiden. (http://hier.nu/klimaatbureau/pagina/koolstofkringloop-de-natuurlijkeklimaatbuffer-van-de-aarde)

2.1 Mogelijkheden met biomassa en de waardepiramide
Volgens de waardepiramide (zie fig. 2) zijn er verschillende mogelijkheden met biomassa in een
biobased economy, al gaat het bij een BBE grotendeels om de non-food toepassingen. De
waardepiramide geeft weer dat hoe lager (in treden) de toepassing des te groter de benodigde
hoeveelheden ervoor zijn en hoe lager de toegevoegde waarde. Hoe hoger gerangschikt in de
piramide hoe hoger de toegevoegde waarde van het product met minder benodigde grondstoffen.
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Fig.2 Waardepiramide

(Bron: Virida)

- farma;
- food & feed;
- chemie;
- transportbrandstoffen;
- energieopwekking.

Farma
Bovenin de piramide staan de producten voor gezondheid en lifestyle, deze vragen veel land, geven
een lage (energie) opbrengst maar zijn toch van een hoge economische waarde. Voor farma is er
weinig volume aan biomassa nodig, het heeft de hoogste (toegevoegde) waarde en staat dan ook
mede bovenaan in de waardepiramide.

Food & feed
Een andere hoog kwalitatieve stroom biomassa is de voedselstroom (food). Daarnaast is er de
stroom voor veevoer (feed). De grondstoffen bij voedselstromen zijn onder andere graan, mais, soja,
palm, suikerriet, etc. De stromen zijn belangrijk voor de voedselketen en mogen dan ook volgens de
duurzaamheidscriteria niet voor biobrandstoffen of energieopwekking worden gebruikt.
Reststromen, zoals sojaschroot, worden als veevoeder verwerkt. De afvalwetgeving bepaalt op
welke wijze reststromen daarvoor kunnen worden gebruikt.
Chemie
De organische chemie heeft een koolstofbron nodig. Alleen al om die reden is biomassa de grondstof
voor de chemie, ook als fossiele grondstoffen schaars en/of duur worden.
Biomassa kan in de chemiesector zowel worden ingezet vooraan in de keten voor de productie van
bulkchemicaliën, als in innovatieve routes waarbij processen worden aangepast en/of nieuwe
producten kunnen worden ontwikkeld. Ook kan biomassa worden ingezet als energiebron. Alle
routes zijn in de toekomst nodig bij de vergroening van de sector. De innovatieve routes hebben
hierbij de meeste potentie voor energiebesparing en CO₂-reductie.
(Bron: Commissie Corbey; Duurzame biomassa in de chemiesector,
Advies van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa).
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Transportbrandstoffen
Voor biobrandstoffen is veel biomassa nodig. Het is een snel groeiende toepassing van biomassa.
Belangrijke grondstoffen voor biobrandstof zijn olierijke gewassen als koolzaad dat wordt omgezet in
biodiesel en suikerrijke gewassen die worden omgezet naar bio-ethanol. Het verbouwen van die
gewassen heeft ook negatieve gevolgen voor het milieu en voor de voedselproductie. Met
nieuwe soorten biobrandstoffen uit biomassa (bv. algen) en houtachtige gewassen (non-food; uit
cellulose/lignine) wordt geprobeerd deze nadelige effecten te voorkomen. (zie bijlagen 2 en 3)
Er wordt wel gesproken van biobrandstof van de tweede of derde generatie. Dat komt door de
problemen die biobrandstof van de eerste generatie oplevert, zoals schade aan het oerwoud, lokaal
verlies aan biodiversiteit, of zeer omvangrijk grondgebruik(Food for Fuel) en een hoog waterverbruik.
- Eerste generatie: uit bos of afgeleid (non-food) , suikerriet, mais, palmolie, koolzaadolie en graan.
- Tweede generatie: voor biodiesel of alcohol, gemaakt met een chemisch proces uit biomassa
geproduceerde stoffen, houtachtige stoffen uit stro, hout of afvalresten: cellulose en lignine),
gebruikt frituurvet, dierlijk vet.
- Derde generatie: van organismen die voor een groot gedeelte uit olie bestaan, zoals algen.
Cascadering volgens de waardepiramide en recycling van de reststromen zorgen voor een betere
benutting en hergebruik van grondstoffen. Dit is belangrijk om tot een circulaire economie te kunnen
komen. Het gebruik van eerste generatie grondstoffen is vanwege de duurzaamheidseisen niet meer
actueel voor het vervaardigen van biobrandstoffen, men concentreert zich hoofdzakelijk op het
ontwikkelen door middel van de tweede generatie . Positieve en relevante ontwikkelingen met algen
verwacht men nog niet in de nabije toekomst, al zijn de verwachtingen daarvoor wel hoopvol.
Aquacultuur betekent toch onder meer een winst in ruimte en snelheid in kweek .
Energieopwekking met biomassa
Deze vorm van energieopwekking vindt plaats in de vorm van bijstook in energiecentrales of bij
afvalverwerkingscentrales. Het is de laagste trede van de waardepiramide, biomassa dient alleen
verbrand te worden als er geen hogere toepassing meer mogelijk is. De gebruikte koolstofketen
wijzigt slechts door bijstook van biomassa in kolencentrales. Kolen behoren tot de lange
koolstofkringloop, hout tot de korte kringloop. Er liggen wel plannen bij bedrijven om de CO₂ af te
vangen en deze of in het Westland te gaan gebruiken bij de glastuinbouw of op te slaan onder de
Noordzee. Bijvoorbeeld: de bio-ethanolfabriek van Abengoa in Europoort. Rotterdam levert
momenteel al CO₂ via OCAP vof. (organic CO2 for assimilation by plants) aan de glastuinbouw in het
Westland. Restwarmte van de industrie in de haven, door middel van warm water dat vrijkomt, kan
worden hergebruikt voor een zogenaamde ‘warmterotonde’ om steden in de Randstad te
verwarmen. Dit alles zal zorgen voor de nodige CO₂-reductie.
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2.2 (Rest)stromen in Zuid-Holland

Biomassa in Zuid-Holland (excl. havengebied) (x 1000 ton)
Afval paprika's en tomaten (Westland-Oostland)
Diverse resten uit o.a. bollen- en vaste plantenteelt
Gemaaide grassen van wegbermen
Totaal
Tabel 1

170
65
50

285
Bron: biobasedeconomy.nl

De jaarlijkse productie van biomassa in de Provincie Zuid-Holland bevindt zich tussen de 230.000 en
240.000 ton aan gewasresten, voornamelijk uit de glastuinbouw van Greenport Westland-Oostland.
Paprika’s en tomaten leveren het meeste afval. Het zwaartepunt daarvoor ligt in de maanden
oktober tot en met december als de kassen met onder meer tomaten en paprika’s leeggehaald
worden. Daarnaast leveren ook de bollenteelt (Greenport Duin- en Bollenstreek), boomkwekerijen
(Greenport Boskoop) en de vaste plantensector veel afval op. Gemaaide grassen van wegbermen zijn
eveneens interessante stromen , deze meegerekend vormt dat in totaal 285.000 ton aan
gewasresten. Al die stoffen kunnen tot waarde worden gebracht.

Mainport Rotterdam

Overslag Rotterdamse haven 2014
35%

20%
Droog massagoed
Nat massagoed

45%

Totaal stukgoed

Fig 3

http://jaarverslag.portofrotterdam.com/klant/marktpositie/1299

In deze grafiek (Fig. 3) heeft het geen zin om de beschikbare reststromen
uit de rest van Zuid-Holland mee te nemen, daar deze nagenoeg 0,05 %
van de totale Rotterdamse overslag in 2014 betreft. De fossiele stromen
en totaal stukgoed (inclusief biomassastromen) worden in het kort in
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hoofdstuk 3 omschreven, de voor het onderzoek relevante
biomassastromen wat uitgebreider. De biomassastromen (het overgrote
deel) zitten verwerkt in de totale stromen van zowel droog- als nat
massagoed.
Aan hernieuwbaar (renewable) cluster is er in 2015 in de haven van Rotterdam aan overslag (5%) :
- 8 miljoen ton vegetable oil (nat massagoed);
- 3,5 miljoen ton biofuels (nat massagoed);
- 10 miljoen ton agribulk (droog massagoed) en
- 1 miljoen ton woodchips/pellets (droog massagoed).

2.3 Knelpunten toepassing biomassastromen
Er zijn verschillende knelpunten die de weg naar het gebruik van biomassa blokkeren of lastig maken.
Biobrandstoffen of energieopwekking door middel van biomassa leiden niet tot een (aanzienlijke)
vermindering van de CO₂-uitstoot, maar het hergebruik van reststromen wel (bijv. recycling, CO₂afvang). Tevens leidt dit tot een circulaire economie met de BBE als onderdeel. De afvalwetgeving
staat nu nog bepaalde ontwikkelingen in de weg. Zo kunnen niet alle reststromen zomaar
hergebruikt worden of als veevoer dienen. Er zijn nog geen duurzaamheidscriteria voor reststromen,
zoals die er zijn voor hoofdstromen van grondstoffen. Nieuwe criteria moeten duidelijkheid
verschaffen. De economie draait nu nog voor meer dan 90% op fossiel. Subsidies op de verplichte
bijmenging van biobrandstoffen en de subsidies voor bijstook in kolencentrales (vanaf 2016) naast de
afschaffing van de kolenbelasting zorgen ervoor dat de fossiele brandstoffen in stand worden
gehouden. De energietransitie processen verlopen langzaam en belemmeren de
klimaatdoelstellingen. Nederland wil een CO₂-reductie van 20% in 2020 ten opzichte van het jaar
1990, maar op de wijze waarop er nu wordt gehandeld gaat Nederland die doelstellingen niet halen.
Aandachtspunten zijn:
- Verouderde afvalwetgeving;
- Geen duurzaamheidscriteria vaste biomassa;
- Subsidies voor bijmenging biobrandstoffen en bijstook kolencentrales;
- Afschaffen kolenbelasting
Afvalwetgeving
Een wijziging van de afvalwetgeving (invoering van duurzaamheidscriteria voor reststromen) plus
subsidiëring voor de hogere toepassingen van biomassa voor de chemie zouden wenselijk zijn. Ook is
bijmenging door biobrandstoffen niet altijd gewenst, maar wel een transitie richting elektrisch of
waterstof. Biomassa zou een prima brandstof zijn voor de langeafstand bij de scheep- en luchtvaart.
Aangepast beleid
De subsidiëring van bijmenging van biobrandstoffen en de bijstook (hout) in kolencentrales leidt niet
tot de gewenste resultaten in CO₂-reductie. Biomassa wordt daardoor niet altijd volgens de
cascaderingsprincipes gebruikt en dat maakt de subsidies, die nu worden verstrekt, oneerlijk . Andere
initiatieven komen daardoor maar moeilijk van de grond en houden de duurzame ontwikkelingen
tegen. Het beleid dient hieraan aangepast te worden en constant te zijn.
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Conclusie
De provincie Zuid-Holland (exclusief de Rotterdamse haven) heeft jaarlijks een totaal aan biomassa
van ongeveer 285.000 ton. De productie komt voornamelijk uit de Greenports Westland-Oostland,
Duin- en Bollenstreek en Greenport Boskoop. De grootste stromen aan biomassa lopen echter door
de haven van Rotterdam, in totaal in 2015 was dat 22,5 miljoen ton aan. In de biomassastromen
bevinden zich voornamelijk ‘food & feed’ naast biomassa voor chemie, transportbrandstoffen en
energieopwekking. De grondstoffen die de haven van Rotterdam binnenkomen worden vanuit de
gehele wereld ingevoerd (zie bijlage 1).
Voor een BBE is het belangrijk dat het hergebruik van de grondstoffen volgens de waardepiramide
gebeurt (cascadering), waarbij de onderste treden brandstoffen en energie inhouden. De laagste
treden hebben de minste toegevoegde waarde maar bedragen de grootste hoeveelheden aan
biomassa. De economie draait nu nog voor ruim 90% op fossiel , maar fossiel is eindig en dat geeft
toekomst aan een BBE en een circulaire economie. Voor de hoogwaardige toepassingen voor de
chemie liggen onder de aandacht.
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3. Stromen in de Rotterdamse haven
* Welke stromen zijn er momenteel in biomassa, van welke sectoren/bedrijven in de Rotterdamse
haven? Wat is de verwachting voor de toekomst?
* Hoe lopen deze stromen en hoe groot zijn ze in Nederland, Europa en de wereld?
* Waaruit bestaan deze stromen (‘waardepiramide’)?
* Waar komen ze vandaan?
* Wat zijn de verwachte ontwikkelingen in de diverse stromen?
* Hoe complex is de problematiek rond BBE met betrekking tot de ontwikkeling van Bio Port
Rotterdam en wat zijn de voordelen en bedreigingen?

Overslag haven van Rotterdam
De overslag van de haven van Rotterdamse is in 2014 met een procent gestegen tot zo’n 450 miljoen
ton. De verwachting is dat de haven in 2015 een gelijkende groei zal laten zien en uitkomt op een
totale overslag voor dat jaar van bijna 500 miljoen ton. Hiermee is de mainport Rotterdam de
grootste haven van Europa met een wereldwijde im- en export van goederen . (zie bijlage 1 voor
herkomst en bestemming van biomassa van de haven). Het havengebied omvat 12.500 ha
havengebied (land en water, waarvan circa 6.000 ha bedrijfsterreinen). De totale lengte van het
havengebied is ruim 40 kilometer. Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen en 110.000
binnenvaartschepen de haven.
Overslag Rotterdamse haven 2014 (Brutogewicht x 1000 ton)
Ertsen en schroot

34.075

Kolen

30.401

Agribulk

11.266

Overig droog massagoed

12.850

Subtotaal Droog Massagoed

88.592

Ruwe olie

95.388

Minerale olieproducten

75.006

LNG
Overig nat massagoed
Subtotaal Nat Massagoed

1.206
30.899
202.499

TOTAAL MASSAGOED
291.091
================================
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Containers
Roll on/roll off
Overig stukgoed
Breakbulk

127.598
20.005
6.039
26.044

TOTAAL STUKGOED
153.642
================================
TOTALE OVERSLAG
444.733
================================

3.1 Droog massagoed
Rotterdam is de grootste droge bulk haven van Europa. Het heeft een ideale ligging en diepte voor de
grootste schepen. De typen droge bulk gaan van ijzererts, kolen, granen tot biomassa en industriële
mineralen en hebben een totaalaandeel van 20% van de overslag in de haven.
Ertsen, schroot en kolen
Ertsen en schroot betreffen ‘niet door biomassa vervangbare stoffen’. Kolen daarentegen zijn wel
‘door biomassa vervangbaar stoffen’.
Agribulk
De haven van Rotterdam is een allround agribulk-haven en heeft een ruime keuze voor de overslag
en opslag van agrarische producten, zoals mais, granen, sojabonen en oliehoudende zaden, zoals
raapzaad. De grote hoeveelheid lading draagt zorg voor voeding, diervoeding en biobrandstoffen
industrie. Tien miljoen ton van het agribulk valt in het renewable cluster.
Overig droog massagoed
Houtpellets, de belangrijkste productgroep voor biomassa, worden met name gebruikt in de
Europese warmte- en energiemarkt. Op de Maasvlakte in Rotterdam zijn twee kolencentrales
gevestigd die houtpellets en andere biomassa kunnen bijstoken. Deze energiecentrales en de
centrales in de Rotterdamse regio, België en het Verenigd Koninkrijk zorgen voor een grote,
constante aanvoer van biomassa naar Noordwest-Europa. De vraag naar biomassa voor stoom en
warmte neemt naar verwachting toe. Zo stimuleren het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse
overheid het gebruik van biomassa in de chemische en energie-industrie. Op de lange termijn zullen
houtpellets dan ook steeds meer als grondstof dienen voor de biobased industrie in de haven van
Rotterdam. De haven van Rotterdam verwacht dan ook een flinke groei in de overslag van biomassa
en speelt hierop in, momenteel bedraagt de overslag nog 1 miljoen ton aan woodchips/pellets.
Industriële mineralen
Het betreft alumina, ferro-legeringen, magnesiet, zout, boraten, zand en grind. Met een
volumetotaal per jaar van bijna 13 miljoen ton heeft Rotterdam een marktaandeel van 24% van alle
import van overzee en export. Het betreffen hier ‘niet door biomassa vervangbare stoffen’, dus geen
biomassa.
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3.2 Nat massagoed
Enkele voorbeelden zijn: stookolie uit Rusland die naar Singapore wordt verscheept met
supertankers, ethanol uit Brazilië dat naar Zweden gaat, gasolie voor gebruik in Duitse huishoudens
en palmolie uit Maleisië en Indonesië voor de voedingsmiddelenindustrie in Europa.
Het totale aandeel van nat massagoed bedraagt 45% van de totale overslag in de haven.
Ruwe olie
Rotterdam is in Noordwest-Europa de absolute koploper in de overslag van ruwe olie. De ruwe olie
die Rotterdam binnenkomt, bedraagt 95 tot 100 miljoen ton. Het betreft een ‘door biomassa
vervangbare stof’.
Minerale olieproducten
Bij minerale olieproducten moet vooral gedacht worden aan stookolie, diesel, kerosine, benzine,
nafta en bitumen, het zijn eveneens ‘door biomassa vervangbare stoffen’.
LNG (Liquefied Natural Gas)
In de haven van Rotterdam vindt grootschalige import en export van LNG voor gebruik in Europa
plaats. Het betreft hier echter een ‘door biomassa vervangbare stof. LNG is vloeibaar aardgas.
Overig nat massagoed:
Chemicaliën
Voor de import en export van chemicaliën van en naar Europa is de haven van Rotterdam een
belangrijke logistieke schakel. Rotterdam heeft niet alleen een grote eigen petrochemische industrie
die basischemicaliën en halffabricaten produceert en gebruikt, maar is ook een doorvoerhaven voor
chemicaliën van en naar Europa, het Midden-Oosten, Amerika en Azië
Biobrandstoffen
In de haven komen productie, handel, op- en overslag van biobrandstoffen samen. De grondstoffen
betreffen biomassastromen.
Plantaardige oliën en vetten
Plantaardige oliën en vetten komen uit biomassastromen. Hierin heeft de haven van Rotterdam een
bijzonder sterke positie opgebouwd. Er bevinden zich diverse raffinaderijen en
verwerkingsfaciliteiten voor de raffinage van plantaardige oliën en vetten, zoals palm-, zonnebloem-,
koolzaad- en kokosolie. Ook de productie van biobrandstoffen, met name biodiesel en hernieuwbare
diesel, heeft de positie van Rotterdam in het segment van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
verder versterkt .

3.3 Stukgoed
De overslag van stukgoed hield voor 2014 een totaal percentage in van 35%, bestaande uit
containers 29% en breakbulk 6%.
Containers
De haven van Rotterdam is de grootste containerhaven van Europa. Er zijn lijnverbindingen met ruim
1000 havens wereldwijd: uitstekende verbindingen met bestemmingen binnen Europa voor vervoer
van containers. In 2014 betrof de overslag 7.386.528 containers. Er bevinden zich hierbij geen
biomassastromen.
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Breakbulk
Breakbulk wordt in de haven snel en slim verwerkt. Of het nu gaat om auto’s, projectlading en heavy
lift, forest products (betreft biomassa reststromen namelijk : houtproducten als papier, pulp,
cellulose, etc.), staal of non-ferro metalen (aluminium, koper, zink, lood, tin, nikkel e.a.).

3.4 Verwachte ontwikkelingen volgens de ‘Havenvisie 2030’
Belangrijke trends en ontwikkelingen die naar verwachting in de toekomst een grote invloed op de
haven zullen gaan hebben worden weergegeven in de ‘Havenvisie 2030’ van het Havenbedrijf:
- verschuiving zwaartepunt wereldeconomie;
- schaarste aan grondstoffen, geopolitiek;
- kenniseconomie, toename werkgelegenheid;
- schaalvergroting transport;
- integratie van logistieke ketens;
- klimaatverandering, duurzaamheid;
- toepassing ICT;
- veranderingen energie- en brandstofmix; en
- specialisatie Europese industrie.

Dit kan gezien worden met diverse andere factoren die betrekking kunnen hebben op de haven in
een Sterkte/Zwakte- ofwel SWOT-analyse. Een volledige SWOT-analyse is onderverdeeld in de
volgende categorieën: Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats. Waarbij de eerste twee de
interne situatie weergeven en de laatste twee de externe situatie zoals deze zich zou kunnen
voordoen in de toekomst. De analyse kan als middel dienen om beslissingen te nemen en de positie,
de koers en de strategie van een bedrijf te onderzoeken, maar kan ook gebruikt worden voor
planning, marketing, beoordeling van de concurrentie, organisatieontwikkeling, etc. Voor biomassa
in een BBE worden in de havenvisie 2030 de volgende kansen c.q. bedreigingen genoemd:

Kansen en bedreigingen m.b.t. biomassa in de haven
Extern Kansen (Opportunities)
Bedreigingen (Threats)
*Groei voor minerale- en plantaardige oliën
* Afnemende beschikbaarheid op de
* Verder verbinden van de chemieclusters
wereldmarkt en oplopende prijzen van
* Groeimarkt voor bijstook en biomassacentrales
(energie)grondstoffen
* Transitie naar duurzame energie en productie
* Bij de wet- en regelgeving blijft
vanwege infrastructuur en actieve
verduurzaming industrie en logistiek achter
wereldspelers
Tabel 2
Bron: portofrotterdam.nl

Kansen en bedreigingen
In bovenstaande tabel zijn de belangrijkste mogelijke ontwikkelingen voor biomassa in de haven
weergeven. Deze spelen zich met name in de categorieën ‘Kansen’ en ‘Bedreigingen’ af. De
belangrijkste groeimogelijkheden van de BBE op termijn komen erin naar voren komen, met name
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door groeikansen in de energiemarkt, verbeteren van de concurrentiepositie in het chemiecluster en
kansen voor biomassacentrales. Duurzame energie ziet men sowieso als een investering op langere
termijn. Daarentegen is de sterke positie van de fossiele brandstoffen (nog steeds) een bedreiging
voor de BBE met een afnemende beschikbaarheid in de toekomst. Een kans is dan weer de bijstook
in kolencentrales wanneer deze in gebruik blijven. De fossiele brandstoffen kunnen door hun lage
prijs een snelle transitie naar duurzame energie belemmeren. Ook de schaalvergroting in de
(bulk)scheepvaart en een CCS (Carbon Capture and Storage) dreigen de fossiele positie van de haven
vast te houden. De vraag vanuit de kolencentrales c.q. sluiting van de centrales zal de doorslag hierin
geven.
Een duidelijke wet- en regelgeving is belangrijk om transities goed te laten verlopen. De huidige weten regelgeving loopt nog achter en dient aangepast te worden. Om de toepasbaarheid van biomassa
te vergroten en de verduurzaming daarmee te versnellen dient er haast gemaakt te worden met een
vernieuwd wettelijk kader. De chemiesector kan zich dan sneller ontwikkelen. Dit zal de groei van
een BBE in de haven bevorderen .
Europese energie- en brandstofmix de komende jaren
Het huidige aandeel hernieuwbare energie is nog slechts 4,5 à 5%. Dat moet over vijf jaar in 2020
zijn gestegen naar 14% om in 2023 16% te bedragen. Dat zijn de Europese afspraken Er moet dus
nog veel gebeuren in een korte tijd. We zien steeds meer hybride- en elektrische auto’s op de weg.
Steeds meer huizen met zonnepanelen en windmolenparken op zee en op land in aanbouw. Toch is
het bij lange na nog niet genoeg, de inzet moet sterk verhoogd worden. De verwachting is dat de
hoeveelheid biobrandstoffen zal gaan toenemen. Het wachten is op de biobrandstoffen voor de
lange transporten, zoals lucht- en scheepvaart.
De veranderende mix biedt kansen (onder andere nieuwe ladingstromen als LNG, biomassa en
biobrandstoffen) en bedreigingen (onder andere afname minerale olieproducten als
transportbrandstof, lokale energieopwekking) voor de Rotterdamse haven. Ook verwacht
Rotterdam een verschuiving naar halffabrikaten en eindproducten, wat een CO₂-reductie bij het
transport inhoudt.
Rotterdam verwacht de Europese hub voor biomassa te worden in 2030. Nu al is Rotterdam de
grootste biobased haven en wil dit, naast hun investeringen in zonne-energie en windmolens, graag
uitbreiden. Het Havenbedrijf (onderdeel van het RCI¹) is ambitieus voor de langere termijn en wil in
2025 een CO₂-reductie van 50% ten aanzien van 1990 gerealiseerd zien. Ze wil de status van meest
duurzame haven in 2030 en het plan is om dat op alle mogelijke terreinen voor elkaar te krijgen.
Voorbeelden die genoemd worden zijn: zonnepanelen op 3500 hectare totaal bebouwd
bedrijventerrein, aardgas met warmtekrachtkoppeling, kolen met afvang en opslag van CO₂.

¹ Samenwerkingsverband Rotterdam Climate Initiative van het Havenbedrijf, gemeente Rotterdam,
Deltalinqs en Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
21

Fig. 4 Verwachte ontwikkeling energiemix Rotterdamse haven (Bron: portofrotterdam.nl)

Het aandeel duurzame energie in de energiemix in Rotterdam moet groeien van 10% nu naar 30% in
2030. De fossiele energiedrager met de minste CO₂-inhoud (aardgas) zal circa 40% van de energiemix
uitmaken en kolen (in 2030 CO₂-neutraal door CO₂- afvang/opslag) circa 30% (Zie fig.4) Op deze
manier hoopt de haven zijn bijdrage te gaan leveren aan de doelstelling het RCI om de CO₂-uitstoot
in 2025 50% te reduceren ten opzichte van 1990.
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(Bron: Port of Rotterdam,13-11-2015)
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In fig.5 wordt een vergelijking gemaakt met een verwachte wereldwijde groei van duurzame energie
in 2020, waarbij de EU een groei van 13% laat zien en China (vanaf juli 2015 lid OECD¹)een groei van
maar liefst 38%. Onder andere de VS en India blijven met 9% nog achter, net als Japan en Brazilië met
beiden 5%.
Groei van biobased chemie
De biobased chemie is in volle gang in Rotterdam. Op de 2e Maasvlakte is daarvoor een extra ruimte
van 80 ha. gecreëerd. In hoofdstuk 2.2 staat vermeld wat er reeds aanwezig is in Rotterdam. Een
aantal bedrijven draait al voor 100% biobased zoals de bioraffinaderijen als Neste Oil (hernieuwbare
diesel NEXBTL) en Abengoa (bio-ethanol), een aantal gedeeltelijk. Het chemiebedrijf Indorama
produceert momenteel voor 30% met biomassa. De bedrijven produceren zoveel mogelijk
gecertificeerd. Een voordeel is dat er geen belasting wordt geheven op bio-ethanol. Op gewoon
ethanol wordt nog wel belasting geheven.
Er zijn serieuze plannen voor het ‘Redefinery’-project voor hoogwaardige chemie uit hout (zie
hoofdstuk 5.2). Op 7 december 2015 is het ter sprake gekomen in een overleg van minister Kamp
met de chemische sector.

Het voordeel van Rotterdam is de synergie. De bedrijven wisselen onderling grondstoffen en
halffabrikaten met elkaar uit. Ook is de kennistechnologie in ontwikkeling en investeren de
bedrijven in R & D. Het is de wens van Rotterdam om in 2030 een synthesegascluster op basis van
biomassa, kolen en olieresidu te hebben. Op langere termijn zal syngas ook de bouwstenen voor
chemische producten en zwavelloze transportbrandstoffen leveren.

¹ Organisation for Economic Co-operation and Development
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Fig.6 Biobased productie in de haven in 2015

(Bron: portofrotterdam.nl)

Koers bepalen
Het verleden leert dat als de ene ontwikkeling niet doorgaat (zoals de in de jaren ’60 geplande
hoogovens op de Maasvlakte), daar vaak een andere, onvoorziene voor in de plaats komt. Zo liggen
er, ook in een ongunstig scenario, kansen voor Rotterdam om nieuwe stromen aan te trekken die
niet in de ramingen zijn opgenomen. Er is nog veel onzekerheid, zoals wanneer sluiten de
kolencentrales, hoe snel schakelt de wereld over op hernieuwbaar?

3.5 Ontwikkelingen naar een Biobased Economy
In fig. 5 werd al aangegeven dat China zeer ambitieus is in haar transitie richting duurzame energie
en Europa en de VS minder. Na het Klimaatakkoord in Parijs is duidelijk geworden dat er serieuze en
ambitieuze stappen dienen te worden gemaakt door iedereen. Het Nederlandse bedrijfsleven wil
daar een flinke steen aan bijdragen. Ontwikkelingen richting biobased- en circulaire economie
kunnen daardoor in de komende jaren in een stroomversnelling raken. Rotterdam wil daar klaar voor
zijn en een koploperpositie innemen. Zij biedt bedrijven alle mogelijkheden, in zowel infrastructuur,
plug & play, als ketenbedrijven, etc. om zich snel te ontwikkelen en mee te profiteren van de
voordelen die een plek in de haven van Rotterdam biedt. Dat betekent dus ook dat er kansen zijn
voor een project als ‘Redefinery’ (zie hoofdstuk 5.2).
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Structuur biobased economy in 2030
De door het Havenbedrijf gewenste structuur van het havengebied m.b.t. een biobased economy in
het jaar 2030 zijn:
- duurzaamste haven;
- toename biobased toepassingen volgens de waardepiramide;
- reduce, re-use and recycle;
- duurzaamheidseisen gesteld aan oa. bijstook volgens het Energieakkoord van 2013 (FSC¹ of
gelijkwaardige certificering voor hout), tevens gewenste certificering voor onder andere palmolie
(RSPO²) en soja (RTRS³);
- verhouding fossiele-/duurzame energie (incl. wind en zon) zal naar verwachting respectievelijk
70% en 30% zijn (zie fig. 6) verwachte ontwikkeling energiemix Rotterdamse haven).
De haven ziet aanmerkelijke kansen voor groei in de toekomst voor zowel de stromen voor
biobrandstoffen, de chemie en de (bij)stook in kolencentrales en/of in biomassacentrales. Zij wil zich
inzetten voor de hogere toepassingen voor biomassa en prefereert deze conform de
waardepiramide. Al is de toekomst bepalend hoe er ingezet gaat worden op biobrandstoffen en
bijstook in (kolen)centrales. Daarbij wordt ook gewezen op de duurzaamheidscriteria.

Conclusie
De stromen biomassa die door de haven lopen bevinden zich in de categorieën: droog- en nat
massagoed en bedragen ongeveer 5% van de totale overslag. De droge biomassagoederen bestaan
hoofdzakelijk uit agribulkstromen en stromen houtpellets , de natte biomassastromen bestaan
hoofdzakelijk uit biobrandstoffen, plantaardige oliën en vetten. De stromen lopen wereldwijd (zie
bijlage 1) en hebben ervoor gezorgd dat Rotterdam de duurzaamste haven is met het grootste
‘renewable’ cluster ter wereld.
De verwachting is een groei in de biobased chemie en daarvoor is er op de 2e Maasvlakte 80 ha. aan
ruimte gecreëerd. Ook verwacht men een groei in biobrandstoffen en recycling. Om met name de
lange afstandstransporten fossielvrij te krijgen zijn biobrandstoffen als biokerosine en biobunkerolie
gewenst. De ontwikkelingen gaan langzaam door een steeds wisselend beleid en vanwege het
ontbreken van een ‘level playing field’. Er zijn wel subsidies voor biobrandstoffen en bijstook in
kolencentrales, maar niet voor de chemie. Het wachten is op een nieuw wettelijk kader. Nederland
heeft slechts een aandeel van ongeveer 5% aan duurzaam in zijn energiemix, en dat zou in 2020 naar
14% gestegen moeten zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord van 2013.
Er zijn kansen voor de BBE en die bevinden zich o.a. in een transitie naar duurzame energie en een
groei in plantaardige oliën en het verder verbinden van de chemieclusters. De bedreigingen zijn
vooral de beschikbaarheid en prijzen op de wereldmarkt van grondstoffen en een achterblijvende
wet- en regelgeving m.b.t. de verduurzaming van industrie en logistiek.

¹ Forest Stewardship Council
² Roundtable on Sustainble Palmoil
³ Roundtable on Responsible Soy
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4. Duurzaamheidseisen
* Wat zijn de duurzaamheidseisen van de overheid tezamen met de visie van de Commissie Corbey
naast het Convenant Duurzaamheid Biomassa? Wat is er nodig om deze toe te
passen in de Rotterdamse haven en hoe kan het worden bereikt ?
* Hoe verantwoord (door verschillende visies stakeholders) is het om conclusies te trekken na het
bestuderen van het Convenant Duurzaamheid Biomassa en de duurzaamheideisen van de
overheid met betrekking tot de betrokken (rest)stromen en de daarin handelende industrieën
naast de wetenschap?

