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(Publieks-)samenvatting 

In deze visie schetst de gemeente op welke wijze biomassa kan bijdragen aan Groningen 
Energieneutraal. We laten ook zien hoe biomassa de groene grondstof van een nieuwe economic is; 
de biobased economy. Een economic die haar grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur 
en daarmee duurzaam kan zijn en circulair is. De sterke uitgangspositie van onze regio in de 
sectoren Chemie, Agro-Food, Energie en Kennis maakt dat de transitie naar de biobased economy 
ons veel te bieden heeft. We formuleren de strategic hoe we als gemeente onze bijdrage aan deze 
transitie kunnen leveren. We geven richting vanuit onze rol als overheid en waar we kurmen nemen 
we belemmeringen weg. We willen actief meedenken met burgers en bedrijven over deze nieuwe 
groene kringlopen en we willen de ontwikkeling van kennis op dit gebied verder uitbreiden. 

Inleiding 

De motie voor groen gas (9-11-11) heeft een extra impuls gegeven aan de benutting van biomassa. 
We hebben vastgesteld dat we wat betreft groen gas goede zaken doen en het potentieel van 
biomassa vele malen groter is dan alleen energie. 
Biomassa als grondstof voor non-food toepassingen, zoals groene chemicalien en materialen. 
De stad Groningen wil deze "nieuwe" bedrijvigheid kunnen herkennen en een strategic ontwikkelen 
om deze groene ketens te stimuleren en uit te bouwen. De afgelopen jaren heeft onze stad al laten 
zien dat onze biobased economy perspectief heeft. We noemen de SuikerUnie, Attero, het Zemike 
Complex e.a. 

Beoogd resultaat 

We willen met deze visie laten zien welke mogelijkheden het biedt voor de ontwikkeling van onze 
stedelijke en regionale economic. Ons leidend principe daarbij is het faciliteren van een hoog-
waardige biobased economy die streeft naar het benutten van de hoogste waarde uit de grondstof 
(de zogenaamde waarde piramide). De geformuleerde strategic helpt ons om keuzes te maken welke 
bedrijvigheid en kermis we hiervoor het beste kunnen faciliteren. In de samenwerking met exteme 
partijen maar ook birmen onze eigen kemtaken. 

Kader 

Biomassa is een van de vijf pijlers van Groningen Energieneutraal met een bijdrage van 20% in 
zowel het opwekken van energie als in besparing op energie en grondstoffen. De biobased economy 
is geen wensbeeld, ze is al aan de gang. Onder andere de SER stelt vast dat de ontwikkelingen op 
langere termijn veelbelovend zijn. De SER NN onderschrijft dit perspectief en zet de regionale 
kansen nog eens scherp neer. Deze overschakeling naar een groene grondstoffen economic maakt 
onderdeel uit van een bredere transitie, net als de energie transitie, naar een meer duurzame samen-
leving die nu al aan de gang is. De complexiteit van de veranderingen en de impact is dusdanig 
groot dat de gemeente hierin een dynamische rol dient te vervuUen. 

Argumenten/afwegingen 

Het is dus meer een keuze van, hoe mee te doen, en in welk tempo, omdat: 
(1) Het past in ons beleidskader en sluit aan op wat de raad wil. 
(2) We biomassa zo beter benutten en hiermee voorzien in hemieuwbare energie en besparingen. 
(3) Het nieuw economisch perspectief biedt voor de stad en de regio. 
(4) Het mogelijkheden biedt om bedrijfsmatiger te opereren op ons eigen domein. We met deze 

ervaring onze stad beter positioneren als aantrekkelijk ondememersklimaat. Lees: het begrip 
launching customer echte inhoud geven. 



Maatschappeli jk draagvlak/part ic lpat ie 

Bij de realisatie van de visie hebben we de relevante spelers betrokken en kurmen we nu gericht 
verder met het benutten van de mogelijkheden. Deze zijn echter niet zonder dillema's. Nieuwe 
vormen van groene Industrie en werkgelegenheid vragen van de stad flexibiliteit om dit in te passen. 
Een betere benutting van ons stedelijk afval betekent (maatschappelijk) fundamentelere stappen 
inzake ons huidige afvalscheidingsbeleid. Dit omdenken van afval naar grondstoffen en van kosten 
naar bedrijfsmatige kansen is in ons eigen groenbeheer al begormen met de houtkachel bij Kardinge. 
En ook in het werven van nieuwe bedrijvigheid door onze accountmanagers begint de biobased 
economy een onderwerp van gesprek te worden. 

Financiele consequenties 

De activiteiten voor biobased economy worden op dit moment gefinancierd vanuit reeds begrote 
middelen. Indien er investeringen moeten worden gedaan zal dit plaatsvinden op basis van een 
separaat project voorstel. 

Reallserlng en evaluatie 

Na vaststelling van de visie zuUen we verder gaan met de ontwikkeling van een aantal strategische 
projecten. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
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(Peter) Rehvmikel 

de secretaris, 
drs. M.A. 



BIJLAGE 

DE ONDERNEMENDE STAD IN DE BIOBASED ECONOMY 

Visie en strategic voor transitie naar een biobased economy 

Wanneer we In steden energie, grondstoffen en water optimaal benutten en opnieuw gebrulken, 
evolueren we geleidelijk naar een kringloop-economie. Het metabolisme van de stad, de totale in- en 
ultstroom dus, wordt dan gebaseerd op een circulair proces. En het mooie van dit alles is dat het goed is 
voor het milieu, de sociale leefbaa,rheid en onze economie (bron: xiii). 

