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Voorwoord
Het plaatje op het voorblad van een onbekende artiest geeft treffend aan hoe breed het
woord “Bioenergie” geïnterpreteerd moet worden. Of de afgebeelde auto nu rijdt op
duurzaam geproduceerde ethanol, meer geavanceerde brandstoffen of bio-electriciteit
verkregen door bij- en meestook van biomassa of nog anders: een belangrijk gedeelte van
de auto zelf (bumpers, banden, hoedeplanken, etc) is mede geproduceerd uit diezelfde
biomassa. Voor de Nederlandse economie en globale klimaatimpact zijn het energetisch
gebruik en het niet-energetisch gebruik van biomassa beiden van cruciaal belang en in
dezelfde orde van grootte. Het voorliggende Innovatiecontract Bioenergie biedt een
gebalanceerd innovatie pakket aan dat multinationals en MKB van laboratoriumtafel tot
testfaciliteit ondersteunt in binnen- en buitenland. IC Bioenergie bouwt voort op de bewezen
wetenschappelijke en technologische kwaliteit van de Nederlandse publiek-private
samenwerkingen op het gebied van biotechnologie, (thermo)chemische katalyse en
procestechnologie, en bouwt ook mee aan de verdere ontwikkeling daarvan.
IC Bioenergie werkt daarmee het bredere IC Biobased Economy uit voor energetisch en
niet-energetisch gebruik van biomassa, en vormt met de massaal uitgesproken steun van
industrie en kennisinstellingen de omvangrijkste bijdrage daaraan.
De commiterende partijen aan IC Bioenergie realiseren zich dat Nederland alleen ten volle
van de biobased ontwikkeling kan profiteren in een internationale context en met brede
maatschappelijke steun. Die visie is ook onderstreept en uitgewerkt in IC Bioenergie en ik
ben dan ook bijzonder verheugd dat goede en structurele aansluiting is gevonden met de
belangrijke initiatieven vanuit NGO’s, bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Vanuit deze
achtergrond kijkt IC Bioenergie vol vertrouwen naar de respons van de Nederlandse
overheid.
Luuk van der Wielen, TU Delft / BE-Basic
Trekker Innovatiecontract Bioenergie
Delft, 15 february 2012
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Management summary
Innovatiecontract Bioenergie geeft aan en werkt uit welk gedeelte van het cross-sectorale
IC Biobased Economy, gericht is op de Topsector Energie. Uitwerking werd gedragen door
een breed team uit industrie, kennisinstellingen en overheid in samenwerking met vele
anderen vanuit industrie, kennisinstellingen en overheid in een reeks aan kleinere en
grotere (~300 p) sessies in de periode oktober 2011 -februari i 2012.
IC Bioenergie beschrijft een samenhangend pakket van programmalijnen, die in combinatie
een grote bijdrage leveren aan de klimaat-, economische en sociale
duurzaamheidsdoelstellingen van de Topsectoren Energie en Chemie. Het pakket beschrijft
technologie-ontwikkeling die enerzijds het halen van duurzame energie en
klimaatdoelstellingen binnen handbereik laat komen, en anderzijds een langer termijns
portfolio schetst met een hoger risico dat de economische haalbaarheid van grootschalig
energetische en niet-energetisch biomassagebruik vergroot. De 7 programma lijnen zijn:
(1) hoogwaardige energiedragers, (2) hoge percentages bij- en meestook, (3) productie van
geavanceerde transportbrandstoffen, (4) bioraffinage , (5) chemische en biotechnologische
conversietechnologie, (6) aquatische biomassa en de (7) maatschappelijk dimensie.
TKI Bioenergie denkt vanuit marktkansen, en faciliteert (consortia van) bedrijven en
universiteiten om technologieën op relevante (pilot) schaal te ontwikkelen, testen en
demonstreren (Pilot Facilities & Programma’s PFP’s). TKI Bioenergie bundelt de
onderliggende wetenschappelijk en technologische vragen die door een drietal bewezen
precompetitieve publiek-private samenwerkingen (PPS-en T-CatchBio, BE-Basic en ISPT)
worden uitgewerkt, elk op hun eigen expertisegebied of juist op hun grensvlakken. De
maatschappelijke dimensie (programmalijn 7) is geïntegreerd in de 6 programmalijnen. De
PPS-en en PFP’s kunnen in praktijk aan meerdere programmalijnen bijdragen, zodat
dynamisch portfoliomanagement mogelijk is. TKI Bioenergie biedt de mogelijkheid om het
technologie-portfolio verder te ontwikkelen. TKI Bioenergie biedt aan de partners op
professionele wijze de mogelijkheid tot toe- of uit- te treden met oog op vertrouwelijkheid,
IP en ander eigendom en andere verantwoordelijkheden. De bouwstenen waaraan de
diverse partners zich gecommitteerd hebben zijn beschreven in zogenaamde Term Sheets
die doelstellingen, partners en hun bijdragen, programmafasering en andere elementen
vastleggen voor uitvoering of verdere ontwikkeling (afhankelijk stadium van de bouwsteen).
Voor veelbelovende initiatieven die nog geen concrete commitment kennen, is de
zogenaamde Pijplijn of Longlist opgesteld zodat de ontwikkeling ruim op tijd op het netvlies
van TKI Bioenergie verschijnt.
De wetenschappelijke kwaliteit van de precompetitieve PPS-en die in TKI Bioenergie een
vergroot gedeelte funderend onderzoek zullen omvatten wordt geborgd door de best
practices die parallel lopen met vergelijkbare beoordelingsprocedures door NWO en
geharmoniseerd worden op TKI niveau (TKI Biobased, Energie en Chemie trekken
gezamenlijk op).
Duurzaamheid is een leidende randvoorwaarde in TKI Bioenergie in portfolioformulering, uitvoering en –bijsturing. Binnen TKI Bioenergie wordt gewerkt aan wetenschappelijke
onderbouwing en praktische aspecten van duurzaamheid binnen en buiten de Nederlandse
grenzen. Programmalijn 7 (Economie, Beleid, Duurzaamheid) ondersteunt de implementatie
van de activiteiten van o.a. het Manifest BioBased Economy, de Cie Corbey en Green Deals
en garandeert tevens de coördinatie en voortgang van reeds bestaande activiteiten voor het
verbeteren van duurzaamheid, economische performance, stakeholder relaties en (publieke)
communicatie. Het levert advies voor beleid en wet- en regelgeving die duurzaamheid,
‘quality of life’ en economische activiteit bevordert. Naast marktontwikkeling voor biobased
products en processes en het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor
duurzaamheid en de biobased economy streeft het programma een concrete uitwerking van
de duurzaamheids criteria na in nauwe aansluiting bij bestaande en in ontwikkeling zijnde
internationale regelgeving in een internationale context. Het programma wordt ondersteund
door een brede vertegenwoordiging van de energie en chemische industrie, relevante

4

onderzoeksgroepen van kennisinstellingen, diverse overheden en diverse NGOs met
aansluiting op relevante internationale ontwikkelingen.

IC Bioenergie draagt, onder voorwaarden, in samenhang en in potentie langs
verschillende routes bij tot een aandeel van circa 25% renewable energy (ruim
800 PJ/jaar) en CO2-emissiereductie (56 Mton CO2e/jaar), alsmede tot 4 a 5%
bijdrage aan het Nederlandse Bruto Nationaal Product overeenkomend met een
bedrag tot circa € 20 miljard per jaar.

Bovenstaande resultaten uit de Macro-economische Verkenning1 naar de impact van de
Biobased Economy voor Nederland uit 2008 en latere discussies in de High Level Stuurgroep
BBE geven het grote belang van het internationale veld aan: biomassa-importen en
internationale investeringen waaronder technologie-exporten (“Bio-NL Inside”) zijn beide
cruciaal voor maximalisering van economische, duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen.
TKI Bioenergie sluit aan bij de Internationaliseringsagenda van Topsector Energie en
Chemie met verschillende strategieën voor de multinationals, die veelal zelf de weg kennen,
en het MKB, die soms meer steun nodig hebben. Naast de reguliere mogelijkheden van de
overheid (ambassade/consulaten, innovatie attaches, NFIA), wil TKI Bioenergie op een paar
strategisch gekozen posities in Europa (oa NRW/Duitsland), Zuid-Amerika (Brazilie) en Azie
(oa Maleisie) ondersteuning bieden door het geschiktmaken van Nederlandse technologie
voor die regionale omstandigheden, proactief links leggen naar belangrijke regionale
industriële en academische spelers via gezamelijke positionering en toegang geven tot
geschikte (pilot) infrastructuur met de nadruk op het MKB.
De industriële en kennispartners alsmede de NGO’s betrokken bij TKI Bioenergie laten een
enorme bereidheid tot investeren zien, met een omvangrijk portfolio aan concrete
programma’s in de PPS-en en PFP’s van circa 1.1 miljard euro en een goedgevulde Pijplijn of
Longlist met initiatieven van een vergelijkbaar potentieel die voor de aankomende rondes
worden uitgewerkt. Onderstaande tabel geeft een compact overzicht van aantallen partners,
hun achtergrond, commitments, vraag aan de overheid en Pijplijn.

Belangrijkste kentallen van TKI Bioenergie
Deelnemende bedrijven
waarvan MKB
Deelnemende kennisinstituten
Toegezegde bijdragen bedrijven
Gevraagde overheidsbijdrage topsector energie 2012-2016
Totaal budget periode 2012-2016
Aandeel DE (2030)
CO2-reductie (2030)
Bijdrage BNP
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Uitgevoerd onder auspicien van Platform Groene Grondstoffen
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120
50
25
€ 0,5 miljard
€ 0,27 miljard
€ 1,1 miljard
25% of 800 PJ / jaar
56 Mton / jaar
€ 7 - € 20 miljard / jaar
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1 Biobased kansen voor energie, chemie en andere maatschappelijke sectoren

Bioenergie + Biochemicals = Biorenewables.
Bioenergie definiëren we hier als dat deel van de procesindustrie dat biomassa inzet als
grondstof voor vaste, vloeibare en gasvormige energiedragers, alsmede voor de productie
van warmte, kracht en electriciteit. Dit is nauw verwant –om redenen die we later verder
belichten- aan de Chemie, waar biobased grondstoffen ook omgezet worden in een biobased
product, al dan niet met inzet van bioenergie. Gegeven de noodzaak om waarde toe te
voegen aan zowel alle energie als aan alle massa die met biobased grondstoffen meekomt,
alsmede aan de onderliggende (bio)raffinage en conversieprocessen en de energetische
component van biomassaproductie (via bv bemesting en landbewerking), moet Bioenergie
in een brede context worden beschouwd. Er is geen scherpe grens tussen energie en
chemie: methanol is een motor- of ‘fuel cell’ brandstof, maar ook een grondstof voor
harsen. Dus IC Bioenergie omvat daarom ook niet-energetische (chemische of materiaal-)
toepassingen (“Biochemicals”). Daarom spreken we bij voorkeur over TKI Biorenewables,
maar conformeren ons voor dit moment aan de titel Bioenergie.
Energie en Chemie wereldwijd en in Nederland. Nederland heeft zeer sterke energieen chemische sectoren met grote multinationale spelers, zoals RWE-Essent, Nuon,
Electrabel, AkzoNobel, Dow Chemical, DSM, SABIC, Shell, en anderen. Daarnaast kent de
sector ook een groot aantal MKB bedrijven, zoals Avantium, BTG, BDS, BioClear, BIRD
Engineering en anderen. Deze bedrijfstakken maken nu hoofdzakelijk gebruik van fossiele
grondstoffen als ruwe olie, steenkool en aardgas zowel voor hun energiebehoefte als nietenergetische (chemische) grondstof. Wereldwijd zijn fossiele grondstoffen (420 EJ per jaar)
voor ca. 98% bestemd voor energiedoeleinden en slechts 2% voor chemie en materialen.
Van deze 98 % is weer 40% bestemd voor de elektriciteitsproductie; andere belangrijke
verbruikers zijn de oliesector voor de productie van transport brandstoffen en de gebouwde
omgeving en de industrie voor decentrale warmtevoorziening. Voor Nederland liggen deze
getallen wat anders: het energetische verbruik en de niet-energetische (chemische)
aanwending van fossiele grondstoffen zijn elk circa 1/6 van het Nederlandse energiegebruik
(gezamenlijk circa 1000 PJ / jaar of 30% van het Nederlandse energiegebruik).
Grondstoffen van fossiele oorsprong kunnen we in principe vervangen door biomassa; en:
door de sterk ontwikkelde integratie van chemische en energetische sectoren in Nederland
dient de transitie naar duurzame, biobased productie ook geïntegreerd te worden aangepakt
waarbij een hogere economische en duurzame winst behaald kan worden.
Het wereldverbruik aan biomassa (afgezien van Food&Feed, Construction wood en Fire
wood) van 56 EJ wordt voor ongeveer 89% gebruikt voor energiedoeleinden en 11 % voor
industriële doeleinden, dat laatste voornamelijk voor paper & pulp. Tot 2030 verwacht het
IEA2 een groei van het verbruik voor energiedoeleinden van fossiele en biobased
grondstoffen met respectievelijk 120 EJ (van 420 EJ → 540 EJ), en 16 EJ (van 56 EJ →72
EJ), terwijl het de groei van overige duurzame bronnen op ca. 30 EJ (van 38 naar 67 EJ in
2030) inschat. Kortom, “Biobased” is een belangrijke sleutel tot de wereldwijde, duurzame
innovatie met betrekking tot energie en chemie.
Opbrengsten en kosten van (de transformatie naar) biorenewables
De opbrengsten van biorenewables voor de Nederlandse economie zijn in potentie
aanzienlijk, zoals weergegeven in de Macro-economische Verkenning van de Impact van de
Biobased Economy voor Nederland van 2008-9, uitgevoerd onder auspiciën van het Platform
Groene Grondstoffen. In deze studie en de daaraan voorafgaande rapporten van het
Platform Groene Grondstoffen is veel aandacht geschonken aan de kwantitatieve
voorspelling en samenhang van economische en klimaat effecten. Vier scenario’s zijn
bekeken met als extremen het ‘LowTech-Nationale’ scenario en het ‘HighTechInternationale’ scenario.
2
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Bij het eerste scenario is ingezet op de op dit moment beschikbare technologieën (met
name directe bij- en meestook voor elektriciteitsopwekking en eerste generatie biofuels) en
grondstoffen van eigen of Europese bodem. In het ‘HighTech-Internationale’ scenario wordt
het biobased grondstofpotentieel verruimd door importen van (voorbewerkte) lignocellulose
biomassa dat verder wordt omgezet via nieuw te ontwikkelen bioraffinage- en
conversietechnologieën tot elektriciteit, warmte en simpele biofuels in combinatie met
hoogwaardige chemicaliën, bouwstenen voor materialen en advanced biofuels. De
toegevoegde waardes voor de verschillende klassen van biochemicals, biofuels en
bioenergie zijn zeer verschillend, waarbij een gebalanceerd en geïntegreerd portfolio tot
goed-sluitende business cases kan leiden - afhankelijk van de ontwikkeling van de prijzen
van ruwe olie, aardgas en steenkool – echter met een sterk verbeterde klimaatimpact t.o.v.
de huidige fossiele infrastructuur.

(advanced)
(advanced)liquid
liquidfuels
fuels
biogas
biogas/ /simple
simplefuels
fuels
solid
solidfuels
fuels(pellets
(pellets1.0
1.0>>2.0)
2.0)

portfolio of biobased products
ton biomass*

chemicals

cellulosics

X

materials

100 - 250

feed/food

100 - 250

fuels

nutrients

biorefinery (C,E)
thermal conversion (E)
chem/cat conversion (C,E)
indus/env. biotech (C,E,A)

100 - 250

0

power

50 -100

heat

50 -100

fertiliser

agro-forestry (A&F)

250 - 1000

byprocess eng. (C,E)

10X larger
volume

lignin
protein

science & techn. fields

added € /ton biomass (eq)*

feed/food (A, E)
chem’s/materials (C, E)
fuel efficiency (E,M)
power & heat (E)

5 - 20

services

??