Om biomassa te kunnen (her)gebruiken als grondstof is het belangrijk dat daarvoor regels worden
opgesteld. Voor de reststromen (vaste biomassa) gelden de wettelijke kaders volgens de
afvalwetgeving. Deze zijn onvoldoende toegespitst op de toepassing van biomassa als grondstof en
de voorwaarden daarvoor.
NEN/NTA 8080
Er zijn de laatste jaren duurzaamheidscriteria opgesteld volgend op de adviesgroep ‘Duurzame
productie van biomassa’ uit 2006 (zie Hoofdstuk 4.1). In 2009 volgde daarop de NEN/NTA 8080
‘Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. Eind 2014 volgde een
herziening mbt.1. de duurzaamheidseisen en 2. eisen aan ketenbeheer, met toevoeging van
biobased producten.
Recente ontwikkelingen
De Commissie Corbey (zie Hoofdstuk 4.2) heeft in 2015 een eindadvies opgesteld. Daarnaast is in
maart 2015 het ‘Convenant Duurzaamheid Biomassa’ (zie Hoofdstuk 4.5) door verschillende
stakeholders getekend met daarin de afgesproken duurzaamheidseisen inzake de bijstook in
kolencentrales. Het convenant moet duidelijkheid scheppen over de herkomst en de bestemming
van de biomassa voor het verkrijgen van de SDE+subsidies door energiebedrijven (Energieakkoord
2013).

4.1 Overheid
Zoals in hoofdstuk 3.4 vermeld dient in 2020 in de EU 14% van de opgewekte energie duurzaam te
zijn en in 2023 16% (plus 10% hernieuwbare transportbrandstoffen in 2020). De meeste duurzame
energie die momenteel door Nederland wordt opgewekt is windenergie. Daarnaast kan ook
biomassa een grote rol gaan spelen. Om Nederland de komende jaren verder te verduurzamen is
haast geboden, er dienen echter wel goede afspraken te worden gemaakt. Biomassa moet echter
wel duurzaam verkregen zijn, daarover zijn verschillende partijen het eens. Maar welke
duurzaamheidscriteria dienen er gehanteerd te worden?
In 2006 is er al een breed gedragen rapport gepubliceerd over duurzaamheidscriteria door
de adviesgroep “Duurzame productie van biomassa” samengesteld door het ministerie van
Economische Zaken (onder voorzitterschap van Jacqueline Cramer, minister van VROM 2007-2010),
In het rapport zijn de duurzaamheidscriteria genoemd voor de productie en bewerking van biomassa
in energie, brandstoffen en chemie. De volgende thema’s vormden de uitgangspunten:
- broeikasemissies;
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- concurrentie met voedsel;
- biodiversiteit;
- milieu;
- welvaart en welzijn.
Deze duurzaamheidscriteria zijn in 2009 grotendeels overgenomen door de Europese Commissie, de
EU heeft op dit gebied een leidende rol. Vervolgens adviseerde de Commissie Corbey, vanaf 2009
actief, naar aanleiding van het in 2013 afgesloten Energieakkoord, de regering over duurzaamheid bij
de productie en gebruik van biomassa. Voor bepaalde stromen, zoals o.a. transportbrandstoffen
(gas) zijn er concrete bindende eisen opgesteld, maar voor andere biomassastromen zoals vaste
biomassa nog niet.

4.2 Visie Commissie Corbey
De ‘Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa’ ofwel Commissie Corbey (genoemd naar
voorzitter Dorette Corbey) is ingesteld in 2009 door het ministerie van Infrastructuur & Milieu wordt
ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en de commissie is actief tot en met eind
2015. Dit adviesorgaan bestaat uit diverse leden met verschillende achtergronden, zoals het
bedrijfsleven, de wetenschap en ngo’s. De Commissie onderzoekt de kansen van een BBE ten
aanzien van de chemie-, landbouw- en energiesector. Van belang is dat er ook negatieve effecten
zijn, vandaar de noodzaak voor het opstellen van duurzaamheidseisen . Ze adviseert de regering
hierover gevraagd en ongevraagd. Duurzaamheid is van het allergrootste belang en vormt de kern
van een BBE.
Toepassingen biomassa en wetgeving
Bij de uitwerking van wat duurzaamheid inhoudt en welke eisen daaraan moeten worden gekoppeld
in wettelijke zin, zijn een aantal zaken aan bod gekomen. Er zijn onder meer besprekingen gevoerd
over palmolie (voor biodiesel), het bos dat ervoor gekapt wordt en tevens de vermindering van CO₂opname daardoor. Certificering is al een duurzame ontwikkeling. Later volgde dat biomassa niet
alleen voor energie gebruikt kan worden. Hout kan bijvoorbeeld uit elkaar worden gehaald en
gescheiden in lignine en suiker voor de chemie en andere toepassingen. Het geeft biomassa een
hogere waarde.
De huidige afvalwetgeving is echter een belemmering om beschikbare biomassa onbeperkt te
gebruiken. De regels zijn in het verleden opgesteld volgend op calamiteiten als de BSE
(Gekkekoeienziekte). Tot die tijd kon veel afval als veevoer worden gebruikt. De vraag is nu: “wat is
afval?” Wettelijk is dat niet goed geregeld voor een biobased economy. Residuen kunnen door de
huidige wetgeving niet altijd worden gebruikt en worden gezien als afval. Corbey behandelt ook dit
soort vraagstukken.
Cascadering
Een duurzame bio-economie met biomassa als grondstof biedt veel voordelen. Minder uitstoot van
broeikasgassen, minder afhankelijkheid van fossiele energie en grondstoffen en méér
werkgelegenheid. Het ontwikkelen van een hoogwaardige BBE is kansrijk voor Nederland en kan zich
in combinatie tot een circulaire economie gaan vormen. Van belang is dat de biomassa cascaderend
wordt gebruikt volgens de waardepiramide (zie 2.1). De biomassa dient als product en als grondstof
(hergebruik en recycling) te worden gebruikt. Als grondstof voor de organische chemie heeft
hoogwaardige biomassa een enorm potentieel - groter dan het rendement van bijstook in
energiecentrales of bijmenging in de transportsector. Echter ging tot voor kort de meeste aandacht
hier naar toe. Van hoogwaardige biomassa kan de chemie onder andere bioplastics, bio-alcoholen en
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biozuren maken. In de huidige situatie hebben echter vooral de energiesector en de transportsector
toegang tot biomassa, zonder veel onderscheid tussen hoogwaardig of laagwaardig. “En dat zou
anders moeten”, zo schrijft de commissie in haar advies in 2012.
Belemmeringen voor de bio-economie
Het nog niet volledige duurzaamheidskader voor biomassa vormt een belemmering. Er liggen op het
chemische vlak vele kansen voor hoogwaardige toepassingen. Een onvolledig wettelijk kader zorgt er
nu voor dat niet alle biomassa optimaal kan worden benut.
Definitieve visie
De Commissie Corbey heeft eind 2015 haar definitieve visie opgesteld. Daarin concludeert de
commissie dat nu het juiste moment is om belangrijke stappen op weg naar de duurzame bioeconomie te zetten met het zicht op de toekomst. “Om een duurzame bio-economie in 2050 te
bereiken, moeten al in 2030 belangrijke stappen zijn gezet”. Veel bedrijven en regio’s zetten reeds
flink in op duurzaamheid en willen hierin verder investeren. Positieve prikkels van de overheid zijn
nodig om het proces te versnellen. Helaas constateert het bedrijfsleven dat de overheid achterblijft
bij de transitie die volgens hen via een ‘level playing field’ (geldt o.a. subsidies) zou moeten
gebeuren.

4.3 Visie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
De KNAW vervult drie (wettelijke) taken:
- genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines;
- bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten;
- adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening.
Argumenten en knelpunten bij gebruik van biomassa
In 2015 publiceert de KNAW haar ‘Visiedocument biobrandstof en hout als energiebronnen- effect op
uitstoot van broeikasgassen’(2015) de volgende feiten vast. Zij wil daarin duidelijk maken wat de
gevolgen zijn van de huidige regelgeving en geeft aan dat het belangrijk is dat onderzoek doorgaat en
de technologie zich verder moet ontwikkelen.
Hout voor elektriciteitscentrales
- Bomen kappen voor meestook levert geen CO₂ winst op
De EU ziet hout en houtafval als een belangrijke vorm van duurzame brandstof. Dankzij de subsidie
hierop neemt in Nederlandse kolencentrales het gebruik toe van hout uit de VS en Canada. Het
gevaar is dat wanneer de vraag naar hout gaat stijgen, dankzij deze subsidies, er meer bossen zullen
worden gekapt. Dat produceert veel broeikasgas, want het verbranden van hout produceert
minstens evenveel CO₂ als steenkool. Nieuw geplante bomen kunnen deze CO₂ opnemen, maar ook
als voor elke gekapte boom een nieuwe wordt aangeplant duurt het 20 tot 100 jaar tot de
uitgestoten CO₂ weer is vastgelegd. Hout is dus geen effectief middel om de CO₂-uitstoot te
reduceren.
Biobrandstof voor auto’s
- Het gebruik van planten voor energie is ineffectief
Slechts een zeer laag percentage aan zonlicht wordt door de plant vastgelegd. Om 5% van onze
benzine en diesel te vervangen door koolzaadolie moeten we heel Nederland ten noorden van de lijn
Amsterdam-Enschede met koolzaad beplanten om het rendabel te maken. Veel beter kan de zon om
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deze reden gebruikt worden voor energieopwekking door middel van zonnecellen dan voor
biobrandstoffen.
- Er is niet genoeg goede landbouwgrond
(‘Indirect Land Use Change’ ofwel ILUC). Het ontginnen van natuurgebieden produceert veel
broeikasgas en maakt de grondstof voor biobrandstoffen dan ook niet CO₂ verlagend.
- Biobrandstof concurreert met hoogwaardiger en urgenter gebruik van biomassa
Bodemvruchtbaarheid is belangrijk voor de grond waar die biomassa vandaan komt. Wanneer deze
niet in acht wordt genomen ontstaan er ter plaatste onvruchtbare gronden met alle gevolgen van
dien. Een deel van het afval hoort dus te worden teruggegeven aan de grond. Beter is het dat het
afval wordt gebruikt als grondstof voor veevoer en hoogwaardige chemie dan voor brandstof.
Eiwitten, vezels, etc. kunnen voor hoogwaardige toepassingen worden gebruikt, alles wat daarna nog
overblijft en nergens anders voor gebruikt kan worden, kan worden verbrand. Door de verplichte
bijmenging door biobrandstoffen is nu vers vet goedkoper dan gebruikt vet. Dat maakt dat
bijvoorbeeld geïmporteerde palmolie goedkoper is dan gebruikte vetten die we zelf hebben
geproduceerd zoals frituurvet. Het leidt tot het kappen van oerwoud voor palmolie en neemt nu
desastreuze gevolgen aan zoals de bosbranden in het najaar van 2015 in Indonesië. Een bedrijf als
Unilever heeft echter de wens om snel over te schakelen op algen (derde generatie biobrandstoffen)
in plaats van palmolie, zij is dan ook een van de hoofdsponsors van het AlgaePARC in Wageningen.
- Fabriceren van biobrandstof kost brandstof
Wanneer ILUC en de energie om biomassa om te zetten worden meegenomen dan produceren
sommige biobrandstoffen meer broeikasgas dan gewone benzine. Of de tweede generatie dan ook
een oplossing is wordt in twijfel getrokken, na dit jaren geleden al te hebben geconstateerd met
betrekking tot de eerste generatie (Food for Fuel). Het wachten is op de derde generatie die uit
olierijke algen bestaat, maar is nog toekomstmuziek en daardoor onzeker.
Conclusie en aanbevelingen KNAW
KNAW stelt dat het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio-ethanol en biodiesel in
auto’s niet of nauwelijks bijdraagt aan besparing van CO₂-uitstoot. Daarom zijn ze niet geschikt als
middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.
1. Bouw de verplichtingen voor biobrandstof af. Stel intussen hogere duurzaamheidseisen aan de
herkomst van biomassa en eis transparantie daarover.
2. Bouw de bij- en meestooksubsidie voor hout in elektriciteitscentrales af.
3. Verhoog de kosten voor het uitstoten van broeikasgas.
4. Bevorder dat biomassa wordt gebruikt als grondstof voor hoogwaardige materialen (cascadering,
biorefinery) i.p.v. voor energie. Verbrand alleen restanten die nergens anders bruikbaar voor zijn.
5. Bevorder energie-efficiëntie en brandstofbesparing. Daar is veel winst te behalen.
6. Bevorder innovaties in het directe gebruik van zonne-energie (solar, bio-organisch).

4.4 Dorette Corbey en Patricia Osseweijer (TU Delft) versus KNAW
Op 2 maart 2015 verscheen in het Financieele Dagblad het artikel van Dr. Dorette Corbey en Prof.
Patricia Osseweijer: “Voor biomassa worden bomen niet willekeurig gekapt” (Meestoken van
resthout in kolencentrales is niet ideaal, maar wel te verdedigen om uitstoot broeikasgas te
verminderen).
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In het artikel wordt door hen gereageerd op het door KNAW (Profs. Rabbinge, Vet en Katan)
gepubliceerde visiedocument. Ze vechten daarbij de feitelijke informatie van de KNAW aan en vinden
het ook van weinig praktisch nut voor de politieke beslissingen van vandaag.
Volgens Corbey en Osseweijer is de visie van KNAW te statisch en wordt er voorbij gegaan aan
recente studies over beschikbare landbouwgrond. Zij concluderen:
- ruim voldoende beschikbaar voor andere duurzame toepassingen (chemie/energie) naast voedsel;
- efficiënter gebruik van reststoffen en afval;
- herstel van gedegradeerd land
Het door Corbey en Osseweijer gestelde is geen vrijbrief, maar een mogelijkheid. Als eerste is
onderzoek nodig, ten tweede moeten duurzaamheid en efficiëntie voorop staan. Zij vinden het
belangrijk dat vervanging van fossiel door alternatieven wordt gerealiseerd en dat die rendabel
wordt gemaakt zoals zon, wind, maar ook biomassa. Een grotere vraag naar biomassa kan leiden tot
meer duurzame landbouw, betere opbrengsten en meer sociale- en voedselzekerheid. Het bioenergiebeleid moet een opstap zijn naar de inzet van biomassa in de chemiesector, Nederland sterk
in technologie en moet erin voorop blijven lopen. Dat zal alleen lukken met goede politieke
afspraken en duurzame alternatieven.

4.5 ‘Convenant Duurzaamheid Biomassa’
Op 13 maart 2015 hebben energiebedrijven en milieuorganisaties overeenstemming bereikt over de
duurzaamheidseisen voor biomassa die voor bijstook in Nederlandse kolencentrales wordt ingezet.
Deze is maximaal 25 Petajoules. Met de introductie van deze duurzaamheidseisen wordt een
belangrijk onderdeel van het Energieakkoord (2013) voor Duurzame Groei uitgevoerd. Het
Energieakkoord moet ertoe leiden dat het aandeel hernieuwbare energie dat Nederland gebruikt
wordt verhoogd (zie hoofdstuk 3.4 en 4.1). De bijstook van biomassa levert hieraan een bijdrage van
1,2% en zou daarna uitkomen op 5,7%.
Goede duurzaamheidseisen en aantoonbaarheid
Biomassa moet komen uit de uitdunning van bossen en de verwerking van dat hout. Ook moet er
worden gewaarborgd dat bossen niet worden gekapt voor biomassa en dat biomassa niet meer dan
een bijproduct van hout is. Hiermee komt een netto CO₂-reductie tot stand. Alle biomassa die
verstookt wordt of verstookt gaat worden in kolencentrales moet in Nederland aan deze hoge eisen
voldoen (FSC of gelijkwaardige certificering) om voor subsidie in aanmerking te komen. De
duurzaamheid van de biomassa dient ook te worden aangetoond. De meeste biomassa wordt
geïmporteerd uit Europa of uit de VS, waarbij er in het buitenland nog niet altijd een certificering
plaatsvindt. Dit moet de komende jaren geregeld gaan worden. Welke eisen precies worden gesteld
wordt nog nader uitgewerkt tussen de partijen. (De huidige discussie over de sluiting van alle
kolencentrales heeft op dit moment echter de meeste aandacht).
Conclusie
Duurzaamheidscriteria en cascadering moeten leidend moeten zijn in een BBE en een circulaire
economie. Er is op die manier duidelijkheid voor iedereen wat duurzaamheid inhoudt en waaraan
men zich dient te houden. Er zijn reeds duurzaamheidscriteria opgesteld voor biobrandstoffen en de
bijstook in kolencentrales, maar deze zijn niet tot een ieders tevredenheid. Het is dan ook belangrijk
dat er overeenstemming komt tussen de verschillende partijen (KNAW, TU Delft, Commissie Corbey,
milieuorganisaties en bedrijven) om voor de hoogwaardige toepassingen breed gedragen
duurzaamheidscriteria op te stellen.
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5. Stakeholders (interviews)
* Welke bedrijfsontwikkelingen willen de stakeholders, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de
Provincie Zuid Holland, industrie, maar ook de milieuorganisaties in relatie tot de
energietransitie in de Rotterdamse haven en door welke bedrijven moet dit gefaciliteerd worden ?

Voor het onderzoek zijn verschillende stakeholders geïnterviewd uit de sectoren: overheid,
kenniscluster, samenwerkingsverband Biobased Delta Zuid-Holland, een milieuorganisatie en grote
bedrijven. Er is vooral gesproken over de stromen in Zuid-Holland met de nadruk op de Rotterdamse
haven, de duurzaamheidseisen, wettelijk kader, het Energieakkoord, verlaging voetafdruk en de
toekomst van de BBE. Ook werd de rol voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in dit verband
gevraagd. In de interviews kwamen duidelijke verschillen van mening naar voren en daarop werd
doorgevraagd. In dit hoofdstuk worden de meest relevante vragen en antwoorden uiteengezet. De
volledige interviews zijn te vinden in de bijlagen.

5.1 Overheid (Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en DCMR)
Provincie Zuid-Holland
Bij de Provincie Zuid-Holland is Marije Groen geïnterviewd, Carolien Huisman was helaas ziek ten
tijde van dit interview.
Marije Groen is in het voorjaar 2015 is aan de slag gegaan met Carolien Huisman. Carolien is al een
tijd langer met BBE bezig. Zij heeft reeds een strategie opgezet met het bedrijfsleven en werkt tevens
voor Biobased Delta Zuid-Holland. Een organisatie waarmee de Provincie nauw samenwerkt. Marije
houdt zich binnen BBE hoofdzakelijk bezig met groene chemie, dit vanwege de door haar vergaarde
kennis over chemie in de haven. Daarnaast maakt zijn ook deel uit van de club ‘Bio-economie’ bij de
Provincie.
Gemeente Rotterdam
Bij de gemeente Rotterdam is Peter Verschoor geïnterviewd. Peter is projectmanager onder
Cleantech en richt zich voornamelijk op projecten m.b.t. BBE en circulaire economie. Dit houdt het
stimuleren in en het faciliteren van initiatieven en projecten in de markt. Er wordt gewerkt met het
programma ‘Duurzaam’ en hij werkt nauw samen met het Havenbedrijf, IQ, Rotterdam Partners en
Innovation Quarters.
DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond)
Bij DCMR werkten de medewerkers Marc Koene en Jochem Langeveld mee aan het interview.
Marc Koene is beleidsadviseur omgevingsbeleid bij DCMR afdeling Ruimte en Regelgeving.
Rotterdam heeft een aantal beleidstaken bij DCMR ondergebracht naast Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VT&H). DCMR werkt in opdracht is van Provincie Zuid-Holland en alle 14
gemeenten in het gebied.
Eén van de beleidstaken is het ontwikkelen van een strategie circulaire economie voor Rotterdam
onder andere m.b.t. een BBE. Het is onderdeel van het project ‘Duurzaam’ van de gemeente
Rotterdam. VT&H geldt voor een gebied met 26000 bedrijven waaronder het gehele havengebied,
inclusief overslagbedrijven, raffinaderijen, e.d. Naast VT&H ligt er ook een taak op het gebied van
ruimtelijke ordening (daar zijn inpassingsvraagstukken van belang; hoe zorg je dat bedrijven en
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woongebied voldoende afstand van elkaar houden (ruimtelijke regelgeving). Ook werkt DCMR samen
met gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en Deltalinqs binnen het Rotterdam Climate Initiative
(RCI)
Jochem Langeveld is chemisch technoloog en momenteel coördinator bij een bureau dat betrekking
heeft op haven- en afval gerelateerde bedrijven, waaronder agribulk. Hij was betrokken bij de
verlening van vergunningen aan Neste Oil (biodieselfabriek) en Abengoa (bio-ethanolfabriek), waarbij
ook palmolie- en andere duurzaamheidsthema een belangrijke rol speelden (Food for Fuel).
Vragen en antwoorden

*Hoe beoordeelt u de diverse mogelijkheden van biomassa in een biobased economy naar
aanleiding van de duurzaamheidseisen en beschikbaarheid?
Provincie: volgende factoren zijn in een BBE belangrijk:
- het vergroenen van de grondstoffen;
- het in gebruik nemen van nieuwe grondstoffen;
- de verwaarding: hoe hoogwaardiger, hoe beter en het optimaal gebruik maken van de
grondstoffen.
Het is belangrijk op regionaal niveau te kijken wat je met de reststromen kan doen, het te zien als
meer dan afval en het zo hoogwaardig mogelijk op te werken. Bio-energie is het meest voor de hand
liggend en zou op grootschalig niveau toegepast kunnen worden. Nog interessanter is het om te
kijken hoe je nog meer uit de reststromen kunt halen, want dat is goed voor het innovatieve
vermogen en een koploperschap. Je hebt lokale- en regionale stromen, zoals bij Biobased Delta
waarbij suiker en suikerbieten heel belangrijk zijn. Op internationale schaal (in de haven) zijn dat de
grootschalige biomassastromen.
Gemeente: Peter Verschoor werkt bij de Gemeente Rotterdam. Zijn projecten hebben daarom
betrekking op de gemeente en niet op de haven. De gemeente kijkt naar biobased projecten, bij de
haven is dat op dit moment: het verbranden van houtsnippers of meestook van houtsnippers.
Daaruit volgt de discussie over de herkomst van het hout en of deze duurzaam is. Hierover bestaat
Europese Wet- en regelgeving. Er zitten verschillende raffinaderijen in de haven, die inmiddels
gecertificeerd zijn. Grote biobased stromen bevinden zich in de haven, de gemeente houdt zich bezig
met kleinere initiatieven; kleinere stromen en afvalstromen. Grote raffinaderijen vallen onder
provinciaal- of landelijk beheer.
DCMR: Als partner binnen RCI denkt DCMR mee met het verduurzamen van de stromen. Er bestaan
verschillende belangen, dus af en toe gaat het moeizaam, zoals bij de kolencentrales. DCMR kan
daarop helaas geen invloed uitoefenen want het geheel valt buiten het handhavingstraject. Er zijn
wel ‘Letters of Intent’ (intentieverklaringen) getekend en dat was dan ook het hoogst haalbare. Het
geheel is momenteel nog een politiek-maatschappelijk debat met als gevolg dat bij de
vergunningverlening destijds de kolencentrales niet konden worden verplicht om CO₂ af te vangen.
Men heeft het wel voor elkaar gekregen dat de installatie voor afvang direct aangebracht kan
worden indien nodig (capture ready). Er is maximaal gebruik gemaakt van de wettelijke (Energiewet)
mogelijkheden bij de procedures.
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*Hoe staat uw organisatie t.a.v. de diverse mogelijkheden van een biobased economy?
Provincie: Naar aanleiding van de grootschalige stromen biomassa in de haven kijkt de Provincie nu
nadrukkelijk naar het ‘Redefinery-project’ van onder andere George Brouwer. Het doel van het
project is om in een grootschalige vorm een nieuwe grondstof vinden waaruit je suikers kunt halen.
Hiermee kun je de suikermarkt beïnvloeden. Door middel van netwerkverbanden (Biobased Delta
Zuid-Holland en Biobased Delta) ondersteunt de Provincie dit project. Ook financiert de provincie een
deel van het project en is zij er inhoudelijk bij betrokken. Om het project van de grond te krijgen zijn
er ook bedrijven nodig die hun medewerking verlenen. De Provincie ziet zich verantwoordelijk voor
de randvoorwaarden.
Er is ook een bio-pilotfacility in Delft op het DSM-terrein. Dit is een faciliteit voor verschillende
chemische bedrijven om op hoger dan lab-niveau te kunnen testen in het opschalen. DSM, TU en
Corbion zijn hoofdaandeelhouders van de faciliteit. De Provincie heeft dit project medegefinancierd.
Marije ziet de grootschalige stromen voor de BBE als het belangrijkste stromen, al zijn ook de lokaleen regionale stromen belangrijk, het houdt allemaal verband met elkaar. De Provincie houdt zich
bezig met de ‘groene chemie’ (internationale ontwikkeling) in de haven en ‘plantinhoudstoffen’
(lokale ontwikkeling) in het tuinbouwcluster. Beiden zijn belangrijk voor Zuid-Holland.
Gemeente:
Initiatieven
Rotterdam houdt zich bezig met kleinere stromen en afvalstromen, bijv. bleekaardestroom (soort
klei) van palmolie. Voor reiniging van de palmolie wordt er bleekaarde gebruikt, waar
verontreinigingen aan gaan kleven. Daarna houd je schone olie over en verontreinigende klei.
Hergebruik in deze is belangrijk. Een ander project is de ontwikkeling van een pyrolyseapparaat om
onder andere houtolie, houtazijn en synthesegas te halen uit houtsnippers van de gemeente. Dit
project wordt gesteund door de Gemeente. Er wordt gekeken of er een pilot van gemaakt kan
worden. Biobased is beter dan fossiel, maar de energiebalans wordt wel in de gaten gehouden en per
case worden de projecten bekeken. Een ander klein initiatief dat door de gemeente gefaciliteerd is, is
een broodvergister voor afvalbrood waarbij het gas dat vrijkomt gebruikt wordt voor bakovens om zo
het energieverbruik en de hoeveelheid afval van bakkerijen terug te dringen.
Subsidie voor houtsnippers
Op grootte schaal zie je nu initiatieven in de haven om van houtsnippers bio-ethanol te maken. Het
plan voor de haven is vier miljoen ton snippers binnen te halen voor de chemie. Veel bedrijven willen
gebruik maken van de Europese subsidie, die een totaalbedrag van € 200 miljoen inhoudt. De
biobased initiatieven komen echter lastig van de grond, omdat de prijs van olie en andere
grondstoffen laag is. De verwachting is dat er niches zullen ontstaan, zoals bij suikerbieten, die niet in
de haven zullen worden verwerkt maar op de plaats van de oogst zelf.
Rotterdam wil echter kleine en grote initiatieven bij elkaar houden, omdat deze elkaar kunnen gaan
versterken.
DCMR:
Sustainable palmoil
Bij Neste Oil weet men dat er ook ontwikkelingen spelen richting algen. Ook is het bedrijf
geïnteresseerd in ‘used cooking oil’ (frituurvet). Chemisch gezien ontloopt dit elkaar niet zoveel. In
Rotterdam zou dus in de toekomst ook een 2e generatie grondstoffen gebruikt kunnen worden, nu
betreft dat nog voedingsstoffen. DCMR heeft gesprekken gevoerd met Neste om voorschriften inzake
politiek/publiekelijk gevoelige issues op te stellen. Wettelijk gezien kan echter niets worden
afgedwongen. Door Neste naar duurzame palmolie te blijven vragen zal er hopelijk steeds meer
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duurzame palmolie geproduceerd gaan worden. Er is tevens binnen het RCI afgesproken om naar
duurzaamheid te kijken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld houtsnippers.
Houtsnippers
Met energiecentrales is afgesproken dat zij op afzienbare termijn zouden werken aan CO₂-afvang en
de opslag van CO₂, maar dit is helaas nog niet gebeurd. De afspraak was om in 2020 een installatie
voor afvang te bouwen, maar door een lage CO₂-prijs wordt deze afspraak nu op een afstand
gehouden. De bedrijven EON en GDF Suez houden zich wel aan de afspraken. Bij houtsnippers geldt
net als bij palmolie dat deze grondstof geen versnipperd oerbos mag inhouden, omdat daarmee
stappen achteruit worden gezet en de CO₂-afdruk niet verminderd wordt. Er bestaat helaas geen
duurzame soja (in RTRS staat R voor ‘responsible’), al wordt er geprobeerd de duurzame palmolie te
evenaren (waar de S in RSPO staat voor ‘sustainable’) (zie hoofdstuk 3.5). DCMR heeft met
verschillende partijen gesprekken gevoerd over de te verwachten SDE-subsidies voor duurzaam
opgewekte stroom vanuit houtsnippers uit bijvoorbeeld de VS.
Toezicht
Het wordt in de toekomst gemakkelijker de bulkstromen te kwantificeren en te classificeren; de
stromen worden zichtbaarder en de vergunningverlening zal erdoor gemakkelijker verlopen. De
bedoeling van subsidie is dat er bijvoorbeeld een nieuwe stoomketel wordt gebouwd met een
levensduur van 10 à 20 jaar net naar gelang de subsidieduur. De subsidie is echter een andere dan de
SDE-subsidie die geldt voor bijstook van bijv. hout in kolencentrales. Momenteel spelen er
vernieuwende processen. Voorheen rook je meestal bepaalde geuren als zwaveldamp in het
havengebied, nu is dat nog zo’n een- of tweemaal per maand het geval. Abengoa heeft behoorlijke
problemen gehad met nieuwe processen en kreeg de geuroverlast moeilijk onder controle. Het
vermijden van geuroverlast is bepaald in de vergunning. Het bedrijf maakt bio-ethanol uit granen en
mais, via de vergister trad er regelmatig stank naar buiten. De aannames (d.m.v. ingeleverde studies
en rapporten door Abengoa) bij het verlenen van de vergunning pakten anders uit dan gedacht. De
nieuwe fabriek van Abengoa was een opschaling van een elders bestaande versie. Normaal
gesproken klopt de door het bedrijft verstrekte info. Klopt deze niet, dan moet er weer een nieuwe
vergunning worden aangevraagd. DCMR doet de nacontroles en treedt op bij klachten over stank
vanuit de omgeving. Het bedrijf moet vervolgens met een nieuw plan komen om de afvanginstallatie
te herinrichten. Gebeurt dit niet, dan kunnen er dwangsommen worden afgegeven zoals bij Abengoa
tweemaal is gebeurd. Met aanvullende technieken zijn de problemen bij Abengoa verholpen. De
opschaling naar een twee keer zo grote capaciteit heeft waarschijnlijk de meeste invloed op de
problemen gehad. Bij het ontwerp kon helaas niet zichtbaar worden gemaakt wat de gevolgen op
termijn zouden kunnen zijn.