Visie Gemeente Groningen op de biobased economy - April 2013 (defmitief 1.0) 
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SAMENVATTING 

In deze visie schetst de gemeente op welke wijze biomassa kan bijdragen aan Groningen 
Energieneutraal. We laten ook zien hoe biomassa de groene grondstof van een nieuwe 
economie is; de biobased economy. Een economie die haar grondstoffen grotendeels 
betrekt uit de levende natuur en daarmee duurzaam kan zijn en circulair is. De sterke 
uitgangspositie van onze regio in de sectoren Chemie, Agro-Food, Energie en Kennis 
maakt dat de transitie naar de biobased economy ons veel te bieden heeft. We 
formuleren de strategie hoe we als gemeente onze bijdrage aan deze transitie kunnen 
leveren. We geven richting vanuit onze rol als overheid en waar we kunnen nemen we 
belemmeringen weg. We willen actief meedenken met burgers en bedrijven over deze 
nieuwe groene kringlopen en we willen de ontwikkeling van kennis op dit gebied verder 
stimuleren. 



INLEIDING 

De motie voor groen gas (9 november 2011) heeft een extra impuls gegeven aan de 
benutting van biomassa. We hebben vastgesteld dat we wat betreft groen gas goede 
zaken doen en het potentieel van biomassa vele malen groter is dan alleen energie. 
Biomassa als grondstof voor non-food toepassingen, zoals groene chemicalien en 
materialen. De stad Groningen wil deze 'nieuwe' bedrijvigheid kunnen herkennen en een 
strategie ontwikkelen om deze groene ketens te stimuleren en uit te bouwen. De 
afgelopen jaren heeft onze stad al laten zien dat onze biobased economy perspectief 
heeft. We noemen de Suikerunie, Attero, het Zernike Complex e.a. 

Beoogd resultaat 
We willen met deze visie laten zien welke mogelijkheden het biedt voor de ontwikkeling 
van onze stedelijke en regionale economie. Ons leidend principe daarbij is het faciliteren 
van een hoogwaardige biobased economy die streeft naar het benutten van de hoogste 
waarde uit de grondstof (de zogenaamde waarde piramide). De geformuleerde strategie 
helpt ons om keuzes te maken welke bedrijvigheid en kennis we hiervoor het beste 
kunnen faciliteren. In de samenwerking met externe partijen maar ook binnen onze 
eigen kerntaken. 

Kader 
Biomassa is een van de vijf pijlers van Groningen Energieneutraal met een bijdrage van 
20% in zowel het opwekken van energie als in besparing op energie en grondstoffen. De 
biobased economy is geen wensbeeld, ze is al aan de gang. Onder andere de SER stelt 
vast dat de ontwikkelingen op langere termijn veelbelovend zijn. De SER NN 
onderschrijft dit perspectief en zet de regionale kansen nog eens scherp neer. Deze 
overschakeling naar een groene grondstoffen economie maakt onderdeel uit van een 
bredere transitie, net als de energie transitie, naar een meer duurzame samenleving die 
nu al aan de gang is. De complexiteit van de veranderingen en de impact is dusdanig 
groot dat de Gemeente hierin een dynamische rol dient te vervullen. 

Argumen ten/afweging 
Het is dus meer een keuze van, hoe mee te doen, en in welk tempo, omdat: (i) Het past in 
ons beleidskader en sluit aan op wat de raad wil. (ii) We biomassa zo beter benutten en 
hiermee voorzien in hernieuwbare energie en besparingen. (iii) Het nieuw economisch 
perspectief biedt voor de stad en de regio. (iv) Het mogelijkheden biedt om 
bedrijfsmatiger te opereren op ons eigen domein. We met deze ervaring onze stad beter 
positioneren als aantrekkelijk ondememersklimaat. Lees: het begrip launching 
customer echte inhoud geven. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 
Bij de realisatie van de visie hebben we de relevante spelers betrokken en kunnen we nu 
gericht verder met het benutten van de mogelijkheden. Deze zijn echter niet zonder 
dillema's. Nieuwe vormen van groene Industrie en werkgelegenheid vragen van de stad 
flexibiliteit om dit in te passen. Een betere benutting van ons stedelijk afval betekent 
(maatschappelijk) fundamentelere stappen inzake ons huidige afvalscheidingsbeleid. Dit 
omdenken van afval naar grondstoffen en van kosten naar bedrijfsmatige kansen is in 
ons eigen groenbeheer al begonnen met de houtkachel bij Kardinge. En ook in het 



werven van nieuwe bedrijvigheid door onze accountmanagers begint de biobased 
economy een onderwerp van gesprek te worden. 

Financiele consequenties 
De activiteiten voor biobased economy wordt op dit moment gefinancierd vanuit reeds 
begrote middelen. Indien er investeringen moeten worden gedaan zal dit plaatsvinden 
op basis van een separaat project voorstel. 

Realisering en evaluatie 
Na vaststelling van de visie zullen we verder gaan met de ontwikkeling van een aantal 
strategische projecten. 



1 DE BREDERE CONTEXT VAN BIOMASSA IN DE BIOBASED ECONOMY 

1.1 H E T POTENTIEEL VAN BIOMASSA 

Biomassa is een van de vijf sporen van het energie programma van de Gemeente 
Groningen en heeft een 20% aandeel in Groningen Energieneutraal 2035. In 2015 zal 
biomassa er al voor zorgen dat 14,5 % van ons particulier gasverbruik in de stad groen 
is. Groningen doet het dan ook goed wat betreft groen gas. We zitten hier op dit moment 
tegen het maximaal haalbare. Maar biomassa biedt veel meer mogelijkheden dan alleen 
energie. Sterker nog, als we biomassa alleen maar blijven benutten voor energie en 
brandstoffen zijn we op de verkeerde weg. 

Het potentieel van biomassa is vele malen groter. Biomassa is de grondstof voor de 
biobased economy, waarin bedrijven non-food toepassingen vervaardigen uit groene 
grondstoffen, zoals chemicalien en materialen. De verwerking van biomassa wordt bio 
raffinage genoemd. De stad Groningen wil deze 'nieuwe' bedrijvigheid kunnen 
herkennen en een strategie ontwikkelen om deze groene ketens te stimuleren en uit te 
bouwen. De afgelopen jaren heeft onze stad al laten zien dat onze biobased economy 
perspectief heeft. Hierin spelen een aantal toonaangevende bedrijven en 
kennisinstellingen een belangrijke rol. Als stad willen wij de participatie van bedrijven 
en inwoners in deze groene economie stimuleren. Hiervoor is het relevant dat we zien 
welke activiteiten kansrijk zijn en hoe we deze kunnen stimuleren of belemmeringen 
wegnemen. 