*eq: domestic, imports, derivatives (estim, McK)

socio-econ./ecologics** (all)
+
now € 130-180 mio/yr
(50 % gov, 25 % private)

Schematisch overzicht van toegevoegde waarde /ton biomassa
In de figuur zijn die verschillende productcategorieën gerangschikt naar toegevoegde
waarde per ton biobased-grondstof. De stippellijn tussen ‘fuels’ en ‘power’ geeft aan dat het
omslagpunt van onrendabel naar rendabel ruwweg ligt bij de huidige olie-, gas- en
kolenprijzen. Tevens is in deze figuur aangegeven welk pakket technologieën ontwikkeld
dient te worden om het HighTech- scenario ook mogelijk te maken. Daaraan wordt op dit
moment gemiddeld € 130-180 miljoen per jaar uitgegeven. Samenwerking tussen industrie
en kennisinstellingen heeft geleid tot een aantal slagvaardige en goedlopende publiekprivate
partnerships zoals BE-Basic/Kluyver Center, CatchBio, ISPT, DPI/BPM, en GTI’s – dit vormt
de basis van waarop TKI Bioenergie voortbouwt.
Gegeven de noodzaak voor een duurzame energievoorziening met gereduceerde
klimaateffecten en ook om duurzame biobased energie productie (bij- en meestook, biogas,
biobrandstoffen) op een concurrerende wijze in de Nederlandse economie te integreren, is
de uitdaging aanzienlijk en de noodzaak van verdere, samenhangende wetenschap- en
technologieontwikkeling evident.
De scenario’s laten geheel verschillende effecten op BNP en op reductie van broeikasgassen
( Green House Gasses, GHG) zien. Onderstaand figuur schetst die verschillen langs een
horizontale as van biomassabeschikbaarheid, en een verticale as van gemiddelde
toegevoegde waarde van de productmix.
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1000
target € 20 bn/yr
(incl indirect: 4-5% GDP)
Internat HighTech
Chem’
Chem’s, fuels & € 5-7 bn/yr
materials
200

2030

added value
€/ton

€ 2-3 bn/yr 2020

100
€ 2-3 bn/yr
€ 1-2 bn/yr
2010
0
0

56 (25 %)

- CO2e
Mton/yr
30

National LowTech
EU & electricity focus
todays technology

8 (4 %)

2030
domestic
production

biomass (eq)
Mton/yr

50

0
100

NL chemistry 2010: € 13 bn GDP (3%) / € 47 bn sales / 20% export ;
NL energy € 11.2 bn GDP (2.2%) / € 30 bn sales

Overzicht van macro-economische en klimaat impact van BBE
Op de horizontale as is tevens aangegeven hoeveel de in Nederland geteelde biomassa
(‘domestic production’) kan bijdragen aan de realisatie van deze scenario’s. Die bijdrage
varieert tussen de circa 10 (LowTech) en 20 (HighTech) miljoen ton op jaarbasis. Het is
duidelijk dat substantiële biomassa-importen nodig zijn zowel voor een significante BNP
bijdrage (€ 2-3 miljard voor LowTech, en € 5-7 miljard voor HighTech), als voor een
belangrijke GHG-emissiereductie (tot circa 25% in het HighTech-International Scenario)3.
Dit alles moet worden gezien in het perspectief van de huidige € 13 miljard (3%) en € 11.2
miljard (2.2%) die de Chemie (sales € 47 miljard) en Energie (sales € 41 miljard) sectoren
nu aan het BNP bijdragen. In de High-Level Stuurgroep BBE is tevens gekeken naar
mogelijkheden om het BBE-effect verder te verhogen tot circa € 20 miljard per jaar door:
ontwikkeling van een wereldwijde biobased service sector; co-development met in
Nederland ontwikkelde technologie in biomassarijke landen in Zuidoost Azië en ZuidAmerika; internationale co-investments; en effecten van de Duitse, Franse en Belgische
chemische en energie-industrie die op biorenewables aan het omschakelen is.
De verdienmogelijkheden voor bioenergie in een integraal biorenewables
productenpakket zijn groot maar alleen in goede samenwerking van sectoren
tussen verschillende spelers langs de biomassawaardeketen: Agro – Food –
Chemie – Papier/Karton - Energie.
Dit punt wordt verder uitgewerkt in onderstaand plaatje, dat aangeeft hoeveel waarde (bij
benadering) wordt toegevoegd in euro per ton biomassa van veld, via halffabrikaat naar
eindproduct. Dit plaatje beoogt duidelijk te maken dat bioraffinage nodig is om van ruwe of
minimaal bewerkte biomassa voldoende waarde te creëren om een gedeelte van de
bioenergetische producten (electriciteit en warmte) op termijn ook zonder subsidie (SDE of
feed-in tariffs) mogelijk te maken, in het perspectief van de huidige prijzen van fossiele
bronnen (olie, gas, kolen).

3

Macro-economische Verkenning van de Impact van de Biobased Economy voor Nederland van 2008-9,
uitgevoerd onder auspicien van het Platform Groene Grondstoffen
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added value
€/ton
1000

100

biorefining to
economic
uneconomic
depending on
fossil price

HCH+lignine
€ 250-500/ton
Pellets
€ 120 /ton

Raw bm
€ 50/ton

Chem’s
€ 1000/ton
Fuels
€ 100-250/ton
Power
€ 100/ton
covered by subsidy
(SDE, feed-in tariff)
10

10
Ruwe
biomassa

halffabrikaat

Biobased
product

Schematisch overzicht van toegevoegde waarde van grondstof tot eindproduct
Bovenstaand figuur schetst hoeveel waarde ruwweg aan biomassa van ruwe grondstof via
bioraffinage tot halffabrikaten (pellets of bioraffinageproducten) tot conversie tot
eindproducten wordt toegevoegd. De grens tussen winstgevend (economic) en verlieslijdend
is aangegeven met een stippellijn. Het kopieerbare en schaalbare concept van Bioraffinage
(bv splitsing in hydrolysaatsuikers HCH en lignine) als aangegeven en conversie van een
gedeelte van de grondstof naar een hoger toegevoegde-waarde segment is daarbij cruciaal.
Samenwerking in R&D en commercie van biobased energie- en chemiesectoren (jointventure, co-investment) is een vereiste voor het opzetten en realiseren van een
verdienmodel met minder of geen subsidie.
Rekenvoorbeeld voor 1000 ton lignocellulose biomassa die bestaat gemiddeld uit 60%
suikers, 20% lignine, 10% eiwitten en 10% nutrienten. De biomassa kan in zijn geheel
worden omgezet in electriciteit (toegevoegde waarde ca € 100/ton biomassa), maar dat kan
ook beperkt blijven tot de lignine alleen. De rest kan dan tot een product portfolio met
meerwaarde worden omgezet: (suikers of fuel € 250/ton; eiwitten 250/ton, nutrienten €
20/ton).
Toepassing
Ruwe biomassa →electriciteit
Suikers → chemicals
Lignine →electriciteit
eiwitten→ food / feed
Nutrienten → mest

Massa (ton)
1000
600
200
100
100

Prijs (€/ton)
100
250
100
250
20

Totaal (€)
150 000
20 000
25 000
2 000
197 000

Totaal (€)
100 000

100 000

De toegevoegde waarde van het hoger waarde portfolio in dit voorbeeld is het dubbele van
dat directe omzetting in electriciteit alleen.

IC Bioenergie draagt, onder voorwaarden, in samenhang en in potentie langs
verschillende routes bij tot een aandeel van circa 25% renewable energy (ruim
800 PJ/jaar) en CO2-emissiereductie (56 Mton CO2e/jaar), alsmede tot 4 a 5%
bijdrage aan het Nederlandse Bruto Nationaal Product overeenkomend met een
bedrag van tot circa € 20 miljard per jaar.
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Cruciale rol voor integratie van duurzame bio-energie en biochemie.
In de ontwikkeling van de biobased economy, speelt “Bioenergie” in brede zin een sleutelrol
als:
(1) aanjager / mobilisator van biomassastromen,
(2) integraal onderdeel van biocascadering en bioraffinageconcepten,
(3) parallelle gebruik van biomassa voor energetische en niet-energetische toepassingen,
waarbij de massastromen in de energiesector tenminste een orde groter zijn dan in de
chemiesector. De uitdaging is om ook aanvullende alternatieven en rendabele nietenergetische toepassingen te ontwikkelen voor een volledige verwaarding van alle biobased
koolstof.
Op dit moment is grootschalige inzet van biomassa met name in de elektriciteit- (en
warmte-) sector technisch uitdagend (zie kader omtrent Grootschalige biomassa meestoken
vergt omvangrijke innovatie) maar mogelijk, echter tengevolge van de heersende fossiele
en biomassa prijzen (~ € 5/GJ of € 75/ton) zonder subsidie niet economisch rendabel.
Daarom is de ontwikkeling van cascadering en bioraffinage noodzakelijk om tot
daadwerkelijk economisch rendabele systemen zonder subsidie te komen. Met de verdere
integratie met hoogwaardiger toepassingen (waarschijnlijk eerst transportbrandstoffen,
gevolgd door chemie en fijnchemie) zal de inzet van biomassa voor energietoepassingen
verschuiven naar laagwaardiger biomassastromen (< € 3/GJ of € 45/ton) en
bioraffinagereststromen. Hierdoor kan de totale bijdrage aan het Bruto Nationaal Product en
aan de GHG-emissie reductie verder groeien.
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Grootschalig biomassa meestoken vergt omvangrijke innovatie: Case Essent Amer 9
In de eerste jaren van deze eeuw is Essent begonnen met het direct meestoken van secundaire
brandstoffen met de basisbrandstof kolen in Amercentrale 9. Na verschillende tests en langere
testperioden is aan een externe firma opdracht gegeven tot het ombouwen van eerst één en later een
tweede kolenmolen tot biomassamolen. Daarmee werd in twee stappen een situatie bereikt waarin op
vrij grote schaal (tot wel 36 % op massabasis) biomassa kon worden meegestookt. Dit was – en is – een
primeur in de energiewereld. Zeker als men bedenkt dat dit gebeurt zonder vermogensverlies en met
nagenoeg hetzelfde hoge omzettingsrendement als met de oorspronkelijke brandstof kolen. Bovendien
bleven de emissies van schadelijke stoffen op hetzelfde zeer lage niveau en bleef de hoge kwaliteit van
de reststoffen behouden.
Maar de introductie van deze nieuwe technologie verliep niet zonder problemen. Veel van deze
moeilijkheden konden tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering of door kleine aanpassingen worden opgelost.
Echter, na enkele jaren bleek dat een aantal problemen zeer hardnekkig was en structureel van aard,
met name toen tijdens een stilstand bij een inspectie van de ketel bleek dat deze sterk was aangetast
door versnelde corrosie. Andere problemen waren: lokale oververhitting, biologische activiteit in het
bodemassysteem en nagloeiende en sinterende as in het laatste deel van de ketel, hetgeen tot
verstopping leidde.
Duidelijk was dat het op deze grote schaal meestoken van biomassa op deze wijze niet voortgezet kon
worden. Na reparatie van de ketel werd in 2006 dan ook een project gestart (‘BioFit’) dat gericht was
op een fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van de vastgestelde problemen en op het structureel
oplossen daarvan.
Essent heeft dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject bijna volledig in eigen beheer uitgevoerd. Naast
laboratoriumproeven werden daarbij ook veel testen uitgevoerd met de ketel op volle schaal. Het project
leverde uiteindelijk een regelmethodiek op waarmee de installatie met de volledige hoeveelheid
biomassa kan worden gestookt zonder dat ontoelaatbare condities optreden en waarbij de integriteit van
de ketel gewaarborgd is. Ook de aspecten veiligheid, emissies en kwaliteit van de restproducten zijn
daarmee goed beheersbaar. De ontwikkelde methodiek is door Essent geoctrooieerd : ‘Werkwijze voor
het verbranden van een tweede vaste brandstof in combinatie met een vaste brandstof’,
aanvraagnummer 2001797, ingediend 14 juli 2008. Het octrooi is toegekend op 18 januari 2010.
Door toepassing van de techniek is Essent in staat veilig en verantwoord grote hoeveelheden biomassa
in Amercentrale 9 mee te stoken. Het gemiddelde meestookpercentage bedraagt momenteel ca. 35%.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat Essent door eigen innovatie een technisch onrijpe
meestookinstallatie voor biomassa heeft ontwikkeld tot een betrouwbare, commercieel inzetbare
installatie waarmee sindsdien grote hoeveelheden biomassa zijn ingezet voor de opwekking van
elektriciteit en warmte.

Biomassa-aanvoer bij Amer 9
Innovatie op het gebied van biomassa meestoken is een must voor Nederland
In de Green Deal die onlangs tussen de regering en het bedrijfsleven is gesloten is afgesproken dat de
biomassa-inzet
in
Nederlandse
kolencentrales
het
belangrijkste
instrument
is
om
de
duurzaamheidsdoelstellingen voor het jaar 2020 te kunnen realiseren. Naar huidige inzichten zal dit
neerkomen op een gemiddelde biomassa inzet van minimaal 35 % (op energiebasis), oplopend naar
50% in specifieke gevallen. Om dit percentage verantwoord te laten toenemen is het noodzakelijk om
(1) verdere verhoging van het percentage biomassa tot 50% te ontwikkelen, (2) andere biomassa
brandstoffen dan hout met specifieke eigenschappen voor gebruik te ontsluiten (logistiek, malen,
verbranding, vervuiling, as, etc) en (3) vertaling te realiseren naar de diverse bestaande en nieuw
ontwikkelde ketel- en steenkooltechnologieen. Als men bedenkt dat de Nederlandse doelstellingen voor
duurzame electriciteit en warmte in 2020 absoluut onhaalbaar zijn als de genoemde hoeveelheid
biomassa niet zou worden meegestookt dan wordt duidelijk dat innovatie voor Nederland een absolute
must is.
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Biomassamarkt: duurzaamheid, logistiek en internationale dimensie
Ontwikkeling van de benodigde biomassamarkt kent een drietal belangrijke uitdagingen,
namelijk op het gebied van (1) duurzaamheid, (2) seizoensfluctuatie en opslag/transport,
en (3) de internationale dimensie.
1 Duurzaamheid is een keiharde randvoorwaarde voor voortgang, zowel met betrekking
tot de energetische als de niet-energetische (chemische) inzet van biomassa. Daarom heeft
de energiesector meegewerkt aan de NTA8080 en is vertegenwoordigd in de Commissie
Corbey. De Europese energiesector zou graag zien dat er bindende Europese criteria worden
vastgelegd, gebaseerd op de REDD/NTA8080. De chemiesector heeft zich op dit moment
nog nauwelijks over dergelijke criteria gebogen. Vanwege de afwezigheid van bindende
criteria heeft Essent, om de duurzaamheid van de "groene stroom" te garanderen, in 2002
het Green Gold Label ontwikkeld, dat kijkt naar de gehele biomassaketen4. Verder hebben
zes grote energiebedrijven de krachten gebundeld in het International Woodpellets Buyers
Platform (IWBP).
De eerste stappen zijn dus gezet, maar er is een dringende behoefte zowel van industrie als
overheden tot verder wetenschappelijk inzicht in duurzaamheidcriteria, koppeling met
(indirecte) verandering in landgebruik, grootschaligheid versus ‘distributed manufacturing’,
macro-economische effecten, biodiversiteit en watergebruik, inkomensverdeling en andere
sociale aspecten. Dergelijke maatschappelijke effecten zijn apart geadresseerd in het
betreffende Term Sheet.
2 Biomassalogistiek kenmerkt zich door een sterk fluctuerend aanbod over de seizoenen
en een beperkte houdbaarheid van ruwe biomassa. Een bijkomend serieus probleem is dat
directe bij- en meestook aanloopt tegen de betrekkelijk hoge kosten van ruwe of minimaal
bewerkte biomassa (houtpellets etc) en een nog beperkt ontwikkelde markt voor deze
grondstoffen. In technologische zin betekent dit dat biomassa aan de bron opgewerkt dient
te worden tot halffabricaten, die compatibeler zijn met de reguliere logistiek en een
gemiddeld hogere waarde aan biomassa toevoegen. Dat kunnen in eerste instantie meer
geconcentreerde bio-energiedragers zijn, maar deze ontwikkeling zal doorgroeien naar
verder bewerkte tussenproducten (hydrolysaatsuikers of ethanol, lignine en eiwitten). Voor
deze halffabricaten zal zich een commodity markt moeten ontwikkelen. Ze moeten zich ook
zoveel mogelijk in bestaande logistieke systemen en conversieprocessen voegen. Hiermee
ontstaat de noodzakelijke ontkoppeling van het seizoenfluctuerende biomassa-aanbod en
gebruik in plaats, tijd en schaalgrootte.
3 Internationale dimensie. Gegeven de noodzaak tot biomassa-importen betekent dit dat
internationale samenwerking met betrekking tot technologie-(co-)ontwikkeling, -toepassing
en ook co-investment een belangrijke randvoorwaarde is voor een succesvolle biobased
ontwikkeling. De internationale context is daarbij leidend zoals bijvoorbeeld onlangs
geobserveerd in de ontwikkeling van de Maleisische National Biomass Strategy5 en in de
Braziliaanse Ethanol36 agenda waar sommige Nederlandse partijen nauw bij betrokken zijn
en waren. Het wordt steeds duidelijker dat ‘biomassa resource’ landen zoals Brazilië en
Maleisië zich bewuster worden van het feit dat vraag naar biomassa bv als pellets voor bijen meestook met name gedreven wordt door Europese subsidieregimes, en dat zonder deze
subsidies deze bijstook feitelijk economisch onhaalbaar is in het perspectief van de fossiele
energiebronnen als kolen en gas, en dus dat een investering in de fabricage van pellets een
groot risico met zich meeneemt. Daarnaast wil men in het land van herkomst, in
tegenstelling tot andere (food) exportstromen, aanzienlijk meer waarde toevoegen aan
reststromen uit de huidige landbouwproductie. Tot slot wordt het pijnlijk duidelijk dat
ongebreidelde biomassa-exporten leiden tot uitputting van de productiesystemen
(nutriëntexport etc), zelfs al is de productie zelf zo duurzaam mogelijk volgens de huidige
standaarden ingezet. Ketensluiting met betrekking tot nutriënten, water en organisch
4

5
6

Wereldwijde systemen als FSC, PEFC, SFI bosbouw en CSA, zijn binnen GGL geaccepteerde systemen.

http://www.be-basic.org/news-center.html
http://www.fapesp.br/en/6510
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koolstof moet plaatsvinden zo dicht mogelijk bij de bron – voor het opzetten van
biomassaketens en markten is dit een belangrijk gegeven. Dat wijst op meer
gedistribueerde, kleinschaliger productiesystemen (community-based, distributed
manufacturing) tenminste voor een gedeelte van de productieketen. Dat staat in een schril
contrast met het feit dat meer dan de helft van de mensheid in/om steden woont (zoals in
Nederland), en afhankelijk is van grootschalig geproduceerde bioenergie. Goed inzicht in
maatschappelijke vraagstellingen is belangrijk en die vragen beperken zich niet tot de
grenzen van Nederland. In de aangesloten PPS-en zoals in BE-Basic wordt hier reeds
aandacht aan besteed waarbij een nauwe samenwerking tussen de maatschappelijke en
technologie programma’s en internationale partners is ingezet. Deze strategie kan en moet
verder ondersteund worden in dit programma, zoals is aangegeven in Hoofdstuk 4
Valorisatie en Internationalisering.