* Hoe belangrijk vindt u biomassa voor de huidige- en toekomstige economie in Nederland
(import/export)?
Provincie: Biomassa dient eigenlijk in de huidige economie al een grotere rol te spelen, dan nu het
geval is. Bij de ontwikkeling van het havenbestemmingsplan is ruimte gereserveerd voor biobased
clusters. De invulling ervan verloopt trager dan werd verwacht. Volgens verschillende analisten is dit
het gevolg van de lastige dynamiek in de chemische- en energiesector. Bedrijven zien nog teveel
onzekerheden om erin te stappen. Met krachtenbundeling zou het waarschijnlijk wel kunnen slagen
(bijvoorbeeld het ‘Redefinery’-project). Dat is niet gemakkelijk, het instappen in een groot
consortium vergt lef, meer dan bij het instappen in een klein consortium.
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Gemeente:
Kansen biobased economy
Het is zeer belangrijk. Een biobased economy is een nieuwe kans. De concurrentie wereldwijd in
fossiel is enorm met veelal lagere grondstoffenprijzen dan in Nederland. Rotterdam heeft daarvan
enorm veel last van. De verwachting van Peter is dat de oliesector voor raffinaderijen zal gaan
krimpen. Waar ziet Europa dan wel kansen? Volgens Jeremy Rifkin, een Amerikaanse econoom,
liggen de kansen in N.W. Europa toch in BBE, het heeft de potentie om fossiel voor een deel over te
nemen. Zonder fossiele grondstoffen produceren is nog niet mogelijk. Het is een totaalplaatje van:
zon, wind, biomassa, waterstof, etc. Kortom een ‘en-en-en’-verhaal.
Sturende rol door Overheid
De verwachting van Peter is dat de biomassa niet richting brandstoffen gaat, maar richting chemie.
Brandstoffen zouden tijdelijk hierin kunnen zijn. Prijzen kunnen zeer bepalend zijn en een overheid
die sturend is, is heel belangrijk. De overheid zou bijvoorbeeld de fabricage van afbreekbare plastics
kunnen stimuleren, kansen die in N.W. Europa groter zijn dan elders. Ook zou de overheid
afbreekbaar plastic verplicht kunnen stellen, bijmenging in brandstoffen en SDE-subsidies. Dit zouden
stimulerende maatregelen door de overheid kunnen zijn, die je hard nodig hebt. Het wordt moeilijk
wanneer de overheid geen steunende rol inneemt. Wat is er nodig als je over 20 jaar 20% groene
chemie wilt? Nu is er geen duidelijke koers. Er liggen al wel stukken in de Tweede Kamer om BBE te
stimuleren, gedacht moet worden aan bulken meestook voor energie en bulken voor de haven.
DCMR: Een BBE mag nu wel van de grond komen. Het wachten is dan ook op grootschalige
toepassingen. Het Havenbedrijf zet in op een BBE voor de lange termijn, want het is ze duidelijk dat
de grootste stromen zoals kolen en olie ten einde lopen. Schroot en afval dienen te worden
gerecycled. Dit omdat er treedt schaarste optreedt en vanwege een te grote belasting van schroot en
afval op het milieu. Een doelstelling van het Havenbedrijf is om alvast voor te sorteren richting een
‘nieuwe economie’. Echter het Havenbedrijf is ook een onderneming. Wanneer een bedrijf goed
binnen het concept van de haven past, dan krijgt deze de toestemming tot het huren van een
bepaald stuk grond boven een nieuw bedrijf.
Groene chemie
Het Havenbedrijf zet zich in voor groene chemie in de vorm van grote bestaande bedrijven als
AkzoNobel of DSM met de wetenschap dat nieuwe bedrijven gemakkelijker kunnen omvallen. Het
Havenbedrijf is vooral geïnteresseerd in biobrandstoffen vanwege de verplichting voor bijmenging
vanuit de EU en wil deze bedrijven in Rotterdam vestigen. De verwachting is dat het een sterke
groeimarkt betreft, dat geldt ook voor houtsnippers en houtpellets. Het Havenbedrijf wil dat deze
stromen via Rotterdam gaan lopen, wanneer deze stromen eenmaal gecertificeerd zijn. Bedrijven
kunnen in Rotterdam verder groeien. Dit is belangrijk voor de toekomst van Rotterdam. Met de
verdere bewerking van de ingevoerde stromen loopt Nederland nog achter. Ruwe olie en erts gaan
bijvoorbeeld vrijwel direct naar het achterland (o.a. Oostenrijk) om daar verder te worden bewerkt.
Afvalwetgeving
De afvalwetgeving houdt de ontwikkelingen van reststromen tegen. Hierover houdt DCMR
besprekingen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu. In 2005 is de Europese wetgeving al
verruimd en werden toepassing van soja-afval (schroot) als veevoer toe te staan. Nederland
interpreteert dit vrij precies, zodat er geen verkeerde stoffen in de veevoederketen kunnen komen.
Via melk, eieren, etc. zouden deze stoffen voor de mens er weer kunnen uitkomen. Het is in feite de
basis van de afvalwetgeving: geen afval als veevoer. In het verleden is dat echter vaak voorgekomen,
met het dioxineprobleem als gevolg. Op afstand (bijvoorbeeld in Brazilië voor sojaschroot )zijn er na
deze gebeurtenissen bij de bron EVOA-certificaten (volgens groene lijst voor het overbrengen van
afvalstoffen naar de EU) opgesteld volgens het EU-beleid. De kwaliteit van de stroom dient te
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worden vermeld, zodat later de reststroom als veevoer kan worden verwerkt. Omslachtig voor
bedrijven maar een goede manier om de voedselketen en voedselveiligheid optimaal te beschermen.
Een wijziging in de afvalwetgeving is dus niet nodig. In de wetgeving bestaat een scheiding in de vorm
van: product (soja), bijproduct (sojaschroot) en afval.
Bunkerolie

Fig.7 Bunkerolie

Foto: Kennislink.nl

Een ander (niet-biobased) voorbeeld is de bunkerolie voor schepen en betreft een grote stroom in de
haven. Het is mogelijk om bijna alle zware fracties in bunkerolie te verwerken en bij te mengen
(behalve chloor in verband met het roesten van de motor). Soms is bunkerolie niet eens meer
vloeibaar en lijkt dan op een grote afvalcentrale. Die keten dient te worden beschermd, zodat er
geen illegaal afval in de bunkerolie wordt bijgemengd en is een uitdaging voor fabrikanten in
bunkerolie. Er dient bij biobased en niet-biobased producten voor gezorgd te worden dat wat in
nieuwe ketens wordt verwerkt aan bepaalde specificaties en eisen voldoet.
Houtsnippers
Houtsnippers is het laatste voorbeeld. Hierbij dient een scheiding te worden gemaakt tussen de
klassen A- B- en C-hout.
A-hout is onbewerkt hout;
B-hout, bijvoorbeeld spaanplaat, hard- en zachtboard en ook gebruikte meubels;
C-hout, bijvoorbeeld geïmpregneerd hout en hout behandeld met carboleum.
C-hout is zodanig vervuild hout dat de as na verbranding niet meer bruikbaar is, uit de vliegas van
B-hout worden onder andere de metalen gefilterd en daarna hergebruikt (wegenbouw). Voor
C-houtverbranding dient echter een aparte verbrandingsinstallatie inclusief afvang te worden
gebouwd. Na de verbranding van het hout wordt de vliegas gestort, het mag niet hergebruikt
worden. C-hout wordt dan ook niet gezien als biomassa.
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Wanneer een kolencentrale als bijstook 5 à 10% van dit chemisch vervuilde hout zou gebruiken en zo
nog binnen de grenzen van het toelaatbare blijft, dan gaat het hout naar een andere oven met
andere eisen. Het hout valt dan niet meer onder de afvalwetgeving maar onder de afvalstoffen van
energiecentrales. Met die bodem- en vliegassen mag je veel meer doen dan met de assen van een
afvalverwerkingsinstallatie (AVI). Bij AVI’s zijn er specifieke scheidingen van stoffen (metalen, PCB’s,
PAK’s, etc.). Bij andere installaties (kolencentrales, cementovens) betreft het minder goede
scheidingen van stoffen en moet erop worden gelet dat deze gevaarlijke stoffen niet in het milieu
kunnen terechtkomen. Wanneer een stroom onder de afvalwetgeving valt is er gemakkelijker te
reguleren dan wanneer het een vrije stroom betreft. Bij biomassa moet hier eveneens op worden
gelet. Het betekent dat biomassa niet zomaar uit de afvalwetgeving kan worden geschrapt, want
regels zijn vaak lessen uit het verleden. Zo dienen de agribulkstromen goed te worden
geclassificeerd, zodat ze goed verhandelbaar zijn en weinig behoefte is aan toezicht. Het is belangrijk
hierover goed na te denken.

*Er zijn behoorlijke tegenstrijdigheden in visies biobased economy naar aanleiding van de
duurzaamheidseisen.
Wat vindt u van de wetenschappelijke uitspraken van de KNAW?
Provincie: Volgens Marije moet er intensiever omgegaan worden met stoffen uit biomassa. Niets in
gang zetten omdat er een bepaalde voorspelling is voor over 20 jaar, is te kort door de bocht.
Gemeente:
Intensivering
Volgens Peter zitten we niet aan de grenzen van biomassa en biobased producten, met het oog op
hoeveel houtsnippers er zijn. Er is nog heel wat te winnen. Nog tientallen miljoenen ton aan
biomassa is beschikbaar en zouden we kunnen importeren. Daarin zit dus een enorme groeikans.
Productie van landbouwgoederen bij de evenaar is goedkoper dan hier. Drie maal per jaar oogsten
maakt arbeid en dus bosbouw is goedkoper. Ook landbouw is daar goedkoper. Maar die gebieden
moeten worden beschermd om problemen in de toekomst te voorkomen. Dat heeft niet alleen met
een biobased economy te maken maar ook met de landbouwgrond ter plekke. De grond blijft echter
vaak onbenut. In Europa is er bijvoorbeeld in Roemenië veel land dat intensiever gebruikt kan
worden. In Frankrijk groeit er aan bomen meer biomassa dan dat er gesnoeid wordt. Peter deelt de
mening van KNAW niet om die reden. Oplettendheid en een goede regelgeving zijn wel belangrijk om
bijvoorbeeld roofbouw bij het kappen van bomen tegen te gaan. Dat ligt namelijk op de loer en
gebeurt maar al te vaak.
Koplopersrol
Nederland heeft een koplopersrol in de wereld m.b.t. de handel in grondstoffen en de handhaving
erin goed te regelen. Wanneer bijvoorbeeld een land zichzelf in de ‘uitverkoop’ zet, dan kan
Nederland de ontwikkelingshulp stopzetten. Hij is het gedeeltelijk wel (geen roofbouw, geen
uitverkoop) en niet (genoeg land, genoeg biomassa, intensivering) met KNAW eens. BBE vereist
feitelijk een nieuwe Wet- en regelgeving.
DCMR is deze vraag niet gesteld.
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*Hoe ziet u de toekomst van Bio Port Rotterdam naar aanleiding van de
tegenstrijdigheden van de KNAW en de Commissie Corbey?
Provincie: Er is sinds kort een windturbinebedrijf aanwezig op de 2e Maasvlakte, zo’n 35 à 40 ha.
heeft het bedrijf aan grond in beslag genomen. Een heel interessant en technisch vooruitstrevend
bedrijf, maar geen BBE…. “Is dat erg”? De verwachting is dat in de toekomst op de 2e Maasvlakte er
sowieso een biobased economy gaat komen. Het moeten natuurlijk wel bedrijven zijn die biobased
producten maken en zich er willen gaan vestigen. Maar BBE zou zich ook verder kunnen verspreiden
tussen de andere bedrijven in andere delen van de haven.
Gemeente: Als er een bedrijf in bioplastics komt dan moet er ook afname van de bioplastics zijn. Is er
vraag, dan komt er een fabriek. Peter verwacht kleinere fabrieken in de haven, waarbij de ene fabriek
de grondstof voor de andere fabriek produceert. Niet per definitie op de 80 ha., maar op de
terreinen tussen de bestaande industrieën. Dit zal alles productiever te maken, al houden de huidige
lage energieprijzen de ontwikkelingen tegen. De overheid moet met stimulerende maatregelen
komen om nieuwe markten te kunnen laten ontwikkelen.
DCMR: Soms is het één stap naar voren en twee stappen naar achteren. Voor nog niet alles is het
juiste systeem ontworpen, bijvoorbeeld wat ga je doen met gemaaide grassen voor vergassing tot
syngas? (synthesegas of syngas is een geproduceerd gasmengsel van koolmonoxide en waterstof):
- grassen verzamelen en met veel vrachtauto’s en direct transporteren naar een grote
verwerkingscentrale; of
- het maken van een tussenstap door middel van een vergister een oliedrab te laten maken (giftig en
stank) en het daarna naar de verwerkingscentrale te brengen.
Er worden verschillende technieken ontwikkeld, is het niet altijd direct duidelijk welke de beste zal
zijn. Het klopt dat er hier en daar teveel biomassa versleept wordt, waarna je de vraag kunt stellen:
“hoe optimaliseer je een keten”? De fossiele keten heeft daarover 70 jaar gedaan. Het is dan niet
realistisch te verwachten dat een optimale keten met biomassa er 1,2,3 zal zijn. Experimenteren is
dus essentieel.

*Hoe zou u de 80 ha. beschikbare ruimte op de 2e Maasvlakte voor een biobased economy
willen inrichten en verbinden met andere bedrijven (bijvoorbeeld Suikerunie) en delen van
de Rotterdamse haven, maar ook met bijvoorbeeld het Westland? Dit om het zo rendabel
en duurzaam mogelijk te maken.
Provincie: De haven is voor grootschalige biomassa en voor grootschalige ‘groene chemie’ in een
BBE. Deze moeten in eerste instantie faciliterend zijn aan de huidige chemische clusters om te
kunnen vernieuwen. De 80 ha. aan ruimte is hiervoor bedoeld. De connectie tussen ‘groene chemie’
en ‘plantinhoudstoffen’ (actieve grondstoffen voor de farmaceutische industrie) is echter nog niet
van toepassing. Maar de faciliteiten voor chemische processen zullen uiteindelijk toch komen en zijn
nodig om ‘plantinhoudstoffen’ te bewerken en verschillende markten te bedienen. Bijvoorbeeld de
suikers die uit het ‘Redefinery-project komen zullen weer een veel grotere stroom zijn dan de suikers
uit suikerbieten. Deze laatste is desalniettemin geen onbelangrijke stroom, maar een lokale stroom.
Gemeente: Van belang is bioplastics. Daar liggen de kansen of een grootschalige fabriek in hout
(omzetting naar chemische stoffen). Dat zou een doorbraak betekenen. Suikerbieten zouden in niche
moeten blijven (niet verslepen), maar hout kan overal vandaan komen en hier worden verwerkt. Als
dat op grote schaal gaat gebeuren, dan dient het hout te worden geïmporteerd.
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DCMR: Een vergasser voor Syngas te plaatsen is een goed idee of een fabriek voor het maken van
bioplastics. Wanneer men van de olie af wil, dient er een nieuwe platformstof gekozen te worden.
Ruwe olie wordt teruggebracht naar C₂ van waaruit bijvoorbeeld plastics, benzine, diesel, etc.
worden opgebouwd. Vanuit Syngas (COH) kun je eveneens een nieuwe chemieketen opbouwen met
plastics, methanol, etc. Het gevaar ligt wel op de loer dat wanneer een verkeerde platformstof wordt
gekozen dat kan resulteren in een vervolgproces dat eveneens fout kan gaan. Er kan ook gekozen
worden voor meerdere platformstoffen, bijvoorbeeld Syngas , bio-ethanol, glycerine. De keuzes
worden niet door de haven gemaakt, dat is een kwestie van marktwerking.

*Rol Natuur en Milieufederatie (NMZH)?
Provincie: Er loopt nu een project in groene groei met Jan Kastje van NMZH in verband met het
groene chemieperspectief. Een inventariserende rol voor NMZH is belangrijk. De achterban van
NMZH gaat voor duurzaam, die vertegenwoordigen ze en hun stem is belangrijk.
Gemeente:
- lobbyen richting wetgever, de barricades op;
- voor zichzelf opmaken of een biobased economy OK is of niet. Duidelijkheid dus ! Anders kunnen
geen stappen voorwaarts worden gemaakt.
- geen zwart/wit-visie hebben.
- een brede rol in een discussie aannemen.
DCMR: een positief, kritische rol. Wanneer het ‘nieuwe’ beter is dan het ‘oude’ dan heb je een
tussenruimte nodig waarin geëxperimenteerd mag worden.” Niet direct aan de handrem trekken,
maar als het moet dan moet het” ! Het is geven en nemen, ook wanneer er een pilot van de grond
moet komen. Wanneer je om kleine dingen de ondernemer ‘terugfluit’ en hij verplicht wordt om
extra kosten te maken, dan zal de ondernemer waarschijnlijk de stekker uit het project trekken.

5.2 Kenniscluster (TU Delft, KNAW, Commissie Corbey en CE Delft)
Van het kenniscluster is er voor gekozen om Patricia Osseweijer van TU Delft, Rudy Rabbinge van
KNAW en Rop Zoetemeyer van Commissie Corbey te interviewen. Allen staan positief tegenover een
biobased economy, de praktische invulling daarvan is echter op bepaalde belangrijke punten
verschillend (zie hoofdstuk 4.4). Hoe kijken zij naar elkaars uitspraken en waarin zitten nu de
essentiële verschillen. Verder is Harry Croezen van CE Delft geïnterviewd, het CE Delft is een
onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve
oplossingen van milieuvraagstukken.
Technische Universiteit Delft
Prof. Dr. Patricia Osseweijer (Professor Science Communication and Section Leader Biotechnology
and Society, Department of Biotechnology, Delft University of Technology) is hoogleraar
Biotechnologie aan de TU Delft en ‘Flagship Manager Societal Embedding of a Biobased Economy’ bij
BE-Basic Foundation. Tevens is zij onlangs gekozen tot ‘distinguished Lorentz fellow bij het KNAW
Nias Instituut. De BE-Basic Foundation coördineert en stimuleert de samenwerking op het vlak van
biobased economy tussen universiteiten en het bedrijfsleven, tussen wetenschappers en
entrepreneurs (Entrepreneurs zijn extern (naar buiten) gerichte ondernemers. Een entrepreneur is
een 'bouwer' en is alert op kansen en bedreigingen).
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Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Prof. Dr. Ir. Rudy Rabbinge is tien jaar lang voorzitter geweest van Aard- en Levenswetenschappen
van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), hij is lid van de KNAW
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en heeft leiding gegeven aan de Raad van
Aard- en Levenswetenschappen. Hij is hoogleraar geweest in gewasecologie, theoretische productieecologie en plantaardige productiesystemen onder andere aan de WUR (Universiteit van
Wageningen) en tenslotte universiteitshoogleraar geweest tot zijn emiraat in 2011. Hij heeft
mondiale verantwoordelijkheden gehad bij allerlei landelijke- en onderzoeksinstituten in de wereld.
Hij heeft bij het bedrijfsleven gefunctioneerd èn bij kennisinstellingen (KNAW, NWO en WUR). Prof.
Rabbinge heeft in het bestuur gezeten van landbouwcoöperaties (CEBELO handelsraad), daarnaast is
hij ook politiek actief geweest. Tevens is hij internationaal actief geweest bij de FAO (Food and
Agriculture Organization van de VN) en is mede oprichter van de Alliantie voor de Groene Revolutie
in Afrika.
Commissie Corbey
Dr. Ir. Rop Zoetemeyer heeft 30 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, o.a. Purac (nu Corbion) en heeft
veel met duurzaamheid te maken gehad. Zoetemeyer is nu gepensioneerd, heeft zijn eigen bedrijf
‘Zoetemeyer Cleantech Consultancy’, is onlangs voorzitter van Biobased Delta Zuid-Holland
geworden en is lid van de Commissie Corbey. De Commissie is een mengelmoes van Ngo’s, Overheid,
Kenniscluster en industrie, die allemaal hun belangen hebben. Tezamen probeert men tot
oplossingen te komen over vraagstukken, er wordt als het ware advies gegeven aan de Tweede
Kamer en regering (rapporteert aan het ministerie van Economische Zaken en aan het ministerie van
Infrastructuur & Milieu), maar de Commissie geeft ook ongevraagd advies. Zij bestaat reeds zes jaar
en iedereen binnen de Commissie heeft dezelfde taken. Corbey is een belangrijke commissie inzake
biomassa, dat uiteindelijk kolen en olie moet gaan vervangen.
CE Delft
Drs. Harry Croezen is senior consultant bij CE Delft en is betrokken bij projecten voor ontwikkeling
van biobased productieketens, milieuadvies en beleidsadvies. Biobased productieketens voor
chemische toepassingen, maar ook voor gebruik van biomassa, transport en energie. Niet specifiek in
de haven, maar hij heeft wel te maken met een paar bedrijven in de haven als Neste Oil en Abengoa.
Daarnaast heeft hij te maken met partijen in de Rotterdamse haven in het kader van MJA-studies
(Meerjarenafspraken), parallel in sectie energie, hetgeen gaat over energiegebruik, besparing en
event. andere vormen van vergroening.
Vragen en antwoorden

*Hoe beoordeelt u de diverse mogelijkheden van biomassa in een biobased economy naar
aanleiding van de duurzaamheidseisen en beschikbaarheid?
TU Delft: Er is nog geen grootschalige transitie in Nederland met betrekking tot biomassagebruik in
plaats van fossiele bronnen, maar er zijn al wel wat initiatieven gaande en ook een aantal bedrijven
mee gestart. Een voorbeeld is de onlangs geopende pyrolyse-fabriek in Hengelo, daarnaast zijn er
ook initiatieven in de afvalverwerking.
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Minder duurzaam is de ‘meestook’ in kolencentrales om de CO₂ te reduceren, maar alles wat ‘niet
kolen’ is helpt, zoals dus ook de houtpellets die in energiecentrales gebruikt worden. De meestook
van hout mag daarbij natuurlijk niet ten koste gaan van de natuur.
Geen CO₂-reductie
De eerste voorzichtige indicaties van de nu lopende Macro-economische studie (een project van BEBasic gefinancierd door TKI-BBE) laten echter zien dat indien de huidige trend doorgaat er helaas de
komende 10 jaar nog geen substantiële CO₂-reductie zal zijn. Dat komt onder andere doordat veel
initiatieven blijven hangen door bijv. onzekerheid over economische haalbaarheid of
grondstofleveranties, waardoor de industriële partners geen besluit kunnen nemen. Er moeten
grotere projecten worden gestart om die reductie te realiseren, daarbij zijn brandstoffen vanwege
hun volume dus interessant. Een alternatief is gas, liefst biogas. Er is dan wel een nieuwe
infrastructuur nodig en netwerken, zoals schone energie voor elektrische auto’s. Biomassa is met
name interessant voor de chemie en het lange afstand vervoer, zoals: de luchtvaart, scheepvaart en
het vrachtverkeer.
Voldoende duurzaam verkregen biomassa
Volgens de laatste studies (wereldwijd; Commissie Corbey en Scope report Bioenergy and
Sustainability) blijkt dat er voldoende biomassa beschikbaar is, wat ook duurzaam verkregen kan
worden t.b.v. de chemie-, energie- en brandstofsector. Ook zijn er afvalstromen die als biomassa
verwerkt kunnen worden , deze bestaan uit: voedselafval (uit teelt van voedsel en veevoer en
huishoudafval) , industrieel afval (organisch) , houtafval en eiwitrijk dierlijk afval. Import en export
van de biomassa is goed mogelijk. Van haven naar haven is milieutechnisch gezien efficiënt. Dergelijk
transport is vaak maar één procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, ook wereldwijd gezien.
Het is daarmee mogelijk duurzamer om bijvoorbeeld per schip van Brazilië naar Nederland te
vervoeren, dan over land grondstoffen vanuit Polen of Oekraïne te halen. Wegtransport is per
kilometer veel vervuilender.
Bodemvruchtbaarheid
Er moet eveneens gekeken worden naar de nutriënten en mineralen, want de grond moet
vruchtbaar blijven.” Hoe breng je dat daar naar toe terug”? Er kan ter plaatse gekeken worden naar
opwerking tot tussenproducten. De toegevoegde waarde aan de grondstoffen moet ook in de gehele
keten zitten, niet alleen aan het eind. “Maar hoe zorg je dat biomassa duurzaam wordt geproduceerd
en verwerkt”? Productie dicht op de bron lijkt socio-economisch en milieutechnisch daarom
interessant. DSM heeft al een fabriek met Poet (Amerikaanse collega van mevrouw Osseweijer) voor
second generation ethanol gebouwd en overweegt andere locaties, zoals bijvoorbeeld Brazilië.
Sociale aspect
Naast duurzaam gebruik van de grond en efficiëntie in GHG (Greenhouse Gas) uitstoot is ook
aandacht voor een duurzame samenleving noodzakelijk. Sociale ontwikkeling is belangrijk, want
momenteel wordt nog steeds één op de twee kinderen in de wereld geboren in armoede, met name
in Afrika, Zuid-Amerika en Z.O. Azië. In die landen zijn er geen windmolens en zonnepanelen onder
de bevolking vanwege gebrek aan investering. De mensen hebben geen geld, maar hebben wel
landbouwgrond wat uitgebreid/geïntensiveerd kan worden (nu staat er vaak één koe op heel veel
grond en wordt biomassa inefficiënt en ongezond gebruikt voor koken, e.d.). Van alle biomassa
wereldwijd gebruikt voor energie en andere non-food toepassingen, dit is ongeveer 10% van het
totale energieverbruik (wereldwijd), wordt 65% in Afrika gebruikt om te koken volgens traditioneel
gebruik d.m.v. sprokkelhout. De bevolking maakt dus wel gebruik van biomassa, maar niet op een
duurzame manier.
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Met betrekkelijk eenvoudige technologie is opwekking van ethanol mogelijk wat gebruikt kan
worden voor economische ontwikkeling. Daar moeten de mensen baat bij hebben, en dat zijn
andere ontwikkelingen dan bij ons in Nederland. Wij hanteren een grootschalige aanpak, daar kun je
kijken of je of je een community kunt helpen met kleinschaligere biobased energie. Rotterdam is
vanwege zijn infrastructuur en afzetmarkt daarentegen veel geschikter voor een grootschalige
aanpak.
KNAW: Met betrekking tot BBE is Rabbinge van mening dat landbouw op een zodanige manier moet
worden bedreven dat er zo min mogelijk negatieve milieueffecten kunnen ontstaan. Hij heeft
daarom gewerkt aan de ecologisering van de landbouw (verbeteren van landbouw- en
landbouwsystemen), is 40 jaar geleden gepromoveerd op het gebied van biologische bestrijding van
ziekten en plagen en heeft diverse bedrijven opgericht steeds vanuit kennis en inzicht. Hij is van
mening dat de biologische landbouw, die een taboe heeft op kunstmest en op pesticiden, van weinig
betekenis zal zijn voor de mondiale voedselvoorziening. Zij kan de monden niet voeden en is voor
het milieu eigenlijk nog schadelijker. De moderne geavanceerde landbouwbedrijven van nu maken
maximaal gebruik van deze ecologische inzichten.
Verlaging broeikasemissie in landbouw en veeteelt
Er wordt gedacht dat er door middel van biomassagebruik een bijdrage kan worden geleverd aan de
vermindering van de broeikasgasemissie. Rabbinge is de afgelopen twee jaar voorzitter geweest van
de Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (uit landbouwsystemen) als
vertegenwoordiger van Nederland. Er is binnen die alliantie gekeken hoe je de broeikasemissies kunt
verlagen in allerlei systemen, zoals in veehouderijsystemen, rijst- of gewassystemen. Daar hebben ze
alles aan gedaan om de emissies te verminderen en dat lukt redelijk goed. Het is belangrijk dat dit
goed gebeurt, maar tegelijkertijd worden er beleidsmaatregelen getroffen die het geheel in de weg
staan. Een voorbeeld is de bijstook van hout in energiecentrales of het verplicht bijmengen in
biofuels. Het is echter ongunstig voor het klimaat en de klimaatemissie en voor de hoogwaardige
activiteiten werkt het frustrerend. Het is een rare situatie wat niet ten gunste van het
Energieakkoord werkt, tevens is het heel vervelend dat verdienstelijke wetenschappers zich lenen
om voor de maatregelen te pleiten.
Vastlegging energie in de plant
Volgens Rabbinge ligt het basisprincipe in het beginsel hoe energie wordt vastgelegd:
Zon  foto-chemische reactie  fotosynthese  aanleg plantenmateriaal, koolhydraten, eiwitten,
vetten, legumen  maximaal vastlegging van 1,5% van de zonne-energie door de gewassen .
Bij de gewassen gaat het niet om de energie, maar om de productie van o.a. eiwitten en
koolhydraten. Met andere woorden, gewassen zijn geen energiebronnen. Dat zijn zonnecellen wel,
zij hebben een veel hogere efficiëntie. Gewassen gebruiken om materialen van te maken (welke ook
weer energie gebruiken) heeft geen zin en het is improductief om ze voor energie in te zetten. Maar
het gebeurt helaas wel. Wanneer er vanuit biomassa over energie wordt gepraat dan is dit niet juist,
je moet dan over energiethermen praten. Je kunt wel de restanten van eiwitten en koolhydraten
verbranden, maar in eerste instantie moet de verbranding van biomassa niet voorop staan. Nu wordt
daaraan voor € 3 miljard aan subsidies verleend voor bijstook, dit bedrag kan beter gebruikt worden
om hoogwaardige toepassingen te bevorderen. Dan waren de ontwikkelingen al een stuk verder
gevorderd. Nu zit Nederland aan de beleidsmaatregelen vast. Er wordt helaas nog voor verbranding
gepleit , terwijl men zich niet in de achtergronden heeft verdiept. Tevens wordt gedacht dat er
minder CO₂ uitgestoot wordt door middel van biomassa. Biomassa wordt zelfs massaal
geïmporteerd, zoals bijvoorbeeld palmolie vanuit Indonesië. Hij heeft destijds met medewerkers van
Unilever de RSPO opgericht met het doel om misstanden te voorkomen met betrekking tot de
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productie van palmolie. Deze misstanden betreffen o.a. ontbossing ter plekke voor de meest
laagwaardige toepassingen voor energie en geen hoogwaardige toepassingen zoals voor voedsel. De
hoeveelheden biomassa die voor voedsel worden gebruikt staan echter niet in verhouding met de
gigantische hoeveelheden die voor energie worden gebruikt.
Commissie Corbey: Er is een grootschalige – en een kleinschalige toepassing ( bijvoorbeeld
tomatenbakjes of papier zijn kleinschalige initiatieven in het Westland). In Rotterdam maakt een
fabriek uit olie chemicaliën, al zou dat net zo goed uit hout kunnen worden vervaardigd. “Je
verandert niet wat je maakt, je verandert alleen de grondstof”. Wanneer hout daarvoor ingezet gaat
worden, dan houdt dat ‘heel veel’ hout in. In Rotterdam komt er per jaar 160 miljoen ton aan olie
binnen, dit is één procent van alle olie dat opgepompt wordt in de wereld. Stap voor stap kan dit
vervangen worden door biomassa (om klimaatverandering tegen te gaan). Een voorwaarde is wel dat
de grondstof koolstof bevat, dit om er o.a. chemicaliën of biobrandstoffen van te kunnen maken.
Hout als alternatief
Het alternatief voor fossiel betreft materiaal dat snel vervangen kan worden in de wereld en dat is
hout. Bomen hebben een groeiproces van 20-40 jaar en worden nu gebruikt voor papier ( Canada,
Scandinavië). Zoetemeyer wil niet alleen de cellulose gebruiken van het hout maar ook de lignine
d.m.v. cascadering. Het beste is dat dit hout een commodity wordt voor levering aan de industrie in
verband met langjarige contracten. Een commodity is een bulkgoed, veelal een vervangbaar goed als
grondstoffen en agrarische producten. De kwaliteit van een commodity is uniform; het is een
gestandaardiseerd goed, zoals bijvoorbeeld suiker of Brent Oil.
Het ‘verslepen’ van biomassa
Hout moet dus een commodity worden, anders is er geen zekerheid voor levering voor de industrie.
Er moeten tienjarige contracten worden gesloten, waarbij duurzaamheid voorop staat. Gebeurd dit
niet dan betekent dat schade aan de aarde. Canada is een interessant land waar veel hout is, maar de
vraag naar papier is echter gedaald. Zoetemeyer is in Nederland bezig met hout voor Biobased Delta
en hoort soms de vraag stellen: “waarom biomassa verslepen naar Nederland”? Biomassa is nodig
voor chemie en kun je ter plekke verwerken in Canada. Maar in Canada is er geen vraag naar hout
voor de chemie. Hier in Rotterdam, gekoppeld aan Duitsland en België is die vraag er wel en
Rotterdam heeft de grootste chemische industrie ter wereld. Het verslepen van biomassa is niet al te
duur. Het heeft 80% droge stof, tenzij het veel water bevatten, zoals suikerbieten of gras, dan zou
het verschepen wel kostbaar zijn. Het is dan beter om dan de stof ter plekke verwerken.
Fosfaten
Zeven kg ton suikerbieten (15% suiker, rest is water en pulp, dat wordt gebruikt als veevoer en heeft
minder waarde dan de suiker) bevatten één kg ton suiker. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de
opslag en die zijn hoog. Suiker moet je eigenlijk lokaal houden en lokaal een fabriek neerzetten. De
suiker etc. wordt vergist tot ethanol en dat moet daarna weer gescheiden worden van de rest om het
te vervoeren. Wanneer stoffen bij de bron worden weggehaald haal je daar ook de fosfaat weg. Het
is belangrijk i.v.m. de bodemvruchtbaarheid dat gekeken wordt naar de kringlopen. Wanneer wij
hout naar Nederland halen, dan komt er ook een hoeveelheid fosfaat mee. Hoe krijg je dat fosfaat
weer terug op de plaats van oorsprong? Al zit er in hout vrij weinig fosfaat, veel minder dan in
bijvoorbeeld gras. Een grasraffinaderij moet om die reden ook lokaal gevestigd zijn, het eiwit kun je
daarna weer vervoeren. Het is niet nodig het stikstof van de (rest)stromen terug te vervoeren naar
de oorsprong in tegenstelling tot fosfaat, stikstof kan uit de lucht worden gehaald.
In biomassa zitten onder andere de volgende stoffen:
- koolstof;
- zuurstof;
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- fosfaat, dit terugbrengen van plaats van oorsprong, want het zit niet ‘eindeloos’ in de natuur.
Fosfaat zit onder andere in de bladeren van bomen (niet in de stam);
- stikstof, een nutriënt die vanuit de lucht te verkrijgen en is ‘eindeloos’.
- magnesium, moet je weer terugbrengen want is niet ‘eindeloos’.
‘Redefinery’
Met Biobased Delta werkt hij in de Rotterdamse haven aan een project grootschalige chemie om
biobrandstoffen en energie bij elkaar te krijgen. Het moet een profit-verhaal worden, anders vinden
bedrijven het project niet interessant en doen de bedrijven niet mee (bijv. KLM, Corbion). KLM wil
graag vergroenen door middel van biokerosine. De verwachting is dat het bedrijf veel biokerosine zal
gaan afnemen wanneer dat product eenmaal op de markt verschijnt. Het veroorzaakt een
schaalvergroting en kan een prijsdaling tot gevolg hebben. Van de kennis van Osseweijer en Corbey
wordt bij de ontwikkeling ook gebruik gemaakt. De chemieproducten blijven hetzelfde, zoals
bijvoorbeeld de ‘plantbottle’ waarvan de biomassa wel duurzaam is maar de plastic dat er van
gemaakt wordt uiteindelijk niet vergaat. Het heeft nog steeds de slechte eigenschappen. Er is wel
afbreekbaar plastic, bijvoorbeeld polymelkzuur. Het plastic van de ‘plantbottle’ bestaat helaas niet
hieruit. Het enige voordeel is dat de fabricage van het plastic uiteindelijk geen CO₂-toename geeft,
alleen het probleem van de plastic soep wordt ermee niet opgelost. Het is om die reden belangrijk
om de termen ‘renewable’ en ‘onafbreekbaar’ niet door elkaar te halen. Als de twee termen samen
zouden kunnen gaan, dan zou dat geweldig zijn! Al heeft bijvoorbeeld PEF (de kunststof PEF is een
groen alternatief voor de plastic PET-fles en is gemaakt van suiker) ook weer nadelen. Maar het
belangrijkste aspect is dat de flessen niet meer uit olie worden gemaakt, maar uit ‘renewable
sources’, zoals biomassa.
CE Delft: De voorkeur van Croezen gaat bij biomassa uit naar een toepassing voor chemische
producten, daarna kan altijd nog kijken worden naar energietoepassingen en transportmiddelen. Er
is maar een kleine markt aan fossiele energie die door onze markt stroomt. Slechts 10% komt vanuit
raffinaderijen naast een beperkt deel van de energie vanuit heel Nederland. Dit in tegenstelling tot
hoeveel areaal je nodig hebt om bijvoorbeeld bij Dow Terneuzen etheenproductie te vervangen door
biobased-etheenproductie, dat bedraagt een derde van het oppervlak van Nederland.
Beter bodemgebruik
De discussie moet breed gevoerd worden, maar het hiervoor genoemde voorbeeld geeft een beetje
aan hoeveel grond er voor ‘biobased’ productie nodig is. Maar de grond moet beter besteed worden.
In de wereld heerst honger en je hebt te maken met een economische situatie. In Australië en de VS
heeft men last van droogtes of daarmee in het verleden mee te maken gehad. De droogtes hadden
te maken met de klimaatverandering en de verwachting is dat de droogtes in de toekomst
waarschijnlijk nog erger gaan worden. Studies bewijzen dit. Tegelijkertijd is er bodemdegradatie, met
name in warmere streken waar de bodem onprofessioneel wordt beheerd. In Noord Europa zie je
ook bodemdegradatie als gevolg van verminderde koolstofgehaltes in de bodem. Dat wordt wel
deels opgevangen met dierlijke mest en met groen bemestingen, maar dat is niet genoeg ! De
verwachting is dat de productiviteit terug gaat lopen, terwijl gelijk de wereldbevolking groeit. Er
moet geïntensiveerd worden, al blijft er een spanning bestaan. Het proces moet wel in gang gezet
worden, maar wanneer er bijvoorbeeld serieuze hoeveelheden ethanol voor voertuigtransporten en
serieuze hoeveelheden biomassa voor gebruik in energiecentrales worden ingezet, dan loop je op
een gegeven moment ergens tegenaan.
Bodemkwaliteit
Hij gelooft wel dat er plek is voor biobrandstoffen, bio-energie en energiehuishouding in Nederland
en ook bijv. in de VS, maar dat er een zekere beperking is in de wereld. Theoretisch gezien is er
genoeg grond. Door de bodemkwaliteit zijn er gebieden geschikt voor landbouw, o.a. in Nederland is
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er ook veel bodem marginaal en dus matig geschikt. Daarnaast wordt klimaatverandering niet
meegenomen in de studies over de totaal beschikbare landbouwgrond in de wereld, er is een groot
verlies van fosfor en er zijn grote investeringen nodig zijn voor de intensiveringen in de landbouw. De
grond is in een groot aantal gebieden van de wereld anders van kwaliteit, er staat misschien één koe
per/km² en dat vereist dan ook een andere benadering van het geheel. Ook stel je door meer
bodembewerking meer organische stof ter beschikking aan de lucht en dat geeft een verhoging van
CO₂ en methaan in de lucht. Organische stoffen moeten in de bodem blijven in plaats van ze eruit te
halen, dat is belangrijk want de stoffen hebben het vermogen om water en nutriënten in de grond
vast te houden.