1.2 W A T IS EEN BIOBASED ECONOMY 

Een biobased economy betrekt haar grondstoffen grotendeels uit de levende natuur en 
vormt net als de natuur een gesloten kringloop. Door toenemende technologische kennis 
en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, 
bomen, gewassen en dierlijke reststromen te benutten. Wat voor de een afvalstof is, kan 
voor de ander grondstof zijn. Door zo te kijken naar productieprocessen en deze anders 
te organiseren verkrijgen we een hogere economische waarde. Zo ontstaan nieuwe, 
duurzame producten met een hoge toegevoegde waarde ter vervanging van producten 
op basis van eindige (fossiele) grondstoffen. De technologische ontwikkeling brengt het 
perspectief dichterbij van een biobased economy met uiteindelijk gesloten kringlopen, 
en kan zo in belangrijke mate bijdragen aan een duurzame economie. 

Maar er zijn niet alleen 'redenen uit noodzaak' om ons economisch systeem te 
veranderen. De biobased economy biedt onze stad en regio juist ook grote kansen. De 
sectoren die landelijk en mondiaal de toon zetten zijn in onze regio sterk 
vertegenwoordigd: chemie, agro-food, energie, logistiek en niet in de laatste plaats 
kennis en wetenschap. 

"Biobased economy is aan het doorbreken". Dat zel minister van staat Ruud Lubbers 
op SI november tijdens het seminar van Suiker Unie bij de officiele ingebruikname 
van haar nieuwe biomassavergister In Groningen "Je ziet steeds meer dat 
afzonderlijke Inltiatieven samengesraeed worden tot de biobased economy. Dit is een 
teken dat groene groei de moeite waard is, het zal leiden tot nieuwe 
werkgelegenheid." 



De biobased economy is in zoverre niet nieuw, dat de agro Industrie altijd al producten 
heeft geproduceerd. Wei is heel nadrukkelijk te zien dat de ontwikkelingen in wat nu de 
biobased economy heet een flinke economische versnelling mogelijk maken. 

1.3 WAT IS DE URGENTIE 
Het verduurzamen van de economie en het wereldwijd terugdringen van de ecologische 
footprint is een omvangrijke en complexe opgave. Neem daar nog eens de sterk 
toenemende wereldbevolking en mondiale welvaartsgroei bij. De toename van CO2 in de 
atmosfeer heeft onvoorspelbare gevolgen voor ons klimaat. Fossiele grondstoffen zijn 
eindig en maken ons kwetsbaar voor mondiale machtspolitiek. Als we niets doen, vormt 
dat een bedreiging van onze huidige welvaart en welzijn. Daarnaast zijn de fossiele 
grondstoffen in de wereld ook nog eens ongelijk verdeeld. Overigens geldt dat laatste op 
dit moment ook nog voor groene grondstoffen. Een duurzame (wereld)economie heeft 
ook oog voor zulke maatschappelijke problemen en probeert ze op te lossen. 

1.4 WAT ZIJN DE KANSEN 

Deze zijn prachtig verwoord door de Wetenschappelijk Technische Commissie voor de 
biobased economy: 

"Met omdat de aardolle opraakt, maar vanwege de kansen van een nieuwe 
industriele structuur. Niet omdat we straks de dijken steeds verder moeten ophogen, 
maar om de brede voordelen van een duurzame productiewijze. Niet omdat business-
as-usual niet meer is vol te houden, maar vanwege de perspectieven op 
duurzaamheid. En niet omdat de hele wereld die kant op gaat, maar juist omdat 
Nederland, met zijn grote chemische bedrijfstak en een voortreffelijke kennisbasis 
een positie heeft waarvan we de voordelen moeten plukken. Daarom moeten we naar 
een andere Industrie, waarin groene grondstoffen een belangrijke rol spelen." 

Zoals gezegd heeft de regio Noord-Nederland voor deze omslag sterke troeven in 
handen met de sterke aanwezigheid van alle benodigde sectoren. 

1.5 ENERGIE (BESPARING) EN DE BIOBASED ECONOMY 

De komende jaren zal de inzet van biomassa voor energie en warmte, in Groningen 
vooral biogas, zich richten op het vergroten van het rendement en het zorgen dat de 
waarde van biomassa in zijn geheel beter benut gaat worden. Energie uit biomassa is de 
bagagedrager voor de biobased economy. We streven er echter naar dat energie steeds 
meer geleverd wordt in de vorm van elektriciteit uit zon, wind en water, naast zuinig 
gebruikvan fossiele energiebronnen. 

Het is belangrijk om ons te realiseren dat de besparing op fossiele energie veel groter is 
door er chemie en materialen uit te maken dan door het in te zetten voor brandstof 
Want biomaterialen vervangen producten uit aardolie, die bij hun productie veel meer 
fossiele energie kosten. 

1.6 DE WAARDE PIRAMIDE 

Bekende groene grondstoffen, naast energie en voeding, zijn kleding en geurstoffen, 
bloemen en timmerhout. 
Voor de benutting van groene grondstoffen is de 'waardepiramide' maatgevend. Het 
belangrijkste hulpmiddel daarbij heet groene chemie. Met groene chemie kunnen nu en 
in de toekomst vele materialen worden vervaardigd, zoals: wasmiddelen, auto-
onderdelen, kabels, geur- en smaakstoffen, materialen die temperaturen van honderden 



graden kunnen weerstaan, laminaat voor de vliegtuigbouw, en organische halfgeleiders. 
De uitdaging ligt erin, materialen te ontwikkelen op basis van groene grondstoffen, die 
voldoende goedkoop zijn en schaarse materialen kunnen vervangen. De markt voor 
biobrandstoffen kan daarbij goede diensten bewijzen, alleen al door zijn omvang: 
biomaterialen kunnen zich in eerste instantie ontwikkelen op de bagagedrager van 
biobrandstoffen. 
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Leidend principe in onze gemeentelijke strategie is het streven naar een zo hoog 
mogelijke waarde creatie in de waarde piramide. 