Conclusies:
1. Duurzaamheid is een keiharde randvoorwaarde, en de ontwikkeling van
kosteneffectieve garantie van duurzaamheid (bv via certificering) en bijbehorende
regelgeving staat nog geheel en al in de kinderschoenen.
2. Een sterke internationale oriëntatie is cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van
biobased energie en chemie, gegeven de open Nederlandse economie. In feite betekent dit
een flinke uitbreiding ten opzichte van de huidige biomassa-importen voor food en feed
(circa 40 miljoen ton op jaarbasis).
3. (Internationale) marktontwikkeling van duurzame en voorbewerkte
biomassahalffabricaten als houtpellets of andere vaste, gestabiliseerde biobrandstofvormen,
maar ook van biomassaderivaten zoals ethanol, hydrolysaatsuikers, lignine en eiwitten is
eveneens van doorslaggevend belang.
4. Technologieontwikkeling voor bioraffinage en conversie tot een portfolio van producten
met voldoende hoge toegevoegde waarde (energiedragers in combinatie met chemicaliën,
materialen, en andere componenten) is cruciaal om kosteneffectief en concurrerend te
produceren; voor robuuste, kostenefficiënte bio-energietoepassingen moet dat zoveel
mogelijk geschieden uit reststromen uit de (constructie) houtindustrie, de papier- en
pulpindustrie en uit agrarische reststromen.
5. Vanuit de klimaatoptiek is een combinatie noodzakelijk van energiesector met een groot
volume en een cumulatieve markt voor hoogwaardige chemische en nog te ontwikkelen
andere toepassingen zoals (constructie/bouw) materialen, composieten en biocement.
6. Internationale samenwerking moet garanderen dat voldoende aandacht is voor de
ontwikkeling van effectieve nutriënt recycling om te voorkomen dat de bodem kwaliteit op
peil blijft en N, P en K stromen uit balans raken en uitputten in de effectieve biomassa
productie landen. Dit vergt onder meer een kritische evaluatie van subsidie en regelgevings
richtlijnen.
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“Bio-NL Inside” (1) – Nederlandse bioenergie-technologie als exportproduct.
De ontwikkeling van de succesvolle lignocellulose ethanoltechnologie vanuit de pre-competitieve
PPS-en BE-Basic / Kluyver Centre maakt Nederlandse industrie leidend op wereldschaal. De
ontwikkeling is getest in de Bioprocess Pilot Facility en is een uitstekend voorbeeld van de
slagkracht van het voorgestelde innovatiesysteem voor TKI Bioenergie. Daarnaast trekt de
bewezen kwaliteit ook spelers van wereldformaat naar Nederland zoals Amyris, die onlangs
toetrad als nieuwe BE-Basic partner. Quotes uit de volgende twee persberichten laten het succes
van “NL Inside” zien, waarbij de door TUD/DSM ontwikkelde ethanoltechnologie het hart vormt
van de industriële uitrol door de DSM-POET combinatie.
“Persbericht 22/2/2011 TU Delft licenseert duurzame ethanoltechnologie aan DSM
De TU Delft en het Kluyver Centre hebben een nieuw ontwikkelde technologie voor efficiënte
productie van bioethanol uit landbouwafval gelicenseerd aan Life Sciences en Material Sciences
bedrijf DSM. Als onderdeel van de licentieovereenkomst investeert DSM in vervolgonderzoek aan
de TU Delft. TU Delft onderzoekers realiseerden in 2009 met het inbouwen van één bacterie-gen
in gist belangrijke verbeteringen in de productie van ethanol uit afvalproducten. De
gemodificeerde gist produceert meer ethanol en minder bijproducten. DSM streeft een verdere
productieverbetering na met het inbouwen van dit concept in zijn ''advanced'' gist voor de
productie van tweede-generatie biobrandstoffen uit landbouwafval. Hoogleraar Industriële
Microbiologie TU Delft, Jack Pronk: "… Het is fantastisch om nu, samen met DSM, op weg te
gaan naar grootschalige industriële toepassing van deze vinding." …. Piet van Egmond, R&D
programmaleider bij DSM. "Als de gist onder praktijkomstandigheden net zo goed blijft presteren
als in de proeven op de TU Delft, is de doorbraak van tweede-generatie biobrandstoffen weer een
stap dichterbij." …. DSM investeert in vervolgonderzoek bij het Kluyver Centre. Daarnaast kijken
DSM en de TU Delft naar mogelijkheden om deze technologie beschikbaar te stellen aan
derden.” .
“Persbericht 23/1/’12. DSM and POET to make advanced biofuels a reality by 2013
Royal DSM, the global Life Sciences and Materials Sciences company, and POET, LLC, one of
the world’s largest ethanol producers, today announce a joint venture to commercially
demonstrate and license cellulosic bio-ethanol, the next step in the development of biofuels,
based on their proprietary and complementary technologies. POET–DSM Advanced Biofuels,
LLC, is scheduled to start production in the second half of 2013 at one of the first commercialscale cellulosic ethanol plants in the United States.
….
DSM and POET will each hold a 50% share in the joint venture, which will be headquartered in
Sioux Falls, South Dakota. The initial capital expenditure by the joint venture in project Liberty will
amount to about $250 million. The closing of the joint venture is subject to regulatory approvals
and other customary closing conditions. The joint venture is expected to be profitable in the first
full year of production (2014) and to deliver substantial revenues with above-average EBITDA
contribution in the medium/longer term. Both partners in the joint venture bring deep expertise and
experience in different areas of cellulosic bio-ethanol. They also share the same vision for a biobased economy.”
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Kansen voor de industrie
Mogelijkheden voor grote industriële spelers
Recentelijk heeft de Werkgroep Groene Chemie van het Rotterdamse Climate Initiative een
rondgang gemaakt bij de grote industriële spelers op het gebied van chemie, elektriciteit,
transportbrandstoffen en agro-food-processing. De weerslag daarvan, zoals gepresenteerd
op 1 november in World Port Center te Rotterdam, geeft in geclusterde vorm een goed
overzicht van concrete mogelijkheden voor grote industriële spelers (zie onderstaande
tabel). Ook de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom en PlantOne als de Centers of
Open Chemical Innovation (COCI) hebben marktstudies en –verkenningen uitgevoerd.
Vooral het middensegment van de waardepiramide, met zowel vergroening van de
transportbrandstoffen als productie van chemische bouwstenen voor polymeren op basis
van groene grondstoffen, is bijzonder interessant.

1

Cluster
Integratie van Energie en
Chemie

2

CO2 als grondstof

3

Agro-food residuen als
grondstof
Bijproducten biofuels als
grondstof
Advanced Biofuels
Drop-in Biochemicals

4
5
6
7

Advanced
Bioplastics/chemicals

8
9

Bioconstruction materials
(Unconventional) biogas

10

Waste-to-wealth

Voorbeelden
Raffinage en conversie van biomassapellets en
andere derivaten zoals HCH, lignine, ethanol,
en methanol, pyrolyse-olie feedstocks
C1 chemie ( (electro)chemische routes naar
mierezuur, methanol), alifatisch CO2,
supercritical CO2
eiwitten /nutriënten uit sojaschroot, ethanol
uit DDGS,
glycerol, biopropaan, vrije vetzuren, ..
BioJet, 2nd generatie biodiesel, Pyrolyse …
aromaten als xyleen /fenol / terephtalate,
etheen, isobuteen, VC, acrylzuur, DMPA
lactate, succinaat, poly-olen, levulinezuur,
performance chemicals (vlamvertragers, UV
stabilisatoren, antioxidanten, release agents) ,
…
biogrout, biosealing, biopeat, en anderen
advanced biogas : verbeterde mixed cultures,
deelstappen, onder extreme conditions, ..
vetzuren, bioplastics, anderen

Bovenstaande lijst is niet uitputtend, en is een eerste poging tot onderscheiden van de
hoofdcategorieën. Van elk cluster heeft RCI een factsheet met een aantal specifieke cases
beschikbaar, waarbij een eerste inventarisatie van de bottlenecks (technologisch,
regelgeving, marktontwikkeling, risico) tijdens de bijeenkomst van 1 november is gedaan.
Deze initiële lijst van (clusters van) business cases is bevestigd op de breed ingestoken
bijeenkomsten (200-300 p) van 18 november in Utrecht, 6 december in Den Haag en 8
februari 2012 in Den Bosch, waar met name de vraagstellingen vanuit het MKB aan bod
kwamen. Nog niet alle initiatieven zijn voldoende ver uitgewerkt voor opname in TKI
Bioenergie De TKI heeft daarom besloten tot opname van dergelijke initiatieven in een
Pijplijn of Longlist, en overweegt mogelijkheden tot stimulering van verdere uitwerking – zie
de Term Sheets voor verdere details. Daarvoor zal met de overheid worden overlegd
omtrent geschiktheid van het zich ontwikkelende stimuleringsapparaat (bv MKB fonds)
onder het Topsectorenbeleid.
Mogelijkheden voor MKB
De veranderingen in de markt als gevolg van de (gedeeltelijke) overgang van een fossiele
grondstofbasis naar een hernieuwbare groene grondstofbasis zullen naar verwachting
radicaal zijn en veelomvattend en leveren tal van kansen voor het MKB voor toekomstige
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marktimplementatie en vermarkting van biobased economy-gebaseerde oplossingen
(producten, knowhow, technologieën), met een veel beter duurzaamheidprofiel dan de
huidige fossiele grondstofgebaseerde aanpak. Deze marktkansen sluiten goed aan op de
economische en maatschappelijke innovatiebehoeften, waarbij uiteraard voldoende
uitdagingen aanwezig zijn om biobased economy oplossingen niet alleen meer
maatschappelijk verantwoord, maar ook economisch haalbaar uit te voeren. Diverse MKB
bedrijven binnen bijvoorbeeld BE-Basic/ Kluyver centrum, CatchBio en ISPT richten zich al
sinds enige tijd op verwerking van duurzame biomassa tot biobased producten
(biobrandstoffen, chemical building blocks, diverse verwerkingstechnieken van biomassa)
Daarnaast richten zij zich op het evalueren van de veiligheid, duurzaamheid, vermindering
van ecologische impact en verbetering van nutriëntcycli, en de daarmee gepaard gaande
verbetering van bodemkwaliteit, noodzakelijk voor een continue hoge biomassa
productiviteit. In die zin sluiten de innovatiebehoeften goed aan op de milestones als
beschreven in “Een punt op de horizon” (Business Plan BBE) en Innovatiecontract BBE. Dat
alles draagt ook bij aan internationale expansie, zoals aangegeven door het voorbeeld “BioNL Inside” (2) in het kadertje.
Een (gedeeltelijke) overgang naar biobased economy oplossingen vergt overigens wel
aanzienlijke inspanningen in fundamenteel onderzoek en voor wat het MKB betreft
aanzienlijke investeringen in innovatie en valorisatie van de hiervoor benodigde nieuwe
technologieën, producten en expertiseopbouw (recruitment van goed getrainde HBO-ers,
ingenieurs en academici) om deze radicale vernieuwingen ook daadwerkelijk te kunnen
uitrollen in de richting van de markt. In de uiteindelijke HCA agenda moet dan ook speciale
aandacht voor dit specifieke MKB element worden uitgewerkt.
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“Bio-NL Inside” (2) – Nederlandse bioenergie-technologie als exportproduct, ook voor nietenergetische toepassingen.
De voorgestelde infrastructuur van pre-competitieve PPS-en en Pilot Faciliteiten en Programma’s
ondersteunt ook de ontwikkeling van niet-energetische toepassingen van Nederlandse bioenergietechnologie. Daarbij worden door TKI Bioenergie geen technologie-winnaars geselecteerd:
de markt besluit en er is meestal ook ruimte voor meerdere technologieën, zeker op grote
marktsegmenten. Onderstaande quotes uit industriële persberichten schetsen twee aparte
ontwikkelingen die beiden voorkomen uit chemisch katalytisch en biotechnologisch bioenergieonderzoek : de PPS-en en Pilot Facilities & Programma’s ondersteunen en versnellen.
(1) “Avantium and The Coca-Cola Company sign partnership agreement to develop next
generation 100% plant based plastic: PEF
15 December, 2011 - Amsterdam, The Netherlands. Dutch research and technology company
Avantium has developed a patented technology YXY to produce 100% biobased PEF bottles.
Currently PET is the most widely used oil-based polyester. Based on the performance of the new
PEF material, Avantium believes PEF will become the next-generation biobased polyester. Today
the company announced an agreement with The Coca-Cola Company to further co-develop
Avantium's YXY technology for producing PEF bottles. First milestones include the start-up of an
Avantium PEF pilot plant, officially opened on December 8th in Geleen, the Netherlands. It is
expected that other large co-development partners will join from early 2012. …
PEF can be derived from any biomass feedstock containing carbohydrates, such as sugarcane,
agricultural residues, plants and grains. Using YXY as a fast and efficient chemical-catalytic
technology, these carbohydrates can be converted into a wide variety of bioplastics.
Current process economic estimates indicate that PEF will be a viable alternative to petroleumbased PET. Says Tom van Aken: "PEF is 100% biobased and when commercialized will be fully
recyclable. We believe that PEF fulfills key criteria to become a next generation biobased plastic
for food, beverages and other applications. We are very excited about the co-development phase
we are entering with The Coca-Cola Company to continue the development of PEF and make this
new material ready for mass production and recycling. Their leadership and experience in
commercializing biobased materials make them a great partner to work with as we commercialize
this exciting new material". ”
(2) “NWO researcher makes a revolutionary chemical compound
11 May 2010 Soft drink bottles and fleece blankets are set to become more environmentally
friendly. NWO researcher Frank Koopman has made a bio-based compound that can act as a
substitute for one of the most important raw materials for plastic products. …
Frank Koopman is undertaking research into the use of bio-based raw materials for the production
of chemicals and fuels. Biomass – such as wood and plant waste – is sometimes hard to use as a
raw material due to the presence of furan aldehydes (HMF and furfural). These materials are
created when biomass is converted into free sugars, as the basis for bio-fuel. Koopman
discovered that the bacteria Cupriavidus basilensis consumes these contaminating by-products.
Also, these bacteria produce the material FCDA, which can replace one of the raw materials for
polyethylene -terephthalate (PET, known from the soft drink bottles and fleeces). This industry is
worth billions every year. …
Koopman and his colleagues from Delft University of Technology and BIRD Engineering
discovered that the chemical compound FDCA (furan dicarboxylic acid) was released when the
Cupriavidus basilensis bacteria broke down the HMF. The researchers mapped out the entire
digestive process of the bacteria, partly so as to be able to transfer this breakdown cycle to other
organisms. The enzyme responsible for the formation of FDCA can fully convert HMF into FDCA,
unlike most of the chemical processes. Working in conjunction with Nick Wierckx, Han de Winde
and Harald Ruijssenaars, Frank Koopman placed this enzyme in the Pseudomonas putida
bacteria, which allows high concentrations of FDCA to be produced at the lab scale. This process
is currently undergoing further development at BIRD Engineering. The research of Koopman,
Wierckx, Ruijssenaars and De Winde is part of the B-BASIC consortium.
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2 Onderzoeks – en innovatiestrategie
Het referentiekader
De tijdige en efficiënte overgang naar het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, zoals
biomassa, biedt voor de chemie- en energiesectoren grote kansen. Essentieel voor de
economische haalbaarheid van het gebruik van groene grondstoffen is dat de verschillende
componenten uit biomassa maximaal benut worden voor omzetting in hoogwaardige
producten: voor de productie van energiedragers, bulkchemicaliën en building blocks,
fijnchemicaliën en farmaceutica. Uitgangspunt voor deze omzettingen is een efficiënte,
duurzame en economisch rendabele cascadering: fijnchemicaliën /farmaceutica →bulk
chemicaliën → biofuels → energie (elektriciteit/ warmte). Voor de productie van
energiedragers is het duidelijk dat er een herkenbaar sterke interactie bestaat tussen de
productiemethodes voor bioenergie en biobased chemicaliën. De processen voor deze
omzettingen dienen aan een aantal eisen te voldoen:
 Grondstofefficiënt: de biomassa is volledig te gebruiken, er zijn weinig of geen afvalstromen,
de biomassa die gebruikt wordt is niet in concurrentie met de voedselproductie (sterker zou
er positief an bij moeten dragen) en moet geproduceerd zijn op basis van verantwoord landen watergebruik;
 Energie-efficiënt: processen vinden bij voorkeur plaats met minimaal gebruik van energie en
minimaal verlies van warmte;
 Hulpstofefficiënt: materialen die nodig zijn voor de processen zoals katalysatoren of
enzymen zijn duurzaam geproduceerd, en ze bevatten geen schaarse elementen, zoals bv.
edelmetalen en zeldzame aardmetalen.
Daarnaast is het voor een soepele overgang naar hernieuwbare grondstoffen van belang
dat:
 Biobased halffabricaten en producten worden toegepast in de huidige (productie- en
transport) infrastructuur van de chemische en raffinage-industrie (‘drop-in’) waardoor veel
lagere investeringen nodig zijn voor de implementatie van biobased routes.
Milestones
In het businessplan ‘Een punt op de Horizon’ worden onder andere de volgende mijlpalen op
het gebied van de chemie en energie geïdentificeerd:

20152025

20152040
20202050

Biomassagebruik in energiesector consolideren. Vergroting biogasproductie en
gebruik. Gebruik lokale en overzeese biomassa in kolencentrales <€ 5/GJ.
(2e generatie) biobrandstoffen in petrochemische structuur en grote volumes
biobasis building blocks productie, zoals bio-ethyleen en biobutadiene. Nederland
heeft een zeer sterke sector van bulk- en fijnchemie met grote bedrijven, zoals
Dow Chemical, DSM, SABIC en Shell, met daarnaast ook een groot aantal MKB
bedrijven, zoals Avantium. Deze bedrijfstak maakt nu nog hoofdzakelijk gebruik
van fossiele grondstoffen.
Volledig benutten van katalyse, enzymen, fermentatie en doorgroei van basis
biobased chemie voor building blocks; integratie van productie van energie en
platformchemicaliën op lokale (rest) stromen. Commodity grondstoffen met
goede beschikbaarheid en constante prijs voor energie, fuels en chemie
Bioraffinage; benutten van alle aanwezige complexiteit en verder ontwikkelen
van ingeslagen weg; integratie van grootschalige productie van food, feed, fuel,
energie en platformchemicaliën uit lokale of geïmporteerde biomassa.
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“Bio-NL Inside” (3) Gebruik van biobased reststromen geeft geheel nieuwe kansen
aan bedrijfsleven.
De huidige agro-food industrie maar straks over de verdere biobased industrie zal
altijd met reststromen zitten, hoe efficiënt zij zich zal ontwikkelen. De conventionele
oplossing van waterzuivering maakt geen economisch gebruik van die grondstoffen,
en biogasproductie doet dat in beperkte mate. Nieuwe technologieën maken geven
echter een koppeling naar de beter renderende chemie- en materialenmarkt. Een
compleet portfolio van energetisch en niet-energetisch gebruik, draagt daarmee
positief bij aan economie en klimaat. Een goed voorbeeld van de bijdrage van IC
Bioenergie is de recente Wageningse start-up Waste2Chemical op basis van haar
platform technologie voor de productie van duurzame bouwstenen voor de chemische
industrie. Het unieke biotechnogische proces van Waste2Chemical kan op robuuste
wijze verschillende organische afval en reststromen verwerken. Waste2Chemical
heeft met haar technologie diverse prijzen gewonnen en voert haalbaarheidsstudies
uit met diverse afvalstromen op laboratoriumschaal en bereidt de technologie voor de
pilotfase voor. Waste2Chemical participeert in BE-Basic en voert met andere BE-Basic
partners pilot onderzoek en toepassingstesten van de geproduceerde chemicalieen.
(www.waste2chemical.com).
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Sleutelrol voor publiek-private partnerships: van laboratoriumtafel-tot-pilot plant.
De energie- en chemiesectoren zijn zeer kapitaalsintensief: commerciële productieinstallaties vragen investeringen veelal tussen de 100 miljoen en één miljard euro, en soms
zelfs nog meer. Om het risico van dergelijke investeringen goed in de hand te houden zijn
grote R&D programma’s, maar ook grootschalige experimenten (piloting), nodig met
installaties die 1-10% van de uiteindelijke productiecapaciteit bedragen en dus circa 10-100
miljoen euro kosten. Gebruik van grootschalige bio-energie en biobased grondstoffen vraagt
dus naast pre-competitieve publiek-private R&D-programma’s, ook om een kapitaalsintensieve piloting en testomgeving .
Publiek-private partnerships brengen daarbij dus niet alleen de noodzakelijke
(multidisciplinaire) expertises voor zinvolle R&D samen, maar strekken zich dus nu ook
noodzakelijkerwijze verder uit naar de pilotomgeving voor kosten-, risico- en
expertisedeling. Een schematische weergave staat in onderstaand figuur, waarbij zowel
NWO en FOM fundamentele programma’s ondersteunen, PPS-en met name het
precompetitieve middengebied bestrijken tot en met piloting. Wel is van belang dat
fundamenteel ondersteunend onderzoek goed aansluit bij het precompetitieve programma.
Idealiter zijn gefocuseerde fundamentele programma’s opgenomen worden in de PPS
structuur. Een aansprekend voorbeeld van een dergelijk systeem wordt gegeven in kader
“Bio NL inside (1)”.
De Energiesector kan daarvoor behoorlijk lenen van en leunen op de Chemiesector waarin
een aantal professionele PPS-structuren zijn opgetuigd voor procestechnologie, katalyse,
materialen en industriële/milieubiotechnologie. Publiekprivate partnerships brengen daarbij
dus niet alleen de noodzakelijke (multidisciplinaire) expertises voor zinvolle R&D samen,
maar strekken zich dus nu ook noodzakelijkerwijze verder uit naar de pilotomgeving voor
kosten- en risicodeling.
Teneinde de creativiteit te waarborgen van fundamenteel en ‘ontdekkings’ gericht
onderzoek dat de noodzakelijk input levert aan de (= linker) kant van de ‘innovation funnel’
is de onderzoeksprogrammering van NWO and FOM een belangrijke rol toebedeeld. Dit is
uitgewerkt in het concept ‘kraamkamer’ van nieuwe ideeën binnen IC Chemie tot TKIKraamkamer om aan te geven dat wetenschap een dynamisch bedrijf is dat tot vele goede,
zowel toegepaste als minder toegepaste, ideeën kan leiden. Daarnaast zijn consortia die
toepassings-geinspireerde grootschaliger onderzoeksvragen uitwerken cruciaal zoals
destijds de onder de vlag van NGI opgezette centra op het gebied van genomics en
synthetische biologie mbt industriële biotechnologie . Het innovatiesysteem voor ‘biobased’
beslaat de gehele innovatieketen, zoals hieronder weergegeven, inclusief spin-outs,
mergers, acquisitie en joint ventures.

Innovation strategy
market demand

Science & Technology push
high risk

spin- in via partners

wild ideas
fuzzy
front end

TKI
Kraamkamer
unbound
unbound
failure is
an option

precompetitive
pps
pilot & demo
facilities

pps
fundamental
NWO cs

pilot & demo
facilities

new processes
and products
new companies
new monitoring
methods
new approaches
(e.g. Smart Soil
for CO2 capture)

early spin-outs

DISCOVER

DEVELOP

DEMO

DEPLOY

Figuur Schematisch overzicht Innovation Funnel voor Bioenergie
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Publiekprivate samenwerkingen BE-Basic (inclusief Kluyver Center), CatchBio, ISPT, of
DPI/BPM en kennisinstellingen als ECN en DLO ondersteunen de betrokken ondernemingen
zo effectief mogelijk in de precompetitieve kennis en technologieontwikkeling. Voor de
biotechnologische en chemische sector bestaan enkele elkaar aanvullende nationale
pilotfaciliteiten: Bioprocess Pilot Facility in Delft (brede multipurpose, open access pilot
faciliteit voor innovatie in biobased chemie en energie), Plant One in Port of Rotterdam
(faciliteit in het hart van de petrochemische industrie), Proeffabriek in Gent (gerichte pilot
plant voor opschalen fermentatieprocessen) die voor industrieel onderzoek beschikbaar zijn
of gemaakt kunnen worden.

Figuur De Bioprocess Pilot Facility in Delft
Nu echter ook de energiesector (fuels, elektriciteit, warmte) de stap naar verdere
vergroening zet, dienen aanvullende faciliteiten te worden opgezet. De industrie maakt nu –
ten tijde van het Topsectorenbeleid - een aanzet en heeft aanzienlijke middelen
uitgetrokken voor dergelijke nationale pilots voor kopieerbare en schaalbare technologie.
Ondersteuning van de first-movers versnelt die ontwikkeling en helpt zowel de economische
als klimaatdoelstellingen binnen de beoogde kaders (2020) ook daadwerkelijk in zicht te
brengen. Daarom heeft TKI Bioenergie (en TKI Biobased in meer algemene zin) en de
bijbehorende Innovatiecontracten veel oog voor opname van deze cruciale en beslissende
grootschalige installaties als integraal onderdeel van de experimentele infrastructuur. Zie de
sectie Pilot Faciliteiten en Programma’s voor een nadere detaillering van de R&D&I
programmering.
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3 Programmalijnen
De complete biomassawaardeketen van land of water (links) naar gewenste producten
(rechts) inclusief retourstromen en maatschappelijke component staat hieronder. Alle
schakels in deze keten zijn van belang, maar voor Topsector Energie wordt in sterke mate
gericht op de bioraffinage van biomassastromen tot halffabrikaten en de conversie en
opzuivering tot een breed portfolio aan eindproducten. Voor de inhoudelijke uitwerking van
de kennis- en innovatieagenda van TKI Bioenergie en de onderliggende programmalijnen
baseren we ons dan op Innovatiecontract Biobased Economy, met name in relatie tot de
Werkpakketten “Geintegreerde Bioraffinage”, “BioEnergy & Biochemicals”, en “Economie,
Beleid en Duurzaamheid”.

structured around integral biomass value & sustainability
biodiversity

recycling and

reuse of resources

chemicals

geophysics

materials

land (use)

food/feed

fertiliser
water

biomass
production

integrated
biorefining

conversion &
purification

labour
others

fuels (s,l,g)
electricity
nutrients

economy, policy, sustainability

CO2

integrale biomassaketen
Toepassing van het brede en zich ontwikkelend technologiespectrum voor de realisatie van
duurzame productie van energie en chemie vraagt om een gericht portfolio aan proces- en
productontwikkeling. Voor de energie- en chemiebedrijven betreft dit de concrete
programmalijnen :
(1) hoogwaardige energiedragers uit relatief natte en instabiele biomassa om productie,
opslag en gebruik te ontkoppelen en logistiek te vereenvoudigen,
(2) hoge percentages bij- en meestook noodzaken aanpassingen aan ketel en andere
centrale onderdelen, specifieke gereedschappen voor voorspellen en monitoring van
centralegedrag, en verbreding van brandstofportfolio,
(3) directe productie van geavanceerde transportbrandstoffen via thermochemische
routes als pyrolyse en vergassing – deze programmalijn sluit relatief dicht aan bij de huidige
electriciteits- en warmteproductie met massieve massastromen,
(4) bioraffinage van ruwe en laagwaardige biomassa grondstoffen, waarbij
waardeoptimalisatie van het portfolio aan halffabrikaten voorop staat
(5) selectieve chemische en biotechnologische conversietechnologie tbv bouwstenen
voor chemie en brandstoffen op basis van gehydrolyseerde biomassacomponenten – deze
programmalijn sluit relatief dicht aan bij de huidige energie-intensieve chemische en
materialensector.
(6) productie en verwerking van aquatische biomassa voor food, feed, chemie en
energieproducten die via het land relatief duur zijn en een grote (mest) energie-input

23

vragen. Metname de aquatische component en verwachtte schaal van productie vergen een
apart aanpak met veel scheidingstechnologie.
(7) de maatschappelijk dimensie mbt Economie, Beleid en Duurzaamheid van alle
programmalijnen is bijeengebracht in een samenhangende programmalijn met ruime steun
van NGO’s, industrie, wetenschap en overheid. Programmalijn 7 betrekt haar case studies,
voorbeelden en werkgebied op dat van de meer technologische georiënteerde
programmalijnen.
We beschrijven eerst de technologische uitdagingen, de bouwstenen van TKI Bioenergie die
daar antwoorden op ontwikkelen en testen, en De Pijplijn van verwachte nieuwe industriële
en maatschappelijke wensen t.a.v. bioenergie, en biorenewables in meer brede zin.
Organisatie van programmalijnen.
De programmalijnen omvatten twee groepen van programma’s en faciliteiten:
a. precompetitieve PPS-en (T-CatchBio, BE-Basic en ISPT) die bredere kennisvragen
bundelen, en die kosteneffectief en met topwetenschappers wetenschaps- en
technologiegebieden verder brengen en geschikt maken voor verdere toepassing, en de
b. specifieke en veelal grootschalige pilot faciliteiten en programma’s7, en andere meer
op test en demonstratie gerichte initiatieven. Ook dit zullen effectief publiek-private (of
private-private) samenwerkingen zijn. Door de grootschaligheid van de energie en
brandstoffen sector zal in sommige gevallen ook met energielevering en andere meer
commerciële aspecten naast de R&D&I-programmering rekening gehouden moeten
worden.
Beide groepen van noodzakelijke en omvangrijke bouwstenen van TKI Bioenergie zijn
behoorlijk ongelijksoortig van vorm van omvang. Sommige zijn programma’s met
consortium agreements, stichtingen, en anderen meer bedrijfsmatige constructies zoals
BV’s (bv Bioprocess Pilot Facility) vanuit het verantwoord beheer van aanzienlijk assets
(equity, medewerkers, aansprakelijkheid, leveringsverplichtingen). In vele gevallen zijn er
langer lopende overeenkomsten die niet of nauwelijks opengebroken kunnen worden, of die
voldoen aan een uiteenlopende range van randvoorwaarden vanuit de diverse financiers.
TKI Bioenergie stelt in overleg met de betrokken Topsectoren voorlopig een federatief
verband voor, waarin vertegenwoordiging van de PPS-en en Pilot Faciliteiten & Programma’s
zitting hebben in een overlegorgaan dat voor afstemming van programmering zorgt. In de
sectie over Structuur en Governance wordt hier verder op ingegaan. Kwaliteit,
verantwoorde ontwikkeling, aansprakelijkheid maar ook flexibiliteit van toe- en uittreding
zullen hier leidend zijn. Partijen kunnen jaarlijks toe- en uittreden, en het portfolio wordt
jaarlijks geupdate op basis van nieuwe ontwikkelingen. De rijke ervaringen in de diverse
langer lopende PPS-en (CatchBio, BE-Basic, ISPT) en de PPS-cie van de Regiegroep Chemie
worden hierbij ingebracht.
Term Sheets.
De bouwstenen van TKI Bioenergie zijn niet alleen nogal verschillend van vorm/uitvoering
maar ook in verschillende stadia van “volwassenheid”. Ze variëren van ruw programma met
principe afspraken, programma’s voorzien van consortium agreements, tot en met BV’s met
aandeelhouders-overeenkomsten. Voor elk van de bouwstenen hebben wij via een zo
eenduidig mogelijk format een zogenaamde Term Sheet (2 A4) gemaakt, die de basale
informatie van elk programma mbt doelstelling, vorm, partners, en financiële cijfers bevat.
In de meeste gevallen zijn die voldoende concreet en door de partners ondertekend danwel
7

Bedrijven kunnen er natuurlijk ook voor kiezen verdere piloting en demonstratie in eigen beheer uit te
voeren. Dat valt buiten de TKI Bioenergie. In sommige gevallen voorzien de PPS-en als BE-Basic ook in
toegang tot buitenlandse pilot en demo-faciliteiten nabij specifieke biomassaproductiegebieden; deze
situaties worden van case tot case bekeken want de internationale dimensie is van groot belang voor de
realisatie van de doelstellingen op gebied van duurzame energie, klimaat en economische impact.
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voorzien van ondersteunende brieven. Diegene die nog verdere uitwerking behoeven
vormen de Pijplijn of longlist van projecten die in de komende jaren te verwachten zijn
(dynamische portfoliomanagement).
Precompetitieve PPS-en
De belangrijkste wetenschappelijke en technologische aandachtsgebieden voor dit gehele
veld zijn gebundeld in onderstaande tabel en worden verder beschreven in Appendix 1 (WP
Geïntegreerde Bioraffinage) en Appendix 2 (uit WP Bioenergy & Biochemicals) van IC BBE.