*Hoe staat uw organisatie ten aanzien van de diverse mogelijkheden van een biobased
economy?
TU Delft: De TU zet flink in voor biobased innovatie. Bijvoorbeeld Prof. Luuk van der Wielen is
‘Distinguished Professor for Biobased Economy’ en is eveneens president van BE-Basic Foundation.
Industriële- en biotechnologie is een centrale technologie voor de BBE. TU, afdeling biotechnologie.
Hij werkt volop hieraan, onder meer aan technologieën die beter zijn en goedkoper (waarbij
onderzoek gedaan wordt naar onder andere robuuste efficiënte micro-organismen en efficiënte
processen, designs voor o.a. bioplastics en biokerosine productie, maar ook voor de voedselsector).
Ook bij andere faculteiten, zoals bij Lucht- en Ruimtevaart wordt gewerkt aan BBE. Zij ontwikkelen
bijv. duurzame materialen voor vliegtuigbouw. Binnen de TU Delft wordt nu een instituut opgericht
voor biobased innovation waarin alles samengevoegd wordt. TU heeft eveneens buitenlandse
vestigingen, onder andere in China en Brazilië. De vestiging in Campinas, Brazilië (geopend door onze
koning in 2013) coördineert een omvangrijk onderzoeksprogramma op het gebied van biobased
productie alsmede in onderwijs op dat gebied.
KNAW: De visie is richting de hoogwaardige toepassingen, zoals farmaceutische-, geur-,
smaakstoffen, etc. maar geen energie, dat staat helemaal onderaan. Door subsidies wordt geen
beleid gecreëerd die gericht is op milieu- en klimaatdoeleinden of gericht op toekomstige
economische ontwikkelingen met betrekking tot hoogwaardige toepassingen. Het geeft een aantal
energiegiganten, zoals Nuon en Essent, alleen het idee dat ze wezenlijk iets doen voor het klimaat.
Decentraal systeem
Wij moeten eigenlijk naar een decentraal systeem waarbij huishoudens hun eigen energie gaan
opwekken. Elektrische auto’s zijn geen goed idee wanneer ze rijden op energie uit kolencentrales. Je
kunt wel zorgen dat de benzineauto’s 1:50 gaan rijden, een voorstation van rijden op waterstof. De
auto moet wel goed worden ingesteld op dit aspect. De vraag is dan ook waarom de auto-industrie
dit niet doet? Er liggen dus veel meer mogelijkheden op tafel, maar het blijft een kwestie van
belangen.
Commissie Corbey: Samen met het Copernicus Instituut¹, Ecofys² en CE Delft³* zijn de mogelijkheden
bekeken en het blijkt een goed alternatief. Certificeren dient tot de mogelijkheden.

¹Het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit van Utrecht) onderzoekt en
ontwikkelt processen en mogelijkheden voor innovatieve verandering naar duurzaamheid.
²Ecofys, onderzoek- en adviesbureau, onderdeel van Eneco Groep.
³CE Delft, onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van
innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken.
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Er dient daarbij berekend te worden wat de beschikbaarheid is van de biomassa en de impact van
het verwijderen en verplaatsen van de biomassa. Dat werkt ! Er blijkt genoeg biomassa beschikbaar
te zijn voor voeding en chemie, ook wanneer we in de toekomst richting de 10 miljard inwoners op
deze aarde gaan. Er moet alleen nog wel het een en ander gebeuren. Er zijn grote gebieden waar
geen mensen wonen maar waar wel bijv. veel bomen staan (In Canada wonen twee maal zoveel
inwoners als Nederland). Het is wel belangrijk dat wanneer er bomen gekapt worden er ook weer
nieuwe bomen worden aangeplant; bosbouw lijkt dan ook op landbouw. Ook kun je bijvoorbeeld
grassen, zoals olifantsgras, laten groeien op bepaalde gronden om deze uiteindelijk om te zetten in
suikers. Daarnaast is er genoeg ruimte in de wereld om voedsel te verbouwen, maar zal er eerst aan
intensivering moeten worden gedaan. Dat is namelijk belangrijk om uiteindelijk een verdubbeling van
de productie van de biomassa te krijgen. Efficiency, een betere logistiek en intensiveren zijn dus heel
belangrijk. Het intensiveren zal o.a. bestaan uit:
- betere kwaliteit zaad;
- beter omgaan met de akker;
- betere waterregulering.
CE Delft: CE Delft staat positief tegenover biobased chemicaliën en andere toepassingen richting
consumentenproducten. Ze ondersteunt dit graag. Qua biobrandstoffengebruik proberen ze het
beleid te ondersteunen in keuzes die er gemaakt worden, al hebben elektrische auto’s de voorkeur
als alternatief. Voor hernieuwbare energie zijn er ook diverse alternatieven, die mogelijk goedkoper
zijn. (Echter voor vliegtuigen en zeeschepen gelden biobrandstoffen wel als alternatief). Je kunt
denken aan ammoniak, ook kun je denken aan brandstoffen maken uit methanol of waterstof voor
het groot vervoer.

*Hoe belangrijk vindt u biomassa voor de huidige- en toekomstige economie in Nederland
(import/export)?
TU Delft:
Biomassa is zeer belangrijk en cruciaal. De fossiele industrie voert nu nog de boventoon, bijvoorbeeld
in de haven van Rotterdam is 98 % van de toegevoegde waarde afkomstig uit de fossiele sector. Dat
is een houdbaar systeem. Nederland heeft immers dure arbeidskrachten, dure grond en hoge
energiekosten. Verder is de fossiele infrastructuur al redelijk op leeftijd (afgeschreven) hetgeen
mogelijk kan leiden tot een verdwijnen van deze (fossiele) industrietak. Dat heeft behoorlijke
consequenties, want nu geeft deze chemische-fossiele industrie veel directe en indirecte
werkgelegenheid. De haven heeft een prachtige moderne infrastructuur; er liggen in het gebied veel
pijpleidingen, er zijn goede opslagcapaciteiten, etc. Een flink deel van het Bruto Nationaal Product
van Nederland is hieruit afkomstig. De IEA (International Energy Agency) voorspelt echter dat rond
2060 de fossiele industrie uit Rotterdam verdwenen zal kunnen zijn en dat is best snel. Hoe gaan we
daar invulling aan geven? Dit vraagt om duurzame innovatie, die de belangrijke chemie en
energiesector op duurzame wijze kan voeden. Echter een (bio)fabriek is niet zomaar 1,2,3 gebouwd.
Diverse kansen voor biomassa
Er liggen veel kansen voor biobased productie in de chemie in Nederland en Duitsland. Bij elkaar is
deze chemische cluster wereldwijd de grootste. Flink onderdeel daarvan is de brandstoffensector,
zoals bijvoorbeeld afzetmarkt Schiphol, die profiteert van een goede aanvoer (doorvoer-stop over
luchthaven voor bijtanken). Veel andere maatschappijen profiteren daar ook weer van. Wil je die
bedrijvigheid in de toekomst behouden, dan dien je voor andere grondstoffen te zorgen. Een enorme
kans voor de biobased industrie, waar we geen duurzamere oplossingen als zonne- of windenergie
kunnen inzetten. Het grootste struikelblok is nu de risico’s die aan nieuwe activiteiten kleven;
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- zekerheid van aanvoer van materialen, - afnamerisico bijvoorbeeld van (geproduceerde) suikers, of
- onzekerheid in technologie (met name in de voorbewerking van agrarisch afval. In de
fermentatietechnologie is Nederland koploper, zo heeft DSM in de VS technologie ingezet die is
opgebouwd met en door de TU Delft.
Langere termijn
Dus de kennisinfrastructuur is goed en er zijn mogelijkheden gecreëerd om dit op te schalen. Zo is er
een pilotfacility gebouwd bij DSM in samenwerking met Corbion en de TU Delft waarin succesvolle
lab resultaten op grotere schaal getest kunnen worden. Om dit te laten voortvloeien in werkelijke
fabriek designs moet er wel vertrouwen zijn voor nu en voor de langere termijn en moeten afspraken
gemaakt worden over kosten en winst (ook met de agrarische sector). Er is waarschijnlijk nog een
lange weg te gaan.
KNAW: (Zie vorige antwoorden). Rabbinge praat nooit over biomassa maar over de doelen , zoals
farmaceutische-, geur- of smaakstoffen die je ermee wilt bereiken. Het woord biomassa doet tekort
aan het aantal mogelijkheden ervan.
Commissie Corbey: De kracht van Nederland is het maken van producten en het verhandelen ervan,
daarvoor heb je in dit geval biomassa nodig. Als we dat niet doen dan geven we uiteindelijk de
economie van Nederland op. Er wordt vaak gevraagd: “Waarom versleep je de biomassa?” Dat is
omdat de markt en de afzet hier is. Nederland heeft de technologie, de handel en goede opleidingen.
“Meer dan genoeg hout”
Er is meer dan genoeg hout aanwezig in de wereld. Bij het beheer van bomen worden omgevallen
bomen maar ook de losse takken gebruikt voor houtpellets in de chemie. Wanneer deze bomen
zouden blijven liggen in de bossen dan verrotten ze en komt er naast CO₂ het veel gevaarlijkere
broeikasgas methaan vrij. De chemie kan van het hout bijvoorbeeld in de toekomst weer olie van
maken, zoals biobunkerolie voor grote schepen en biokerosine voor vliegtuigen. Dat is hoogwaardige
chemie. Is er uiteindelijk van het hout nog iets over, dan kan dat ook voor energie worden gebruikt.
Energie heeft niet de voorkeur en moet de laatste mogelijkheid van gebruik zijn (cascadering).
CE Delft: Heel belangrijk! Het is de tweede economische sector in Nederland, na de chemie. Dat heeft
vooral te maken met de traditionele toepassingen met name de veehouderij, glastuinbouw en
zaadveredeling. Die positie zal wel zo blijven, want Nederland is een kenniscentrum. Het gaat nu met
name over de hoofdstromen richting BBE voor chemische grondstoffen. Voor reststromen zijn er een
aantal initiatieven, door de WUR ontwikkeld, inzake raffinage van de reststromen richting puurdere
eiwitfracties en koolhydraten. Deze zijn ook toepasbaar voor chemische producten. Croezen
verwacht dat dit voor Nederland de meeste toegevoegde waarde heeft. We importeren 17 megaton
mengvoedercomponenten (runder- en varkensvoer). Wanneer je die hoeveelheid zou kunnen
bewerken zodat de verteerbaarheid groter wordt en je zo richting een markt voor menselijke
consumptie zou kunnen gaan, dan zou dat een win-win situatie betekenen.

*Hoe beoordeelt u de huidige (rest)stromen van (grond)stoffen in het Rotterdamse
havengebied?
TU Delft: Palmolie is bijvoorbeeld een heel goed product. Er zijn helaas wel heel veel onduurzame
praktijken. Na zeven jaar levert een palmboom olie totdat de boom ongeveer 25 jaar oud is
(maximaal 30 jaar), daarna is de boom niet meer zo productief (bomen zijn dan te hoog). In 2012 is er
met Maleisië en een dertigtal internationale academische en industriële partners een businessplan
gemaakt om tot duurzame verwerking en gebruik in de palmolie sector te komen en om ook de
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biomassa te gaan gebruiken. Eén palmblad kan vijf à zeven meter lang worden en kun je verder
gebruiken. Het kan ook verrotten ook in de aarde, hoewel de bladen tegen erosie aan de grond nodig
zijn geeft dit ook problemen met ziekten, schimmels en kevers. Een flink deel van de bladeren, maar
ook de stammen kunnen na 30 jaar weer gebruikt worden. Tevens wordt het hout van de palm
gebruikt voor meubels en huizenbouw.
Het businessplan is inclusief een uitrekening van de CO₂-reductie en economische winst en is in een
macro-economisch model opgesteld. De Maleisische regering heeft aangegeven dat er geen
palmolieplantages meer bij mogen komen. Om dan tot dezelfde/meer productie te kunnen komen is
intensivering noodzakelijk. Dat betekent een betere besteding van het afval en betere recycling en
opschoning van afvalwater. Goede technologie ontwikkelen en inzetten is cruciaal en kan de
palmindustrie een beter aanzicht geven. Die is er nu nog niet.
Herkomst van palmolie

Fig.8 Duurzame palmolie Foto: duurzaam-actueel.nl
Palmolie in Indonesië is een heel ander verhaal, daar heeft men veel meer te maken met corruptie.
Uitbreidingen gaan daar wel ten koste van het oerwoud, wat in Maleisië absoluut niet mag ! Maleisië
zet in op de regels van de RSPO met onder andere het oog op bemesting, biodiversiteit en de
plaatselijke community ’s. Veel palmolieplantages zijn gebouwd op oude rubberplantages, veel
oerwoud (geen rijke grond) is er dus niet voor gekapt. Uitbreiding is wel een issue in Indonesië, maar
niet zozeer in Maleisië. Op de Filippijnen bevinden zich ook plantages, maar worden ook daar aan
banden gelegd. Palmolie is volgens Osseweijer niet per definitie onduurzaam, die fout moet niet
automatisch worden gemaakt.
Duurzaamheid en biodiversiteit
In Brazilië wordt geen oerwoud gekapt voor palmolie of suikerriet. Oerwouden liggen daar aan de
andere kant van het land en tevens is er een streng beleid met zones voor landbouw expansie.
Voorheen werd echter hard hout gekapt, maar nu wordt het oerwoud in stand gehouden en groeit
het bosareaal. Om productiebossen (bijvoorbeeld Eucalyptus) zitten nu zelfs natuurgebieden heen
om biodiversiteit van dieren in stand te houden en in verband met het behoud van duurzaamheid. In
Brazilië mogen bossen niet zomaar worden gekapt en weer nieuwe aangeplant. In andere landen kan
dat weer anders zijn, ook is corruptie vaak de grote boosdoener. Aan de andere kant zijn er ook
landen of gebieden , zoals Canada, waar strengere regels gelden dan de internationale regels. Daar is
een probleem met zieke bomen, die nu voornamelijk gekapt worden voor verkoop en verwerking
(houtpellets). Als dit niet zou gebeuren zou het hout liggen te verrotten. Ook kunnen de bossen
jaarlijks na onderhoud nog heel veel hout leveren. Er moet dus structureel gekeken worden,
wereldwijd,… “waar wordt bos gekapt…hoe gebeurt dat en wordt dat aangevuld”? Aanvulling is
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interessant, want jong bos neemt meer CO₂ op dan oud bos. Hiermee wordt ook bijvoorbeeld in het
rapport van de KNAW geen rekening gehouden.
KNAW: Er zijn veel meer mogelijkheden voor Rotterdam . Rotterdam moet de ambitie hebben om de
schoonste haven van de wereld te worden. “Doel is emissievrij”. Er is al veel gebeurd (warmtenet,
CO₂-pijpleidingen, etc.) en er staat nog meer op stapel. Dat is goed.
Een langere termijn doel zou kunnen zijn:
- er wordt bij de lange afstandsvervoer van bulkgoederen, zoals biomassa overzee veel water
vervoerd. De vraag is of dit zinvol is. Hierop moet je dus inzetten. Ook moet je inzetten op
hoogwaardige toepassingen met een mindere hoeveelheid aan grondstoffen.
- Rotterdam wil de ‘smartest’ haven van de wereld worden, nu is dat nog logistiek en niet in de
producten. Momenteel: bulk  biomassa bulk. Kortom men moet beter nadenken over concrete
grondstoffen en de hoeveelheden die nodig zijn.
Commissie Corbey: Zoetemeyer geeft aan dat hem de huidige (rest)stromen in de haven niet bekend
zijn. Wel dat bijvoorbeeld ADM in het havengebied (Archer Daniels Midland Company) per jaar tien
miljoen agrarische stoffen verwerkt, hieruit volgen dan weer reststromen. Een deel daarvan gaat
naar veevoer en waarschijnlijk kan daarmee nog meer worden gedaan. In Rotterdam zijn er al
marktplaatsen (Rotterdam Biomass Commodity Network) voor bijproducten (het woord ‘afval’ wil hij
niet meer gebruiken). Wanneer de reststoffen niet verhandeld worden, dan wordt het uiteindelijk
afval. In Terneuzen bevindt zich zo’n zelfde netwerk.
In bijvoorbeeld Oekraïne ligt heel veel biomassa (o.a. stro van de akkers), maar het is helaas geen
commodity, ze kunnen het dus in Rotterdam niet kwijt. De biomassa is niet gestandaardiseerd. In
Oekraïne wordt het daarom verstookt of het verrot en zorgt daarmee voor een uitstoot van
methaan. De effecten van methaan zijn 20 maal erger dan die van CO₂. Het zijn slechte toepassingen,
is zonde van de biomassa en het levert geen geld op.
CE Delft: Er zijn niet zoveel reststromen in de Rotterdamse haven, een voorbeeld is sojaschroot.
Reststromen van palmolie worden in de chemie gebruikt, wat daarna nog over is van die stromen, is
een kleine fractie. Hout ziet hij niet in Rotterdam maar in Amsterdam. Alleen is dat hout voor
constructie (zaaghout).

*Welke stromen zijn er belangrijker dan anderen?
TU Delft: Met BE-Basic, Natuur & Milieu en alle energiebedrijven is een project gedaan genaamd
’Duurzame Houtketens’, met de vraag: “Hoe kunnen we zorgen en garanderen dat de houtpellets die
we kopen duurzaam zijn”? Er is daarbij een model uitgewerkt. Certificering door FSC en andere
organisaties zoals ‘Roundtable on Sustainable Biomass’ zijn daarin belangrijk.
Goed alternatief voor fossiel
Het is volgens Osseweijer belangrijk om biomassa (duurzaam) in te zetten, het is de enige manier om
de CO₂-reductie voldoende te realiseren. Zij geeft aan dat we dan wel moeten opschieten, want
natuurrampen zijn anders de desastreuze gevolgen als we niet aan CO₂-reductie doen. Veel
alternatieven zijn er niet, dus waarom zou biomassa niet goed genoeg zijn? Elke besparing van
fossiele inzet is nu belangrijk.
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Implementatie
We moeten in stappen gaan denken, want als we nu niets doen dan gaat het goed fout. We moeten
de toepassingen pakken die er nu zijn, mits ze beter zijn dan fossiel. Vervolgens moet er hard
gewerkt worden om de volgende (nog duurzamer) toepassing op tijd klaar te krijgen en te
implementeren. Dan komen we uiteindelijk uit op de wensen van de Profs. Vet, Rabbinge en Katan
om direct iets met zonlicht te doen. Maar zover zijn we nog lang niet.
Inzet biobrandstoffen
Zij is niet tegen de inzet van gecertificeerde palmolie voor de luchtvaart, echter dit stuit tegen grote
maatschappelijke weerstand, al dan niet terecht. Amyris heeft een duurzamer biokerosine in
productie, maar die is nog erg duur, Neste Oil heeft een proces ontwikkeld voor (gebruikte) olie
omzetting. Nu wordt voornamelijk afgewerkte frituurolie gebruikt voor de groeiende vraag naar
biokerosine, maar daar is nu zoveel vraag naar dat deze duurder is geworden dan de originele olie.
Het is dan wel beter dan fossiel, maar er moet nog keihard gewerkt worden om duurzame brandstof
goedkoper te maken. Plantaardige olie-gebaseerde kerosine is een tussenfase naar beter.
Osseweijer maakt zich zorgen over de negatieve publieke opinie over biobrandstoffen, maar dit komt
voor een deel door verkeerde informatie en communicatie. Dat kan beter en met elkaar, want we
willen allemaal een duurzamere planeet. Greenpeace is volgens haar heel goed in het aanpakken van
zaken die verkeerd gaan, gebruiken emoties in hun mediacampagnes, maar wanneer een zaak
genuanceerder ligt dan trekken ze zich al snel terug. Communiceren is echter niet eenvoudig. “We
kunnen heel veel, zegt ze, we hebben de beste technologie: man op de maan, etc. maar wie is
daarmee gebaat”?
KNAW: De belangrijkste stromen zijn ruwe olie, steenkool en erts en dat zal ook wel nog even zo
blijven, al wordt Pernis gelukkig vernieuwd. Toch blijven we nog 30 à 40 jaar grotendeels van fossiel
afhankelijk. De overgang zou wel wat sneller moeten kunnen verlopen. Men dient echter bereid te
zijn om hierin fors te investeren. Als Nederland naar een: in 2050 voor 50% met groen en 50% met
fossiel willen gaan dan is dat mooi. Het zou nog mooier zijn als het proces sneller zou verlopen. De
politieke wil moet er zijn, dat is cruciaal. Nederland heeft hierin een grillig beleid, zie de zonneenergie of isolatie in huishoudens. De ene keer is er wel subsidie voor deze initiatieven, de volgende
keer weer niet. Er is geen constant beleid met als gevolg dat het niet bekend is waar men aan toe is.
Commissie Corbey: De makkelijkste stromen zijn de stromen die gecommodiseerd en constant zijn.
Hout komt hiervoor in aanmerking (bijvoorbeeld houtpellets). Zoetemeyer is tot de conclusie
gekomen dat wanneer je iets grootschaligs wil organiseren, dan moet je in hout investeren. Mindere
stromen zijn stromen die maar kort naar voren komen, zoals bijvoorbeeld na de oogst van tarwe of
mais. In korte tijd is er heel veel beschikbaar, alleen is het niet lang houdbaar. Dat is dus niet
interessant. Ook zijn het lastige stromen omdat ze heel divers zijn. Het ene tarwe is namelijk anders
dan het andere tarwe, net zoals er bijvoorbeeld verschillende soorten grassen zijn. Je moet proberen
om deze stoffen te standaardiseren, het bewaard kan worden en het gebruikt kan worden door het
gehele jaar heen.
Constante stromen
Bomen daarentegen groeien altijd en het oogstschema is het hele jaar door. Lokaal kun je tarwe wel
gebruiken, maar wat doe je in tijden wanneer er geen oogst is? In maanden gebeurt er dan niets. Je
moet de stromen dus constant zien te houden, dan ontstaat ernaast vanzelf een industrie en
technologieën die ontwikkeld worden. Moeilijke stromen moet je kleinschalig houden en lokaal
verwerken. Lokale stromen gebruiken is zeker belangrijk, maar het reikt niet tot aan Rotterdam of
Moerdijk.
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CE Delft: Ingrediënten voor mengvoederproductie zijn belangrijk voor Rotterdam. Mengvoeder wordt
hierna versleept naar het achterland van Nederland, maar ook naar Duitsland.