Economisch en maatschappelijk zit de hoogste waarde bovenin de piramide. Het streven 
hierbij is dat de beschikbare biomassa eerst voor hoogwaardige toepassingen wordt 
benut en de hierbij vrijkomende reststromen worden gebruikt voor minder 
hoogwaardige toepassingen. Zo beweegt de biomassa zich van boven naar beneden door 
de piramide dus. Dit is het gewenste proces, dat bekend staat als 'cascadering'. 
In de praktijk wordt dit nog verstoord door subsidies op energie, wetgeving voor 
afvalstoffen en zaken als importheffingen en accijnzen. 

Dat neemt niet weg dat de ontwikkeling van deze biobased economy al aan de gang is. 
De praktijk van onze stad kent een aantal mooie iconen als het gaat over deze groene 
economie. Zo ontwikkelt de Suikerunie zich steeds verder in de bioraffinage en probeert 
ze de hele piramide van de suikerbiet te benutten en maakt Attero groen gas van 
Gronings afval. Het voorbeeld van "Graspersen" met Smurfit Kappa en de Houtkachel bij 
Kardinge komt later aan de orde. 

Het thema van de DesignXPO 2013 in Groningen is Biobased Design. Professionele 
ontwerpers gaan twee maanden op materiaalstage bij producenten van biobased 
materialen en presenteren de uitkomst tijdens DesignXPO. 

1.7 DE VRAAG NAAR GROENE GRONDSTOFFEN 

Er is een gestaag groeiende vraag naar duurzame grondstoffen, halffabricaten en 
eindproducten. Consumenten vragen duurzame producten en overheden stimuleren op 
allerlei manieren de ontwikkeling, productie en verkoop daarvan. In tal van sectoren is 



de opkomst zichtbaar van producten op basis van duurzame grondstoffen, producten 
die op een duurzame wijze zijn gemaakt en die recycleerbaar zijn. 

Tegen groene grondstoffen zou volgens sommigen pleiten dat voor hun gebruik steeds 
meer landbouwgrond nodig is. Gevolg zou concurrence met voedselvoorziening zijn en 
kap van tropisch regenwoud. Maar dan denkt men meestal aan het maken van 
biobrandstoffen uit biomassa, niet aan biomaterialen. Dit zijn echter zeer verschillende 
grootheden. Ter vergelijking: de wereld verbruikt aan grondstoffen ongeveer 92% ten 
behoeve van energie en 8% ten behoeve van materialen. 

1.8 WAT ZIJN BRONNEN VAN BIOMASSA 

Biomassa laat zich onderverdelen in (1) de productie van biomassa en (2) bestaande 
reststromen (residuen). Bij de productie gaat het allereerst om de traditionele 
landbouwgewassen. Daarnaast is de teelt van algen en van zogenaamde korte 
omloopgewassen in ontwikkeling, meestal ten behoeve van warmte of energie. 
Onder bestaande reststromen verstaan we bijproducten en resten uit de landbouw, 
biomassa uit bosbouw en natuur- en landschapsbeheer en restproducten uit 
verwerkende Industrie, handel en huishoudens. 

De SER Noord-Nederland (bron:iv) constateert dat onze regio 25% van het totale 
binnenlands beschikbare volume produceert. In volgorde van volume hebben we het 
dan over de productie van aardappelen, suikerbieten, gras en granen (mais). De grootste 
voor energie beschikbare (rest)stromen zijn: varkens- en rundermest, GFT-afval, slib 
(RWZl/AWZI) en papier, en plastic reststromen. 

De import van grote volumes biomassa ziet de SER Noord-Nederland als 
onontkoombaar, gezien de relatieve schaarste (mondiaal, per sector en per regio). 
Marktwerking is hiervoor een goed mechanisme, maar alloceert de beschikbare 
biomassa niet altijd op basis van 
duurzaamheid. 

1 . Transitie groene grondstoffen 
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Biomassa 
ven/angt 

fossiel 

Periode 
2010 - 2025 

(ii) 
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2. Transitie 
veitige 

voedsel 
voorziening 1.9 TRANSITIE NAAR DE BIOBASED SOCIETY 

Een biobased economy is, als gezegd, een 
economie die voor zijn energie en 
materialen niet meer afhankelijk is van 
fossiele brandstoffen, maar van groene 
grondstoffen. Biomaterialen worden 
wereldwijd in snel tempo ontwikkeld 
doordat de wetenschap de laatste 
tientallen jaren reuzenstappen heeft 
gemaakt. Met Nederland nu nog als een 
van de topspelers. De technologie is ver genoeg gevorderd om ook kunststoffen en 
vrijwel alle andere materialen langs deze weg te produceren. Dit is het begin van de 
biobased economy. 

(iii) 
Bio sector is 
de leidende 
economie 

Periode 
2020-2050 

Duurzame 
landbouw 

Voorwaartse 
integratie 

Periode 
2010-2050 

Deze overschakeling naar groene grondstoffen heeft grote gevolgen voor alle sectoren 
van de samenleving. In onze wereld is niet alleen een energietransitie aan de gang, maar 
ook - en misschien nog wel fundamenteler - een maatschappelijke transitie. We kunnen 
daarom ook spreken van een biobased society. 



Brussels, 15 February SO IS - The European Commission has today adopted a 
strategy to shift the European economy towards greater and more sustainable use of 
renewable resources. With the world population approaching 9 billion by 2050 and 
natural resources finite, Europe needs renewable biological resources for secure and 
healthy food and feed, as well as for materials, energy, and other products. 

We staan aan de vooravond van een systeeminnovatie: een innovatie, niet van 
afzonderlijke technologieen of een Industrie, maar van het hele maatschappelijke 
systeem, een overgang die tientallen jaren zal duren en waarbij alle sectoren van de 
samenleving betrokken zijn. In hoofdstuk 2 over strategie komen we hier nog op terug. 
Hier schetsen we korttwee transities: van energie/chemie en van voedsel. 