1

Geïntegreerde Bioraffinage

2

Conversietechnologie

3

Maatschappelijke dimensie

Innovatie van specifieke technologieën
Geïntegreerde concepten
(a) regionaal, (b) grootschalig (c) aquatische biomassa
Thermochemisch
Chemokatalytisch
Biotechnologisch
Hybride
(a) Economie, (b) Beleid, (c) Duurzaamheid

TKI Bioenergie wil geen nieuwe PPS-en meer creëren, maar uitgaan van de goedlopende,
precompetitieve PPS-en op dit gebied zoals BE-Basic (biotechnologie), CatchBio (chemische
katalyse) en ISPT (voor bioraffinage en andere procestechnogische aspecten). Een voor de
handliggende stap is om precompetitief thermochemisch onderzoek onder te brengen bij
CatchBio: dit is uitgewerkt in TermSheet T-CatchBio. Deze PPS-en kunnen elk op hun
terrein de specifieke bio-energetische vraagstukken uitstekend onderbrengen, waarbij met
grote synergie geleund kan worden op de vaak wat meer chemie-gerichte infrastructuur. De
percentages zijn verschillend, maar BE-Basic zal dan naar verwachting circa 20% specifiek
bioenergetisch onderzoek omvatten (circa € 15 mio nieuwe programmering), CatchBio circa
30% (circa 20 mio nieuwe programmering) en ISPT circa 50% van het WP Geïntegreerde
Bioraffinage (circa 15% van de totale programmering). Het pakket thermochemische
conversies ondergebracht bij CatchBio is circa 90% op bioenergie gericht en 10% op
chemie, en omvat circa € 50 mio.
CatchBio
CatchBio (Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass) is een publiek-privaat
partnership van 21 industriële partijen en kennisinstellingen met een R&D budget van ruim
28 miljoen euro. Onderzoekers in ruim 37 onderzoeksprojecten werken samen met de
industrie aan de ontwikkeling van slimme chemokatalytische conversietechnologie van
biomassa naar brandstoffen, bulk- en fijnchemicaliën onder een overkoepelende
maatschappelijke programmering. Onder de CatchBio stakeholders bevinden zich zowel
industriële marktleiders alsook gespecialiseerde MKB-ondernemingen. CatchBio
stakeholders zijn bijvoorbeeld betrokken in de Green Chemistry Campus te Bergen op
Zoom, in de productie van een 100% groene PEF-fles, zijn opgenomen in de Global
Cleantech 100 of zijn partner in ’s werelds grootste productiefaciliteit voor biobrandstoffen.
CatchBio traint een nieuwe generatie experts in de groene katalyse, creëert innovatieve
opties voor de implementatie van processen die uitgaan van hernieuwbare grondstoffen en
CatchBio-technologie zal door industriële stakeholders worden geïmplementeerd op basis
van geleverde ‘proof of principles’. Het grensoverschrijdende netwerk van CatchBio richt
zich onder andere op Duitsland (RWTH Aken), een stevige verankering in de FP7 en Horizon
2020 programmering van de EU, het Europese COST-netwerk en het Star-COLIBRI (FP7)
project (CatchBio op 1e plaats geëindigd als potentieel flagship voor verdere Europese
samenwerking). Meer informatie op www.catchbio.com.
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BE-Basic
BE-Basic (Bio-based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Chemistry) is een publiekprivate partnership van een 30-tal internationale industriele partijen en kennisinstellingen
uit chemie, energie en bodem/water-technologie, ontwikkelt biobased oplossingen voor een
duurzame maatschappij op basis van industriele en milieubiotechnologie. BE-Basic wordt
gecoordineerd door TU Delft en heeft een R&D budget van meer dan 120 million euro. BEBasic kwam in 2010 voort uit de geslaagde doorbraken van de eerdere B-Basic en
Ecogenomics consortia. Naast de wetenschappelijke en technologische programmering,
heeft BE-Basic een aanzienlijk programma op het gebied van de maatschappelijke inbedding
van de producten, diensten en processen die ze ontwikkeld. BE-Basic richt zich sterk op
internationale samenwerking binnen Europa (CLIMATE KIC van het European Institute of
Innovation & Technology; CLIB2021 in NRW/Duitsland) en wereldwijd met international
partners as de University of São Paulo (Brazil), Imperial College (UK), Energy Bioscience
Institute of University of California in Berkeley (USA), Oil Palm Biomass Consortium (OPBC)
in Malaysia en de Vietnamese Academy of Science & Technology. (www.be-basic.org)
ISPT
ISPT, Institute for Sustainable Process Technology, is een samenwerkingsverband van
industrie, universiteiten en kennisinstituten. ISPT richt op het versnellen van innovaties in
de procesindustrie, met als doel om deze bedrijfstak efficienter te maken. ISPT richt zich
enerzijds op kennisontwikkeling en anderzijds op het ontwikkelen, demonstreren en
toepassen van doorbraaktechnologie. De focus ligt daarbij op wereldwijde doorbraken in de
procestechnologie binnen de gehele keten, van grondstof tot eindproduct. Daardoor kan de
concurrentiepositie van de (Nederlandse) procesindustrie aanzienlijk worden verbeterd.
In het ISPT zijn 48 bedrijven vertegenwoordigd (waarvan 20 MKB). Daarnaast participeren
12 nationale en internationale universiteiten en kennisinstellingen. Tjeerd Jongsma,
directeur van het ISPT, is tevens trekker van de innovatietafel 'Energiebesparing in de
Industrie' en de TKI procestechnologie, waarmee nauw wordt samengewerkt.
(www.ispt.eu)
Optimalisatie innovatie door hybride programma (hosted door TCatchBio)
In aanvulling op dit meer funderende pakket wordt voorgesteld op het interface van de
industriële/milieu biotechnologie (BE-Basic), het thermo-chemo-katalytische cluster, en
procestechnologie (incl. geïntegreerde bioraffinage – ISPT) een grootschalig hybride ppsprogramma te organiseren dat het gehele gebied van funderend (NWO/FOM-domein) tot
precompetitief wetenschappelijk onderzoek en technologie-ontwikkeling bestrijkt. De omvang
van dit interface programma, gedoopt Geïntegreerde Biotechnologische, Chemokatalytische en
Thermochemische Conversieroutes van Biomassa: Van Concept tot Industriële Toepassing (BCT),
wordt voorlopig geschat op circa € 30-40 miljoen over de periode 2012-2016, waarvan de
industrie en kennisinstellingen beide 25% bijdragen (in-cash en in-kind), NWO/FOM 25% en de
Topsector Energie uit haar nationale middelen ook circa 25%. In een eerste gedachte, kan de
organisatie van de inhoudelijke ontwikkeling van het interfaceprogramma liggen bij de 3
betrokken pps-en (BE-Basic, CatchBio en ISPT) en NWO/FOM, de kwaliteitsborging bij NWO/FOM
en de uitvoering bij de pps-en gezamenlijk. Voor dit interfaceprogramma is een aparte
TermSheet opgevoerd. Het BCT-programma zal organisatorisch worden ondergebracht bij TCatchBio.

Maatschappelijke en duurzaamheidsaspecten (hosted by BE-Basic)
Duurzaamheid en maatschappelijke aspecten vormen een onlosmakelijk onderdeel van
innovatie in bioenergie. Teneinde een effectief en goed ingebed innovatiesysteem te
realiseren is het van belang dat alle partijen, waaronder ook NGOs aangehaakt zijn. In de
Term Sheet Economie, Beleid en Duurzaamheid is een strategie gekozen die aansluit op de
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wensen van de industrie en tegemoet komt aan deze randvoorwaarden. De meest efficiënte
wijze om de benodigde integratie te realiseren is inbedding in de PPS structuur.
CatchBio en ISPT hebben een maatschappelijk programma dat zich richt op de Life Cycle
Analysis (LCA) van de te ontwikkelen processen, apparatuur en producten en daarbij een
breed spectrum aan factoren betrekt (waaronder milieu, gezondheid, veiligheid,
marktprijzen etc.). CatchBio heeft in zijn mid-term review van EL&I meegekregen om deze
succesvolle maatschappelijke programmering verder uit te bouwen. BE-Basic heeft een
aanzienlijk groter maatschappelijke programma waarin naast LCA en andere duurzaamheids
analyse ook zaken als Land-Use Change, Cash-Crop monitoring, certificering en
duurzaamheid, ook zaken als systeeminnovatie gericht op BBE, training en
onderwijsontwikkeling, communicatie en publieke perceptie aan de orde komen. TKI
Bioenergie stelt daarom voor om de afstemming van de nieuwe maatschappelijke
programmering organisatorisch onder te brengen in BE-Basic Flagship 9. BE-Basic zal
daarvoor de nodige maatregelen nemen zodat dit adequaat ten uitvoer kan worden
gebracht.

Pilot Faciliteiten en Programma’s (PFP’s).
De behoefte aan (grootschalige Nederlandse) Pilot Faciliteiten en Programma’s8 is reeds
aangegeven in IC BBE, onder WP BioEnergy & BioChemicals. Deze is nu verder uitgewerkt
met een inbreng van: Bioprocess Pilot Facility (€ 90 mio), PFP Cuijk 2.0/3.0 (€ 170 mio),
PFP Co-develop Cofiring (€ 330 mio), Pyrolyse Pilot Hengelo (€ 29 mio), een aantal COCIs,
diverse biogasfaciliteiten, en in uitwerking een samenhangend pakket aan programma van
de associatie van Bedrijven in de Rotterdamse Haven via Deltalinqs (zie TermSheets, 1.2
M€ voor 2012 aanzwellend tot ruim M€ 45 voor de periode 2012-2016).

Bio‐Based Industry Rotterdam
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Schematische voorstelling van samenhangend pakket programma’s
In Rotterdamse Haven onder penvoerderschap van Deltalinqs.
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De bedragen tussen haakjes geven de verzamelde CAPEX en OPEX van deze faciliteiten aan
(waar bekend) voor de periode 2012-2016. De betrokken industriële partners nemen
gemiddeld circa 60-70% van deze kosten voor hun rekening, en de beheers- en
kostenmodelen kunnen worden afgeleid van de geaccordeerde BPF-structuur. De PPS-vorm
in deze gevallen duidt op de wettelijke vorm zoals een BV, stichting of andere bedrijfsvorm
die nodig is om deze grootschalige investeringen goed te beheren mbt bedrijf,
werkgeverschap, aansprakelijkheid, etc. Ook voor deze installaties geldt dat de
bijbehorende budgetten en bedragen volgens een realistische sleutel over de diverse
Topsectoren Energie, Chemie, Agro/Food, etc worden verdeeld gedacht. Vanuit die gedachte
zijn eerste oriënterende gesprekken met NWO (ism IC Chemie), TNO, ECN maar ook
Ministerie EL&I gevoerd, en is ook een voorlopige (mondelinge) rapportage naar het
Topteam Energie gegeven. Omdat een aantal van deze veelal grootschalige installaties
naast het bedachte piloting- en testpakket vanwege hun omvang ook commerciële
producten leveren die op dit moment in aanmerking komen voor SDE-subsidie (groene
stroom, pyrolyseproducten etc), moet een onderscheid gemaakt gaan worden tussen welk
deel toe te kennen is aan levering en welk deel aan R&D&I programmering. Zie hiervoor de
sectie Financiën en Commitments.
Een aantal van de Pilot faciliteiten en programma’s beschrijven we hier kort, en we
verwijzen naar de TermSheets (Appendix C) voor meer detail. In deze categorie horen ook
MKB-clusters via de zogenaamde Centers voor Open Chemical Innovation (COCI), die reeds
een zeker biobased profiel hebben (PlantOne in Port of Rotterdam , Campus Bergen op
Zoom en COCI Geleen – zie ook IC Chemie).
Bioprocess Pilot Facility BPF and Delft Biotech Cluster (€ 100+ mio)
Europa, Nederland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeentes Rotterdam, Delft en Den Haag,
kennisinstellingen als TU Delft en bedrijven als DSM en Purac/CSM hebben zich
gecommitteerd om samen circa 100 miljoen euro investeren in de Bioprocess Pilot Facility
als PPS-proeffaciliteit in Delft. De apparatuur en expertise kunnen op professionele wijze in
een industriële setting met alle noodzakelijke vergunningen en infrastructuur gebruikt
worden door serieuze organisaties die duurzame processen willen onderzoeken en
ontwikkelen op een grote schaal. Ook worden er in de proeffaciliteit mensen op topniveau
opgeleid en getraind in samenhang met de betrokken kennisinstellingen.
Nu al geeft de Bioprocess Pilot Facility een impuls aan bedrijven die zich bezighouden met
duurzame productie en vergroot ze de interesse in vestiging van nationale en internationale
partijen in de regio Zuid-Holland. Deze regio heeft daarmee alles in huis om een hoofdrol te
spelen in de biogebaseerde economie: een stad vol kennis en ontwikkelingsfaciliteiten
(Delft), een stad waar de stromen grondstoffen zullen samenkomen en vervoerd van/naar
alle windstreken (Rotterdam met haar wereldhaven tot internationale BioPort Rotterdam op
Maasvlakte II – zie onderstaand figuur), en een stad waar internationale wet- en
regelgeving gemaakt wordt voor deze nieuwe wereldeconomie (Den Haag) 9.
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BioPort on Maasvlakte 2
From: Bas Hennissen PoR
Deltalinqs Netwerk bijeenkomst
Groene Chemie 1 nov 2011

Figuur BioPort Rotterdam
PFP Cuijk 2.0/3.0 (€ 170 miljoen)
Op basis van de RWE Essent’s investering in Cuijk 1.0 (een grootschalig gefluidiseerd bed
verbrandingsfaciliteit die 25 MWe aan Green Power produceert), willen RWE Essent en
partners de publiekprivate samenwerking PPS Cuijk 2.0 en 3.0 voortzetten om de
economisch haalbare toekomst van bio-energie ontwikkelen, testen en demonstreren op
relevante schaal, uitgaande van volledig geïntegreerde waardeketens die de Agro, Papier,
Chemie en Energiesectoren verbindt. In het PPS-concept Cuijk 2.0 wordt de warmte van de
biomassagebaseerde energieproductiefaciliteit (Cuijk 1.0) gebruikt om groen gas, groene
CO2 en gedroogde (kunst)mestproducten te produceren. In Cuijk 3.0 wordt mest en
digestaat verder opgewaardeerd en een complete bioraffinage toegevoegd. Na succesvolle
ontwikkeling, kan dit geïntegreerde concept van biobased productie worden uitgerold naar
een veelheid van andere locaties en situaties, in en buiten Nederland.