*Er zijn behoorlijk wat tegenstrijdigheden in visies biobased economy naar aanleiding van
de duurzaamheidseisen. Hoe komt het dat de visie van Corbey en Osseweijer inzake de
duurzaamheidseisen van biomassa en de visie van de KNAW (Prof. Rabbinge, Prof. Vet en
Prof. Katan) zo van elkaar verschillen?
*Wat vindt u van de wetenschappelijke uitspraken?
TU Delft:
Modellen wetenschappelijk onderzoek
De uitspraak: “Geen biomassa in je tank gooien”, vindt ze erg kort door de bocht. In de bestudeerde
modellen die ze als goed wetenschappelijk onderbouwd beschouwd wordt ook uitgegaan van een
groeiende wereldbevolking van 10 miljard mensen (in 2050). In die modellen wordt er ook vanuit
gegaan dat wanneer mensen rijker worden ze anders gaan eten, zoals het eten van vlees. Dat heeft
een veel grotere impact op (benodigd landgebruik en duurzaamheid) dan een groeiende bevolking.
Zo vraagt de productie van een kilo kip vier kilo plantaardige bronnen en rundvlees wel tachtig. Ook
heeft rundvlees een veel grotere water impact. Die modellen laten zien dat het wel degelijk mogelijk
is biomassa duurzaam in te zetten voor energie en materialen, zonder dat dit ten koste gaat van de
voedselproductie.
Verdeelprobleem
Het gebruik van energie is in de westerse wereld door het voedingspatroon veel groter dan in de
derde wereld. Daarbij komt een inefficiëntie in gedrag en een verdelingsprobleem: in de wereld
hebben 800 miljoen mensen honger, 600 miljoen mensen hebben obesitas en 1,6 miljard een
overgewicht. Er is een verdeelprobleem, de westerse maatschappij is gewend aan een
consumptiepatroon in eetgedrag, ontwikkelingslanden zijn dit aan het inhalen, maar de arme wereld
staat daar ver vanaf. De bevolkingsgroei is daar het grootst. Er moet daar aan de sociale kant iets aan
gedaan worden, dan pas zijn we op de goede weg.
Scientific Committee of Problems of the Environment
Er is een rapport uitgebracht door de Scientific Committee of Problems of the Environment (gelinkt
aan UN) waaraan zij ook heeft meegewerkt. Dit rapport is geschreven door 137 auteurs uit 24 landen
en is peer-reviewed. In het rapport worden antwoorden gegeven op discussies over: - biomassa, indirect landgebruik (hier wat weghalen, elders produceren), - watergebruik, - certificering, etc. Er
worden oplossingen aangedragen voor veeteelt en het integreren van ander landbouwgebruik
(intensivering).
Visie Prof. Osseweijer
Er is voldoende biomassa beschikbaar, hetgeen wereldwijd duurzaam te verkrijgen moet zijn . Dat
moet dan weer duurzaam ingezet worden voor de luchtkwaliteit en om de klimaatdreiging tegen te
gaan. Er zijn ook mogelijkheden om technologie in te zetten in ontwikkelingslanden om sociale
ontwikkeling te bevorderen. Een positieve ontwikkeling dus, waar we niet zonder kunnen. Dit laatste
(sociale ontwikkeling in arme gebieden) moet haar inziens urgent gebeuren en behoeft een ander
soort van ontwikkelingshulp met technologie, overdracht en educatie.
Verschillen van mening
Ze verschilt in haar visie over een BBE met de KNAW, die de nadruk legt op inzet op de meest
duurzame ontwikkeling, ook al is die nog ver van operationeel zijn. Ze vindt die mening kortzichtig
en zelfs onethisch. De KNAW heeft veel aanzien en hoewel dit rapport zeker niet door alle leden
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wordt gedragen heeft het een behoorlijke (politieke) invloed. Het kan de ontwikkeling en de nu
benodigde acties verhinderen, waarmee we de benodigde reducties en duurzame economische
ontwikkeling niet halen in Nederland. Het rapport KNAW is geschreven door vooraanstaande mensen
op een ander vakgebied: een voedingsdeskundige en twee ecologen (twee van de drie zijn reeds met
pensioen). Zij hebben niet het volledige overzicht van de kennis van de technologie en zitten niet in
die ontwikkeling. Het is een niet breed gedragen rapport, want veel commentaar is niet in het
rapport opgenomen. Verder is het gebaseerd op een beperkt aantal bronnen.
Auteurs met hoog aanzien produceren een rapport met een stempel van de KNAW. Dan moet zoiets
echt goed doordacht en breed gedragen zijn. Als de resultaten vervolgens goede duurzame
ontwikkeling verhinderen is dat ethisch onverantwoord. Daarmee staat Osseweijer niet alleen. Er zijn
veel collega’s die zich gespecialiseerd hebben in biobased innovatie, die het met haar eens zijn. Dat
zijn er veel meer dan die het rapport aanhangen.
KNAW heeft volgens haar hierin een steek laten vallen. Maar er staan ook wel goede elementen in
het rapport, zoals het feit dat houtpellets niet de meest duurzame vorm is wanneer deze voor
meestook worden gebruikt. Daar is ze het zeker mee eens naast het investeren in de langere termijn
naar meer duurzame oplossingen, dat is altijd goed en noodzakelijk.
Bodemvruchtbaarheid
Een tweede generatie biomassa moet gestimuleerd worden en vruchtbaarheid van het land moet
behouden blijven, door bijvoorbeeld uit de afvalstroom nutriënten op het land aan te brengen. 30 tot
50% op het land houden (punten van bladeren zijn het meest vruchtbaar) wordt als algemene
leidraad aangehouden. Nu wordt de grond bemest met fosfaten afkomstig uit bijvoorbeeld Marokko.
Je moet ter plekke ook stoffen houden en kijken waar zaken verbeterd kunnen worden
(hoogwaardig) met een laag energieverbruik. Het public-private partnership waar zij bij betrokken is,
BE-Basic (budget van € 45 miljoen aan projecten per jaar) kijkt naar het geheel voor elk van de
stappen en het totaal. Zo loopt er een project wat de duurzaamheidsimpact: - sociale aspecten, economie,- environment van de hele keten van grondstof tot product bestudeert en analyseert op de
meest duurzame routes (waar o.m. gekeken wordt naar gebruik van waterrecycling, zoals bijv.
fosfaten uit het water halen, toxiciteit bepalen van reststromen en een efficiënte inzet van
reststromen als grondstof voor andere producten).
(In het ‘Scope Report’ (een mega review over duurzame bio-energie) zijn conclusies meegenomen
van o.a. FAO, Wereldbank, Int. Energy Agency, en vele wetenschappelijke publicaties. Het rapport
geeft een aantal conclusies weer, waar Osseweijer haar mening mede op baseert en welke niet
geheel overeenkomen met het KNAW rapport).
Brazilië en biobrandstoffen
Verder vertelt Osseweijer dat het van belang is te onderkennen dat Brazilië al 40 jaar bezig is met
biobased productie van energie en brandstoffen. Dit is gestart als oplossing voor energiezekerheid.
Het plan was om energie uit suikers maken. Het daarvoor gekozen suikerriet is heel productief en
levert een deel ethanol en een deel suiker. Met vier procent van de landbouwgrond in Brazilië kan
heel Brazilië van brandstof worden voorzien! Nederland heeft die expertise ook, alleen hebben wij
geen suikerriet. Verstandig zou zijn om ethanol naar Nederland te importeren, maar dat doen we nu
niet omdat er een importheffing op ethanol is. Momenteel bestaan er twee soorten importheffingen
op bio-ethanol, namelijk voor droge consumptie bio-ethanol (€ 192/hl) en gedenatureerde bioethanol die ongeschikt is voor consumptie (€ 102/hl). Omgerekend houdt dit in dat de importheffing
in de EU voor bio-ethanol 30 tot 65% van de waarde van de bio-ethanol bedraagt. Daarmee is
geïmporteerde ethanol te duur als grondstof voor de chemische industrie. Ethanol zou prima zijn als
bijmenging voor benzine.
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Waarom is biomassa zo interessant als energie? Het is energie-zeker. Zonder een al te grote
uitbreiding zou Brazilië de wereld kunnen voorzien van biobrandstoffen.
Biomassa als alternatief voor gas
Gas in de Noordzee is voor Nederland een belangrijke inkomstenbron, maar milieutechnisch en
economisch niet zo’n goed idee. Volgens Prof. Rotmans is er te weinig en ligt het te verspreid. Het is
echter een politiek verhaal, het gas zit gratis in de grond, maar het is kortdurend en vereist een
investering van miljarden Euro’s. Het gas wordt dan wel erg duur. Daarom is biomassa een goed
alternatief en Nederland kan ook veel biomassa genereren en duurzaam importeren. Er zijn plannen
voor verschillende bio-raffinaderijen, die goedkope suikers kunnen leveren, niet alleen voor de
productie van brandstoffen maar ook voor chemicaliën. Dit kan prima in Moerdijk, Zeeland en de
Eemshaven, maar ook op de 2e Maasvlakte.
KNAW:
Tegenstrijdigheden in visies
Je moet niet uitgaan van sec de hoeveelheid biomassa die er in de wereld is, want het moet ook
allemaal getransporteerd en bijeengebracht worden. Wanneer je kijkt naar een zo hoog mogelijke
waarde, zo hoog mogelijke efficiëntie , een zo hoog mogelijke doelmatigheid en doeltreffendheid
zonder verliezen, dan geeft dat een hele andere kijk op biomassa. Je moet dan ook geen eenzijdige
vraag gaan beantwoorden zoals: “is er genoeg biomassa”? Er is genoeg land aanwezig, maar waarom
zou je grondstoffen kweken als dit inefficiënt is? Er moet geen energie van gemaakt worden, maar
hoogwaardige materialen. Dat is beter en kun je allerlei soorten biomassa voor gebruiken (niet alleen
hout). Rabbinge is daarvan een voorstander. De biomassa moet voortkomen vanuit de akkerbouw en
niet via de bossen. Akkerbouw levert per oppervlak veel meer op dan bij productie vanuit bossen.
Wanneer er in Canada teveel hout is en het daar bijvoorbeeld gaat verrotten met CO₂- en
methaanuitstoot tot gevolg, dan moet je ter plaatse iets met het hout gaan aanvangen. Het
verslepen overzee is geen goed idee. Bunkerolie, wat gebruikt wordt voor de scheepvaart, vervuilt
wel degelijk het milieu door middel van een grote CO₂-emissie. In bunkerolie wordt van alles en nog
wat bijgemengd en is soms niet eens meer vloeibaar. Ook al betreft het massale transporten, die
verhoudingsgewijs minder CO₂ uitstoten, dan nog is verwerking bij de bron de beste optie met
betrekking tot de biomassa. Kortom in dollars is de prijs wel laag, maar omgerekend naar CO₂uitstoot is het hoog.
Wetenschappelijke uitspraken
De wetenschappelijke uitspraken van Prof. Faaij¹ kloppen niet. Hij gaat niet uit van de grondslagen
van de plantaardige productie en zijn beweringen zijn niet gebaseerd op feitelijke analyses. Faaij is
een groot voorstander van biomassa voor energie en een voorstander van bijmenging en de
subsidies daarvoor. Deze twee toepassingen houden volgens Rabbinge veel positieve hoogwaardige
ontwikkelingen tegen. Faaij is ook lid van de Commissie Corbey, net als Dorette Corbey wiens mening
door de tijd toch is veranderd ten opzichte van de bijmenging van biomassa bij brandstoffen. Men
wordt verblind door de gedachte dat alles wat men met groen doet ook automatisch goed is. Het
principe van de korte- en lange koolstofcycli wordt hierbij ten onrechte gebruikt. Echter CO₂-uitstoot
is CO₂-uitstoot. Het is belangrijk om naar de grondslagen van de plantaardige productie te kijken en
van daaruit te redeneren. Dat houdt o.m. in dat je alle kosten in rekening moet brengen bij de
productie van biomassa, dus bijvoorbeeld ook de kosten in verband met omzettingen naar een ander
product (zetmeelalcohol). Die kosten houden o.a. energieverlies, kosten voor de bewerking van de
grond en kosten voor kunstmest in. Er zit helaas een bonus op inefficiëntie (in standgehouden door
de overheid) met als effect dat dit frustratie oplevert en de vooruitgang niet wordt gediend.

¹Prof. Dr. in Energy Systems Analysis aan de Rijksuniversiteit Groningen
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De Commissie Corbey is door de tijd al genuanceerder geworden ten aanzien van dit onderwerp dan
zij in het verleden was en dat is winst. Maar de waarde zit toch in de milieudoelen en de efficiëntie,
die beiden moeten leidend zijn.
Commissie Corbey: De visie van KNAW en Osseweijer/Corbey verschilt niet zoveel. KNAW vindt
bijstook slecht en dat trekken ze door. Ze zijn er wel voorstander van wanneer de biomassa wordt
gebruikt om nuttige producten van te maken, zoals chemie en nuttige biobrandstoffen. Nuttige
biobrandstoffen zijn brandstoffen die vervaardigd worden met als doel dat ze toegepast kunnen
worden wanneer er geen alternatieven voor de fossiele brandstoffen zijn. Een auto kan bijvoorbeeld
op elektriciteit rijden en dat kan via zonne-energie (renewable), maar een vliegtuig kan nooit op
elektriciteit vliegen.
Lange afstand transporten
Hetzelfde geldt voor biobunkerolie. Zo kun je binnenvaartschepen laten varen op bio-LNG. Dat kan
helaas niet met schepen die over de oceaan varen (bulkcarriers). Daarvoor is een brandstof nodig
waarin een koolstofatoom zit; dat zijn de nuttige biobrandstoffen. Ethanol bijmengen in olie is geen
eindstation, dat is het pas wanneer alles elektrisch zal zijn. Het is dan wel belangrijk om te zorgen
voor opslag van energie. De zon schijnt alleen overdag en ’s avonds moeten de elektriciteitscentrales
bijstoken om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. Dat is dus geen echte oplossing. Het te
koppelen aan een grootschalige energieopslag is mogelijk en dat is ook beter. Zonne-energie is nu
behoorlijk grootschalig aan het worden en Zoetemeyer verwacht hiernaast dan ook nog meer
rendabele ontwikkelingen.
Biobrandstoffen lange afstand transporten
Om producten, zoals bijvoorbeeld kleding, te maken heb je een koolstofatoom en wel uit biomassa
nodig. Voor pure energie niet (zon, wind) en dat stellen Rabbinge, etc. ook. Het vervelende is dat de
KNAW zich zo afzet tegen wat er tot nu toe is gebeurd (bijvoorbeeld: biomassa moet je niet
verslepen). Waarom mag biomassa niet versleept worden en bijvoorbeeld olie en zetmeel wel? Niet
alles op de wereld is goed verdeeld. Hetzelfde gebeurt ook met graan, dus waarom niet met
biomassa? Het gaat toch om duurzaamheid? Het is belangrijk om het transport ‘renewable’ te
maken, bijvoorbeeld biobunkerolie uit hout, met als resultaat dat de CO₂-balans in de wereld gelijk
blijft. In Wageningen wordt al geëxperimenteerd met snelgroeiende planten (betere benutting van
de zon), die je dan weer kan gebruiken (raffineren) in de chemie voor biobrandstoffen, voeding en
andere toepassingen.
Hectiek rond uitspraken
In de kern zijn de uitspraken van KNAW niet slecht, maar ze kwamen er zo naar uit. Daarna kwam de
uitspraak van Faaij en ontstond de ‘balance of terror’. De situatie is toen alleen maar erger
geworden. In de kern zegt Rabbinge eigenlijk hetzelfde als de Commissie Corbey. Daarnaast stelt
KNAW dat bomen willekeurig worden gekapot,maar dat zien zij echter verkeerd. In Canada zijn de
bomen in de bosbouw daar speciaal aangeplant voor de papierindustrie. Met de papierindustrie gaat
het momenteel niet goed en dat betekent een overschot aan hout. Meestook in kolencentrales
daarentegen is niet ideaal, maar wel belangrijk tegen uitstoot broeikasgassen. Essent is het daar ook
mee eens en met hen werkt ‘Biobased Delta’ nu ook samen.
Het doel is duidelijk: “vervang olie, gas en kolen door een duurzaam alternatief”.
Excessen
Wat Rabbinge noemt zijn excessen, bijvoorbeeld CO₂-verhoging met palmolie. Normaal gesproken
vallen er in een regenwoud of een dicht bos constant bladeren op de grond en de uiteindelijk
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ontstane humuslaag heeft heel veel CO₂ in zich. Als er zonlicht en zuurstof bij komt, nadat er bomen
zijn weggehaald, gaan bladeren verrotten en komt er naast CO2 ook methaan vrij. De grond moet
echter weer benut worden. Er moet biomassa op gekweekt worden, bijvoorbeeld grassen, dat de
koolstof in de grond houdt. De broeikasgassen blijven op deze manier ook in de grond en de grond
wordt weer vruchtbaar. Toen op Kalimantan veel oerwoud werd gekapt is er heel veel CO₂ in de lucht
terecht gekomen, …dom…, maar mensen gingen toen alleen maar voor ‘profit’. Verbranden gebeurt
daar nog steeds, echter de mensen zijn zo arm dat ze niet kijken naar het welzijn van de aarde. Ze
willen slechts geld om te kunnen eten. Zoetemeyer vindt het bij zijn nieuwe project dan ook heel
belangrijk dat de biomassa, die t.z.t. gebruikt zal worden, duurzaam is.
CE Delft: Stel dat er wel voldoende landbouwgrond zou zijn om een wereldbevolking van 10 à 12
miljard mensen te voeden, dan nog komt het overgrote deel van onze grondstoffen uit de derde
wereldlanden. Croezen zou daar op zijn hoogst een halffabrikaat willen produceren. Met als reden
dat bijvoorbeeld graan of suikers niet verscheept moeten worden. Er is dan ook geen relatie met
Rotterdam, maar wel wanneer je een halffabricaat (van suiker) produceert die in Rotterdam verder
kan worden verwerkt. Een ander voorbeeld is granules voor plastics. Dat is dan wel een stap hoger in
de piramide. Het kan ook zo zijn dat in Rotterdam andere tussenproducten worden gemaakt en ze
hier verder worden verwerkt.
Wat bijvoorbeeld met hout (wereldwijd) ? Hoe verder met grote voorraden hout? Zou je die
verschepen?
Puur hypothetisch: de pulpindustrie (pulp uit loofhout, daarvan is 4-10 megaton beschikbaar) in het
zuidoosten van de VS is ingestort. Zou hij een Amerikaan zijn, dan zou hij naar de vraag vanuit Europa
kijken. “Wil je houtpellets (met energiesubsidie) ? Dan kan ik die voor je maken”.
“Wil je biobased grondstoffen? Dan verkoop ik je die”.
Corbion heeft bijvoorbeeld een cassavefabriek in Thailand. Waarom alle cassaves eerst hiernaartoe
verslepen en dan hier PLA (polymelkzuur) gaan maken? De transportkosten zijn dan hoog. De
productie ter plekke houden is goedkoper. Je moet stromen en reststromen in de plaatselijke
economie verwerken. Hij ziet geen grootschalige import van biomassa plaatsvinden voor productie
van chemicaliën en halffabricaten in Europa, wanneer de biomassa via bulkcarriers moet worden
aangevoerd. Het is gewoon te duur. Voor ethanol en biodiesel wordt de Europese industrie
beschermd door middel van een importheffing, maar de grondstoffen hiervoor zijn in Europa redelijk
beperkt. De import van deze grondstoffen zal niet van de grond komen, daar in Europa een beperkt
deel van het areaal gebruikt zal worden voor suiker- of olieproductie. Dat is economisch haalbaar.

*Hoe ziet u de toekomst van Bio Port Rotterdam naar aanleiding van de
tegenstrijdigheden van de KNAW en de Commissie Corbey?
TU Delft: “Fossiel heerst, zij zitten iedere week bij Rutte op de stoep”. Fossiel wordt meer
gesubsidieerd dan de ‘renewable technology’. De overheid is gebonden aan economische
ontwikkelingen en volgens Rotmans zou er eerst een ramp nodig zijn om tot een transitie te kunnen
komen. Er komt volgens Osseweijer wel enige verandering op gang, maar die is te geleidelijk.
KNAW: Rotterdam kan alleen succesvol zijn bij de volgende vier zaken:
- emissievrij zijn;
- hoogwaardige toepassingen bewerkstelligen;
- exit-strategie voor bulk;
- herinrichting van de gehele haven, zodat deze veel milieuvriendelijker wordt.
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Commissie Corbey: zie vorige en volgende vragen
CE Delft: zie vorige vraag

*Hoe zou u de 80 ha. beschikbare ruimte op de 2e Maasvlakte voor een biobased economy
willen inrichten en verbinden met andere bedrijven (bijvoorbeeld Suikerunie) en delen van
de Rotterdamse haven, maar ook met bijvoorbeeld het Westland? Dit om het zo rendabel
en duurzaam mogelijk te maken.
TU Delft: De inrichting van de 2e Maasvlakte moet industrie-gestuurd zijn (anders gebeurt er niets).
De overheid kan daarbij helpen door stimuleringsmaatregelen, kan het faciliteren en zelfs afdwingen.
Risico is een factor die bedrijven nu tegenhoudt. Bedrijven moeten investeren, maar hebben ook met
aandeelhouders te maken die rendement willen zien! Shell heeft wel een duurzaamheidsafdeling
maar deze is redelijk beperkt ten opzichte van bijvoorbeeld DSM. En wanneer bedrijven niet willen,
dan houdt het op. We moeten ook bedenken dat onze pensioenvoorziening voor een flink deel
gebaseerd is op investeringen (reserves die de aandelenkoers van bijv. Shell bepalen) in fossiele
grondstoffen die nu nog onder de grond (gas en olie) zitten. Twee derde moet daar zeker blijven,
wanneer wij de temperatuur niet meer dan twee graden willen laten stijgen. De industrie, maar ook
de aandeelhouders, moeten dus beginnen met duurzame investeringen. Er hangt nu teveel af van de
fossiele energie en de industrie die ermee samenhangt. Als er een crisis komt en de olie wordt twee
maal zo duur en we kunnen goedkoper produceren met biomassa dan pas gaat het werken. We zien
nu met z’n allen het risico van de twee graden temperatuurstijging nog niet in.
KNAW: Op de 2e Maasvlakte moet men bedrijven voor hoogwaardige toepassingen plaatsen;
farmaceutische industrie, geur- en smaakstoffen en hoogwaardige polymeren (verpakkingsindustrie).
Commissie Corbey: De Bio-centrale uit het ‘Redefinery’-project moet op de beschikbare 80 ha. van de
2e Maasvlakte komen, met chemie er eromheen, biobrandstoffen, etc. Het is een
samenwerkingsverband (net als in de Eemshaven) met onder andere E.ON en RWE (Essent) met Van
Dooren van het Havenbedrijf als de trekker van het project. Er wordt eveneens gelobbyd bij onder
andere VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie)en bij verschillende bedrijven om
deze bij het project te betrekken. Je ziet nu echter nog geen Sky Energy, KLM of Boskalis erbij
vertegenwoordigd of een DSM als technology provider. Het is belangrijk dat technology providers
gelinkt worden aan het project.
CE Delft: Nederland moet het van de restproducten hebben uit de lokale economie. Bijvoorbeeld het
Westland richting de Rotterdamse haven òf de productie in het Westland houden. Het moet een
logische connectie zijn van afnemers op locatie voor bijv. verduurzaming. Het kan ook over
biomassastromen gaan die sowieso al door de haven heen lopen en waar vraag naar is in het
achterland (bijvoorbeeld graan).
Graan wordt gebruikt voor:
- het maken van brood;
- zetmeel. Zetmeel wordt uit graan gekookt, je houdt een restproduct over dat als eiwitrijk voer
naar de veehouderij gaat. Dat blijft dus in de voedselketen. Diervoeder wordt nu niet verwerkt in
de haven);
- diervoeder (varkens, kippen, maar wordt ook een deel voor bemesting gebruikt).
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Mengvoeder
Mengvoedercomponenten raffineren is het meest logische om te verwerken en op te waarderen in
de haven. Eiwitten bijvoorbeeld zijn duur. Er is nu een duurzaamheidsdiscussie over soja (een
primaire eiwitbron) vanwege ontbossing. Maar ook fosfor, dat mondiaal vermindert, is een
probleem dat in de gaten moet worden gehouden. Dus alleen primaire agroproductie en reststromen
in Rotterdam verwerken. Het gaat er vooral om dat je een toegevoegde waarde geeft aan de
grondstoffen die sowieso door deze economie lopen.

*Wat zijn uw plannen/ideeën om dit te bereiken?
TU Delft:
Benodigde subsidie
Er is al wel subsidie voor de groene energiesector, maar nog niet voor de chemiesector en andere
materialen. Subsidie is nodig om de kosten zo laag mogelijk te houden en de investeringen te laten
renderen of een kans te geven om te ontwikkelen. Er is ook een mogelijkheid om de CO₂ prijs te
verhogen, dat een compensatie zou zijn voor de uitstoot; een globaal probleem. Maar als je
bedrijven gaat belasten dan zullen ze vertrekken en doen ze ‘het’ ergens anders. Het is een politiekeconomisch verhaal. Echter de CO₂ prijs verhogen zien velen toch als een oplossing, maar dit moet
breed gedragen zijn en globaal worden geïmplementeerd. Aan de andere kant zou subsidie voor
chemie en materialen sowieso een grote stimulans voor de Nederlandse industrie zijn om wat te
gaan ondernemen in biobased innovatie.
Bio-refinery met duurzame biomassa
Graag ziet Osseweijer op de 2e Maasvlakte een grootschalige bio-refinery, met duurzaam
aangevoerde biomassa, bijvoorbeeld houtchips, o.d. om dit om te zetten in suikers. Dat levert een
enorm voordeel op om erna allerlei dingen van te maken. In een landelijk programma kan verder
gewerkt worden aan de duurzame omzetting van lignines, bijvoorbeeld voor marine fuels, waarmee
een tweede raffinaderij opgestart kan worden. Daar is een werkgroep (‘Redefinery’) actief mee
bezig. Bio-refinery kan ook een flink aantal tussenproducten leveren, m.b.v. recycling en
warmterecycling kunnen optimale industrie eco-systemen worden neergezet. Om dat te bereiken
zijn daarvoor de volgende partijen nodig:
- een energiebedrijf;
- bedrijven die de technologie leveren voor de fermentatie; bijvoorbeeld DSM;
- bedrijven die suikers willen afnemen, bijvoorbeeld Corbion;
- bedrijven die stromen van koolstoffen willen ontvangen voor allerlei toepassingen, zoals:
- ethyleen,
- isobutanol,
- biokerosine, etc.
Deze stoffen zou je via pijpleidingen naar o.a. Schiphol, het Roergebied of België kunnen brengen.
Rotterdam is sterk in zijn grootschaligheid en dit programma kan een behoorlijke positieve impuls
geven voor duurzame productie.
Op deze manier zou je in één klap veel fossiele grondstoffen kunnen vervangen door biogrondstoffen. Dat is heel interessant voor Rotterdam en heel Nederland, maar zover is het nog niet.
Er is hiervoor een samenwerking nodig met heel wat partijen. Samenwerking met bedrijven in het
Westland en de 2e Maasvlakte is ook een optie; CO₂ gaat nu al vanaf Rotterdam naar de kassen in
het Westland en geeft daar een verhoogde productieopbrengst. Ook warmtewisseling en warmte
naar de stad brengen zijn goede zaken.
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Afval van de tomaten uit het Westland wordt nu al voor verpakkingen gebruikt (tomatenbakjes).
Dergelijke initiatieven zijn prima. Samenwerking met de rest van Nederland is ook goed voor de
grondstoffenleverantie . Bijvoorbeeld op suikerproductie zit nu geen limiet meer, dit levert veel afval
op en (suiker)stromen. De suikerbieten kun je maar eens per jaar oogsten en slechts tegen hoge
kosten opslaan, hiervoor is heel veel energie nodig. Daarom wordt ook gekeken naar grootschalige
duurzame invoer van hout. Eigenlijk zou er een fabriek moeten worden ontwikkeld, die niet alleen
suikerbieten maar ook andere zaken aankan. Er is een verdrag getekend tussen diverse partijen, zoals
Neste Oil, AkzoNobel, DSM, het Havenbedrijf en een energiebedrijf om gezamenlijk iets te
ontwikkelen voor een bio-refinery. Dit met het oog op de 80 ha in de 2e Maasvlakte. Maar we
moeten ook om ons heenkijken of het in de Eemshaven, Zeeland of in Moerdijk kan. Ieder bedrijf
maakt weer andere stoffen, zo is de verdeling. Je creëert schaalgrootte en dat is de specialiteit van
Rotterdam. Dat kunnen ze, daar is de infrastructuur en indirecte industrie/service op gebouwd en dat
moet je daarom ook ‘leveren’!
‘Redefinery’
Ze werkt zelf ook mee aan het plan ‘Redefinery’, wat een samenwerking voor een bio-refinery
mogelijk kan maken. Om de schaal (die nodig is om een substantiële bijdrage in duurzame productie
te krijgen) in beeld te brengen, werkt ze aan het idee: “wat zou er moeten gebeuren als we in 2030
20% van de fossiele stromen, die nu door Rotterdam gaan, hebben vervangen door biobased”?
160 miljoen ton olie komt er ieder jaar in Rotterdam binnen, 32 miljoen ton wil je dan vervangen.
Omdat de omzetting van biomassa naar producten minder efficiënt is als van fossiel naar producten,
moet je gaan nadenken over 100 miljoen ton biobased grondstoffen, die dan in de haven verwerkt
moeten worden. Nu slaat de haven 45 à 50 miljoen ton veevoer, voeding en biomassa-achtige
producten om, daar gaat dan nog zo’n twee maal zoveel bijkomen. Wat betekent dat voor de
logistiek, bouw fabriek, pijpleidingen en verzekeringen? Hoe zou dit er in 2030 uit moeten zien? Dan
is echter pas 20% van fossiel vervangen. N.B. er wordt ook naar sociale duurzaamheid gekeken bij het
project, waar zij nu aan trekt. Er wordt daarbij niet alleen gekeken op het gebied van sociale
duurzaamheid naar het land van verwerking, maar ook naar het land waar het vandaan komt.
KNAW:
- Goede faciliteiten (zoals bijvoorbeeld vergunningen);
- kennisindustrie;
- bankwezen met een lange termijnvisie (investeringen).
Commissie Corbey: zie vorige vraag.
CE Delft: Mee helpen denken hoe je dit alles kunt realiseren is belangrijk. Tevens moet een plan
gemaakt worden om dit op te zetten. Concreet bekeken: ‘biobos’ omzetten in eiwitten en andere
productfracties, waarbij de eiwitten voor voedsel zijn bedoeld en de andere fracties voor een deel
zouden kunnen worden verwerkt in chemicaliën. Voor bijvoorbeeld een bedrijf in Delfzijl is er
gekeken of petroleumcokes vervangen kan worden door biomassa.

*Welke medewerking/hulp ziet u graag van andere instanties/bedrijven om de doelen te
bereiken? Rol Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)?
TU Delft: Aan medewerking en hulp, als tegenhouding van ontwikkeling van olie en gas, hebben we
zeker de hulp van de overheid nodig. Shell bijvoorbeeld kan het probleem zelf niet oplossen, want
aandelen Shell zijn wereldwijd in bezit. Nederland is in 2016 voorzitter van de Europese Commissie
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en kan misschien via dat forum wat geregeld krijgen. Evolutie (geleidelijke implementatie) speelt een
rol en bedrijven en regeringen moeten gaan meewerken. Neuzen moeten dezelfde kant op.
Rol NMZH
Zij kunnen een grote rol spelen in discussies met milieuorganisaties en Ngo’s op dit terrein. Ze
kunnen daardoor een stuk risico (gevoel) wegnemen bij bedrijven bij een verdere implementatie.
Bedrijven voelen niet alleen een financieel maar ook een sociaal risico, daarom wordt er bijvoorbeeld
niet op palmolie gevlogen. Als NMZH groeperingen (milieu- en sociale groepen) in de buurt van de
haven om de tafel kan krijgen en een afweging kan maken wat te doen?
- Welk beeld?
- Waar willen we naar toe?
- Wat zijn de obstakels en wat kunnen we tegen elkaar afwegen?
- We kunnen niet alles 100% goed hebben.
- Waar willen we inleveren en waarvoor willen we strijden”?
Daarin een visie krijgen die breed gedragen wordt, dat zou enorm helpen ! Maar wel met in het
achterhoofd dat er offers gebracht moeten worden. Wat is belangrijk en wat niet ? Ook een afweging
maken in milieu-, economisch- en sociale factor; niet vergetend dat de wereld ook draait op grote
bedrijven.
KNAW: Bedrijven zijn zeker bereid om de milieudoelen te bereiken. Ervaring leert dat bedrijven graag
met initiatieven meewerken, maar het moet voor hen uiteraard wel rendabel zijn. Dat kan worden
aangetoond door goede business modellen. De overheid is echter behoorlijk contraproductief in zijn
activiteiten, sterker nog…ze lopen voorop in het doen van de verkeerde dingen.
Rol NMZH
Alle Ngo’s hebben de belangrijke rol om de goede feiten te presenteren en zich niet te laten
verleiden tot het ondersteunen van verkeerde zaken zoals Greenpeace heeft gedaan bij de GMOdiscussie.
Belangrijk:
- geen taboes en vooroordelen;
- bewustzijn creëren;
- juiste gegevens verschaffen;
- niet teveel stemming maken.
Maar vooral:
- partijen samenvoegen;
- het beleid moet goede argumenten serieus nemen.
Commissie Corbey: Medewerking van bedrijven, Rotterdam, overheden en de Europese
Investeringsbank in Brussel. Er moet welwillendheid zijn, anders komen de ontwikkelingen er wel,
maar niet in Nederland. Dat zou heel zonde zijn !
Rol NMZH
- Weten hoe alles in elkaar zit. Kaf van koren scheiden en de drie P’s hanteren;
- Helpen om vragen te stellen: “Is het wel duurzaam genoeg?”
“Past dit in ons denken voor de wereld?”
Dit onder het motto: “Zonder wrijving, geen glans”. Dus tegenspel om iets belangrijks tot stand te
brengen, mits met waardering voor elkaar. En met respect.
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Het vragen stellen is nuttig om samen beter te worden (wrijving geeft ook warmte) met alle partijen
bij elkaar. Zonder brand te krijgen. Zo kun je uiteindelijk iets voor elkaar te krijgen. Discussies moet je
aangaan om zaken te verbeteren.
CE Delft: Een duidelijk taak voor de overheid. Die is dat aan het verkennen. Niet alleen (eenzijdige)
subsidies voor biobrandstoffen hanteren maar bijvoorbeeld ook initiatieven voor verhandelbare
rechten voor een energiebedrijf of een producent van biobrandstoffen. De bedoeling is dan dat
rechten kunnen worden opgekocht ( bijvoorbeeld productie door middel van biomassa).
De Zeeuwse haven probeert biobased producten te stimuleren door middel van een campus
(‘Biobased Campus’) in Bergen op Zoom voor innovatieve bedrijven. Het is meer dan ‘Plant One‘ of
de BE-basicfabriek in Delft. Een grote mogelijkheid voor kleine bedrijven (pioniers) om hun eigen
productiefaciliteit en onderzoeksfaciliteit te testen en op te zetten. Een aantal starters maakt daar
gebruik van. Biobased Campus bestaat nu al ongeveer drie jaar.
Rol NMZH
De rol is ontstaan door de discussie over biobrandstoffen van de eerste generatie uit voedsel, dat
heeft ertoe geleid dat deze biobrandstoffen veel minder populair zijn geworden dan gehoopt.
- Is NMZH goed in veehouderijen en duurzaamheid binnen veehouderijen? Dan moeten ze
samenwerken in deze sector met de daarin actieve milieuorganisaties, zoals Milieudefensie en
Greenpeace;
- het aansturen op biomassa voor warmte, dat heeft nu direct impact op de 80 ha;
- het stimuleren om producten voor bijstook daar niet voor te gebruiken, maar voor
Warmteproductie te gebruiken (door middel van stoom).

5.3 Samenwerkingsverband Biobased Delta Zuid-Holland
Biobased Delta Zuid-Holland is een samenwerkingsverband (bedrijven, kennisinstellingen en
overheden) om op de schaal van de provincie Zuid-Holland projecten en programma’s op het gebied
van BBE te initiëren, faciliteren en te versnellen. Bij Biobased Delta Zuid-Holland is Mr. Drs. George
Brouwer geïnterviewd. Als voorzitter van de werkgroep Groene Chemische Bouwstenen brengt hij
partijen samen, initieert, verbindt en geeft richting. Hij is daarnaast programmaleider voor Flagship 9
en 11 van BE-Basic waar beleid, duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak centraal staan en van
Flagship 12: het Isobutanol Platform Rotterdam.
Vragen en antwoorden

*Hoe beoordeelt u de diverse mogelijkheden van biomassa in een biobased economy ?
Goed dat er nu een BBE is ! Goed dat er keurmerken zijn in biomassa. Er is genoeg biomassa in de
wereld. Daardoor kan dat goedkoop, ook energie-technisch, met een relatief lage CO₂-footprint per
schip vervoerd worden. De’ life cycle analysis’ wijst dat zo uit. Bij wijze van spreken: “beter hout uit
Amerika en Canada halen, dan vanaf de Veluwe”. Er ligt genoeg hout in Amerika en Canada en de
Rotterdamse haven verdient ook nog eens havengelden aan de import van het hout.
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* Wat vindt u van de wetenschappelijke uitspraken van de KNAW?
Er is veel onrust ontstaan na de uitspraken van de KNAW met veel discussies. De mensen van de
KNAW praten over het vakgebied van een ander; een voedingsdeskundige (Prof. Katan) en
universiteitsbestuurder (Prof. Rabbinge), enz. De KNAW had de zaak beter en verder moeten
onderzoeken. Prof. Luuk van der Wielen (BBE TU Delft) was not amused. Daarnaast werd de
Commissie Corbey er niet bij betrokken.
Er wordt nu niet geïnvesteerd door bedrijven. Echter alle innovatie is uiteindelijk terug te voeren
naar de overheid, zonder hen kan het bedrijfsleven zich niet verder ontwikkelen. Het bedrijfsleven
wil wel, maar pas wanneer het risico eraf is. De overheid moet het risico nemen. Er komt nu helaas
niets concreets uit allerlei besprekingen. Er is niets mis met het wetenschappelijk onderzoek, maar
het vertalen naar de praktijk loopt niet goed.