(1) Transitie naar gebruik van groene grondstoffen 
De transitie naar het gebruik van groene grondstoffen zal zich in de komende veertig 
jaar in drie fasen voltrekken. 

(ij Biomassa vervangtfossiel voor energie en chemie 
De eerste fase behelst de energietransitie naar onder meer biomassa als duurzame bron 
en de inzet van biobrandstoffen in de bestaande (petro)chemische infrastructuur. Deze 
fase gaat verder dan alleen bio-energie. Met behulp van eenvoudige groene chemie 
kunnen basis bouwblokken gemaakt worden voor de huidige materiaalindustrie. 

Op deze wijze kunnen we deels vergroenen in een bestaande omgeving. Zo krijgen we 
meer schaalgrootte, kunnen we nieuwe logistieke processen inrichten en verdere 
technologische ontwikkeling op gang te brengen. 

De Rijksuniversiteit Groningen werkt samen met KNN aan de ontwtkkeltng van 
BioBTX. Benzeen, tolueen en xyleen (BTX) zijn gewilde basischemlcalien voor 
verschillende kunststoffen. Hier Is een grote markt voor. Het is een grondstof voor 
talloze toepassingen: PET-flessen, meubels, maar ook windmolenwieken. Nu halen 
fabrikanten BTX uit aardolie. Maai" je kunt het ook uit biomassa winnen." We spreken 
dan over BioBTX. De Gemeente Groningen heeft de eerste fase van dit onderzoek 
mede ondersteund. 

Deze ontwikkeling hebben we nodig om de stappen naar de volgende transities te 
kunnen maken. De versnelling maken we dus door te bouwen (lees: aan te sluiten) op 
bestaande infrastructuur. 

(ii) Landbouw bedient voedselvoorziening en voorziet chemie van biomassa 
De tweede_fase draait vooral om het toepassen en verder ontwikkelen van allerlei 
vormen van bioraffinage. Deze fase is al begonnen en voltrekt zich deels parallel aan de 
eerste. De groener wordende Chemie sector groeit steeds verder toe naar de Agro-Food 
sector. De Suikerunie zit midden in deze fase. Een onderzoeksproject dat past in deze 
fase en dat wij als gemeente hebben helpen opzetten is BioTrip (zie paragraaf 3.5). 

Het Platform Groene Grondstoffen richt zich met name op de rol van biomassa in de 
energie en chemische Industrie. Volgens haar Groenboek EnergieTransitie uit 2007 
is in 2030 30% van de fossiele grondstoffen te vervangen door groene grondstoffen 
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(iii) Biosector neemt positie van fossiele sector over 
In de derde fase is bioraffinage volledig ontwikkeld en benutten we de complexiteit van 
de natuur in veel directere zin. De raffinage van Nederlands gras is daarvan een vroeg 
voorbeeld. 

Graspersen: De gemeente Groningen doet een onderzoek om het gras uit ons 
groenbeheer anders te gaan inzetten. Nu betalen we nog voor stortkosten, straks 
kunnen we zelfs een klein bedrag krijgen voor deze grondstof. Tegen die tijd is wel de 
hele keten ingericht en is er ook meer gras nodig, bijvoorbeeld uit de Provincie. Gras 
laat zich in haar oorspronkelijke staat nog lastig vergisten. Als je gras eerst perst 
kun je er de vezels en eiwitten uithalen. Deze vezels zijn dan bruikbaar voor onze 
paplerindustrle Smurfit Kappa in Hoogkerk. De eiwitten krijgen later een andere 
route richting veevoer en groene chemicalien. De reststoffen uit dit proces zijn weer 
zeer geschikt om groen gas te maken, Het sluiten van de kringlopen in de keten gaat 
in kleine stapjes. Een ajintal loonwerkers in het groenbeheer zijn enthousiast om mee 
te doen aan een pilot. Zij zien ook nieuwe mogelijkheden van bedrijvigheid en dat is 
nu precies de bedoeling. 

In de derde fase wordt complexiteit uit agrarische grondstoffen direct benut voor 
groene chemische producten. Voedselproductie wordt op geen enkele manier aangetast 
en wordt geintegreerd met bioraffinageprocessen op basis van planten, algen en 
cyanobacterien. De afhankelijkheid van fossiele grondstoffen is sterk verminderd. Deze 
fase moet rond het midden van de 21e eeuw zijn bereikt. 
In deze fase neemt de biosector de economisch en maatschappelijk leidende positie over 
van de (fossiele)energiesector. 

(2) Transitie naar een veilige voedselvoorziening 
De tweede transitie, die naar een veilige voedselvoorziening, is een essentiele omdat de 
wereldbevolking zal groeien naar circa 9 miljard mensen in 2050. Dat kan alleen als de 
landbouw de beschikbare grond en het water beter gaat benutten en nog aanzienlijk 
efficienter en effectiever. De landbouw zal verder verduurzamen om zowel voedsel te 
leveren voor ons levensonderhoud als duurzame grondstoffen voor de chemische 
sector. De Agro-Food sector groeit toe naar de (vergroenende) Chemie sector. 

In eigen land kunnen wij de productie per hectare verder verhogen, dit betekent ook een 
toenemend gebruik van regionale producten en weer in gebruik name van nu 
braakliggend land. Vooral de oogst zullen we beter gaan benutten door bioraffinage. De 
technieken daarvoor (zoals biokatalyse, enzymen en fermentatie) zullen verder 
ontwikkeld worden. De keuze van de gewassen zal zich meer richten op de biobased 
economy (betere mogelijkheden voor cascadering). 

Door de bovengenoemde transities zal het belang van fossiele grondstoffen kleiner 
worden. Naast grootschalige komt er ook kleinschalige bioraffinage (regionaal of op het 
veld) met gebruik van agroresiduen voor vezels en biogas. Daardoor sluiten we lokale 
kringlopen en bereiken we dat de bodem niet wordt uitgeput. Verduurzaming van de 
agrarische sector gebeurd door betere lokale integratie met warmte- en 
energiebenutting. 