Power sector targets a higher added value portfolio

Figuur Cuijk 2.0/3.0
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In dit publiekprivate partnership zullen innovatieve vergisters worden ontwikkeld, getest en
gedemonstreerd evenals nieuwe processen voor voorbehandeling van mest,
bemestingsproducten, digestaatbehandeling en bioraffinageconcepten – alles op relevante
schaalgrootte. De plannen worden op dit moment verder in detail uitgewerkt en ingeschat
op minimaal € 170 miljoen, waarvan de industrie naar verwachting 56% zelf financiert10.
PFP Co-develop Cofiring (€ 330 miljoen)
In het publiekprivate partnership Codevelop Cofiring willen RWE Essent en partners de groei
van de biobased economy in Nederland en de haalbaarheid van de nationale doelstellingen
en verplichtingen op gebied van verduurzaming van de energievoorziening aanzienlijk
versneld dichterbij brengen door een ontwikkel, test- en implementatie programma van
verhoogde bijstook percentages. En daarmee de ontwikkeling van waardevolle
biomassaketens binnen de Nederlandse infrastructuur en economie. Innovaties op het
gebied van voorbehandeling (torrefactie, pyrolyse en anderen), logistiek en handling,
ontwikkeling en test van alternatieve brandstoffen en onderzoek naar duurzaamheid zullen
het proces en toepassing van verhoogde biomassameestook voortstuwen en verder
versnellen. Het ontsluiten van grote, nieuwe biomassastromen voor meestook zullen de
groei van en duurzame biobased economie faciliteren. Deze publiekprivate samenwerking
ondersteunt ook de discussie over de implementatie van de leveranciersverplichting in
Nederland. De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt, maar zijn geschat op
minimaal € 330 miljoen, waarvan de industrie naar verwachting 70% zelf financiert11.
Pyrolyseproeffaciliteit Hengelo (€ 30 miljoen)
De doelstelling van deze (internationale) publiekprivate faciliteit is om een 25 MWth (120 t
biomassa/d) polygeneratie pyrolyse pilot/demonstratiefaciliteit te ontwikkelen, te testen en
te demonstreren die gelijktijdig groene elektriciteit, processtoom en pyrolyse-olie uit
houtachtige biomassa produceert. De pyrolyse-olie is voor gebruik on-site, maar kan ook
veel andere grootschalige pilot en demonstratie-experimenten voorzien in binnen- en
buitenland. Naast de bouw en het bedrijf, op een continue basis van de 25 MWth
polygeneration pyrolyse faciliteit, worden in een flankerend R&D-programma de
karakteristieken van het flash pyrolyseproces verder onderzocht, de garantiecondities voor
proces en producten bepaald, gebruik van pyrolyse-olie voor bij- en meestook in een aantal
energiesystemen onderzocht en onderzoek gedaan naar stabilisatie van pyrolyse-olie en
verdere verwaarding van het bijproduct azijnzuur.
Het consortium denkt na succes aan een uitrol van 10 pyrolysefabrieken in Europa, gericht
op de productie van circa 500 kton pyrolyse-olie, waarmee het daadwerkelijke
demonstratietraject van pyrolyse-olie in Europese raffinaderijen kan worden gestart (20142018 met een geschat budget van € 650-950 miljoen uit vooral private middelen). Het
onderzoek/ontwikkelings-consortium wordt geleid door BTG Biomass Technology bv en Tree
Energy bv (zie LoI) en omvat een directe investering in de installatie in Hengelo van EUR 18
mio. Het totale budget gerelateerd aan dit TKI-onderdeel is EUR 30 mio. Hiervan is EUR 18
mio t.b.v. de Pyrolyse Pilot Plant en EUR 12 mio t.b.v. gerelateerde R&D (periode 20122016; 5 jr x 2,4 mio EUR/jr). Van de overheid wordt een bijdrage van EUR 10 mio
gevraagd. Deze zal primair ingezet worden voor de bouw en bedrijfsvoering van de Pyrolyse
Pilot. Indien de afnemers van de pyrolyse-olie SDE-steun verkrijgen, kan er van de EUR 10
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mio versneld een gedeelte worden vrijgespeeld voor het naar voren halen van gerelateerde
R&D-werkzaamheden (o.a. upgrading van de olie t.b.v. raffinagetoepassingen).

Figuur PPS Pyrolyse pp Hengelo
Energie Regio Initiatief Biomassa Vergassing in Noord Holland Noord (€ 40 miljoen )
Door de HVC en ECN wordt een demo Biomassavergassing en productie van groen gas.
ontwikkeld voor de productie van groen gas op basis van de MILENA vergassing- en OLGA
teerverwijderingstechnologie. Voorzien wordt om deze demo in 2013 te realiseren. De demo
zal worden geplaatst binnen een grotere plot met goede infrastructuur waardoor een
Expertisecentrum Biomassavergassing ontstaat. Partijen die hebben aangegeven hier
interesse in te hebben zijn, Gasunie, Ballast Nedam, Taqa Energie en Dahlman. De provincie
en de gemeente Alkmaar willen ook deelnemen in dit Expertisecentrum en zien
mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling op het gebied van werkgelegenheid, de
toeristische sector en de kenniseconomie door het aantrekken van bedrijven. Dit onderwerp
wordt overigens uitgewerkt in TKI Groen Gas en is niet meegenomen in de TKI Bioenergie
budgetten.
YXY Bioraffinage pilot plant (€ 30.5 miljoen)
Doelstelling van dit publiekprivate pilot programma is het produceren van energiedragers uit
tweede generatie grondstoffen of reststromen uit huidige processen met behulp van
Avantium’s YXY technologie. Deelnemers zijn Avantium, ECN, TUe, UU, Parenco, Norske
Skog en enkele spelers uit energiesector. Avantium heeft een unieke technologie ontwikkeld
voor de conversie van koolhydraten naar YXY bouwstenen (furaan gebaseerde moleculen).
Het proces wordt beschermd door een uitgebreide patentportefeuille en de potentie van de
technologie voor polymeertoepassingen kan worden onderstreept door de samenwerkingen
die gesloten zijn met bedrijven als Coca-cola, Teijin Aramid, Solvay en Rhodia. Vooral de
samenwerking met Coca-cola voor de ontwikkeling van een 100% groene colafles geeft een
duidelijke indicatie van belang en potentie. Om ook competitief te zijn in het
brandstoffenveld moet echter aan een aantal additionele randvoorwaarden voldaan worden:
bijvoorbeeld goedkope grondstoffen die niet interfereren met de voedselketen –
31

lignocellulose en reststromen; brandstofcomponenten die zijn geoptimaliseerd voor hun
toepassing – b.v. diesel, benzine en kerosine; goed inzicht wat de energetische waarde is
van de bijproducten uit het YXY process – b.v. humines en lignine. Het consortium kan op al
deze vragen antwoord geven.
YXY bioraffinage adresseert de gehele keten, van reststroom tot energiedrager. YXY
bioraffinage sluit nauw aan bij T-CatchBio. De helft van de YXY programmering (met name
de programmering rond de optimalisering van brandstofcomponenten en inzicht in de
energetische waarde van humines en lignine) zal onder T-CatchBio worden uitgevoerd. Het
andere deel onder het bioraffinage programma.

YXY technology is ontwikkeld door Avantium’s geavanceerde "high-throughput" R&D.
Samenvattend overzicht van de bijdrage van bouwstenen aan de programmalijnen
In onderstaand overzicht, wordt aangegeven aan welke programmalijnen (1-7) welke
bouwsteen uit de categorie precompetitieve pps-en en pilot faciliteiten en programma’s
bijdraagt. Er is een goede dekking zonder ‘kennisgaten’. Meerdere van de pilot faciliteiten
en programma’s dragen vanzelfsprekend aan meerdere programmalijnen bij. We herhalen
de programmalijnen van TKI Bioenergie:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

hoogwaardige energiedragers,
hoge percentages bij- en meestook,
productie van geavanceerde transportbrandstoffen,
bioraffinage
chemische en biotechnologische conversietechnologie
aquatische biomassa
maatschappelijk dimensie
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Programmalijnen Biorenewables
BM GGL
H
Pyr Vergas

1
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Pyr

2

BMS Cuijk

3

BPF

YXY others

4

BPF

YXY Cuijk CCC COCI

5

BPF

Cuijk CCC COCI

6

AP

IBR

Pyr

YXY

BB
BPF

7
precompetitive PPS-en

pilot facilities & programs

Schematisch overzicht van de bijdrage van de bouwstenen aan de programmalijnen
Legenda. De bijdrage aan de diverse programmalijnen (nummers, H is Hybride / BCT
programma –‘hosted’ door T-CatchBio) vanuit de precompetieve PPS-en: BB (BE-Basic),
TC (T-CatchBio), IBR (ISPT Bioraffinage program), en vanuit de pilot faciliteiten en
programma’s: BPF (Bioprocess Pilot Facility in Delft), Cuijk (Cuijk 2.0/3.0), BMS (Bij- en
MeeStook), COCI (Centers for Open Chemical Innovation), YXY (Biorefinery Avantium), Pyr
(Pyrolyse Plant Hengelo), Vergas, CCC (Carbohydrate Competence Center), AP (Algae Parc),
BM (Biobased Manifest), GGL (GreenGold Label). Programmalijn 7 is ‘hosted’ door BE-Basic.

Wij concluderen dat er gedurende het voorbereidings- en uitwerkingsproces
van TKI Bioenergie een enorme stap is gemaakt in het aanhaken van de
Energiesector mbt innovatie op het gebied Bioenergie, gegeven de enorme,
eerste commitments die de industrie heeft afgegeven. De first movers zullen
de rest van de sector op sleeptouw nemen, feitelijk ondersteund door de
producentverplichtingen die weinig andere keuze dan ontwikkeling langs
meer economisch haalbare business modellen toelaat.
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4 Valorisatie en internationalisering: speciale aandacht voor MKB
Bij TKI Bioenergie is een grote groep MKB –bedrijven betrokken, naast een 20-tal grote
multinationale spelers. De biobased ontwikkeling heeft voor beide groepen veel te bieden.
Een aantal uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving zoals importheffingen van of
–quota van biobased feedstocks is centraal geaddresseerd in TKI Biobased Economy en
wordt hier niet herhaald.
De grotere bedrijven hebben over het algemeen goede en genoeg mechanismen om
technologische en andere ontwikkelingen naar marktposities te vertalen. TKI Bioenergie
volstaat met het faciliteren van hun participatie in de PPs-en en PFP’s. Ook met betrekking
tot de buitenlandse arena, zullen deze partijen een eigen koers varen. Op hun verzoek zal
TKI Bioenergie actie ondernemen, maar vanuit het standpunt ‘lean-and-mean’ zich
voornamelijk pro-actief richten op de noden van het MKB.
MKB
Binnen het MKB, zijn het sinds lange tijd de wat grotere, gevestigde bedrijven, die zich
vooral bezig houden met het vervaardigen van hoogwaardig technologische producten en
die hun innovatiebehoefte niet zelf uitvoeren, maar voornamelijk “inkopen” via
kennisinstellingen en TNO. Anderzijds bestaat er sinds de jaren negentig een groeiende
groep van, over het algemeen kleinere en jongere, kennisintensieve MKB (KI-MKB)
bedrijven, vaak spin-outs van universiteiten en kennisinstellingen, die hoofdzakelijk bezig
zijn met innoveren, i.e. het ontwikkelen van nieuwe technologieën en
toepassingsmogelijkheden ten behoeve van henzelf en/of van gevestigde MKB bedrijven en
grotere industriële partijen. Voor beide categorieën MKB bestaan grote marktkansen, zowel
nationaal als internationaal. Er zijn wel verschillen voor wat betreft de timing van absorptie
van nieuwe technologieën en het uitrollen richting de markt, en voor wat betreft de
financieringsbehoefte en mogelijkheden.
De KI-MKB bedrijven kennen een snelle absorptie van nieuwe vindingen vanuit
universiteiten en kennisinstellingen, waarbij ze opties voor innovatietrajecten in hoog tempo
toetsen op technische en marktspecifieke haalbaarheid. Deze KI-MKB bedrijven gedijen het
beste binnen een omgeving van publiekprivate samenwerking doordat ze zich op hun
kerncompetentie kunnen focuseren en inzake andere zaken kunnen samenwerken of
gewoon inhuren. Het KI-MKB vervullen een essentiële rol in het op efficiënte wijze vertalen
van wetenschappelijke vindingen naar marktproducten. De inrichting van partijen binnen de
PPSen zou idealiter zo moeten zijn dat er een efficiënte overdracht is van de
wetenschappelijke vinding (via een of meer KI-MKB bedrijven) naar een industriële
marktpartij (grotere industrie en gevestigde MKB). Binnen diverse PPSen in Biochemicals en
Bioenergy bestaat een dergelijke inrichting al, bijvoorbeeld in BE-Basic en uitwerking van
een aparte faciliteit hetzij binnen TKI Bioenergie, hetzij breder in het Topsectorenbeleid is
belangrijk.
De snelle absorptie van vindingen richting innovatie kan alleen maar effectief plaatsvinden
als er voldoende financieringsmogelijkheden zijn voor deze KI-MKB bedrijven, want in veel
gevallen is de eigen vermogenspositie en de winstgevendheid van KI-MKBs nog verre van
voldoende om deze hoog risicoactiviteiten zelfstandig te kunnen financieren. In het huidige
klimaat van PPSen is het voor KI-MKB ook mogelijk om tenminste gedeeltelijke subsidies te
verkrijgen voor deze innovatieactiviteiten. Dit lijkt in de huidige voorstellen voor financiering
(RDA, RDA+) van het Topsectorbeleid onderzoek & innovatie niet meer mogelijk. Immers
deze fiscale instrumenten werken alleen als een bedrijf flink winstgevend is en dat is vrijwel
niet het geval bij KI-MKB bedrijven. Verder zijn de externe financieringsmogelijkheden via
banken, (in)formal investors, capital investors voor het KI-MKB beperkt, vanwege de over
het algemeen geringe vermogenspositie en de op kortere termijn (5 jaar) lage
winstgevendheid van nieuwe innovatieve biobased technologieën. Een oplossing voor de
financiering van KI-MKB bedrijven is dan ook zeer urgent. Zonder die oplossing dreigt het
KI-MKB buitenboord te vallen en verdwijnt er een cruciale partij uit het innovatietraject.
Bovengenoemde (vorige alinea) faciliteit kan hier een bepalende rol in spelen. Overleg met
overheid of dit specifiek voor TKI Bioenergie moet worden uitgewerkt danwel op meer
overkoepelend niveau zal na besluitvorming omtrent TKI Bioenergie worden aangezet.
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De “gevestigde” MKB bedrijven tonen over het algemeen niet de neiging om snel in te
willen stappen op nieuwe, innovatieve technologieën waarvan de technische en
markthaalbaarheid nog niet voldoende is aangetoond. De gevestigde MKB zal over het
algemeen pas op een wat langere termijn (3-5 jaar) na een nieuwe vinding/innovatie
instappen. Een goed voorbeeld hiervan is biogastechnologie waarvan toepassing
voornamelijk door het MKB plaatsvindt op basis van turnkey-installaties die niet door
henzelf ontwikkeld zijn.
Er bestaat al een relatief groot aantal innovaties als product uit eerdere
innovatieprogramma’s, waarvan de technologische haalbaarheid redelijk ver is uitgetest. Dit
is de categorie productinnovaties die naar alle waarschijnlijkheid snel kan worden
geabsorbeerd door de gevestigde MKB, mits er voldoende marktperspectief bestaat. Het is
daarom van groot belang om het potentieel aan ‘op de plank liggende’
vindingen/technologieën uit eerdere stimuleringsprogramma’s in kaart te brengen en de
gevestigde MKB bedrijven hiermee te confronteren, zodat men op korte termijn (binnen een
jaar) al kan starten met het uitrollen van de voorraad al bestaande
vindingen/technologieën. Het gevestigde MKB heeft over het algemeen niet de neiging om
zelf voluit in innovatieontwikkelingen te stappen, maar deze ‘in te kopen’ en te laten
uittesten via kennisinstellingen/TNO. De financieringsmogelijkheden voor gevestigd MKB
zijn ruimer voorhanden, vanwege de betere eigen vermogenspositie, de winstgevendheid en
de uitrol van ‘close-to-market’ technologieën. TKI Bioenergie kent meerdere bedrijven die
zich in deze categorie bevinden. Voor deze categorie bedrijven kan de RDA/RDA+ regeling
mogelijk wel werkbaar zijn.
Mogelijkheden voor het MKB om aan te sluiten. Het is het noodzakelijk om innovatie zo
te stimuleren dat hieruit meer toepassingen van vindingen zijn te realiseren die moeten
landen binnen, hetzij de bestaande MKB en grotere industriële partijen, hetzij worden
opgepakt door nieuw op te richten (spin outs) KI-MKBs. Deze innovaties hebben een
duidelijke programmatische ondersteuning nodig die gericht is op het screenen op IPwaardige vindingen, het scouten van entrepreneurship en het coachen van jonge
innovatieve academici/ingenieurs die zelf een bedrijf willen opzetten. Dat moet inclusief,
naast alle aspecten van het opzetten van bedrijvigheid, het vinden en ondersteunen van de
financieringsbehoefte voor dergelijke spin-outs, bijvoorbeeld door partnerships dan wel het
opzetten/ creëren van (pre)seed fondsen met investeringen uit TKI (overheid en overige
partners), capital investeerders en banken (eg RABO Groep en anderen). Grosso modo zou
het TKI programma een significant gedeelte (bv 15%) van haar activiteiten en middelen
moeten inzetten op innovatie.
Binnen het BE-Basic programma en diverse andere PPSen zijn activiteiten opgezet, gericht
op innovatie in de ruimste zin van het woord (i.e., het stimuleren van ondernemerschap,
het opzetten van bedrijvigheid, het vastleggen van IP, etcetera). Het zou goed zijn om die
diverse innovatieactiviteiten en strategieën van de diverse PPSen te inventariseren en beter
op elkaar te laten aansluiten, zodat er een efficiency slag gemaakt kan worden en de best
practises van iedere PPS samengevoegd kunnen worden tot een integrale
innovatiestimuleringaanpak.
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“BioCleantech”
BioCleantech” in Dutch Delta: as concentrated as Silicon Valley

μ

Silicon Valley size

LS

Companies
Institutes
Universities

Bio (B(E)-Basic, Kluyvercentre
BioSolar
CatchBio
Process (DSTI, PI)

Het Nederlandse “BioCleanTech” Innovatie Eco-systeem
Aansluiting op de Europese onderzoeks- en innovatieagenda
CLIMATE KIC. CLIMATE Knowledge & Innovation Community. Het belangrijkste, en
meest grootschalige aansluitpunt op de Europese onderzoek- en innovatieagenda van TKI
Bioenergie is die op de CLIMATE KIC van het European Institute of Technology (EIT). TUD,
WUR, UU, Deltares, TNO, KLM en DSM zijn belangrijke Nederlandse kernleden van de
CLIMATE KIC. BE-Basic en CatchBio zijn de belangrijkste ‘matching programs’ van de
Climate KIC, zowel vanuit Nederland als op Europees niveau. De CLIMATE Knowledge &
Innovation Community (KIC) brengt leidende academische en industriële spelers bij elkaar
om noodzakelijke technologische en maatschappelijke innovaties van klimaatmitigatie en
adaptatie om te zetten in economische activiteit. De CLIMATE KIC richt zich in belangrijke
mate op de volgende generatie van enterpreneurs, wetenschappers en andere innovatoren
via een breed spectrum van activiteiten en faculteiten van partners. Een bondige
beschrijving van de CLIMATE KIC CEO, Mary Ritter, is opgenomen in septemberversie van
Nature Climate Change, en is bijgevoegd als Appendix D. (Zie verder www.climate-kic.org.)