*Hoe ziet u de toekomst van Bio Port Rotterdam naar aanleiding van de
tegenstrijdigheden van de KNAW en de Commissie Corbey?
KNAW heeft wat dit betreft geen invloed op de toekomst. De toekomst hangt af van het Havenbedrijf
Rotterdam en de overheid. Willen deze een Bio Port creëren, dan zullen ze flink moeten investeren.
Commissie Corbey heeft de kaders aangegeven, nu moet er doorgepakt worden. Daarnaast moet een
sterke sturing vanuit de overheid komen. Men moet de ‘ Valley of Death’ door. Je moet durven
accepteren dat er iets fout kan gaan, want je bent met een innovatie bezig. Er wordt nu nog teveel
op zeker aangestuurd.

*Hoe zou u de 80 ha. beschikbare ruimte op de 2e Maasvlakte voor een biobased economy
willen inrichten en verbinden met andere bedrijven (bijvoorbeeld Suikerunie) en delen van
de Rotterdamse haven, maar ook met bijvoorbeeld het Westland? Dit om het zo rendabel
en duurzaam mogelijk te maken.
Suikerbieten omzetten in grondstoffen is te duur en de hoeveelheden zijn te klein. Rotterdam haalt
150 miljoen ton fossiele grondstoffen binnen en in Nederland zijn er twee miljoen ton suikerbieten.
Dit ter vergelijking. Het is een druppel op de gloeiende plaat (vier miljoen ton is de totale Europese
productie van suikerbieten). Daarnaast vergaan suikerbieten snel, want je kunt ze niet opslaan. Ze
zijn seizoensgebonden en het transport ervan is te duur. Kortom niet interessant voor Rotterdam. De
suikerbieten zijn wel geschikt voor niche, bijvoorbeeld in het Noord-Brabantse Dinteloord worden de
restanten van suikerbieten succesvol gebruikt in een methaanreactor voor de productie van groen
gas.
Wat wel interessant is voor de Rotterdamse haven zijn hout- en reststromen. Dat zijn belangrijke
biomassastromen voor de Rotterdamse haven om de Bio Port mee in te richten. Voor één biorefinery is 40 ha. grond nodig en één miljoen ton biomassa. Dus op 80 ha. kunnen twee bio-refineries
staan. Er is ook nog 120 ha. (o.a. voor Syngas) beschikbaar voor ander biobased activiteiten. In totaal
met de 80 ha. nieuwe grond op de 2e Maasvlakte is er 200 ha beschikbaar inclusief voldoende
pijpleidingen.

*Wat zijn uw plannen/ideeën om dit te bereiken?
Hard werken, goed lobbyen en gebruik maken van Ngo’s om als ‘luis in de pels’ te fungeren:
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- lobby met ‘Natuur & Milieu’ om het eens te worden;
- lobby naar VNO/NCW¹ (voetnoot)om deze actiever te maken;
- lobby naar VNCI² (voetnoot)om hun leden te stimuleren en
- lobby naar de overheid.
Nu staat er een goed plan: ‘Redefinery’. Het is tijd om te gaan lobbyen en de bedoeling dat veel
CEO’s er zich aan zullen verbinden. De CEO van DSM is al heel ver en ook de CEO van Schiphol.
We kunnen zo een eind komen. Met het ’Redefinery’-project is Brouwer nu drie jaar bezig. Het
project is voortgekomen uit een opdracht voor vijf studentengroepen van Prof. Luuk van der Wielen.
Uit de vijf resultaten, om uit hout nuttige dingen te halen, zijn de beste genomen en dat is het
‘Redefinery-project’ geworden (drie geplande bioraffinage-faciliteiten op basis van lignocellulose).

¹Een fusie tussen het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond (NCW)en momenteel de grootste werkgeversorganisatie.
²Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.

*Rol Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)?
- Kijken vanuit het perspectief van de ander;
- partijen (andere Ngo’s) bij elkaar halen om het project ‘Redefinery’ te presenteren en kijken wat
men daarvan vindt;
- beïnvloeden opinie;
- kritisch zijn en communicatie regelen;
- stapsgewijs mensen warm maken voor het ‘biobased’ verhaal.

5.4 Milieuorganisatie Natuur & Milieu
Als milieuorganisatie is er voor Natuur & Milieu (N & M) gekozen daar zij duidelijke standpunten met
betrekking tot een BBE innemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Greenpeace. Greenpeace heeft
BBE niet als speerpunt in hun huidige programma. Bij Natuur & Milieu is Marieke Gombault
geïnterviewd. Zij werkt er in de functie van programmamanager grondstoffen en is verantwoordelijk
voor het vormgeven van dat programma. Er wordt daarbij gekeken naar biotische- en abiotische
grondstoffen en biobased economy is een onderdeel van dat programma. Zij is tevens lid van de
Commissie Corbey en het tweede lid van de Commissie die is geïnterviewd na Rop Zoetemeyer.
Zoetemeyer komt in tegenstelling tot Gombault uit het bedrijfsleven.
Vragen en antwoorden

*Hoe beoordeelt u de diverse mogelijkheden van biomassa in een biobased economy naar
aanleiding van de duurzaamheidseisen en beschikbaarheid?
Er wordt nog weinig gelet op duurzaamheid bij de grondstoffen die in een BBE worden gebruikt,
behalve voor de toepassing van biofuels. In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt dat de
grondstoffen via FSC (of gelijkwaardig) verkregen moeten zijn. Voor een BBE zouden ook
voedingsgewassen zoals rietsuiker worden gebruikt, daar is N & M sowieso niet voor. Het geeft
62

negatieve effecten op de voedselvoorziening, want de wereldbevolking blijft groeien. Er zal t.z.t. te
weinig biomassa beschikbaar zijn voor alle toepassingen, zeker als je kijkt naar duurzaam beschikbare
biomassa. Belangrijk is dat de biomassa duurzaam geteeld is èn er geen sprake is van een ‘indirect
land use change’ (ILUC). Er is helaas niet zoveel extra land beschikbaar om aanvullend te produceren.
Bestaande processen zouden tevens beter benut moeten worden, Nederland maakt bijvoorbeeld
meer op dan ze produceert.
Earth Overshoot Day
In de Commissie Corbey is veel gediscussieerd over de beschikbaarheid van biomassa, waarbij een
aantal leden denken dat er veel biomassa beschikbaar is in de wereld. Zij gaan uit van allerlei soorten
natuurgebieden, maar niet van duurzaamheid. Wanneer je de duurzaamheidscriteria zou hanteren,
dan is er eigenlijk niet zo heel veel land voor biomassa beschikbaar. Niet genoeg voor alle
toepassingen in ieder geval. Naast de traditionele toepassing voor voedsel en veevoer, ook met het
oog op een groeiende wereldbevolking met meerdere behoeften, volgt een aanvullende verschuiving
(naast wat er al mogelijk is, bijv. biomassa voor lijmen, etc.) van fossiel naar biobased producten.
Aanvullende grondstoffen zijn dan noodzakelijk. Via de website van het Wereld Natuurfonds is te
zien hoe snel de ‘Earth Overshoot Day' vordert. Deze dag geeft het moment weer wanneer we meer
hernieuwbare grondstoffen, e.d. en ecosysteemdiensten gebruiken dan de aarde zich op een
natuurlijke manier van kan herstellen. In 2015 is deze dag reeds gevorderd naar 13 augustus. In het
jaar 2000 stond de desbetreffende dag nog in het begin van de maand oktober.
Modellen en realiteit

Fig.9 Ontbossing voor palmolie

Foto: Spaceoffice.nl

De illusie is dat hernieuwbare grondstof hernieuwbaar is, maar dat is alleen zo wanneer je dat op een
duurzame manier doet. De bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit moeten goed in de gaten
gehouden worden net als bijv. de instandhouding van het grondwater. Wanneer bepaalde
wetenschappers zeggen dat er genoeg grond beschikbaar is, gaan zij niet uit van een duurzame
oplossing. Er worden diverse modellen gebruikt om toekomstige situaties te voorspellen, desondanks
kunnen de uitkomsten uiteindelijk sterk verschillen met de realiteit. Je kunt namelijk niet alle
parameters nauwkeurig ingeven. Om die reden zou bijvoorbeeld eens moeten worden gekeken naar
welke ravage biofuels (o.a. palmolie) hebben aangericht in landen als Indonesië (Fig. .
Cascadering en bodemvruchtbaarheid
N & M verwacht dat er een strijd komt met betrekking tot biomassa. Zij menen dat de ingezette
biomassa duurzaam moet zijn verkregen, tevens is het optimaal benutten van reststromen belangrijk
(cascadering). N & M is ook voorstander van het zoeken naar innovatieve oplossingen, zoals
bijvoorbeeld aquacultuur (algen en zeewier), wat dat ons zou kunnen bieden. Bij de cascadering is
het van het grootste belang dat de bodemvruchtbaarheid wordt meegenomen. Dat punt ligt ook bij
de Commissie Corbey, want de bodemvruchtbaarheid is nu niet zichtbaar in de waardepiramide. Met
de economische waarde zit het bij de chemische toepassingen wel goed. Op het gebied van voedsel
is dat niet altijd het geval (mensen zijn arm, dus de productie moet goedkoop zijn). Het is dan ook
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jammer dat SDE-subsidies een negatieve invloed hebben op de bodemvruchtbaarheid bij de bron.
Roofbouw ligt op de loer.

*Hoe belangrijk vindt u de biomassa voor de huidige- en toekomstige economie in
Nederland (import/export)?
Er zijn kansen bij het hoogwaardig inzetten van reststromen, al is er geen sprake van een grote
hoeveelheid echt duurzame biomassa. Bij algen en zeewier heb je meerdere oogsten per jaar, daarop
zou je dus kunnen inzetten. Algen kun je op meerdere fronten inzetten, bijvoorbeeld ook bij de
afvalwaterzuivering. Met algen en zeewier zou je eveneens het afvaloverschot in zee tegen kunnen
gaan, een zogenaamde win-winsituatie. De stromen zijn helaas nog klein en moeten doorgroeien.
Wat N & M betreft moeten deze stromen biomassa niet ingezet worden voor biofuels, tenzij er geen
andere oplossingen zijn (lange afstandsvluchten van vliegtuigen en lange afstand scheepvaart).
Zoveel mogelijk energie zou via zon en wind opgewekt moeten worden en niet via biomassa. De
hoeveelheden benodigde biomassa zouden te groot zijn en zou een ‘bulkchemie’ creëren. Dat gaat
uiteindelijk niet goed! Er is niet genoeg land en biomassa om dit alles te bewerkstelligen.
Verandering eetpatroon
We moeten ook op een andere manier onze eiwitten zien binnen te krijgen. Een dieetverschuiving
zou moeten plaatsvinden in de vorm van: het liefst geen vleesconsumptie meer. Diëten gaan
veranderen volgens Faaij (RUG). ‘Degraded land’, dat volgens Faaij ook voor grondgebruik zou
kunnen dienen, is nodig voor natuurherstel. Het land was vroeger oerbos, maar is na verkeerd
gebruik vervolgens niet meer vruchtbaar geworden. Je kunt helaas niet alle grond inzetten. In
Nederland zou er ongeveer 100 PJ (PJ=10¹⁵) beschikbaar zijn. Daarin bevinden zich geen
groeimogelijkheden, naast het feit dat de bevolking nog steeds groeit.

*Wat doet u om dit te bevorderen en zo de afspraken in het Energieakkoord te halen?
Het onderwerp ligt bij ‘Team Energie’. Ontwikkelingen worden geagendeerd en gemonitord.
Wanneer nodig wordt er gereageerd, want er zijn immers duidelijke afspraken gemaakt over bijv.
bijstook (onder andere de maximale hoeveelheid). Het liefst ziet N & M de bijstook eindigen, al is de
kwaliteit van het materiaal FSC, maar zoals het er nu uitziet duurt de bijstook nog jaren.

*Er zijn behoorlijke tegenstrijdigheden in visies biobased economy naar aanleiding van de
duurzaamheidseisen.
Wat vinden de milieuorganisaties van de tegenstrijdigheden tussen wetenschap en het
bedrijfsleven?
Er zijn geen grote tegenstrijdigheden maar wel in de wetenschap an sich. Genoeg of niet genoeg
biomassa? Bedrijven zijn vooral op zoek naar mogelijkheden om te veranderen. Helaas is nog niet
alles zodanig uitgekristalliseerd met betrekking tot wat de juiste route is. Veranderingen vergen grote
investeringen en het is belangrijk om te weten of je op de juiste weg bent. Het beleid moet niet over
vijf jaar weer worden gewijzigd, zolang door de één wordt beweerd dat er niet genoeg biomassa is en
door anderen juist weer wel. Het is belangrijk dat de biomassa die er is zo hoog mogelijk
(gecascadeerd) gebruikt wordt. Al kun je beter in eerste instantie massaal de omslag naar zonne- en
windenergie maken. Dat is een veel snellere weg dan de biobased variant.
Gelijke eisen
De eisen die aan biofuels, energie, e.d. worden gesteld en de eisen aan duurzaamheid van
bijvoorbeeld palmolie, zijn niet dezelfde als die aan olie, gas en kolen worden gesteld. Daar is binnen
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de Commissie Corbey op gereageerd. Wanneer er de juiste keuzes inzake bijv. een milieu-impact
moeten worden gemaakt dan moeten de economische realiteit en de eisen daarvoor uiteraard
hetzelfde zijn. Het is nu meten met twee maten. Wanneer je bijv. naar olie boort onder de
Noordpool en daarvan de maatschappelijke kosten zouden worden meegenomen (zoals dat bij
‘biobased’ gebeurt), dan kom je op een heel ander kostenplaatje. Om een reëel beeld te krijgen en
om een goede vergelijking te kunnen maken, dienen deze kosten eveneens in de prijs te worden
verwerkt.

*Hoe ziet u de toekomst van Bio Port Rotterdam naar aanleiding van de
tegenstrijdigheden van de KNAW en de Commissie Corbey?
KNAW en de Commissie Corbey zitten ongeveer op één lijn maar hebben andere standpunten dan
bijv. de heer Faaij heeft. Hij meent dat er genoeg biomassa beschikbaar is, inclusief efficiency. Er
zitten voor N & M grenzen aan daar de beschikbaarheid van biomassa. Dit in tegenstelling tot ook het
krantenartikel van maart 2015 in het Financieele Dagblad waarbij Corbey en Osseweijer beweren dat
er voldoende biomassa beschikbaar is. N & M ziet dit toch echt anders. Effecten en milieu-impact
dienen te worden meegenomen in het totaalverhaal. Binnen de Commissie Corbey lopen de
meningen uiteen, met name over dit onderwerp, de oorzaak van de verschillen van mening is dat de
Commissie uit verschillende partijen bestaat.
Met de toekomst van Rotterdam staat, wanneer voedsel daarin wordt meegenomen, heel wat te
gebeuren. In ieder geval wanneer het allemaal duurzaam zou gaan verlopen. De haven kan ook een
bijdrage leveren in de vorm van een ‘track & trace’, dit om te kunnen controleren wat er zoal in- en
uitgevoerd wordt door de haven. Belangrijk is wel om te weten dat het Havenbedrijf alleen een
beïnvloedende rol kan hebben en geen machtsrol.

*Hoe zou u de 80 ha. beschikbare ruimte op de 2e Maasvlakte voor een BBE willen inrichten
en verbinden met andere bedrijven (bijvoorbeeld Suikerunie) en delen van de Rotterdamse
haven, maar ook met bijvoorbeeld het Westland? Dit om het zo rendabel en duurzaam
mogelijk te maken.
De kringloop moeten goed gesloten worden d.m.v. reststromen, daarnaast dient er ook bijgedragen
te worden aan de bodemvruchtbaarheid van bijvoorbeeld het Westland. Hou je de beschikbaarheid
van de ruimte lokaal of ga je grondstoffen importeren vanuit de wereld? Nederland is een land dat
hoofdzakelijk nutriënten importeert. Op het gebied van dierenmest hebben we dan weer een
nutriëntenoverschot. N & M is geen voorstander van het importeren van nutriënten, deze moet je
lokaal houden ook met het oog op de bodemvruchtbaarheid en het plaatselijk sluiten van de
kringlopen. N&M is zeker geen voorstander van het hiernaartoe halen van nutriënten uit arme
landen om zo onze CO₂-uitstoot te verlagen. Het is beter dat de grondstoffen ter plaatse worden
bewerkt inclusief de reststromen, eventueel kan Nederland daarna de halffabrikaten importeren. Het
zou goed zijn voor de lokale economie in de desbetreffende landen. Hetzelfde geldt voor het maken
van biobased producten in Europa, daarvoor dien je ook biomassa vanuit Europa (lokaal) te
gebruiken.

*Wat zijn uw plannen/ideeën om dit te bereiken?
Het geven van goede adviezen om plannen door bedrijven op te helpen zetten. Gombault voorziet
echter dat er gestreden zal gaan worden om de beperkte hoeveelheid biomassa. Zoals eerder gezegd
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wil N & M dat biomassa in de toekomst niet meer naar biofuels en energie gaan. Door middel van
innovatie moeten daarvoor andere oplossingen komen. De biomassa die wel beschikbaar is moet
gecascadeerd worden ingezet, met duurzaam geteelde biomassa via reststromen en aquacultuur.

*Welke medewerking/hulp ziet u graag van andere instanties/bedrijven om de doelen te
bereiken?
Rol Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)?
De juiste keuzes moeten worden gemaakt voor de juiste stromen. Het totaalplaatje moet worden
overzien, dat is van groot belang (biodiversiteit, effecten op de voedselvoorziening, etc.).Deze
facetten hebben alles met elkaar te maken en beïnvloeden elkaar. Het toetsen van een beleid of deze
het juiste effect geeft moet samen gaan met de milieu-impact en het sociale aspect. De CO₂-verlaging
is namelijk niet het enige probleem dat opgelost moet worden. Gombault is van mening dat dit
probleem (te hoog gehalte aan CO₂ in de atmosfeer) niet door middel van biomassa opgelost zal
kunnen worden maar door andere toepassingen. De kans om met dit probleem innovatief en
vooruitstrevend om te gaan heeft Nederland destijds laten liggen.
Rol NMZH
Een informatieve rol richting het publiek met een goede en duidelijke boodschap, want voor de
meerderheid van de bevolking zijn veel zaken m.b.t. biomassa nog steeds onduidelijk.

5.5 Grote bedrijven (Havenbedrijf, AkzoNobel, EON, AVR en Indorama)
Als grote relevante bedrijven in het havengebied c.q. in de provincie Zuid-Holland is gekozen voor het
vooruitstrevende technologiebedrijf AkzoNobel. Een bedrijf dat graag een koplopersrol wil innemen
in een BBE. Er is gekozen voor E.ON, het energiebedrijf dat een kolencentrale op de Maasvlakte heeft
waar hout als bijstook wordt gebruikt. Het afvalverwerkingsbedrijf AVR (onder andere biomassa), het
bio-chemiebedrijf Indorama (30% biobased grondstoffen) en het Havenbedrijf van Rotterdam met
haar faciliterende- en stimulerende rol. Al deze bedrijven nemen deel aan de huidige BBE en willen
investeren in een toekomstige BBE in het Rotterdams havengebied.
Havenbedrijf Rotterdam
Nico van Dooren is geïnterviewd bij het Havenbedrijf. Van Dooren werkt bij één van de twee
commerciële afdelingen van het Havenbedrijf, hij is hoofd ‘Energie en Procesindustrie’ binnen de
commerciële afdeling ‘Procesindustrie en massagoed’. De andere commerciële afdeling binnen het
Havenbedrijf is ‘Containers, Breakbulk en Logistiek’.
Binnen zijn afdeling bedient hij de bestaande klanten en is bezig met de ontwikkelingen op het
gebied van energie en industrie. Hij werkt nu bijna drie jaar bij de afdeling ‘Energie en
Procesindustrie’, daarvoor werkte hij op de afdeling ‘Strategie’; was er eerst werkzaam aan het
project ‘Maasvlakte2’ wat betreft bestemmingsplannen, overeenkomsten met Milieudefensie, etc.
en werd daarna trekker van het project ‘Havenvisie’. In zijn portefeuille zitten momenteel de
petrochemie- en de biobased chemie-accounts, dus oud en nieuw. Bij ‘Energie’ betreft dit de kolenen gascentrales, maar ook zon, wind en biomassa . Bij droog ‘Massagoed’ betreft het de
kolenoverslag, agribulk, biomassa, ijzererts, etc.
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AkzoNobel
Bij AkzoNobel werd Martijn van Loon geïnterviewd. Van Loon is chemisch technoloog en werkt nu
vier jaar bij AkzoNobel. Hij is zich de laatste tijd steeds meer op hernieuwbare grondstoffen gaan
richten en valt nu onder de R&D tak van AkzoNobel Chemicals in Deventer. Het betreft hier
duurzame energie uit alternatieve grondstoffen ; uit biomassa of afval. Kunnen uit die grondstoffen
de materialengemaakt worden die we nu ook gebruiken? Zelf deze technologieën ontwikkelen
willen ze niet, heel veel bedrijven zijn daar in de markt mee bezig over de gehele wereld en met hen
wil AkzoNobel samenwerken om een nieuwe keten op te starten.
EON Benelux (E.ON)
Bij E.ON zijn Edwin Kotylan en Jan Groeneveld geïnterviewd. Kotylak is senior communicatieadviseur
bij E.ON-Benelux. Groeneveld werkt (11 jaar) voor E.ON-Benelux voornamelijk op het gebied van
inkoop van groene brandstoffen.
Afvalverwerking Rijnmond (AVR)
Simon Frans de Vries houdt zich bezig met Business Development en Plant Performance, maar vanaf
januari eigenlijk in het geheel met Business Development. Hij werkt veel aan nieuwe processen ,
verwaarding en optimalisatie via Plant Performance. Zijn taak is de benchmarks tussen AVR
Rozenburg en AVR Duiven; welk type afval wordt er verwerkt, wat halen we eruit, wat blijft er over
en wat doen we ermee? Daarnaast doet hij nog ‘troubleshooting’ procesmatig gezien.
Indorama Ventures Europe BV. (Indorama)
Bij Indorama werd het gesprek gevoerd met Wout Fornara. De businesstitel van zijn functie is
‘Operation Services’, het is een verzamelnaam en betreft de ondersteuning aan de
productiefabrieken. Er zijn twee grote soorten fabrieken van Indorama in Rotterdam, één voor de
productie van één van de grondstoffen van het PET polymeer (Polyethyleentereftalaat), het
zogenaamde Tereftaalzuur en twee PET-fabrieken die het PET polymeer (korrels) maken. De
ondersteuning bestaat uit dat er voorzien wordt in kwaliteit, veiligheid en milieu. Er is eveneens een
laboratorium aanwezig om de kwaliteit van de producten door middel van procesmonsters te testen
en tezamen met de technologische ontwikkeling van processen en producten. Er wordt daarbij ook
gekeken naar nieuwe ontwikkelingen zoals in biomassa.
Vragen en antwoorden

*Hoe beoordeelt u de diverse mogelijkheden van biomassa in een biobased economy naar
aanleiding van de duurzaamheidseisen en beschikbaarheid?
Hoe staat uw bedrijf ten aanzien van een biobased economy?
Havenbedrijf:
Overslag 2014
Aan ‘hernieuwbaar’ (renewable) cluster is er momenteel per jaar aan overslag :
- 8 miljoen ton vegetable oil;
- 3,5 miljoen ton biofuels;
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- 10 miljoen ton agribulk en
- 1 miljoen ton woodchips/pellets.
Biomassa in productie :
- 4 plantaardige oliënraffinaderijen (Cargill, MaasRefinery, etc), betreft ‘Food’, met een
productiecapaciteit van 3,5 miljoen ton;
- 4 biofuelplants, productiecapaciteit 2 miljoen ton (Neste Oil: NEXBTL, Abengoa: bio-ethanol en
2 fabrieken van Biopetrol Rotterdam BV: biobased diesel);
- 2 biochemical plants (Wilmar en Indorama) en
- 1 soy/rapeseed crusher (ADM).
Rotterdam heeft het grootste ‘renewable’ cluster van Europa en tevens in de wereld dat met
biomassa werkt. Bijvoorbeeld de fabrieken van Abengoa zijn van wereldschaal. Tevens wordt
gekeken of er met de bestaande klanten verder ontwikkeld kan worden, zoals met Abengoa, Neste
Oil en Indorama.
De inkomende biomassa, stro is een voorbeeld daarvan , is van het type tweede generatie. Van o.a.
stro wil men de cellulose opsplitsen naar lignines voor energieplants en AVI’s en de suikers voor
biofuels en bioplastics. Er zijn veel initiatieven hieromtrent, waarbij helaas voornamelijk nog veel
wordt gepraat en onderzocht, maar weinig wordt gewerkt aan een businesscase (BuCa) met
relevante bedrijven. Het Havenbedrijf is begonnen om binnen een consortium een
samenwerkingsverband op te zetten. Verschillende bedrijven zijn geïnteresseerd om dit tezamen op
te pakken; overheden, e.d. spelen hierin vrijwel geen rol. Zij vormen niet de BuCa.
Consortium alleen door middel van een businesscase
Een consortium wordt gevormd door bedrijven, daaruit volgen issues (aanpak) en daarmee kan bijv.
een Biobased Delta (ZH) helpen. De kapitaalstructurering van de BuCa ligt echter bij de bedrijven en
niet bij overheden of gelieerde organisaties. Kortom, wil je uiteindelijk een fabriek realiseren dan
moet er een BuCa worden gebouwd. Er is een absolute bereidheid van de bedrijven om bijv. aan een
project als ‘Redefinery’ mee te werken. De vraag of het plan zal slagen en waar het geheel op zal
uitkomen is onzeker. Er is bereidheid tot investeren door de partners en de bereidheid om het in
Rotterdam te doen. Voorlopig ziet het er goed uit, maar gemakkelijk is het niet.
Rendabel gebruik van energie
De strategie op biomassa is: het gebruik voor levering van elektriciteit. Waaraan nu ook hard wordt
gewerkt is een warmte- en CO₂-levering aan de glastuinbouw en CO₂-opslag onder de Noordzee.
Wind en zon worden eveneens gekoppeld aan elektriciteit, waarbij nu hard wordt gezocht naar
opslagmethodes zoals bijv. ‘Power-to-Heat’ of ‘Power-to-Gas’. Deze dienen om te worden ontwikkeld
om pieken en dalen in opwekking en afname van elektriciteit op te vangen. Het wordt op deze
manier een integrale strategie voor chemie, brandstoffen en energie. Ook wordt er met bedrijven
gekeken of deze flexibel op pieken en dalen kunnen reageren, daarbij wordt gekeken naar het
gebruik van koelloodsen. Een methode om dieper te koelen en wanneer dat nodig is kan de
temperatuur weer terugkomen. Er wordt op deze manier aan nieuwe opslagtechnieken gewerkt.
Benodigde hoeveelheid biomassa
Bij het opzetten van nieuwe waardeketens heb je circa 20 miljoen ton per jaar aan duurzame
biomassa nodig. Dit om tien miljoen ton Nafta (koolwaterstofmengsel dat ontstaat bij het destilleren
van ruwe olie) te kunnen vervangen hetgeen nu gebruikt wordt voor de chemie. Wanneer je alle
producten, die nu uit petrochemische grondstoffen worden gemaakt, uit biomassa zou gaan maken
dan heb je 20 miljoen ton biomassa nodig. Dat geldt alleen al voor Rotterdam. Van Dooren verwacht
niet dat dit nodig zal zijn, want door een circulaire economie zal er t.z.t. minder behoefte aan
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primaire grondstoffen zijn. Gelijk de behoefte aan tien miljoen ton Nafta zal afnemen, zal de
behoefte aan 20 miljoen ton biomassa ook afnemen. Maar dan nog blijft het een immense
hoeveelheid. Nu al wordt er bijvoorbeeld één miljoen ton houtpellets gebruikt, dit ter vergelijking.
Houtstromen worden geprefereerd en daarom moet gekeken worden waar je deze stromen
duurzaam vandaan kunt halen, bijvoorbeeld uit Canada en de VS. Bij houttransport transporteer je
ook veel vocht en zou je je kunnen afvragen de beginstappen van de processen bij de bron te doen
en de vervolgstappen in Rotterdam ?
Je begint echter niet met 20 miljoen ton, je begint kleiner. Je moet echter wel goed voorbereid zijn
en geregeld hebben., Europa zelf heeft te weinig biomassa en moet importeren. Dat maakt de
grondstoffen duur. Bijvoorbeeld er is een behoorlijk prijsverschil tussen een ton stro uit Europa en de
VS. Een BuCa kan ontstaan dmv. een bedrijf dat eerst verlies lijdt door deze prijsverschillen en
daardoor subsidie nodig heeft (er gaat nu geen SDE-subsidie naar producten, alleen naar energie).
Het heeft de voorkeur de suikers uit de biomasssa voor producten te gaan gebruiken en de lignines
voor energie. Nu wordt dit door het subsidiemechanisme direct weggetrokken richting de energie.
Het zou een goed idee zijn om hiervoor een aparte subsidie (SDM) in te voeren. Vandaag de dag kom
je op € 152,-- aan subsidie voor elke vermeden ton CO₂ en voor SDM kun je op ongeveer € 36,-- per
ton uitkomen. Dat is nu al behoorlijk en dat komt omdat ook een restproduct wordt gebruikt. Er
moet dus duidelijk iets gaan gebeuren wanneer een goed BuCa moet worden gebouwd, anders lukt
het niet om deze op te starten.
Samenwerken is lastig
Wat samenwerkingsvormen betreft zijn het bedrijven die niet gewend zijn om met elkaar samen te
werken. Het is lastig om de verschillende culturen bij elkaar te brengen; zoals petrochemie en biochemie of akkerbouw en industrie. Voor de duidelijkheid, het betreft hier een samenwerking in
ketens.
Belangrijk is:
- het stimuleren van het gebruik van biobased producten;
- een stoffen regelgeving (reach) voor biobased producten; en
- de recycling van biobased producten.
Voor recycling is het belangrijk dat stromen zuiver blijven, bijv. wanneer er PET wordt gemaakt kan er
alleen PET gerecycled worden. Maar wanneer je PEF gaat maken dien je op te letten dat deze
stromen niet door elkaar heen gaan lopen. Je vervuilt anders je PET-stroom, met als negatief gevolg
dat er niets meer gerecycled kan worden. Wanneer we dus en masse naar PEF zouden gaan dan
dient er het een en ander te worden veranderd.
AkzoNobel: Grondstoffen zijn in Nederland beperkt beschikbaar, bijvoorbeeld in vergelijking met
Canada m.b.t. landbouw en bosbouw. Nederland heeft onder andere de suikerbieten als grondstof,
waarvan het quotum binnenkort verdwijnt. Er zal dan gekeken moeten worden welke mogelijkheden
dit aan de chemie kan bieden. De suikerbiet plus de reststroom kunnen voor de chemische
toepassingen gebruikt worden, daarnaast wordt er ook naar houtstromen gekeken, zoals
bijvoorbeeld snoeihout. Wat duurzaamheidscriteria betreft, wil men eigenlijk naar een tweede
generatie grondstoffen. Bij suikerbieten veroorzaak je geen problemen met de voedselketen. Suiker
is niet zozeer de issue, maar wel het land waar de suikerbieten worden geteeld. Suikers heb je echter
voor fermentatieprocessen nodig en kunnen uit de suikerbiet voortkomen, maar ook uit mais of
hout. Die technologie is alleen nog niet zo lang geleden ontwikkeld, daarna zijn ook de eerste
fabrieken gebouwd. Allen een procesverwerking van biomassa via het afvalcircuit bestaat nog niet.
De verwachting is dat dat op termijn wel zal komen.