1.10 WAT MOET ER GEBEUREN 

Duurzaam denken staat voorop 
Om de kansen te benutten in de geschetste transities, is goede afstemming en 
samenwerking tussen sectoren nodig. De biobased economy kan resulteren in 
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inkomensgroei in een aantal sectoren en nieuwe werkgelegenheidsperspectieven 
bieden. Alleen een biobased economy die voldoet aan de randvoorwaarden van 
duurzaamheid kan een bijdrage leveren aan verhoging van landbouwproductie, 
optimaal (her)gebruik van groene grondstoffen, bescherming van natuur en 
biodiversiteit en verbetering van arbeidsomstandigheden en welvaart. Overigens zijn 
veel van de duurzaamheidsvraagstukken niet exclusief voor de productie van biomassa; 
ze gelden bij de teelt van alle gewassen en eveneens in de huidige fossiele 
energievoorziening. 

Hoogwaardige biobased economy op basis van duurzame biomassa 
Een hoogwaardige biobased economy gebruikt groene grondstoffen in de eerste plaats 
voor de productie van voedsel en voer en daarna (of gelijktijdig in de vorm van 
reststromen) voor chemicalien en materialen en voor energie. Dat gebeurt op zo'n 
manier dat de concurrentie met de voedselvoorziening wordt geminimaliseerd en er 
randvoorwaarden zijn gesteld aan de effecten op landgebruik bij de productie van 
groene grondstoffen (biodiversiteit, emissies van broeikasgas, effecten voor de lokale 
bevolking, sociale aspecten). 

Duurzaamheid: regimes per sector 
De commissie Corbey, de adviescommissie voor de overheid aangaande duurzaamheid-
vraagstukken van Biomassa, adviseert om een duidelijk duurzaamheidregime per sector 
af te spreken. De herkomst en de aard van de biomassa moet duidelijk zijn en moet 
voldoen aan duidelijke duurzaamheidseisen. Hier is al enige ervaring mee opgedaan in 
de transportsector, maar een verdere ontwikkeling van certificeringsystemen is nog 
nodig. Een rapportageverplichting over herkomst en duurzaamheid van de biomassa 
bevordert de transparantie. 

Innovatie-agenda gericht op chemie en materialen 
Volgens de SER moet de overheid - binnen heldere randvoorwaarden op het gebied van 
duurzaamheid - stevig inzetten op verdere ontwikkeling van de biobased economy. Dat 
vraagt om een ambitieuze innovatieagenda resulterend in steeds betere en meer 
innovatieve toepassingen van biomassa en reststromen. In het beleid moet de nadruk 
liggen op hoogwaardige toepassingen in vooral chemie en materialen. 

Focus op Noord Nederland 
In het advies dat SER Noord-Nederland heeft uitgebracht komt uit dat Noord-Nederland 
nu al een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van biobased activiteiten. Onze regio 
kent de krachtigste combinatie van een sterke op vergroening gerichte agro-, chemie-, 
energie-, logistieke- en kennissector. Gepleit wordt om de landelijke investering inzake 
klimaatbeleid stevig in te zetten op de biobased economy in Noord-Nederland. 
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2 TUSSEN MOGELIJKHEDEN EN WERKELIJKHEID 

2.1 DE MOGEUJKHEDEN VAN DE REGIO 

Waar moet Noord-Nederland zich nu op gaan richten bij het verder ontwikkelen van een 
duurzame biobased economy? De basiscondities zijn gunstig door het relatief 
omvangrijke landbouw- en natuurareaal: er zijn veel biomassa producerende hectares. 
De beschikbare ruimte en de aanwezigheid van diepzeehavens maakt grootschalige 
aanvoer van biomassa mogelijk. 

Regionale activiteiten 
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Het brede draagvlak en de goede samenwerking voor vergroening en verduurzaming 
komen tot uiting in bijvoorbeeld het Energy Valley concept. Er is een omvangrijke en 
brede kennisinfrastructuur aanwezig op het gebied van biomassa zowel bij de bedrijven 
als bij de universiteit en hogescholen. Als we de vier bepalende clusters voor een 
succesvolle biobased economy er kort uitlichten dan levert dit ons het onderstaande 
beeld op. 

Agro-food 
De Groninger regio heeft vanouds een sterk Agro-cluster. In de visie van de SER Noord-
Nederland manifesteert die sterkte zich op alle dimensies: allereerst is dit cluster 
vergevorderd in het sluiten van kringlopen, door restproducten te verwerken op 
oplopende assen in de waarde piramide: groene basischemie en materialen, veevoer en 
voedsel. Hier wordt intensief samengewerkt in het 'Dutch Biorefinery Cluster'. Ook de 
randvoorwaarden voor succesvolle doorontwikkeling aanwezig: een sterke Industrie 
van voldoende schaalgrootte, met innovatieve trekkers, en in een positieve 
beleidsomgeving, met name als het gaat om additionele werkgelegenheid. 
Hier ligt de rol van de gemeente vooral op het gebied van 'ruimte bieden': de sector is 
sterk genoeg, maar wordt voor de vervolgstappen nog gehinderd door wet- en 
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regelgeving. Een voorbeeld: op dit moment belemmert de wetgeving nog het sluiten van 
de mineralenkringloop. 

Chemie 
Ook het cluster Chemie (Delfzijl-Eemshaven-Emmen), in omvang landelijke tweede, 
voldoet op hoofdlijnen aan de randvoorwaarden voor succesvolle uitbouw. Er zijn grote 
bedrijven die als trekker kunnen fungeren, en er is een Regiegroep Chemie om de 
groene ambities vooruitte helpen. De beleidsomgeving is positief voor samenwerking 
die extra werkgelegenheid oplevert. Er is voldoende schaalgrootte te halen, en de 
(grensoverschrijdende) keten- en kennissamenwerking kan verder worden versterkt. 
In dit veld is vooral behoefte aan regie op (de verdeling van) de beschikbare biomassa 
en het vinden van spelers die onbezette honken kunnen innemen: het ideaal is een 
toedeling van biomassa aan de meest hoogwaardige toepassingen. Om dat te bereiken is 
echter eerst een bulktoepassing nodig: zonder bulkaanwending voor energie ontstaat 
vaak ook geen toepassing voor fijnchemie. 

