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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het 
spoor Biobased Economy uit het programma Groningen geeft energie. 
In 2013 heeft uw raad de gemeentelijke visie op de Biobased Economy vastgesteld. 
Doelen in deze visie zijn: 

• De inzameling van afval en het beheer van de stad. steeds meer 'biobased' 
inrichten en uitvoeren, een belangrijk doel hierbij is de productie van Groen gas te 
vergroten; 

• Bestaande biobased bedrijven optimaal faciliteren en ondersteunen en nieuwe 
samenwerkingsverbanden en -ketens initiëren; 

• Biobased-onderzoek blijven stimuleren en er aan bijdragen. 
Achtereenvolgens gaan we kort in op de context en een aantal ontwikkelingen dat een 
bijdrage levert aan de hiervoor beschreven doelen. 

Context 
De overgang van een fossil based economy naar een biobased economy kent 
verschillende sporen. De relevantie van het thema biobased economy binnen het 
energieprogramma is dat voor het maken van veel producten fossiele grondstoffen nodig 
zijn die in theorie kunnen worden vervangen door 'biobased' grondstoffen. Daamaast 
vergt de productie van producten op basis van fossiele grondstoffen vaak veel energie, 
zoals in de chemiesector. Uiteindelijk zal in de industrie de grootste transitie moeten 
plaatsvinden. De rol en de positie van de Gemeente Groningen in deze transitie is vooral 
gericht op het duurzaam benutten van eigen biomassa, het stimuleren van innovaties en 
het bijdragen aan bewustwording. Het duurzaam benutten van eigen biomassa is 
voorlopig vooral energieproductie uit reststromen. In Groningen als groengashoofstad 
wordt door verschillende partijen grote hoeveelheden groen gas geproduceerd uit 
organische restromen. Grote spelers als Suikerunie en Attero produceren 1800Nm /̂uur, 
dit is de hoeveelheid waarmee voor de stad Groningen in de gasbehoefte kan worden 
voorzien in een zomerse situatie. 
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Vaak is energieproductie de eerste stap in het benutten van organische restproductie en 
leidt deze toepassing regelmatig tot hoogwaardiger toepassingen. Daamaast zijn er 
diverse initiatieven waaraan de gemeente Groningen een bijdrage levert. Hieronder is een 
aantal recente ontwikkelingen en initiatieven kort beschreven. 

Gras 
De benutting van gras als grondstof voor papier en karton ontwikkelt zich. We hebben 
door KNN op een rij laten zetten wat de kansen zijn om van het maalsel uit de ecologisch 
beheerde bermen in Groningen een product te maken is dat bijdraagt aan de 
bewustwording rond de inzet van biobased reststoffen. Verschillende partijen in de keten 
van producenten tot afnemers zijn bereid zich gezamenlijk in te zetten voor het 
produceren van een gebruiksvoorwerp op basis van bermgras. We zijn hierover onder 
andere in gesprek met een aantal mede ondertekenaars van de routekaart. Begin 2017 
organiseren we rond dit thema een kennis bijeenkomst. 

Laatste fase Reitdiep 
De laatste fase van de wijk Reitdiep wordt ontwikkeld als ecologische wijk waar 
afvalwater op een innovatieve wijze wordt ingezameld met het oog op het terugwinnen 
van nutriënten en het produceren van energie. Om dit zo effectief mogelijk te kunnen 
doen wordt een voor zwart water(toiletwater) en organisch keuken afval(GF) een 
vacuümrioolstelsel aangelegd in de wijk. Grijs water(het overige afvalwater uit een 
huishouden) wordt lokaal behandeld in een helofytenfilter. Het materiaal dat wordt 
ingezameld bevat veel nuttige stoffen die beter kunnen worden gewonnen uit een 
geconcentreerde stroom dat uit regulier ingezameld afvalwater. Tevens is afvalwater dat 
op deze wijze wordt ingezameld zeer geschikt om energie uit te winnen. 

Test hogedrukvergister 
Energiewinning uit afvalwater kan bijvoorbeeld in de hogedrukvergister die momenteel 
wordt getest op Entrance. Bijzonder aan de hogedrukvergister is dat het rendement vele 
malen hoger is dan de nu gangbare vergisters. Tevens wordt een technologie getest 
waarbij elektriciteit opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen kan worden omgezet in 
methaan. De gemeente Groningen ondersteunt vanuit het energieprogramma dit 
onderzoek. De doorontwikkeling van deze en andere nieuwe generatie vergisters kan de 
groen gasproductie aanzienlijk gaan verhogen in de toekomst. 

Vergister met brandstofcel 
Een variant hierop is de ontwikkeling demonstratiemodel van een full-scale vergister van 
swill (keukenafval), waarbij het geproduceerde biogas wordt opgewerkt tot groen gas dat 
in een brandstofcel met hoog rendement wordt omgezet in elektriciteit en heet water. 
Het vernieuwende aan het concept is het op kleine schaal bewerkstelligen van een 
kringloopsluiting op bedrijfsniveau door de slimme combinatie van verschillende 'proven 
technologies'. Aangezien het systeem birmen het project op praktijkschaal ontwikkeld 
wordt is er geen verdere opschaling nodig. 
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De creatieve sector 
De creatieve sector in Groningen wordt sinds enkele jaren geïnspireerd door hergebruik 
van biobased reststomen. Als gemeente vervullen we een rol als 'launching customer'. 
Het kweken van paddestoelen op koffieprut is vanuit een kunstproject succesvol 
vermarkt. Tjeerd Veenhoven is een kunstenaar/ontwerper die wereldwijd bekendheid 
geniet met zijn ontwerpen op basis van biobased reststormen. Ook andere Groningse 
ontwerpers zijn actief met biobased grondstoffen. In het kunst- en designproject Made in 
Grunn staan de in Groningen gewoimen grondstoffen zout en suiker centraal. Ontwerpers 
hebben uitgebreid onderzoek naar deze Groningse grondstoffen gedaan. De onderzoeken 
en bevindingen zijn gepresenteerd in een designlab in de Suikerfabriek. Het programma 
bestaat verder uit een tentoonstelling van kunstwerken op basis van suiker en zout en een 
Suiker & Zoutfeest. Na afloop van het project is het werk gepresenteerd in het Van 
Abbemuseum in Eindhoven voor de Dutch Design Week. 

Circulaire economie 
Circulaire economie en biobased economie zijn sterk verwant. In beide gevallen gaat het 
onder andere om het hergebruiken/benutten van materialen die voorheen als afval werden 
beschouwd waarbij soms energie wordt geproduceerd of energiegebruik wordt vermeden. 
Ons afvalbeleid is er op gericht zoveel mogelijk deelstromen uit huishoudelijk afval in te 
zetten als bruikbare grondstof. Daamaast organiseert de gemeente Groningen samen met 
de provincie, Energy Valley en Nederland Circulair een workshop met als doel de 
bekendheid van de circulaire economie te vergroten en kennis te delen. 

Vervolg 
Zoals in de studies voor de Intemationale Architectuur Biënnale Rotterdam als is 
aangegeven is het belangrijk om de energietransitie te verbinden met een groene 
economie. Daarin liggen nieuwe kansen voor de stad en de regio. Voor een biobased 
economie zijn de randvoorwaarden ook erg gunstig. Veel grondstoffen in een omvangrijk 
akkerbouwgebied, een groot chemiecomplex dat wil overschakelen op biobased en veel 
aanwezige kennis in de stad om de overgang te bewerkstelligen. In dit perspectief dragen 
wij als Gemeente Groningen bij met onze projecten en initiatieven. 

Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