69

Ook is er richting bestaande leveranciers een programma op gebied van duurzaamheid. AkzoNobel
wil weten wat de herkomst van de materialen is, bijv. fabrieken in China die op duurzaamheid
worden gecontroleerd. Maar niet alleen op duurzaamheid, ook op arbeidsomstandigheden en
veiligheid (‘Suppliers Support Visits’).
Koplopersrol
AkzoNobel wil leidend zijn in duurzaamheid en BBE is één van de onderdelen. AkzoNobel wil een
koplopersrol daarin vervullen, ze vormen zich niet om naar een biotechbedrijf, maar willen er wel
door middel van bestaande klantenbestanden een rol in spelen. Ze willen bekijken of er meerdere en
schonere mogelijkheden zijn voor hetzelfde proces en eindproduct.
E.ON:
Beschikbaarheid biomassa
De beschikbaarheid van biomassa is een lastige factor. Mondiaal is er circa 14 miljoen ton
beschikbaar. Hoofdzakelijk betreft het houtresten uit houtzagerijen, waar de resten worden geperst
tot korrels. Nederland produceert niet zoveel houtzaagsel, maar toch zou lokale biomassa vanuit
duurzaamheid het beste zijn en heeft de prioriteit bij E.ON. Canada is het land waar deze houtkorrels
oorspronkelijk zijn ontwikkeld en is de grootste leverancier ervan. Tweede belangrijke regio is de VS ,
als derde Spanje en Portugal (veel papier- en pulpindustrie) en als laatste de Baltische regio. Elders
zijn praktisch geen geschikte volumes te koop.
Er wordt gekeken naar:
- duurzaamheidscriteria, ontwikkeld door de overheid en Ngo’s (convenant tussen 35 partijen);
- prijs, is het haalbaar voor E.ON?;
- E.ON criteria.
Nieuwe kolencentrale Maasvlakte
Kotylak geeft aan dat het Rotterdams Havenbedrijf (partner van E.ON) een voorstander is van een
BBE en is samen met E.ON bezig om dit op de 2e Maasvlakte te realiseren. Biomassa is slechts een
onderdeel van het totaal wat E.ON gebruikt in de haven. Een nieuwe energiecentrale van E.ON op de
1e Maasvlakte staat nu op het punt in gebruik te worden genomen, het is de zuinigste en de hoogst
renderende kolencentrale ter wereld. De centrale helpt mee aan de energiedoelstellingen van het
Energieakkoord door ook biomassa mee te gaan stoken (zoals reststromen uit de omgeving). De
nieuwe centrale wordt gebouwd op het terrein van de bestaande E.ON-centrale. Door een hoger
rendement van de centrale betekent dat een lager verbruik van kolen. Ook zal de centrale
hoogwaardige stoom gaan leveren zodat bedrijven dit niet zelf hoeven op te wekken. E.ON is samen
met 30 andere partijen in een vergevorderd stadium bezig om een warmterotonde te creëren en
deze in te zetten bij de tuinders in het Westland en waarschijnlijk ook op termijn voor de steden
Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dat zou volgens een berekening van de Provincie Zuid-Holland zo’n
500 miljoen ton CO₂-uitstoot per jaar schelen.
AVR:
Hout lokaal en op het wereldtoneel
Je kunt door toevoeging van energie en chemie nieuwe ketens maken. De beschikbaarheid van
biomassa staat niet in verhouding met bijv. kolen en olie, ook niet als we snel aan goed bosbeheer
gaan doen en het hout gaan verslepen. De Vries ziet hout niet als een gelijkwaardige. Dat is het
wereldtoneel. Er zijn wel lokale initiatieven met betrekking tot snoeihout dat wordt verbrand voor
warmte en ook wordt gesubsidieerd. Hij vraagt zich af of dat wel een goed idee is. De Vries weet niet
wat de andere mogelijkheden voor het resthout zijn en hoe dat materiaal vervoerd zou moeten
worden. Lokale oplossingen zouden misschien toch gunstiger kunnen zijn dan het verslepen van
materialen. AVR speelt een rol, zoals bij restafval, aan de onderkant van de (waarde)piramide.
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Verwaarding zoals bij digestaat (vergiste mest en restproduct van biogasproductie), maar in de
praktijk gaat digestaat meestal naar de elektriciteitscentrales om kolen te vervangen.
Opwaardering hout
Het ‘Isobutanolplatform Rotterdam’ (van o.m. George Brouwer) heeft eveneens onderzocht hoe hout
(takken, boomschors, etc.) verwerkt kan worden ten gunste van de biochemie. Via het restant van
suikerbieten was dat technisch en economisch niet mogelijk. Er ontstaan na de opwaardering voor de
chemie ook reststromen en wat doe je daar dan vervolgens mee? Er loopt een onderzoeksroute hoe
daaruit goede energie gewonnen kan worden. Niet alleen verstoken, maar het beheersen van gassen
en assen is belangrijk in het ontbrandingsproces. Het kan dienen voor het terugwinnen van warmte
voor levering van stoom voor elektriciteit, stadsverwarming en diverse processen.
Gebruik reststroom
In een BBE volgt er na het opwaarderen van biomassa een reststroom van waaruit je energie kunt
winnen op een duurzame manier. Op die wijze beheers je emissies naar bodem en lucht en kun je de
energie heel nuttig lokaal gebruiken. Maar je zou de energie ook door heel Europa kunnen
transporteren door middel van een elektriciteitsnet. In Nederland levert AVR Duiven bijv. aan
stadswarmtenet Arnhem, Westervoort en Duiven; tienduizenden woningen zijn op dit warmtenet
aangesloten. In Rotterdam gaat het richting honderdduizend woningen, ook gaat de warmte richting
het Westland en in de toekomst via een ‘warmterotonde’ naar onder andere Den Haag en Leiden.
AVR is qua levering van warmte nog niet op de helft van haar thermische capaciteit. Via ECN
(Energieonderzoek Centrum Nederland) wordt onderzocht hoe de processen van reststromen te
optimaliseren zijn voor nader gebruik. ECN stelt dat AVR de meest geavanceerde rookgasreinigingen as beheersing installaties heeft om in een BBE vanaf het ‘afvoerputje’ richting een ‘waste free‘ te
gaan d.m.v. een zo hoog mogelijke benutting van het afval.
Overdosering CO₂
De wereld is met de fossiele brandstoffen behoorlijk aan het overdoseren richting wat bossen, zeeën
en oceanen kunnen opnemen aan CO₂. Wanneer je met kennis dit in balans weet te brengen, moet
daar een economie wereldwijd op redelijk welvaartsniveau op kunnen draaien. Dat zou moeten
kunnen op een niveau van de jaren tachtig qua energie. Fossiele grondstoffen moeten in de bodem
blijven voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Helaas draait Rotterdam nu nog op de
oliecascade. Het pensioen van Nederland zit in deze sector en maakt dat daarom ook gecompliceerd.
Indorama: Onder andere Coca Cola, Pepsi en Danone gebruiken het polymeer van Indorama voor
hun verpakkingen. De ‘brand owners’ stellen bepaalde eisen hieraan, een voorbeeld is de
‘plantbottle’. Indorama is de enige in Europa die het PET (polyethyleentereftalaat) polymeer maakt,
waarbij op duurzame wijze ethyleenglycol (antivries) wordt vervaardigd uit suikerriet. Vervolgens
wordt PET gerecycled via twee fabrieken waarvan één in Spijk in Nederland, de andere in Verdun in
Noord-Frankrijk. De inzameling van plastic gebeurt in Nederland via onder andere supermarkten en
‘Plastic Heroes’. Het PET wordt zo goed mogelijk teruggewonnen en de goede kwaliteit wordt
opnieuw in nieuwe flessen verwerkt. De mindere kwaliteit komt in vezels terecht (kleding). De twee
fabrieken zamelen in totaal 110.000 ton aan flessen in en produceren in Europa voor 800.000850.000 ton polymeer korrels voor PET.
Dow Jones Sustainability Index
Indorama heeft de intenties om mee te werken aan de Dow Jones Sustainability Index(DJSI) in 2016
(o.a. voor mensenrechten, arbeidsrecht, duurzaamheid). Het bedrijf heeft daarvoor reeds een
assessment gedaan. Bijvoorbeeld een bank als ASN kijkt naar deze index. Indorama heeft de intentie
om het percentage dat zij momenteel in duurzaamheid presteren verder uit te bouwen naar
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ongeveer 20%, maar vinden eigenlijk dat het 100% zou moeten zijn. Dat feitelijk een circulaire
economie inhoudt.
Recycling is belangrijk
Versnipperen en hergebruik kan alleen bij een goede kwaliteit van het recyclemateriaal. In het
gerecyclede materiaal zit ook nog plastic, bijvoorbeeld gekleurde flessen, wat niet geschikt is om
terug verwerkt te worden naar geschikte flessen. Dat kan niet teruggebracht worden tot bouwstenen
voor PET. De productie bestaat momenteel uit fossiel, recycle en biomassa. De ethyleenglycol voor
de ‘plantbottle’ bevat 30% biomassa uit rietsuiker, uit de rietsuiker wordt ethanol gemaakt en uit
ethanol wordt uiteindelijk de ethyleenglycol (antivries) gemaakt. Chemische recycling staat nog in de
kinderschoenen, maar is veelbelovend omdat het ook andere polyester bronnen kan aanbrengen
(bijvoorbeeld overhemden). Uit afgedankte overhemden en andere kleding kunnen bijv. ook flessen
worden gemaakt. Van deze kledingstukken is heel wat in omloop en Fornara is dan ook voorstander
van inzameling van deze afdankers. Het zou daarom mogelijkheid moeten zijn om bijvoorbeeld een
oud tapijt terug te kunnen brengen naar Ikea, wanneer je een nieuwe aanschaft. Wanneer je dit zou
kunnen opschalen vanaf labschaal dan is dat economisch aantrekkelijk. Het heeft naast
duurzaamheid ook nog een goed rendement, want het vervangt het gebruik van de fossiele
grondstof. Bij een lage kwaliteit kun je stoffen ook opwaarderen in plaats van dit te verbranden bij
bijvoorbeeld AVR. Er is helaas veel materiaal beschikbaar dat van een lage kwaliteit is en wat nog niet
wordt benut. Een goede reden om eerder genoemd proces te verbeteren.

*Er zijn behoorlijke tegenstrijdigheden in visies biobased economy naar aanleiding van de
duurzaamheidseisen.
Wat vindt u van de wetenschappelijk uitspraken van de KNAW?
Havenbedrijf: De uitspraken zijn nu verleden tijd. Het Havenbedrijf kijkt er dan ook genuanceerd
naar. De vraag is: “als we geen gebruik mogen maken van biomassa, hoe gaan we het dan wel
doen”? “Hoe gaan we dan suikers fabriceren”? “Biomassa wordt toch immers gemaakt door middel
van fotosynthese uit zonne-energie”? Als je bijvoorbeeld aan mais denkt, dat groeit enorm snel
(enorm hoge yield). Je kunt dan zorgen èn voor voldoende voedsel èn voor voldoende om andere
dingen mee te doen. “Je moet niet gedwongen gaan zoeken naar iets om te kweken wat niet gegeten
kan worden”.
Groei wereldbevolking
De wereldbevolking moet eigenlijk niet naar een omvang van 10-12 miljard mensen gaan, dat is niet
goed. Onlangs verscheen er een krantenartikel in het NRC dat onlusten en oorlogen meestal
voortvloeien uit een klimaatprobleem, zoals bijv. de droogtes in Syrië. Zelfs in Canada, bij de grote
meren, kwam een verschuivende verdroging voor en moeten ze gaan irrigeren bij de maisteelt. Ook
dat is het effect van een veranderend klimaat.
Gebruik biomassa en bodemvruchtbaarheid
“Als er suikerbieten worden gekweekt die een enorme yield hebben, mag je die vervolgens niet ook
voor biochemie gebruiken”?
Het betreft keuzes maken en de petrochemie is één keuze die kan worden gemaakt. Slechts voedsel
verbouwen (ook voor de export) en geen grondstoffen meer gebruiken voor plastics is volgens Van
Dooren geen optie. Aan de Club van Rome is ongeveer vier à vijf jaar geleden gevraagd een analyse
te maken, met het model van de Club van Rome, m.b.t. de stromen die door de Rotterdamse haven
lopen. Waar grijpen de stromen op in? Het is belangrijk dat er een terugkoppeling in de systemen zit.
Een groter probleem kan ontstaan bij meststoffen als stikstof en fosfor (N en P) wanneer men
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massaal met biomassa gaat handelen. De balansen ter plekke mogen niet worden verstoord in
verband met de bodemvruchtbaarheid bij de bron.
AkzoNobel: In het regeerakkoord is bepaald naar welk percentage aan duurzame energie Nederland
wil gaan. De goedkoopste manier is om hout in onze energiecentrales als bijstook te gebruiken. Dit
wordt door de meerderheid van de meeste mensen echter niet als een ideale situatie gezien, want
het hout kan beter voor andere toepassingen worden gebruikt. Van Loon verwacht dat zodra de
subsidie stopt ook de meestook zal stoppen. Hout zal moeten worden ingevoerd uit bijvoorbeeld de
VS. AkzoNobel is een voorstander van duurzame energie (heeft hierin projecten) en duurzame
chemie en dat is de reden dat het hout gecascadeerd gebruikt gaat worden. Het deel uit het hout
halen wat voor chemicaliën kan worden gebruikt en het deel wat overblijft kan gebruikt worden om
energie op te wekken. De hoeveelheden bos in Scandinavië en de VS groeien en is de reden dat
AkzoNobel ook in Quebec gevestigd is en chemicaliën levert voor de verwerking van hout voor de
pulp- en papierindustrie.
E.ON: Er zou objectief naar de materie moeten worden gekeken en niet vingerwijzend.
AVR:
Wetenschap en economie als theorie en praktijk
De Vries ziet wetenschappelijke uitspraken niet als dwingend, het schrijft niet voor, maar is slechts
een manier om ergens naar te kijken. Er kunnen conclusies aan verbonden worden, maar volgens
hem is de wetenschap en de economie net zo iets als theorie en praktijk. Het zou geweldig zijn om
met iedere vezel iets moois te kunnen doen, de praktijk zegt echter dat er altijd een natuurlijk verval
is (wet van de thermodynamica). De natuur is een cyclisch proces waarvan verval deel uitmaakt. Dit
gegeven mist hij bij de KNAW, zij idealiseren de natuur.
Verslepen van grondstoffen
Het verslepen van grondstoffen is voor Rotterdam noodzakelijk. Nederland heeft zelf te weinig
grondstoffen voor de gewenste toepassingen. Een plaatselijke verwaarding van grondstoffen zou ook
een mogelijkheid zijn, ware het niet dat de landen waar de grondstoffen voorradig zijn,
onherbergzaam zijn met een slechte infrastructuur en geen goede regering hebben. Ook hebben zij
vaak geen lokale markt voor het hoger gewaardeerde product. Wanneer er een duurzaam transport
zou zijn dan speelt locatie minder een rol.
Indorama:
Gebruik ‘life cycle analysis’
Indorama werkte in het verleden samen met het Copernicus Instituut uit Utrecht met betrekking tot
het ‘life cycle analysis’ (LCA). Er zijn veel modellen, software en databanken om een balans te maken
van de CO₂-voetafdruk van een product, waarbij met het logistieke proces rekening kunt houden.
Voor Indorama betreft dat bijvoorbeeld het ethyleenglycol dat via suikerriet uit Brazilië naar India
gaat en daarna via India in Rotterdam belandt. In de LCA komt naar voren dat transport maar een
gering deel is van de voetafdruk, mits per schip vervoerd.
Veel meer recyclen
Fornara is voorstander van een recyclesysteem voor veel meer producten dan nu het geval is. Er zou
een systeem uitgedacht moeten worden waarbij men bijvoorbeeld bij Ikea het oude tapijt zou
kunnen inleveren wanneer men een nieuwe koopt. Dus niet alleen een inruilsysteem voor onder
andere tv’s en koelkasten. Het systeem moet dus worden uitgebreid.
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*Wat vindt u van het Energieakkoord?
Havenbedrijf: Het Energieakkoord is een goed maar niet compleet akkoord. In het akkoord is zwaar
gefocust op duurzame stroom in plaats van te kijken naar de gehele energiehuishouding. Een
eindgebruik is gehanteerd daarin in plaats van primair gebruik. In het Rotterdamse havengebied
staan nu centrales met een elektrisch rendement van 44 à 45%, het hoogste in de wereld, maar
helaas gooi je 55% aan rendement weg. Daarover zegt het Energieakkoord niets, terwijl de verloren
restwarmte eigenlijk eveneens benut had moeten worden.
Nieuwe energiecentrales in Nederland
Destijds zijn (Rijks)structuurschema’s met betrekking tot energie gemaakt met de vraag:” waar kun je
het beste nieuwe energiecentrales plaatsen in Nederland”? Dat bleek aan de uithoeken van
Nederland, zoals in de Eemshaven en de Rotterdamse haven, te zijn omdat de aanvoer van kolen
daar goed is. Ook de restwarmte kan gemakkelijk afgevoerd worden door middel van de grote
rivieren richting de zee. De centrales zijn met die input ontworpen. Vervolgens kwam de regelgeving
dat je oppervlaktewater niet mag opwarmen door het lozen van koelwater (dat gebeurt nu
minimaal). De centrales zijn nu met koelsystemen zo ontworpen dat het water haast niet meer
opwarmt, met het gevolg dat het afgekoelde water niet meer kan worden hergebruikt.
AkzoNobel:
Sluiting kolencentrales
Nederland loopt achteraan met betrekking tot duurzame energie en volgens veel mensen gaan we de
doelstelling van het energieakkoord dan ook niet halen. Het is goed dat er een akkoord is, maar we
zouden wel nog wat meer mogen doen! Duitsland heeft een andere weg gekozen en heeft wel
geïnvesteerd in duurzame energie. Helaas is daar de CO₂-uitstoot ook niet gedaald. Naast dat er
kerncentrales zijn dichtgegaan er Duitsland wel meer bruinkool gaan gebruiken om energie op te
wekken. Duitsland loopt ondanks alles toch voorop, maar als de kolencentrales sluiten dan wordt er
pas echt winst geboekt. Men heeft hiervan geleerd en ook Nederland zou kunnen leren van de
energietransitie in Duitsland.
Biomassa voor warmte en stroom
Bij AkzoNobel in Zweden wordt bekeken of biomassa in hun fabriek voor warmte gebruikt kan
worden. In Delfzijl wordt er stoom door AkzoNobel afgenomen van een biomassacentrale en bij een
paar projecten wordt ook gekeken naar windenergie. Kosten en baten spelen uiteraard ook een rol .
E.ON:

Fig. 10 Kolencentrale zonder CO₂-afvang

Foto: duurzaambedrijfsleven.nl
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Geen sluiting nieuwe kolencentrales
Het is goed dat er een akkoord ligt, aan de andere kant is het de vraag of het goed is voor Europa en
de wereld om een aantal Nederlandse kolencentrales (uit de jaren ’80 en ouder) te sluiten. Het
antwoord daarop is nee. De totale CO₂-uitstoot gaat hierdoor juist omhoog, omdat elders
(bijvoorbeeld in Oost-Europa) dan weer centrales worden bijgebouwd.
Wisselende politieke besluiten
Het steeds wisselende politieke beleid in Nederland is bepalend voor de steeds wijzigende koers. De
kolencentrales die opengaan zijn in 2005/2006 gebouwd naar aanleiding van de politieke instabiliteit
met het Oosten. Energieprijzen zaten op recordhoogte en de regering vreesde dat er bij extreme
omstandigheden een energietekort zou ontstaan. Aan het Energieakkoord hebben 35 partijen
meegewerkt. Het is dan ook vervelend dat door steeds wisselende regeringen en koersen er nu aan
de fundamenten van het akkoord wordt geknaagd. Het akkoord is in principe bedoeld voor een
periode van 10 jaar.
- In 2005/2006 hebben diverse marktpartijen besloten nieuwe centrales te bouwen;
- in 2012 verscheen het Lenteakkoord dat een kolenbelasting aankondigde;
- in september 2013 wordt het Energieakkoord getekend. Een belangrijke afspraak in het akkoord
stelt dat bij sluiting van de oude centrales als compensatie een afschaffing van de kolenbelasting
komt (opheffing kolenbelasting m.i.v. 1 januari 2016) en uitzicht op subsidie voor bijstook met
biomassa, windenergie op zee en op land.
Energiebesparing
De besprekingen voor het akkoord hebben anderhalf jaar geduurd en is een afspraak tussen
verschillende partijen. De grootste pijler is de besparing, alleen wordt daar niets aan gedaan?
Wanneer Nederland de kolentax opnieuw instelt en de oude kolencentrales moeten dicht dan is er
geen enkel bedrijf die een nieuwe centrale van € 1,5 miljard kan runnen. Naast dat er geen sprake is
van een lagere consumptie van energie en die is wel nodig.
AVR: Het is knap dat er een akkoord is gerealiseerd door zoveel verschillende partijen. Er zijn nogal
wat mensen over hun schaduw heengestapt. Het akkoord is lastig te realiseren om de reden dat veel
energiecentrales moeten sluiten. Wij liggen geografisch gezien verkeerd m.b.t grootschalige zonneenergie, maar wat wind betreft kunnen we wel wat realiseren, vooral op zee.
Logische balans in duurzaamheid en besparing
De Vries vindt de kolenbelasting een nuttig instrument om een balans te creëren in duurzaamheid.
Dit in combinatie met een logische toepassing in je geografie, zoals het benutten van zonne-energie
waar het mogelijk is (landbouwgrond uitgesloten) en uiteraard windenergie.
Het Energieakkoord is niet al te ambitieus. Relatief gezien is weinig mogelijk qua duurzame energie in
een mix in samenhang met de energieconsumptie. Over energieconsumptie wordt weinig gepraat,
maar volgens zijn persoonlijke mening zou deze wel wat lager kunnen worden.
Indorama: De aardgasgestookte centrale van Eneco in de Rotterdamse haven werd in 2012
opgeleverd; 840 megawatt en heeft € 600 miljoen gekost. Deze centrale heeft zeer weinig gedraaid,
want de twee andere (kolengestookte) centrales van E.ON en GDF-Suez draaien nu volop op
goedkopere kolen i.p.v. op het duurdere aardgas. Vanuit CO₂-optiek is dat niet de meest slimme
oplossing en zou er CO₂-belasting moeten worden berekend. De CO₂-balans is compleet zoekgeraakt
nadat die twee centrales in gebruik zijn genomen.
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*Hoe komt het dat Nederland steeds meer CO₂ blijkt uit te stoten ondanks alle
maatregelen?
Havenbedrijf:
Sluiting aardgascentrale en opening nieuwe kolencentrales
Nieuwe centrales zijn in gebruik genomen en laag renderende centrales zijn gesloten. Het is een
dubbel verhaal dat een aardgascentrale is stilgelegd omdat we teveel afhankelijk zijn geworden van
aardgas in de energiemix. De kolen zijn goedkoop en nu we goedkopere elektriciteit kunnen
produceren realiseren we ons dat dit resulteert in een veel hogere CO₂-uitstoot. Dat zijn helaas de
gevolgen van beleidsbeslissingen.
Sluiting kolencentrales en schadeloosstelling
De overheid zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor sluiting van de nieuwe centrales en besluiten om
met het geld dat we hebben verdiend door de goedkope kolen de investeerders (een ieder voor
€ 1,5 à 2 miljard) schadeloos te stellen. Dat vergt lef! Van Dooren denkt niet dat dit scenario zal
worden gehanteerd. Een heel ander scenario dat niet wordt gehanteerd is dat met relatief lage
kosten restwarmte in het Westland kan worden benut. Dat scenario houdt een CO₂-reductie van 60%
in.
AkzoNobel: Duitsland is meer kolen gaan gebruiken, maar Nederland ook. Amerika is meer schaliegas
gaan gebruiken met als gevolg dat de Amerikaanse steenkool naar Europa wordt verscheept. De prijs
van steenkool daalde. In Nederland is de gasprijs hoog en daarmee duur om elektriciteit mee op te
wekken; steenkool is nu dus een goedkopere manier. Sommige gasgestookte elektriciteitscentrales
zijn erdoor stil komen te staan. De opwekking van wind- en zonne-energie is nog beperkt en maakt
dat steenkool helaas de goedkoopste optie is.
E.ON: Het is duidelijk dat er wat moet gaan gebeuren, al is er destijds een akkoord gesloten. Het
heroverwegen ervan kan geen kwaad; het milieu heeft ook een prijskaartje net als CO₂. De
energierekening van de gemiddelde Nederlander stijgt en dat komt niet doordat bijvoorbeeld E.ON
de prijs verhoogt, maar omdat de subsidies voor o.a. windenergie ervan betaald moeten worden. De
vraag is tot hoe ver je kunt gaan qua prijs. Dat is een lastige discussie.
AVR: De reden is dat Nederland veel fossiele energie blijft opwekken en gebruiken.
Indorama: Pure geld kwestie en marktliberalisatie. Maar als je geen beleid stelt en durft? In Duitsland
is het omgekeerde het geval, daar betalen de kleinverbruikers voor de ‘Energiewende’. Al wordt er
nu ook heel wat bruinkool in Duitsland verstookt. Nederland moet zich dan ook wat bescheidener
opstellen en niet met het vingertje wijzen.
Hij citeert : “Op het moment dat ik die (twee centrales van E.ON en GDF-Suez) uit zie gaan en wat
andere dingen erbij zie komen, dan begin ik erin te geloven !”
De fossiele industrie wordt niet belast, dat zou het verschil maken. Fornara verwacht niet dat de
Nederlandse regering, wie er ook mogen zitten van politieke kleur, een Shell of Exxon durft aan te
pakken door bijvoorbeeld een CO₂-belasting in te voeren.

*Hoe gaat het bedrijf de (ecologische) voetafdruk verlagen?
Havenbedrijf : Het Havenbedrijf heeft een eigen programma daarvoor. Een voorbeeld is het beleid
op leaseauto’s. Zij waren de eerste met biobrandstof en elektrisch en kijken nu ook naar waterstof.
Ook proberen zij de voetafdruk in de haven te verlagen en kijken naar CO₂ verlagende
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ontwikkelingen voor schepen. Bij de terminals wordt de CO₂ -emissie namelijk al zwaar meegewogen
door de duurzame manier waarop bedrijven zich daar vestigen.
AkzoNobel: Door de CO₂-footprint te reduceren over de gehele keten. Dat geldt niet alleen voor
henzelf maar ook voor de leveranciers. Bijvoorbeeld coatings voor schepen voor minder aanslag aan
de buitenkant van het schip, dat bespaart brandstof en schoonmaakmiddelen. Een ander voorbeeld
is de productie die het energieverbruik in de eindtoepassing zal verminderen d.m.v. coatings die
reflecteren waardoor het binnen minder warm kan worden. Dat zorgt ervoor dat er minder koeling
nodig is. In Singapore scheelt dat o.a. airco.
Doelstelling tot 2020
De doelstelling van AkzoNobel is om CO₂ te reduceren in de periode van 2012-2020 (AkzoNobel
breed). Tevens is er een target op het gebied van ‘eco-efficiency’. Een combinatie van een aantal
parameters, zoals CO₂, energieverbruik, afval, VOS (Vluchtige organische stoffen), afvalwater, etc.
moeten daarvoor zorgen. Het target betekent uiteindelijk een 40-50% reductie voor de langere
periode wat een verbetering van één à twee procent op jaarbasis inhoudt.
E.ON:
- Sluiting van de oudere kolencentrales op de Maasvlakte en daarvoor komt er één efficiëntere
kolencentrale terug. Dat betekent minder kolenverbruik, minder uitstoot, bijstook van biomassa,
warmte-uitkoppeling en CO₂-afvang.
- ‘Co-siting’, dat is recycling van afvalstoffen van omliggende bedrijven. Het houdt een lager
kolenverbruik in plus het leveren van hoogwaardige stoom en warmte, die de bedrijven dan niet zelf
hoeven te produceren (= minder CO₂-uitstoot). En hopelijk komt er binnen twee jaar een
‘warmterotonde’. E.ON heeft een aantal gascentrales in de steden (o.a. RoCa in RotterdamAlexander), die centrales dienen alleen nog als achtervang voor periodes met -10°C of een tekort c.q.
stop bij andere leveranciers. Hetgeen ook een gigantische besparing op CO₂-uitstoot betekent (input
is aardgas vanuit Groningen of het buitenland).
- Qua offshore windenergie is E.ON nummer drie van de wereld. In Nederland zelf heeft E.ON helaas
weinig windmolens staan. E.ON is een multinational en kijkt naar de markt als een multinational.
Wanneer bijvoorbeeld het vergunningstraject in een land als Engeland korter is dan in Nederland,
dan wordt het windmolenpark in Engeland gebouwd (het vergunningstraject is belangrijk want de
Noordzee is een druk bevaren route). “Bovendien plaatst E.ON windmolens daar waar het het
hardste waait en zonnepanelen waar de zon het meest schijnt”. Je moet feitelijk in een Europees
verband kijken naar desbetreffende oplossingen om een totaalplaatje te krijgen van de situatie.
Noorwegen is het beste voor waterkrachtenergie, Engeland (Noordzee) voor windenergie, Spanje
voor zonne-energie en Nederland wat biomassa aangaat.
AVR: CO₂ afvangen en dat overbrengen naar de kassen in Gelderland en in het Westland. Een hogere
dosering CO₂ versnelt de groei van planten. AVR wil CO₂-neutraal zijn qua emissie. Meer dan de helft
van de CO₂-emissie van AVR is biogeen (van biologische- of organische oorsprong) en de CO₂ is kort
cyclisch. In context geplaatst zou dat een goede balans kunnen zijn. Een uitgangspositie om met
restwarmte op basis van amines de CO₂ uit de rookgassen te filteren. De gassen worden voor een
deel CO₂-vrij gewassen, daarna gaat de CO₂ richting de kassen.
Indorama: Door o.a. recycling wil Indorama de ecologische voetafdruk verlagen. Maar water heeft
bijvoorbeeld ook de aandacht. Zij zuiveren namelijk zelf hun afvalwater. Zo wordt ook het
oppervlaktewater gereduceerd en daardoor hoogwaardiger gemaakt. Een tweede voorbeeld is dat er
wordt meegewerkt aan een ‘Meerjarig energie-efficiencyplan’; een convenant tussen industrie en
overheid, waarbij de bedrijven zich verplichten om ieder jaar in een specifieke energie twee procent
te reduceren. Dat percentage werd gemakkelijk gehaald en zelfs overschreden. Ook wordt er
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gekeken om met minder elektriciteit en aardgas hun product te maken. Ze moeten namelijk CO₂rechten kopen en verantwoorden wat door de Nederlandse Emissieautoriteit wordt gecontroleerd.