BloMCN in Delfzij] produceert bio-methanol, de groene bouwsteen voor de bestaande 
chemische Industrie Om een beeld te krijgen van de ornvang; 'Woodspirit' hun 
demonstratieproject kent een EU subsidie van €199 miljoen onder voorwaarde van 
cofinaneiering. 

Energie 
Een derde sterk en perspectiefrijk cluster is de energiesector. Zowel in gas (een van de 
sterkste clusters binnen de EU) als elektriciteit (eenderde van het nationaal 
productievermogen, aanlanding van capaciteit uit Noorwegen en windenergie) 
vertegenwoordigd met grote spelers. Binnen de beide subsectoren wordt sterk ingezet 
op samenwerking met kennisinstellingen. Er is een positieve beleidsomgeving, vanwege 
de grote werkgelegenheid. De investeringen in dit cluster (€ 20 miljard in de periode 
2010-2015) zijn landelijk de grootste. 
Aardgas is zelf geen deel van de biobased economy, het is een fossiele brandstof. Maar 
op basis van dat gas en zijn geografische ligging ontwikkelt het Noorden zich tot het 
energieverdeelcentrum van Nederland. De uitgebreide infrastructuur van gas en 
elektriciteit, maar meer nog de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan 
tussen bedrijven en overheden, vormen een goede basis voor de productie en distributie 
van biogas, en andere vormen van duurzame energieopwekking. 

Kennis 
Het vierde kansrijke cluster Kennis is van een andere orde: dat gaat namelijk om de 
bundeling, onderlinge versterking en vermarkting van de kennis die in en rondom de 
drie productieclusters wordt verzameld. Door de aanwezigheid van sterke spelers in de 
kennisindustrie (RUG, Hogescholen) en de vestiging van kennisintensieve bedrijven 
wordt talent in de vorm van afgestudeerden voor het Noorden behouden. Energie en 
Healthy Ageing zijn speerpunten van onderwijs en onderzoek. Daarmee worden zowel 
op korte termijn de onderste laag als op de lange termijn de bovenste laag van de 
piramide bediend. Met name met het energiecluster bestaan al een aantal sterke 
samenwerkingsverbanden. Dit kenniscluster is sterk in het aantrekken van kapitaal. 

De SER Noord-Nederland adviseert voor verdere uitbouw van bovenstaande 
succescriteria uit te zien naar krachtige 'trekkers' die bereid zijn te functioneren als 
regisseur. En verder om toe te werken naar voldoende schaalgrootte om commerciele 
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toepassing mogelijk te maken. Samenwerking in de ketens is cruciaal aangezien dit de 
essentie van de biobased economy is. Die is immers op ketens en kringlopen tussen 
partijen gebaseerd. Hierbij hebben we het ook over onze naburige regio's (in het 
bijzonder Neder-Saksen). 

2.2 DE BELEMMERENDE WERKELIJKHEID 

De weg van droom naar verwerkelijking is niet alleen bezaaid met technische en 
maatschappelijke uitdagingen. Nationale en Internationale regelgeving werpt 
belemmeringen op die de transitie naar een biobased economy in de weg staan of zelfs 
op punten verhinderen. De nationale overheid heeft deze belemmeringen in de 
regelgeving en uitvoeringsprocessen in kaart gebracht en oplossingsrichtingen 
samengevat (bron: vii). Ondernemers die (nieuwe) belemmeringen in beleid en 
regelgeving ervaren die de ontwikkeling beperken, kunnen dit melden bij het meldpunt 
regelgeving. Veel van deze belemmeringen zijn niet door de gemeentelijke organisatie 
weg te nemen, en soms hebben we er ook zelf hinder van. 

Structurele belemmeringen hebben als kenmerk dat voor het oplossen hiervan een 
wijziging van de regelgeving of gerichte uitspraak over de implementatie van het beleid 
is vereist. De ministeries van EL&I en I&M zijn met deze belemmeringen aan de slag 
gegaan, al dan niet in samenspraak met de branche en/of lokale overheden. We gaan 
daar hier niet verder op in. De fundamentele belemmeringen worden opgepakt door de 
Interdepartementale Programmadirectie Biobased Economy, samen met de 
vakdepartementen. 

Andere botsende belemmeringen worden vooralsnog niet weggenomen. Hier gaat het 
om zaken die conflicteren met de maatschappelijke belangen die de Nederlandse 
overheid waarborgt. Daarin kan innovatie en vooruitgang op gespannen voet staan met 
de huidige wet- en regelgeving die gericht is op het waarborgen van wat we nu hebben. 

Een paar voorbeelden die illustratief zijn voor de transitie waarin we ons als 
samenleving bevinden. De belemmerende afvalwetgeving (hout versus timmer 
afvalhout, digestaat en dierlijke mest). Maar ook een ongelijk speelveld door 
goedbedoelde subsidies, accijns- en belastingheffing die nog CO2 afhankelijk zijn en 
importheffing op biomassa grondstoffen. 

Operationele knelpunten kenmerken zich doordat deze juist in de uitvoering zijn op te 
lossen. De regelgeving hoeft hiervoor niet te worden aangepast maar alleen juist te 
worden toegepast door het bedrijfsleven en overheden die zijn betrokken bij het 
verlenen van vergunningen, subsidies, toezicht of andere procedures. 
Dan gaat het om voorbeelden als het eenvoudiger en sneller afhandelen van 
vergunningverlening, of het verkorten van de doorlooptijden voor inltiatieven rondom 
afvalscheiding, compostering of biogasinstallaties. Gemeente en/of provincie zouden in 
hun bestemmingsplannen op voorhand locaties kunnen aangeven voor biomassa 
activiteiten. Soms is het ook een knelpunt of een activiteit als agrarisch of industrieel 
wordt gekenmerkt. 