Het European Biofuels Technology Platform (EBTP) heeft op het gebied van de bioenergie, samen met andere biomassagerelateerde platforms zoals het Renewable Heating &
Cooling platform en het European Industrial Bioenergy Initiative, een leidende rol gespeeld
in de opstelling van de Europese R&D agenda. Verder is ook het Aviation Fuel Flight Path
programma van de EC relevant. Doel is om in 2020 tenminste 2 mio ton biokerosine op de
markt te hebben. De onder leiding van het EBTP opgestelde Strategic Research Agenda
(SRA) en het bijbehorende Strategy Deployment Document (SDD)12 vormen de basis voor
het Europese Strategic Energy Technology plan (SET plan)13, de Europese technologie
12

www.biofuelstp.eu

13

Strategic Energy Technology (SET) plan: The technology pillar of the EU's energy and climate policy aimed at accelerating innovation

in cutting edge European low carbon technologies to achieve the EU 2020 targets and 2050 vision (80-95% GHG reduction). The SET
plan contains two main instruments, viz. the European Industrial Initiatives (EII’s), aimed at enabling commercial availability of advanced
and sustainable low carbon technologies at large scale by 2020 and strengthen EU world technology leadership through demonstration
plants and first commercial-scale units (Flagship plants), and the European Energy Research Alliance (EERA), aimed at aligning energy
R&D.
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roadmapping14 en de definitie van Europese onderzoekprogramma’s op bio-energiegebied,
waaronder FP7 en Horizon 2020. Centraal staat de waardeketenbenadering.
De waardeketenbenadering ligt ook ten grondslag aan de onderzoekagenda van het
Bioenergy Joint Programme van de European Energy Research Alliance (EERA), waarin de
toonaangevende Europese onderzoekinstellingen op bio-energiegebied samenwerken. ECN
(trekker onderzoek thermochemische waardeketens) en WUR-DLO nemen beiden deel in
EERA-Bioenergy. Het voorgestelde onderzoekprogramma sluit nauw aan bij de Europese
onderzoeksagenda wat blijkt uit een goede score in recente FP7 calls.
Internationale markten buiten Europa
De resultaten uit de Macro-economische Verkenning15 voor de impact van de Biobased
Economy voor Nederland uit 2008 en latere discussies in de High Level Stuurgroep BBE
geven het grote belang van het internationale veld aan: biomassa-importen en
internationale investeringen waaronder technologie-exporten (“Bio-NL Inside”) zijn beide
cruciaal voor maximalisering van economische, duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen.
TKI Bioenergie sluit aan bij de Internationaliseringsagenda van Topsector Energie en
Chemie met verschillende strategieën voor de multinationals, die veelal zelf de weg kennen,
en het MKB, die soms meer steun nodig heeft.
Naast de reguliere mogelijkheden van de Nederlandse overheid (ambassade/consulaten,
innovatie attaches, NFIA), wil TKI Bioenergie op een paar strategisch gekozen posities in
Zuid-Amerika (Brazilie) en Azie (oa Maleisie) ondersteuning bieden aan Nederlands
bedrijfsleven en kennisinstellingen bv voor het geschiktmaken van Nederlandse technologie
voor die regionale omstandigheden, proactief links leggen naar belangrijke regionale
industriële en academische spelers via gezamelijke positionering en toegang tot geschikte
(pilot) infrastructuur bieden met de nadruk op het MKB.
In de de periode 2010-2011 heeft BE-Basic daarvoor R&D samenwerkingen opgezet in
Brazilie, USA, Maleisie en Vietnam. In Brazilie heeft dat geleidt tot een
samenwerkingsprogramma met BIOEN, het Bioenergie-programma van de FAPESP
(research funding organisation van de Staat Sao Paulo), waarvan de eerste Call oct’11april’12 loopt. Daarnaast heeft BE-Basic samenwerkingscontracten opgezet met leidende
universiteiten en onderzoeksinstellingen in de Staat Sao Paulo, waar de eerste projecten in
Q4 van 2011 zijn begonnen. BE-Basic en TU Delft realiseren een fysiek bruggehoofd in
Campinas in samenwering met de WUR Office in Piracicaba, gericht op kennisinstellingen en
de MKB partners zonder eigen vestigingen in Brazilie. Op vergelijkbare wijze is BE-Basic
betrokken bij de Maleise National Biomass Strategy, die als doelstelling heeft om de
reststromen van de palm biomassa op duurzame wijze om te zetten in producten met
hogere toegevoegde waarde, waardoor de emissies van de sector zullen reduceren. De NBS
beschrijft het economische en klimaatpotentieel van het gebruik van de biomassa op een
gelijkblijvend areaal want in Maleisie heeft de palmoliesector haar maximum grondgebruik
vrijwel bereikt. Randvoorwaarden zijn daarbij sluiting van nutrientbalansen, behoud of
verbetering van de bodemvruchtbaarheid, reductie van erosie, behoud van biodiversiteit.
BE-Basic was door de Maleise overheid uitgenodigd om samen te werken bij de ontwikkeling
van de NBS. Een van de uitkomsten is het zogenaamde Oil Palm Biomass Center (OPBC)
waarin de palmsector en internationale chemische, energie- en milieubiotechnologische
industrieën werken aan de ontwikkeling, testing en implementatie van robuste technologie
voor de omzetting van de lignocellulose of andere residuen naar waardevolle producten.
OPBC zal naar verwachting in Q1 2012 operationeel worden, en heeft een technologisch en
maatschappelijk ontwikkelings-programma. BE-Basic en meerdere van haar industriële en
kennispartners zullen participeren in OPBC, dat ook een aantal fysieke Offices zal hebben in
West en Oost Maleisie.

14

E.g., the SET plan Technology roadmap Low Carbon Technologies.
Uitgevoerd onder auspicien van Platform Groene Grondstoffen

15
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OPBC announced as Entry Point project (Nov 2011)

Figuur Aankondiging van het OPBC door de maleise Minister President Dato' Sri Haji
Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak (3rd from right) in November 2011 gedurende
BioMalaysia in Kuala Lumpur (Malaysia)
Bij succes van deze strategie kunnen meerdere steunpunten ontwikkeld worden.
Inbedding in de mondiale onderzoek- en innovatieagenda – IEA Bioenergy.
De bioenergie gerelateerde onderzoek- en innovatieactiviteiten zijn qua kennisimport en –
disseminatie mondiaal ingekaderd in de Bioenergy Implementing Agreement (IA) van het
International Energy Agency (IEA). Vanuit Nederland worden diverse taken geleid, of er
wordt in deel genomen. Dit samenwerkingsverband biedt enerzijds de nationale overheid de
mogelijkheid om in internationaal (en Europees) kader grensoverstijgende onderwerpen op
het gebied van de duurzame valorisatie van biomassa voor Food en Non-food toepassingen,
incl. bio-energie, te agenderen en anderzijds biedt het samenwerkingsverband
industriële/MKB stakeholders de mogelijkheid zich op de hoogte te stellen van de
internationale state-of-the-art van duurzame biomassa valorisatie in het algemeen en
deelcomponenten in het bijzonder om zich zodoende op een juiste wijze te kunnen
positioneren. TKI Bioenergie is van mening dat IEA-activiteiten in belangrijke mate in
samenhang, dan wel geheel onder deze TKI zouden moeten plaatsvinden. Er is reeds enige
discussie geweest met de verantwoordelijke personen binnen de overheid, en bij
besluitvorming over TKI Bioenergie, verwachten wij verdere afstemming over dit punt.
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5 Duurzaamheid en Maatschappij
Maatschappelijk programma Bioenergie
Het maatschappelijke programma van TKI Bioenergie is nauw verknoopt met dat van het
Innovatie Contract Biobased. Duurzaamheid is wordt daarin onderkend als een drijfveer van
toenemend economische belang16 voor bedrijven. Tegelijkertijd is duurzaamheid ook een
belangrijke maatschappelijke randvoorwaarde. Om beide redenen drijft duurzaamheid
maatschappelijke en economische veranderingen aan. Het workpackage Economie, Beleid
en Duurzaamheid komt vooral voort uit de spanning tussen deze beide functies van
duurzaamheid.
Duurzame innovaties zijn pas echt succesvol als ze breed worden gedragen in de
maatschappij. Duurzaamheidscriteria, bijvoorbeeld voor de duurzame productie van
biomassa, die internationaal in overleg worden vastgesteld als onderdeel van certificaten en
labels helpen bij de transitie naar een duurzame samenleving. Dit is niet eenvoudig omdat
duurzaamheid op diverse manieren geïnterpreteerd wordt en het meetbaar maken van
criteria bijzonder lastig is (bijvoorbeeld de indirecte landgebruik effecten en biodiversiteit),
terwijl de resultaten aanleiding zijn voor wetenschappelijk debat. Voorop staat dat deze
criteria gestoeld zijn door natuurwetenschappelijk onderzoek en geoperationaliseerd worden
in meetbare eenheden en efficiënte procedures. Implementatie daarvan in de praktijk dient
te worden ondersteund door sociaalwetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld waar het gaat
om wet- en regelgeving, ontwerp van businessmodellen, overeenstemming van ethische
aspecten, beslechten van conflicten (ook internationaal), en om communicatie met
stakeholders en het publiek.
Omdat duurzaamheid, naast technologie en maatschappelijke acceptatie, noodzakelijk is
voor de succesvolle ontwikkeling van de biobased economy, is er in bestaande PPSprogramma’s als Be-Basic, CatchBio en steeds geld uitgetrokken voor onderzoek naar
economische, maatschappelijke en duurzaamheidsaspecten. Het streven daarbij is dat deze
programma’s nauw samenwerken met de technologie programma’s om de nieuwste
ontwikkelingen mee te nemen in het innovatieproces en te voorkomen dat
sociaalwetenschappelijk onderzoek pas wordt ingeschakeld als de essentiële keuzes zijn
gedaan (‘end of pipe sociology’). Dit onderzoek is óók nodig om de agenda te bepalen,
zodat sociale risico’s en economische kansen al in een vroeg stadium geïdentificeerd kunnen
worden en in de besluitvorming worden betrokken.
Het monitoren van arbeidsmarkt- en duurzaamheidsinformatie is belangrijk in de
communicatie die streeft naar een bewustzijn en gedragsverandering van het publiek. Het is
tegelijkertijd onmisbare managementinformatie voor bedrijven die hun producten willen
verduurzamen, en voor de overheid voor de onderbouwing van beleidsbeslissingen. Deze
informatie is nodig voor de hele keten. Hiermee worden adequate informatie over
duurzaamheid en goede implementatie van duurzaamheidsafspraken essentieel voor de
biobased economy.
Uiteraard dient de duurzame ontwikkeling tevens economisch rendabel te zijn. Ook hiervoor
is gevalideerde informatie cruciaal. Economische modellen dienen ons inzicht te geven op de
impact van de biobased economy op economische groei, werkgelegenheid, de wereldmarkt,
de effecten van grondstofprijzen, etc. Gekoppeld aan duurzaamheidsmodellen die een
inschatting maken van de beoogde duurzame innovaties bieden deze een handvat voor
keuzen in het R&D en ontwikkelingsproces. Tenslotte is het belangrijk inzicht te hebben in
beleid, wet- en regelgeving en de wijze waarop die de gewenste economische en
duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bevorderen. Op dit moment wordt er in diverse
disciplines gewerkt aan deze doelstellingen, echter bevordering van duurzaamheid met

16

Voorbeelden zijn de populariteit van de Dow Jones Sustainability index, de betrokkenheid van bedrijven in