*Rol: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)?
Havenbedrijf: Meediscussiëren en meeleren, want een BBE is voor ons allemaal nieuw. “Hoe kun je
een project bouwen rekening houdend met de randvoorwaarden”? Een open discussie aangaan met
de NMZH, dat helpt mee hierbij. Er zijn nu besprekingen met veel partijen en daarbij wordt gekeken
naar de overeenkomsten.
AkzoNobel: Wanneer nieuwe zaken worden opgestart, gaan mensen vragen stellen. NMZH kan hierin
een rol spelen door een goede uitleg te geven richting het publiek. Samen hierin optrekken is
belangrijk, omdat NMZH onafhankelijk en kritisch is. Burgers vertrouwen hier ook op! Constructief
werken met bedrijven aan een betere wereld is belangrijk. Je moet ook niet alleen zaken aan de
schandpaal nagelen.
E.ON: In dialoog te blijven met alle partijen. Het is belangrijk om naar elkaar belangen kijken in plaats
van naar elkaars standpunten. Wanneer je elkaars belangen begrijpt dan kun je beter kijken naar een
‘overlap’. Standpunten staan vaak hard tegenover elkaar maar bij een begrip voor elkaars belangen
vind je sneller een ‘mutual gain’, ook al sta je beiden anders in de maatschappij. Het is de sleutel naar
het realiseren van je wezenlijke belangen en het succes.
AVR: Het fungeren van NMZH als ‘matchmaker’ tussen de partijen is een belangrijke rol. Bedrijven
laten zien wat er speelt. Het creëren van een band, voordelen aan bedrijven tonen en kansen onder
de aandacht brengen en dat onderbouwen.
Indorama: Er kan aan een bewustwording worden gewerkt door NMZH. Pensioenfondsen laten
kijken naar bedrijven die goed presteren door middel van duurzaamheidscijfers (graadmeter DJSI).
Een onafhankelijke partij dient dat vervolgens te beoordelen. Praten met investeerders zorgt ervoor
dat je wel effectiever bezig bent en geeft een positieve stimulans. In de Raad van Bestuur van een
groot bedrijf ontstaat dan vanzelf een bewustwordingsproces.
Conclusie
De belangrijkste voorwaarden in de ontwikkelingen richting een BBE en een circulaire economie is
voor N&M dat de biomassa duurzaam is verkregen. De nadruk ligt op het sluiten van de kringlopen,
de bodemvruchtbaarheid bij de bron en de 3 P’s (People, Planet, Profit). Tevens dient de biomassa
cascaderend te worden gebruikt. KNAW zit ongeveer op één lijn wat betreft deze standpunten, maar
veroordeelt zelfs de biobrandstoffen (mits voor lange afstandstransporten) en de bijstook van hout in
kolencentrales. “Subsidies daarvoor zijn absurd”. De Commissie Corbey en de TU Delft denken
daarover wat genuanceerder, maar onderschrijven de duurzaamheidseisen van deze toepassingen.
Het is zelfs belangrijk voor bedrijven om ook duurzaamheidseisen op te stellen voor de
hoogwaardige toepassingen in de chemie en de afvalwetgeving te herzien. Daarnaast zou de
overheid een ‘level playing field’ moeten creëren qua subsidies, e.d. om investeringen en innovatie,
door in biobased producten geïnteresseerde bedrijven, van de grond te laten komen.
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6. Analyses, conclusies en aanbevelingen.
6.1 (Rest)stromen biomassa in Zuid-Holland en de Rotterdamse haven.
Stromen in Zuid-Holland.
De jaarlijkse productie biomassa in de Provincie Zuid-Holland (exclusief haven Rotterdam) bevindt
zich tussen de 230.000 en 240.000 ton aan gewasresten en komt met toevoeging van bermgrassen
uit op een totaal van 285.000 ton aan biomassa. Al die stoffen kunnen tot waarde worden gebracht.
Dit totaal houdt slechts 0,05% in van de totale hoeveelheid biomassa wanneer de haven van
Rotterdam wordt meegerekend.
Stromen in de Rotterdamse haven.
De overslag in de haven van Rotterdam is in 2014 met één procent toegenomen tot 445 miljoen ton.
De verwachting is dat eind 2015 de grens van 500 miljoen ton aan overslag zal worden bereikt.
In fig. 3 van hoofdstuk 2.2 en bijlage 1 worden de totale stromen weergegeven, daarvan betreft nog
altijd ruim 90% van de stromen fossiele stromen. Daarnaast is er een biocluster aanwezig in het
havengebied welke met 80 ha. op de 2e Maasvlakte wordt uitgebreid..
Aan hernieuwbaar ( renewable) cluster is er jaarlijkse aan overslag (2015):
- 8 miljoen ton vegetable oil;
- 3,5 miljoen ton biofuels;
- 10 miljoen ton agribulk en
- 1 miljoen ton woodchips/pellets.
Er zijn verschillende meningen over de oorsprong en toepassingen van biomassa. Het is belangrijk dat
de duurzaamheidscriteria worden gerespecteerd, gehanteerd en dat men weet waar de biomassa
vandaan komt. Het is daarom belangrijk dat de biomassa gecertificeerd is, zoals RSPO, RTRS of FSC en
dat dit ook gecontroleerd kan worden. Over de toepassingen van de biomassa zijn de meningen
verdeeld. Food for Fuel wordt aangehaald want deze maatschappelijke discussie heeft er uiteindelijk
voor gezorgd dat biomassa de voedselketen niet in de weg zit. Er wordt nu een tweede generatie
biomassa gebruikt voor biobrandstoffen productie, een derde generatie (o.a. algen) is in
ontwikkeling. De meeste partijen vinden het belangrijk dat er geen biomassa wordt gebruikt voor
energieopwekking, zoals het bijstoken in kolencentrales. De biomassa dient cascaderend te worden
ingezet voor hoogwaardige toepassingen (bijvoorbeeld chemie, geur- en smaakstoffen).
Energieopwekking staat helemaal onderaan de waardepiramide en zou alleen mogen als er geen
meer hoogwaardige toepassing mogelijk is. Subsidies hiervoor geven een verkeerde stimulans,
omdat er geen ‘level playing field’ is (geen subsidie voor hoogwaardige chemie). De huidige subsidies
hebben er helaas niet voor gezorgd dat de CO₂-uitstoot is gereduceerd.

6.2 Duurzaamheidseisen.
De duurzaamheidscriteria staan beschreven in het ‘Convenant Duurzaamheid Biomassa’ en de visie
van de Commissie Corbey (oktober 2015) ‘Naar een duurzame bio-economie’. De criteria sluiten aan
bij het Energieakkoord en gelden voor biobrandstoffen en bijstook in energiecentrales:
- duurzaam bosbeheer (FSC of gelijkwaardig);
- koolstofschuld;
- ILUC;
- netto-CO₂-reductie.
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De opgestelde duurzaamheidscriteria geven niet overal antwoord op. Tijdens de interviews werden
de volgende duidelijke verschillen bij de verschillende stakeholders zichtbaar:
1. Is er genoeg biomassa in de wereld om naast de voedselketen gebruikt te worden voor hogere
(chemische) toepassingen?
a. Ja, zelfs al zou de wereldbevolking stijgen tot 10-12 miljard dan nog is er volgens talloze studies en
rapporten genoeg naast de voedselketen. Intensivering is nodig (Corbey, TU Delft, Biobased Delta
Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, E.ON).
b. Nee, er is zeker niet genoeg. De kwaliteit van de van de grond en duurzaamheid worden in de
rapporten niet meegenomen. Daarnaast is de bodemvruchtbaarheid cruciaal.(KNAW, CE Delft,
Natuur & Milieu)
2. Hoe dient de benodigde biomassa in Rotterdam te komen?
a. Verschepen want dat geeft, doordat het via bulktransporten (bijvoorbeeld houtpellets) over zee
gaat, een veel lagere CO₂-uitstoot dan wanneer de biomassa over de weg wordt getransporteerd. Wij
hebben de technologie ervoor in huis. (Corbey, TU Delft, Biobased Delta Zuid-Holland, E.ON)
b. De biomassa ter plekke opwerken, dat is goed voor de lokale economie en bodemvruchtbaarheid.
De halffabrikaten kunnen wij eventueel in Rotterdam verder verwerken. Het vervoeren van
halffabrikaten geeft nog eens minder CO₂-uitstoot dan het transport van de oorspronkelijke
biomassa, daarmee vervoer je vaak ook lucht en water. (KNAW, CE Delft, Natuur & Milieu, AVR,
AkzoNobel)
3. Kun je biomassa verbranden als bijstook voor kolencentrales?
a. Ja, wanneer je de waardepiramide gebruikt en je alle hogere toepassingen niet kunt gebruiken,
dan is verbranden zeker een optie. Het meestoken levert een verlaging van de CO₂-uitstoot op en zo
wordt alle biomassa toch nuttig gebruikt. Via afvang kan de CO₂ weer gebruikt worden (of
opgeslagen) voor de glastuinbouw in het Westland en de stoom voor een zogenaamde
‘Warmterotonde’, die steden in de Randstad kan verwarmen. (E.ON, TU Delft, AVR, Havenbedrijf,
AkzoNobel)
b. Nee, er wordt vanaf 2016 SDE+ subsidies (€ 3 miljard) verleend voor bijstook, terwijl dit geen CO₂reductie oplevert. De subsidie zou naar innovatie voor hoger toepassingen m.b.t. biomassa moeten
gaan, in plaats van alleen naar energie en warmte (geen ‘level playing field’). Kolencentrales
vervuilen en moeten zo spoedig mogelijk sluiten, door subsidies te verlenen wordt er een verkeerd
signaal afgegeven. (KNAW, Commissie Corbey, Natuur & Milieu, CE Delft, Indorama)
4. Is het zinvol om biobrandstoffen te ontwikkelen?
a. Ja, biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele brandstoffen te vervangen. Alles wat niet fossiel is is
beter. Cascadering is het uitgangspunt, maar bijvoorbeeld lange transporten zoals de luchtvaart en
de scheepvaart kunnen niet elektrisch. Hier zou de inzet van biomassa voor biokerosine of biobunkerolie een uitkomst zijn. (Corbey, TU Delft)
b. Nee, biomassa is niet geschikt om energie van te maken. De plant legt zelf slechts een miniem deel
vast. Het is beter om zonnecellen te gebruiken of windenergie in plaats van biomassa. Dit is niet
productief genoeg behalve dan voor hoogwaardige toepassingen. Je hebt teveel land nodig wanneer
je biomassa voor biobrandstoffen wil gaan verbouwen. Reststromen hiervoor zijn helaas niet genoeg
aanwezig. Land moet ingezet worden voor voedsel voor de groeiende wereldbevolking. Het is
onethisch om grond speciaal te gebruiken voor de teelt voor biobrandstoffen en er is ook veel te veel
grond voor nodig. (KNAW, CE Delft, Natuur & Milieu)
Hoe denkt men over elkaars meningen
Het feit dat het twee voor twaalf is staat voor een ieder als een paal boven water. Iedereen wil zich
actief inzetten om iets tegen de klimaatverandering te doen. ‘People, Planet, Profit’ zijn de
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aandachtspunten hierin. De uitleg wat daarin het belangrijkste is verschilt bij de verschillende
partijen. Je merkt dat zich twee partijen hebben gevormd. De partij die ‘Planet’ het hoogst in het
vaandel heeft staan (KNAW, N & M, CE Delft) en de partij (TU Delft, Biobased Delta Zuid-Holland,
Commissie Corbey) die naast ‘Planet’ eveneens ‘People’ en ‘Profit’ hoog in het vaandel hebben staan.
Zij wijken juist op bovenvermelde punten af van eerstgenoemde partij. Zij stellen zich dan ook
minder principieel en flexibeler op.
Bedrijven, overheid en DCMR zijn bekend met de stellingen van de wetenschap maar zijn verplicht
zich in de dagelijkse praktijk te houden aan wet- en regelgeving. Soms zijn ze ook verplichtingen
aangegaan door middel van een convenant (E.ON, N & M). DCMR houdt toezicht en handhaaft, al
probeert ze ook duurzaamheid te stimuleren bij bedrijven.

6.3 Biomassa en bedrijven in de Rotterdamse haven.
Verschillende bedrijven zijn geïnteresseerd in biomassa en willen graag hierin investeren. De
technologie is meestal wel aanwezig, maar de bedrijven moeten nog van de grond komen. Koploper
zijn is lastig, vraagt een grote investering , lef en moet rendabel zijn. De overheid zou een handje
kunnen helpen, niet alleen met geld maar ook met een constanter beleid.
Huidige situatie
Op dit moment zijn de volgende 14 biobased bedrijven actief in de haven :
- 4 plantaardige oliënraffinaderijen (Cargill, MaasRefinery, etc.), betreft ‘Food’, met een
productiecapaciteit van 3,5 miljoen ton;
- 4 biofuelplants, productiecapaciteit 2 miljoen ton (Neste Oil: NEXBTL, Abengoa: bio-ethanol en
2 fabrieken van Biopetrol Rotterdam BV: biobased diesel);
- 2 biochemical plants; Wilmar (natural alcohols & edible oils) en Indorama (PET polymeren) en
- 1 soy/rapeseed crusher (ADM).
Ontwikkelingen
Op de 2e Maasvlakte is er aanvullend 80 ha. gepland voor biobased bedrijven. Het plan is om een
samenwerkingsverband te vormen, een zogenaamd consortium voor een biobased project met als
belangrijke potentiële bedrijven :
- technologiebedrijven, zoals bijv. DSM, AkzoNobel;
- toeleveringsbedrijven,
- investeerders;
- afnemers, zoals bijv. E.ON .
Er zijn plannen om een samenwerkingsverband te vormen genaamd het ‘Redefinery’-project, naar
het model van de reeds bestaande corn based biorefinery die Cargill heeft gebouwd in Blair,
Nebraska USA met een capaciteit van vier miljoen ton per jaar. Aan dit grootschalige bioraffinage
project (‘splitting corn in food and feed products’) waren naast Cargill de bedrijven Corbion,
Natureworks, etc. als afnemers aan de biorefinery verbonden. Het ‘Redefinery’-project is een
voorbeeld voor een beoogd samenwerkingsverband in Nederland voor de bouw van drie bioraffinaderijen met hout als fabricagegrondstof op meerdere locaties mogelijk (o.a. Rotterdam en
Delfzijl/ Eemshaven). Op 7 december 2015 zijn daarover ook besprekingen met minister Kamp van
Economische Zaken gevoerd.
(Bronnen: REDEFINERY. Blauwdruk voor ketenintegratie rond bioraffinage, om de transitie naar een
Biobased Economy te versnellen (Biobased Delta, september 2015) en REDEFINERY: Biorefinery
Cluster Initiative (Biobased Delta, september 2015)
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6.4 De rol van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)
Adviezen en wensen van de volgende sectoren voortgekomen uit de interviews met de stakeholders :
*Overheid :
De provincie Zuid-Holland ziet graag een inventariserende rol voor NMZH. Ze vertegenwoordigen
daarbij hun achterban die voor duurzaam gaat. De gemeente Rotterdam vindt het lobbyen richting
de wetgever belangrijk door bij wijze van spreken de barricades op te gaan. NMZH moet daarbij geen
zwart/wit visie hebben en een brede rol innemen in een discussie. Kritisch blijven denken is
belangrijk, maar ze moet ook de ruimte willen geven voor een experimenteerfase en daarmee de
richting aan de ondernemer. Dus niet meteen de handrem aantrekken, volgens DCMR.
*Kenniscluster:
Volgens het kenniscluster ligt de rol van NMZH in het voeren van discussies met milieuorganisaties
en Ngo’s om een stuk bedrijfs- maar ook sociaal risico (gevoelsmatig) bij ondernemers weg te nemen.
Ze moet ervoor zorgen dat bedrijven om de tafel gaan zitten om een breed gedragen visie te creëren.
Maar we moeten niet vergeten, dat niet alles in één keer goed kan gaan. Dus “waar willen we voor
strijden en wat willen we inleveren”? NMZH moet een afweging kunnen maken in het milieu-,
economische- en sociale vlak. De goede feiten moeten worden gepresenteerd en ze moet zich niet
laten verleiden tot het ondersteunen van de verkeerde zaken (bijv. aansturen op biomassa voor
warmte i.p.v. voor bijstook).
Tevens moet NMZH geen taboes en vooroordelen hebben en niet teveel stemming maken. Zij
moeten juist partijen samenvoegen. En wanneer NMZH goed is in veehouderijen dan ziet CE Delft
graag een samenwerking van NMZH met Greenpeace en Milieudefensie in de nabije toekomst.
*Milieuorganisatie:
N&ME ziet NMZH het liefst in een informatieve rol richting het publiek met een goede en duidelijke
boodschap.
*Biobased Delta ZH (samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden);
De rollen van NMZH zijn; het kijken vanuit perspectief, het beïnvloeden van de opinie, het kritisch
zijn en het regelen van communicatie. Zij moeten stapsgewijs mensen zien warm te maken voor het
‘biobased’ verhaal. Zij kunnen bijvoorbeeld andere Ngo’s bij elkaar brengen om het project
‘Redefinery’ aan hen te presenteren en te inventariseren wat men ervan vindt.
*Diverse bedrijven :
Het is belangrijk om mee te discussiëren en mee te leren, vindt het Havenbedrijf. Er moet in een
open discussie gekeken worden naar de overeenkomsten. Maar dan wel vanuit ieders belangen,
volgens E.ON en niet vanuit ieders standpunten. Zo begrijpen we elkaar beter.
De NMZH dient een goede uitleg richting het publiek te geven (bewustwording), omdat de
organisatie zowel kritisch is als onafhankelijk en daarom geloofwaardig. Ze moet constructief werken
met bedrijven, volgens AkzoNobel, en niet alleen maar bedrijven aan de schandpaal nagelen. AVR
ziet NMZH als een goede matchmaker en dat is heel belangrijk. Als laatste ziet Indorama NMZH graag
een gesprek aangaan met investeerders, d.m.v. bijvoorbeeld pensioenfondsen te laten kijken naar
goede presteerders in de markt. De Dow Jones Sustainability Index zou de graadmeter moeten zijn.
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6.5 Conclusies
Rol van de haven als mainport
Rotterdam heeft een sleutelpositie als wereldhaven om de transitie naar een biobased economy
vorm te kunnen geven. Het heeft momenteel het grootste ‘renewable’ (hernieuwbaar) cluster ter
wereld en kan deze behoorlijk uitbreiden. Men weet dat fossiel eindigt en zoekt naar mogelijkheden
voor de toekomst om zich te profileren als duurzaamste haven. Momenteel bevinden zich in de
haven:
- raffinaderijen (transportbrandstoffen, grondstoffen voor chemie, nafta, etc.);
- chemiebedrijven (grondstoffen);
- energiebedrijven (o.a. afval).
Na een motie van D66 in de Tweede Kamer zal er in het Belastingplan van 2016 een scenario
ontwikkeld worden om de resterende kolencentrales op korte termijn te sluiten. De rol van biomassa
wordt nog belangrijker, wanneer de fossiele grondstoffen in de toekomst zullen verdwijnen. In
‘Havenvisie 2030’ streeft de haven naar een grote uitbreiding richting een BBE in energietransitie en
in grondstoffen. De verwachting is dat er omstreeks 2060 geen fossiele grondstoffen meer in de
haven zullen zijn dat is best snel. Het is nu de tijd om daarop actie te ondernemen.
Biobased economy in de rest van Zuid-Holland
In Zuid-Holland bevinden zich de greenports:
- Westland (glastuinbouw);
- Boskoop (boomkwekerijen);
- Duin- en Bollenstreek (bollenteelt)
Er komen, naast de mainport en greenports, uit de landelijke gebieden en steden in de rest van ZuidHolland lokaal kleine, maar interessante, initiatieven van de grond. Fabricage van bakjes van
tomatenafval uit het Westland en de broodvergister in de stad Rotterdam zijn mooie voorbeelden.
Toekomst Rotterdamse haven
De stromen bestaan anno 2015 nog steeds voor ruim 90% uit fossiele stromen. Hierin komt nog maar
weinig beweging. In Nederland is er in 2013 een Energieakkoord getekend met o.a. als doelstelling
een CO₂-reductie (ten opzichte van 1990) van 14 % in 2020 en 16% in 2023. Het streven is om in 2050
geheel duurzaam te zijn (minimaal 80-95% CO₂-reductie). Nederland loopt nog ver achter en
Rotterdam zou een grote bijdrage kunnen leveren aan deze doelstelling door meer biobased
bedrijven te huisvesten in het havengebied. Bioplastics heeft de interesse van verschillende
stakeholders. Het ‘renewable’ cluster komt echter moeilijk van de grond, een deel van de biomassa
gaat er naar biobrandstoffen, een deel is er voor bijstook en een deel voor de chemie. Subsidies zijn
er slechts voor biobrandstoffen in verband met de bijmengverplichting en voor bijstook in
energiecentrales. De chemiesector in de BBE profiteert hier niet van, er is geen level playing field. Dat
wordt gezien als ‘unfair’ en houdt grote ontwikkelingen tegen. Food en feed nemen een belangrijk
deel van de biomassa in beslag, een grondstof als hout is nog een kleine speler. Het bioraffinage
project ‘Redefinery’ (met hout als grondstof) daarentegen is een serieuze optie voor de 2e
Maasvlakte. Food for Fuel is in het verleden een maatschappelijk discussie geweest en heeft o.a.
geleid tot de huidige duurzaamheidscriteria en een tweede generatie biobrandstoffen. Het wachten
is op een derde generatie bestaande uit (olierijke) algen, maar men verwacht nog geen relevante
resultaten vóór 2020.
Barrières
Er bestaan genoeg ideeën en de technologie is volop in ontwikkeling voor nieuwe innovaties op het
gebied van hernieuwbaar. Men loopt echter tegen een aantal barrières op:
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- verschillende visies met betrekking tot duurzaamheid (geen wettelijke kader voor
reststromen, deze vallen nog onder de afvalwetgeving)
- het aanwenden van de biomassa (waar en hoe);
- investeringen, men wil weten of deze binnen een korte termijn terugverdiend worden;
- beleid van de overheid, door een wisselend beleid weet men vaak niet waar men aan toe is;
- publieke opinie;
- rendement, investeringen dienen binnen korte termijn winstgevend te worden;
- samenwerking d.m.v . een consortium (lastig te vormen)
Het is belangrijk om een duidelijk standpunt in te nemen met betrekking tot voorgaande barrières,
om werkelijk iets van de grond te laten komen, zoals men probeert bij het ‘Redefinery’-project. Een
circulaire economie is het beeld voor de toekomst en wordt verkregen met duurzame biomassa
inclusief duurzame energieën, als zon en wind. Ook het verminderen van het gebruik van energie en
grondstoffen naast recycling zijn belangrijke factoren.
Duurzaamheidseisen en ‘level playing field’
Duurzaamheidscriteria en het cascaderingsprincipe dienen leidend te zijn. De BBE neemt een
belangrijk deel in van de circulaire economie. Duidelijke duurzaamheidscriteria dienen er voor alle
vormen en toepassingen van biomassa te worden opgesteld, nu zijn die er alleen voor
biobrandstoffen en bijstook. Duidelijkheid zorgt ervoor dat er concrete en snelle stappen kunnen
worden gezet richt ontwikkeling en innovatie door bedrijven. Nu valt nog veel biomassa onder de
(verouderde) afvalwetgeving en dat weerhoudt bedrijven deze biomassa te kunnen gebruiken. Er
komen duidelijke verschillen in mening naar voren. Men wil uiteindelijk weten wat kan en wat niet.
Verschillen van mening over biomassa en biobased economy
De verschillen van mening en opvattingen zoals vermeld in de analyses (hoofdstuk 6.2) moeten
worden opgelost. De duidelijk te onderscheiden kampen houden de ontwikkelingen tegen, de
verschillen blijven onderhuids doorleven en zorgen voor irritaties. Het verdient aanbeveling om
duidelijke, breed gedragen oplossingen zo spoedig mogelijk in een nieuwe wetgeving c.q. convenant
vast te leggen. Een nieuwe, belangrijke opdracht voor de Commissie Corbey? De Commissie is met
ingang van 1 januari 2016 beëindigd en heeft in haar bestaan afgevaardigden vanuit de verschillende
stakeholders gehad. Zij was daardoor zeer geschikt om de overheid te adviseren en om obstakels uit
de weg te ruimen. Het zou de mogelijkheden voor de hogere toepassingen voor de chemie
openbreken en sterk bevorderen. Een must want de technologie ontwikkelt zich razendsnel. In de
analyse van ‘Havenvisie 2030’ werd duidelijk dat wet- en regelgeving achterloopt en dit een
bedreiging vormt.

6.6 Aanbevelingen
Rol NMZH
- bemiddelaar en ‘matchmaker’;
- lobbyen richting Overheid;
- informeren grote publiek;
- onbevooroordeeld en geen zwart-wit visie.
De rol van NMZH wordt gezien in de vorm van bemiddelaar en ‘matchmaker’. Het is belangrijk zich
bewust te zijn van elkaars belangen en deze kritisch (geen zwart-wit visie) te bekijken. Er dient
daarna naar mogelijkheden te worden gezocht waarin alle partijen zich kunnen vinden en dat kan
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door onbevooroordeeld naar elkaar te luisteren en te communiceren. Eveneens belangrijk is een
lobbyende taak van NMZH richting de politiek en een informatiebron voor het grote publiek.
NMZH moet het vertrouwen krijgen van alle stakeholders inclusief het grote publiek om succesvol te
kunnen zijn in haar rol.
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7. Bijlagen
Bijlage 1 Tabel Stromen haven Rotterdam
(Bron: https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/overslag-haven-rotterdam-groeit-1
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Bijlage 2 Lignine als grondstof voor de chemische industrie?
Lignine, een veelvoorkomend hoofdbestanddeel van biomassa, kan voor een doorbraak van het
gebruik van biobrandstoffen zorgen. Toch wordt het bestanddeel nog weinig verwerkt in
biogebaseerde chemische producten, zoals bio-ethanol. Als onderdeel van een consortium zoekt
Wageningen UR naar mogelijkheden om de toepasbaarheid van lignine die niet wordt omgezet in
een biobrandstof, te vergroten.
Lignine is na cellulose het meest voorkomende organisch materiaal op aarde. De sterkte van hout
wordt mede bepaald door de lignine die er van nature in voorkomt. Een klein deel van de lignine die
wereldwijd vrijkomt uit papierpulp wordt gebruikt als bindmiddel in cement of als lijm voor
vezelplaten. Het overgebleven deel kan in potentie worden gebruikt als ecovriendelijk alternatief
voor synthetische, op olie gebaseerde lijmen.
Houtproducten
Het project richtte zich allereerst op de vraag hoe geschikt lignine is als emissievrij bindmateriaal
voor houtproducten. Hiervoor hebben de onderzoekers de chemische samenstelling van lignine
verbeterd, met positieve testresultaten als gevolg. Vervolgstap is nu om processen te ontwikkelen
die ertoe leiden dat de chemische industrie de overstap maakt van ecologisch schadelijke
bindmaterialen naar ecovriendelijke materialen zoals lignine.
Chemische productie
Door de complexe chemische structuur van lignine is de doorbraak als duurzaam bestanddeel van
chemische grondstoffen tot nog toe uitgebleven. Onderzoek moet aantonen hoe de chemische
structuur van lignine in elkaar zit. En – aanvullend daarop – hoe de chemische structuur kan worden
afgebroken zodat lignine een volwaardig alternatief wordt voor CO2-schadelijke chemische stoffen.
Dit kan bereikt worden door lignine via bioraffinage zodanig te zuiveren dat de stof in een duurzaam
vervolgproces kan worden afgebroken naar chemische bouwstenen voor groene alternatieven. Denk
bijvoorbeeld aan polycarbonaat of polyurethaan.
Stimulans voor verduurzaming
Slagen de onderzoekers daarin, dan kan dit een enorme stimulans zijn voor de verduurzaming van de
economie. Doordat lignine als restmateriaal ruim voorhanden is, kunnen de productiekosten van
bijvoorbeeld bio-ethanol fors worden beperkt. En dat zorgt er weer voor dat die biologische
brandstof zich sneller kan ontwikkelen tot een volwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen.
(Bron: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Lignine-als-grondstof-voor-de-chemischeindustrie.htm)
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Bijlage 3 YXY-FUELS: lignocellulose en papierresiduen als bruikbare
grondstof voor de productie van biobrandstoffen en biochemicaliën
Project
Met de ontwikkeling van het Avantium YXY-proces uit tweede generatie lignocellulose grondstoffen
wil Wageningen UR Food & Biobased Research, in samenwerking met diverse bedrijven uit de
papierindustrie, warmte, elektriciteit, biobrandstoffen en bouwstenen voor kunststoffen uit
lignocellulose reststromen en papierresiduen realiseren.
Avantium is een chemisch researchbedrijf dat suikers uit biomassa omzet in nuttige producten via de
YXY-technologie. Met dat proces kan men al heel effectief furanen maken uit eerste generatie
biomassastromen zoals suikerbiet of suikerriet. Om de mogelijkheden van de YXY-technologie voor
tweede generatie biomassastromen te onderzoeken is Food & Biobased Research in samenwerking
met Avantium en bedrijven uit de papier-, brandstof- en chemische industrie het YXY-FUELS project
gestart.
Organosolv proces
In het project doen twee bedrijven uit de papierindustrie mee: Smurfit Kappa Roermond en Parenco.
Samen met hen wordt geprobeerd een compleet bioraffinageproces op te zetten op basis van
reststromen uit de papierindustrie. Daarbij zet men het bekende organosolv-proces in, een proces
om houtachtige biomassa om te zetten in verschillende hoogwaardige fracties die weer ingezet
kunnen worden in commerciële producten. Eén van die fracties is cellulose, die kan worden omgezet
in bijvoorbeeld YXY bouwstenen, die als auto- of vliegtuigbrandstof kunnen worden toegepast. Een
andere fractie is lignine, dat veel mogelijke toepassingen kent, waaronder als brandstoftoevoeging,
chemicaliën en bioaromaten.
Lignine expertise
Food & Biobased Research heeft een technologie ontwikkeld en geoctrooieerd rondom de productie
van aromatische bulkchemicaliën uit één van de mogelijke zijstromen van het YXY-proces. Deze
technologie wordt nu doorontwikkeld. De expertise van Food & Biobased Research op het gebied van
lignine karakterisatie en valorisatie is van groot belang voor het YXY-FUELS-project. We ontwikkelen
eigen technologie voor de katalytische depolymerisatie van lignine(fracties) naar phenolische
intermediairen. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met partners brandstofadditieven,
chemicaliën en materialen.
Ontwikkeling commercieel proces
Binnen het project is de hele waardeketen betrokken: van biomassaproducent tot eindproduct.
Iedere partij heeft verschillende doelen, maar een gedeeld aandachtspunt is de ontwikkeling van een
commercieel proces dat vanuit reststromen van de bijvoorbeeld de papierindustrie nuttige
hoogwaardige componenten maakt. Met deze componenten kunnen warmte, elektriciteit,
biobrandstoffen en kunststoffen gerealiseerd worden.
(Bron: http://www.wageningenur.nl/nl/show/YXYFUELS-lignocellulose-en-papierresiduen-alsbruikbare-grondstof-voor-de-productie-van-biobrandstoffen-en-biochemicalien.htm)
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8. Bronnen
(Alle urls zijn zonder datum: z.d.)
www.geerts.be
www.viruda.nl
www.kennislink.nl
www.spaceoffice.nl
www.duurzaambedrijfsleven.nl
http://www.ser.nl/~/media/files/internet/publicaties/overige/2010_2019/2013/energieakkoordduurzame-groei/energieakkoord-duurzame-groei-samenvatting.ashx)
https://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2015/20150313-akkoord-biomassa.aspx
http://www.groenegrondstoffen.nl/downloads/Infosheets/Moonshot4_%20Biomassa%20reststrome
n.pdf
http://www.biobasedeconomy.nl/wat-is-biobasedeconomy/themas/inhoudstoffen/#sthash.CKa716TZ.dpuf
http://www.milieuloket.nl/id/vhurdyxrmmz0/biomassa_en_biobrandstof
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Lignine-als-grondstof-voor-de-chemische-industrie.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/YXYFUELS-lignocellulose-en-papierresiduen-als-bruikbaregrondstof-voor-de-productie-van-biobrandstoffen-en-biochemicalien.htm
http://www.biobasedeconomy.nl/2014/06/21/bioraffinage-in-zuid-holland-financieel-haalbaar/
http:// www.agro-chemie.nl/artikelen/markt-rijp-voor-kleinschalige-bioraffinage-installaties/
https://www.portofrotterdam.com/nl/de-haven/feiten-en-cijfers-over-de-haven
http://www.rppc.nl/over_de_haven/haven_statistieken/
http://jaarverslag.portofrotterdam.com/klant/marktpositie/1299
https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/droge-bulk/agribulk
https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/droge-bulk/biomassa
https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/droge-bulk/industri%C3%ABle-mineralen
https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/natte-bulk
https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/natte-bulk/ruwe-olie
https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/natte-bulk/minerale-olieproducten
https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/natte-bulk/chemicali%C3%ABn
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https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/natte-bulk/plantaardige-oli%C3%ABn-envetten
https://www.portofrotterdam.com/nl/lading-industrie/breakbulk
CEO-overleg Port of Rotterdam,13-11-2015
https://www.portofrotterdam.com/nl/de-haven/havenvisie-2030
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/bioenergie/duurzaamheid-biomassa
http://www.corbey.nl/adviezen/chemie/duurzame-biomassa-in-de-chemiesector/
http://www.corbey.nl/transitie-naar-bio-economie-vraagt-ambitieus-overheidsbeleid/
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/visiedocumentbiobrandstof/%40%40download/pdf_file/150112%2520Visiedocument%2520biomassa%2520KNAW
Het Financieele Dagblad d.d. 2 maart 2015
https://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2015/20150313-akkoord-biomassa.aspx
http://www.biobasedeconomy.nl/2014/06/21/bioraffinage-in-zuid-holland-financieel-haalbaar/
REDEFINERY. Blauwdruk voor ketenintegratie rond bioraffinage, om de transitie naar een Biobased
Economy te versnellen (Biobased Delta, september 2015)
REDEFINERY: Biorefinery Cluster Initiative (Biobased Delta, september 2015)
Interview met Prof. Patricia Osseweijer, TU Delft d.d. 19 augustus 2015
Interview met Mr. Drs. George Brouwer, Biobased Delta Zuid-Holland d.d. 28 augustus 2015
Interview met Dr. Ir. Rop Zoetemeyer, Commissie Corbey, d.d. 2 september 2015
Interview met Marije Groen, Provincie Zuid-Holland d.d. 14 september 2015
Interview met Peter Verschoor, Gemeente Rotterdam d.d. 17 september 2015
Interview met Drs. Harry Croezen, CE Delft d.d. 21 september 2015
Interview met Martijn van Loon, AkzoNobel d.d. 28 september 2015
Interview met Wout Fornara, Indorama d.d. 2 oktober 2015
Interview met Simon Frans de Vries, AVR d.d. 5 oktober 2015
Interview met Marieke Gombault, Natuur & Milieu d.d. 12 oktober 2015
Interview met Nico van Dooren, Havenbedrijf Rotterdam d.d. 16 oktober 2015
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Interview met Marc Koene en Jochem Langeveld, DCMR d.d. 19 oktober 2015
Interview met Prof. Rudy Rabbinge, KNAW d.d. 22 oktober 2015
Interview met Jan Groeneveld en Edwin Kotylak, E.ON d.d. 26 oktober 2015

https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/overslag-haven-rotterdam-groeit-1
http://www.nvdb.org/getattachment/Actualiteit/Europese-Commissie/2014/20150318-ConvenantDuurzaamheidseisen-Biomassa/convenant-duurzaamheid-biomassa.pdf.aspx
NEN/NTA 8080 1 en 2; Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten,
november 2014.
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