multistakeholderplatforms zoals de Round Table on Sustainable Biofules (RSB), Round Table on Sustainable Palm Oil
(RSPO), etc. en de marktintroductie van Pepsi en Coca Cola van biorenewable PET en PEF flessen (“plastic, maar dan
zonder aardolie”, NRC 29 oktober, 2011)
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economische doelstellingen wat gesteund wordt door een efficiënt beleid vergt een
multidisciplinaire aanpak.
Op 1 september 2011 hebben de belangrijkste bedrijven en NGO’s die actief betrokken zijn
in de transitie naar een biobased economie zich in het Biobased Manifest verbonden aan het
streven naar een duurzame samenleving en het aangaan van samenwerkingsverbanden om
dit te bevorderen. De Term Sheet Economie, Beleid en Duurzaamheid beschrijft een aanpak
die zorgt voor een inventarisatie en prioritering van doelstellingen waarin bestaande
activiteiten aangevuld en versterkt kunnen worden. Het programma kan rekenen op de
ondersteuning van alle relevante stakeholders (waaronder industrie en NGOs) en sluit door
haar inbedding in BE-Basic nauw aan bij de innovatiepraktijk. Partijen kunnen daarbij
profiteren van de internationale programma’s van BE-Basic, waarin internationale
samenwerking over deze aspecten goed ontwikkeld is. De governance structuur zal zodanig
ingericht worden dat ook ander PPSen betrokken worden bij de activiteiten.
Het programma sluit volledig aan op de op 14 februari 2012 openbaar gemaakte strategie
van de Europese Commissie " STRATEGY FOR "INNOVATING FOR SUSTAINABLE GROWTH:
A BIOECONOMY FOR EUROPE" met uitdrukkelijke aandacht voor harmonisatie in
standardisering, in logistiek en supply chains, biomassa behoeften, beleid, communicatie en
verbetering van LCAs en mondiale uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid en
klimaatverandering.
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PERSBERICHT: Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tekenen manifest Biobased Economy
Den Haag, 29 september 2011
Gezamenlijke visie op transitie naar gebruik hernieuwbare grondstoffen.
Vandaag ondertekenen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
in Nederland een manifest over de ontwikkeling van de bio-based economy, een economie
gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. De ondertekenaars spreken hiermee af
op zoek te zullen gaan naar wegen om de economie zo duurzaam en sociaal eerlijk mogelijk te
maken. Het manifest benadrukt het belang van de transitie van een fossiele naar een meer biobased economie. Ondertekenaars zijn onder meer Natuurmonumenten, Oxfam Novib, Solidaridad,
Stichting Natuur en Milieu, Wereldnatuurfonds, IUCN NL, Avantium, AVEBE, Cosun, DSM, Eneco,
Essent, Havenschap Rotterdam, KLM, Purac en de Rabobank. Ook het kabinet erkent het belang
van de bio-based economy. Bij de vaststelling van de negen topsectoren heeft het kabinet ‘biobased’ nadrukkelijk als centraal thema benoemd. Het manifest geeft een aantal hoofdlijnen weer
waarop de partijen in de komende drie jaar zullen samenwerken. Na afloop evalueren de partijen
de samenwerking en beslissen ze over het al dan niet verlengen van de termijn. Ondertekening
van het manifest is geen automatisch bewijs van goed gedrag. Het uiteindelijke succes van dit
project zal afhangen van de concrete invulling van de actiepunten.
Bio-based economy biedt Nederland kansen
De partijen stellen in het document vast dat een transitie van fossiele naar hernieuwbare
grondstoffen niet eenvoudig zal zijn en risico’s met zich meebrengt voor mens, natuurlijke
ecosystemen, biodiversiteit en klimaat. Duidelijk is echter ook dat de bio-based economy kansen
biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven, met de ontwikkeling van duurzame producten, gebaseerd
op hernieuwbare grondstoffen. Daarmee kan de bio-based economy voor Nederland extra
werkgelegenheid creëren en technologie, sociale innovaties en een kennisinfrastructuur helpen
ontwikkelen. De partijen delen de mening dat productie van hernieuwbare grondstoffen voor de
bio-based economy nooit ten koste mag gaan van voldoende, veilige en gezonde voeding.
Invoering mag niet alleen voor Nederland gunstig zijn; het moet bijdragen aan vermindering van
het huidige energie- en materiaalverbruik per hoofd van de bevolking in met name hogeinkomenslanden. Verder stellen de ondertekenaars vast dat de inzet van hernieuwbare
grondstoffen in de regio van herkomst prioriteit heeft en dat prijsspeculatie zoveel mogelijk moet
worden voorkomen. De handelsmarkt moet ondersteund worden met goede regelgeving en
duurzaamheidscriteria.
Acties
Eerste acties die op basis van dit manifest zijn te verwachten zijn onderzoek naar het
verduurzamen van productie- en distributieketens - door het ondersteunen van veelbelovende
duurzame initiatieven -, verbetering van de kwaliteit van arbeid en scholing en afstemming van
opleidingen in onderwijs en wetenschap op de toekomstige bio-based economy. Ook het
meedenken over duurzaamheidscriteria, certificering van biomassa, verdere ontwikkeling en
handhaving van internationale wet- en regelgeving en maatschappelijke acceptatie van de biobased economy staan op de agenda. Deze activiteiten zullen door de partijen in wisselende
samenstelling ter hand worden genomen.
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6 Structuur en governance
De precompetitieve PPS-en en de pilot faciliteiten & programma’s zijn de bouwstenen
van TKI Bioenergy. Elk van hen heeft een eenduidige governance vast gelegd in een
relevant document (consortium agreement, stichtingsakte, aandeelhoudersovereenkomst,
etc) die overeenkomt met hun specifieke rechtsvorm. Deze beschrijft duidelijk de
voorkomende verantwoordelijkheden zoals IP en ander eigendom, vertrouwelijkheid, toeen uittredingsprocedures, werkgeversverantwoordlijkheid, leveringsverplichting, financiële
en andere commitments. In vele gevallen bestaan die al en hebben een looptijd die soms
die van de TKI overschrijdt. Het is ondoenlijk en onproductief die te ontbinden, en TKI
Bioenergie bouwt er op efficiente wijze op voort. In het Federatieve bestuursorgaan van TKI
Bioenergie (waarvan wordt uitgegaan dat het samenvalt met dat van TKI BBE), overleggen
deze bouwstenen over strategie, stemmen procedures af en andere operationele aspecten.
TKI
Bioenergie
kent
een
dagelijks
bestuur
(“Management
Team”)
die
de
verantwoordelijkheid heeft over strategie-ontwikkeling, jaarlijkse portfoliobepaling,
screening van de Pijplijn mbt nieuwe uitdagingen, afstemming van operationele aspecten en
representatie binnen Bioenergie en naar de financierende Topsectoren. Het management
Team wordt bijgestaan door een compact Support Office, dat wordt verzorgd vanuit een van
de PPS-en. Het Management Team bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging uit het
federatieve verband dus de diverse PPS-en en Pilot Facilities & Programs, bijvoorbeeld met
3 vertegenwoordigers uit elke categorie waarvan 3 van industrie (minimaal een uit MKB), 3
van kennispartijen, 1 vanuit de NGO’s en een voorzitter (zie onderstaand schematisch
overzicht)
other Topsectors

Topsector Chemistry

Topsector Energy

TKI BBE governance (incl High Level SG linked VNO-NCW)
TKI Bioenergie* (federation)
Management Team
Support office (hosted by PPS)

ThermoChemCat (T-CatchBio)

PPS Bij-/meestook

Biotechnology (BE-Basic)

Pyrolyse PP, Avantium PP

EBD (hosted
by BE-Basic))

Cuijk 2.0/3.0

BTC (hosted
by T-CatchBio)

Bioraffinage (ISPT)

BPF, AlgaeParc, ACCRES
others
feasibility

precompetitive PPS
Company
AA
Company
Company
AA
Company
University
X

pilot facilities
& programs

Company
AA
Company
Company
A
Company
InstituteAY

The Pipeline

Company
AA
Company
Company
AA
Company
Company
Z

Partners can participate in any of TKI Bioenergy pps or pilots

Schematisch overzicht van de governance van TKI Bioenergie
TKI Bioenergie en TKI BBE en hun Innovatiecontracten.
In het kader van het Topsectorenbeleid, geeft het Innovatiecontract Biobased Economy (IC
BBE) een samenhangende agenda voor de introductie van de BBE in Nederland waar vele
industriële en maatschappelijke sectoren in samenhang baat bij hebben. En is dus een
Topsector-overschrijdende ontwikkeling. In IC Bioenergie benoemen we het gedeelte dat
aan Energie (en Chemie) kan worden toebedeeld.
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Innovatiecontract BBE bestaat uit een zestal werkpakketten gekozen rondom een duurzame
en gesloten biomassawaardeketen die start (en eindigt) met biomassaproductie, en loopt
via raffinage tot vermarktbare halffabrikaten, conversie naar eindproducten en materialen
met een hoge toegevoegde waarde en recycling van eindproducten, materialen en alle
hulpstoffen (water, nutrienten, organische koolstof) naar het oorspronkelijke
biomassaproductiesysteem, alles met oog voor economische en klimaat impact,
beleidsaspecten en uitgaande van integrale duurzaamheidsprincipes. Deze werkpakketten
zijn:







Teeloptimalisatie en biomassaproductie
Geïntegreerde bioraffinage
BioEnergy & Biochemicals
Biobased Materials
Kringloop, water, nutriënten en bodem
Economie, beleid en duurzaamheid

Van dit samenhangende portfolio zijn met name WP Geintegreerde Bioraffinage en WP
BioEnergy & BioChemicals, geflankeerd door WP Economie, beleid en duurzaamheid meer
direct gerelateerd aan Topsectoren Energie en Chemie. Derhalve lijkt het redelijk deze
werkpakketten voor min of meerdere mate aan Topsector Energie toe te rekenen, daarbij
realiserend dat een duurzame BBE alleen kan bestaan bij uitvoering van een gebalanceerd
portfolio uit alle werkpakketten. De mate van toerekening aan specifieke Topsectoren is
vanzelfsprekend enigszins arbitrair.
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7 Human Capital Agenda
Onderstaande tekst is verregaand hetzelfde als die van HCA Biobased, en benoemt zeer
vergelijkbare issues als in HCA Energie en HCA Chemie – wij verwijzen naar die teksten.
Verder zij opgemerkt dat een aantal concrete onderwijsinitiatieven voor de volle breedte
van de Biobased ontwikkeling gecoördineerd worden door een brede stuurgroep vanuit de
kennisinstellingen en overheid, met BE-Basic als uitvoeringsorganisatie.
Een groeiende en dynamische bedrijfstak vraagt om medewerkers met nieuwe kennis en
nieuwe vaardigheden. Het rapport van de SER wijst hierop als een belangrijk aandachtspunt
in de biobased economy. In een rapport van het EIM wordt een tekort verwacht aan
werknemers in de agro- en chemiesector (PM). In tegenstelling tot onderwijs en scholing in
meer gevestigde bedrijfstakken is scholing in de biobased economy nog in ontwikkeling. Dit
biedt ook juist kansen om onderwijs en scholing op een innovatieve manier in te richten.
Allereerst biedt de BBE kansen om een nieuwe groene impuls te geven aan het
bètaonderwijs in bijvoorbeeld de chemie. Duurzaamheid in relatie tot technologisch
onderwijs blijkt aantrekkingskracht te hebben op een bredere groep studenten. De biobased
economy kan daarmee een kans zijn om de aantallen studenten voor de bètaopleidingen te
vergroten.
Geen van de huidige opleidingen of onderwijsinstellingen is in staat om de breedte van het
onderwerp aan te bieden. Het groene onderwijs mist de aansluiting op de chemie. Het
onderwijs in de chemie mist de kennis over biomassateelt en -conversie. Samenwerking
tussen agro, chemie en energie is, net als in het bedrijfsleven en binnen het onderzoek, ook
zeer wenselijk binnen het onderwijs. Diverse onderwijsinstellingen nemen initiatieven voor
onderwijs in de bbe en die initiatieven moeten met elkaar worden verbonden. Een brede en
multidisciplinaire blik van studenten over de totale keten van de biobased economy is
noodzakelijk.
Juist de breedte van het veld, het aanbod bij zovele onderwijsinstellingen vraagt om een
innovatieve manier om kennis in het onderwijs aan te bieden. Werknemer en/of studenten
staan centraal en zouden, of zij nu studeren of werken in Groningen of Maastricht, toegang
moeten krijgen tot kennis via innovatieve manieren van kennisoverdracht in het onderwijs.
Veel efficiencywinst is te halen door te investeren in digitale vormen van onderwijs en deze
tevens toegankelijk te maken voor de internationale doelgroep zoals via ICT supported
learning. De dynamiek in de kennisontwikkeling van de bbe vraagt ook om een
onderwijsaanbod dat flexibel en dynamisch is op alle onderwijsniveaus zonder de huidige
schotten tussen opleidingen.
In de praktijk is er op korte termijn vooruitgang te boeken door het ondersteunen van een
aantal concrete activiteiten. Het is wenselijk dat er een center of excellence voor biobased
economy komt in het HBO onderwijs die gaat samenwerken met het centre voor biobased
economy in het groene onderwijs. Verder zal er actief gestuurd gaan worden op de integrale
samenwerking tussen onderwijsprojecten bij verschillende onderwijsinstellingen die
aansluiten op de initiatieven van WUR, TUDelft en BE-Basic, maar ook bij HBO instellingen
(Hogeschool Rotterdam, Van Hall, en anderen). Het concreet ontwikkelen en uitwisselen van
(digitale) leermiddelen is hierbij een ingezet proces..
Internationale dimensie
Het Nederlandse biobased bedrijfsleven heeft een sterk internationale orientatie.
Internationale medewerkers die die internationale groei mogelijk moeten maken hebben
zeer verschillende achtergronden, die vaak wel goed aansluiten maar niet altijd. Er zijn met
name tekorten aan (proces) ingenieurs die innovatie in productie verder brengen in de
aanpassing van Nederlandse vindingen voor lokale uitdagingen dan wel de integratie van
lokale technologie met die van de Nederlandse partner. Ook is de korte lijn tussen
bedrijfsleven en wetenschap/technologie die gebruikelijk is in Nederland, geen
internationale vanzelfsprekendheid.
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Op verschillende plaatsen is internationaal aangegeven grote belangstelling te hebben voor
onderwijsvormen die een dergelijke bedrijfscultuur stimuleren, zoals de zogenaamde
Professional Doctorates in Engineering (PD Eng). Vanuit de PPS-en (oa BE-Basic) is reeds
het initiatief genomen tot internationale bruggehoofden (Maleisie, Brazilie), maar er is ook
een duidelijke wens tot uitwisseling en wederkerigheid in die relatie (bv vestigingen van
Braziliaanse instellingen in Nederland). De komende periode zullen dergelijke initiatieven
verder worden uitgewerkt en versterkt.
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8 Financien en Commitments
Voor de integrale financiën van Innovatiecontract BBE verwijzen wij naar de desbetreffende
secties uit de hoofdtekst IC BBE. Voor het gedeelte Bioenergie dat toe te rekenen is aan
Topsector Energie zijn zeer ruwe aannames gedaan mbt het percentage Energie (en Chemie
en andere Topsectoren), en e.e.a. is te vinden in Appendix E. De belangrijkste stakeholders
zijn genoemd in Appendix E en in IC Biobased. In essentie is uitgegaan van de actieve PPSen en de al afgegeven harde commitments in termen van Consortium Agreements,
Instituutsakten en dergelijke, dan wel aandeelhoudersverklaringen en vergelijkbare
documenten in geval van bedrijfsmatig vormgegeven initiatieven of (grootschalige)
faciliteiten. In afwachting van verdere opheldering door de Nederlandse overheid rondom
het verdere traject, gaat TKI Bioenergie door met het verzamelen van committeringsbrieven
en Letters of Intent. Maar de omvang van bestaande harde commitments van het
Nederlandse bedrijfsleven aan de PPS-en (gezamenlijk ruim € 350 miljoen, met een
industrieel aandeel van circa 35%), en inclusief de nieuwe industriële commitments voor
bioenergie, biochemie en bioraffinage (gezamenlijk gecommitteerde bijdrage circa € 0.5
miljard) geven zicht op een samenhangend programma voor deze werkpakketten van ruim
1.1 miljard euro met bijna 50% industriële dekking. De enorme schaal waarop industrie en
anderen hebben gereageerd en de extreem korte tijd voor uitwerking maakt, dat een
nadere detaillering in het eerste kwartaal van 2012 zal moeten plaatsvinden.

Belangrijkste kentallen (detail overzicht in
Appendix E)
Deelnemende bedrijven
waarvan MKB
Deelnemende kennisinstituten
Toegezegde bijdragen bedrijven
Gevraagde overheidsbijdrage topsector energie 2012-‘16
Totaal budget periode 2012-2016 (incl Pijplijn)
Aandeel DE (2030)
CO2-reductie (2030)
Bijdrage BNP

120
50
25
€ 0,5 miljard
€ 0,27 miljard
€ 1,1 miljard
25% of 800 PJ/jaar
56 Mton / jaar
€ 7 - € 20 miljard/jaar

We realiseren ons dat op dit moment nog niet alle detail beschikbaar is. Ons inziens is
echter belangrijk en hoopvol dat een geloofwaardig R&D&I-model kan worden opgezet
waaraan de Energiesector zich wil en kan committeren. Wij stellen voor de details daarvan
in Q1 van 2012 verder uit te werken, en mogelijk verdere steun van industriële spelers uit
de sector te verwerven.
Wij realiseren ons ook dat het integrale pakket Bioenergie relatief ‘duur’ lijkt. Dat heeft veel
te maken met de staat van (organisatie van) innovatie (inhaalslag) en de kapitaalsintensiteit van deze sector. Wij realiseren ons echter ook dat er goede verdienmodellen te
ontwikkelen zijn op basis van een integraal biobased businessmodel (zie figuur 2 en 3), die
enerzijds het bedrijfsleven in de energiesector de mogelijkheid geeft om op economische
wijze het percentage duurzaam geproduceerde energie te vergroten terwijl tegelijkertijd op
realistische termijn, mogelijkheden tot aanzienlijke reductie van SDE en vergelijkbare
subsidiering door de overheid van duurzame energie ontstaan. Op dit moment betreft het
beleidskader aan subsidies voor bio-electriciteit € 651 mio voor 20 jaar, biogas € 214 mio
voor 20 jaar, oude MEP-verplichtingen circa € 100 mio/jaar en biobrandstoffen naar
verwachting € 300 mio/jaar17. Gebruik van een gedeelte van deze aanzienlijke pool aan
SDE-middelen voor de innovatieagenda en –programmering in combinatie met een

17

G. Bergsma, Beleid voor Biomassa, mrt 2010, CE Delft.
http://www.ce.nl/art/uploads/Beleid%20voor%20biomassa.pdf
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innovatieverplichting kan een versnelde vergroting van het percentage duurzame energie
dichterbij brengen.

Er moet een (innovatie-) financieringsakkoord – flankerend aan het Innovatie
Contract BioEnergie- met de energiesector uit te werken zijn, dat door
stimulering van versnelde innovatie mede met hulp van de nationale overheid,
ook versneld de SDE en andere verplichtingen van dezelfde nationale overheid
zou kunnen afbouwen. De uiteindelijke rekening voor de staat en de
belastingbetaler kan hiermee behoorlijk positief uitvallen. Wij stellen voor dit in
Q1 van 2012 met de diverse spelers uit de energiesector verder uit te werken.
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“Bioenergy” van Gyebnar Istvan
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