Om dergelijke operationele belemmeringen voor de biobased economy op te lossen zijn 
al de nodige inspanningen geleverd. De gerealiseerde maatregelen hebben tot op heden 
niet altijd geleid tot het merkbaar wegnemen van de belemmeringen voor het 
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bedrijfsleven. De oorzaak hiervan is dat de oplossingen niet bij het bedrijfsleven of de 
uitvoerende overheden bekend zijn. Het is dus van groot belang om de oplossingen 
gericht naar bedrijfsleven, medeoverheden en toezichthouders te communiceren. 

Het wordt makkelijker voor bedrijven om te investeren in economische activiteiten 
die biomassa als grondstof voor chemische producten, materialen en energie 
gebrulken: de 'Biobased Economy', Het kabinet heeft 24 belemmeringen In wet- en 
regelgeving opgelost. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken donderdag 
18 april SO 13 aan de Tweede Kamer. 

2.3 DE DUURZAME ECONOMISCHE STAD 
Steden spelen een aanzienlijke rol in de wereldwijde milieuproblematiek. Ze zijn 
verantwoordelijk voor een groot deel van de consumptie van natuurlijke hulpbronnen 
en de uitstoot van CO2. Met een nog altijd toenemende urbanisatiegraad heeft het 
zoeken naar een manier om steden duurzaam te maken lets urgents: in 2050 woont 
ongeveer 75% van de wereldbevolking in steden. 

In deze zoektocht is er de laatste jaren een toenemende aandacht voor het concept 
'Stedelijk Metabolisme'. Dit is een beschouwingswijze van de stad waarbij het geheel aan 
stedelijke stromen van brandstof, water, voedsel en afval gezien wordt als metabolisme 
van de stad, als stofwisselingsproces. Wanneer we in steden energie, grondstoffen en 
water optimaal benutten en opnieuw gebrulken, evolueren we geleidelijk naar een 
kringloop-economie. Het metabolisme van de stad, de totale in- en ultstroom dus, wordt 
dan gebaseerd op een circulair proces. En het mooie van dit alles is dat het goed is voor 
het milieu, de sociale leefbaarheid en onze economie. 

In de nabij toekomst 2030 leven we in een groene stad. We combineren elektrische en 
waterstofsystemen voor onze vervoermiddelen. Mobiliteit zal steeds minder individuele 
oplossingen kennen. Kringlopen van grondstoffen en water worden zoveel mogelijk 
gesloten. We besparen energie en gebrulken duurzame energie. Veel van deze 
toepassingen zijn lokaal en passen in de lokale omgeving. De stedelijke inrichting is 
multifunctioneel: zowel om er prettig te wonen, werken, en ontspannen als voor 
bedrijfsvestiging. 

We helpen de stad duurzaam inrichten, met voldoening voor de lange termijn voor haar 
burgers. Woningen, gebouwen en scholen zijn energiefabriekjes. Alle gebouwen, daken 
en terreinen worden benut. In de steden vinden we veel groen. Dat verlaagt de 
temperatuur in de stad en helpt overvloedig water goed te reguleren. Gemeenschappen 
rondom voedsel zijn heel gewoon. Stadslandbouw zal er ook zijn, al blijft het lastig om 
dat heel grootschalig te doen. 

2.4 TRANSITIE IS BEWEGEN OP DRIE NIVEAUS 

in de voorgaande hoofdstukken is een beeld gegeven van waar we staan en wat de 
mogelijkheden zijn. De eerder genoemde maatschappelijke transitie waarin we ons 
bevinden laat zich lastig sturen. Dat wil niet zeggen dat we stuurloos zijn. Het multi-level 
concept (zie afbeelding, uit Geels/Rotmans) is actueel en bruikbaar en helpt ons om een 
en ander in perspectief te plaatsen. 

De drie schaalniveaus zijn functioneel en representeren de relaties tussen trends, 
actoren, structuren en innovatie. Het kunnen duiden van de autonome ontwikkelingen 
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op macro-niveau helpt om regime-actoren gevoelig te maken voor noodzakelijke 
veranderingen. Ze zijn gericht op de lange termijn en dienen als inspiratie en legitimatie 
voor onderliggende strategie en activiteiten (schakelen in denken). 

Voor de gemeente Groningen ligt de afbakening van de biobased economy strategie op 
het mesoniveau gelijk aan het programma Groningen Energie Neutraal, Op het 
mesoniveau opereren de zogenaamde regimes. Dit zijn de huidige dominante spelers, 
structuren en werkwijzen. Hier zitten spelers die vooruit willen in de transitie, maar ook 
(soms onbedoelde) weerstand kennen vanuit gevestigde belangen. De Groningse situatie 
kent vanzelfsprekend ook haar regimes. Dit is in zichzelf niet goed of slecht, het is 
eenvoudig zoals het is. Voor de gemeente is het van belang, de regimespelers te 
herkennen en te benoemen, inclusief hun gerechtvaardigde belangen en de vraag te 
stellen of er voldoende echte ruimte voor vernieuwing is. 

MACRO-NIVEAU 
- autonome ontwikkelingen 

- globale trends 

lOt<ai£LNLRG!L 

{ ,Sm'ngenMESO-NIVEAU 

- regime 
,,, - regels, wetten, beleid 

I Dcc'Ctharestati | 

MICRO-NIVEAU 
- praktijken 
- experimenten, projecten 

Op het micro niveau is er ruimte voor nieuwe ideeen, praktijken en experimenten. 
Concreet hebben we het dan over het faciliteren van bedrijfsmatige en maatschappelijke 
inltiatieven. Op dit niveau kunnen 'afwijkende' systemen tot ontwikkeling komen die 
kunnen leiden tot maatschappelijke vernieuwing en/of technische innovatie. 

Dit schakelen tussen denken en doen op verschillende niveaus, en balans houden tussen 
top-down (meso) en bottom-up activiteiten (micro), vraagt ook het nodige van de 
gemeente, en dus zowel van haar medewerkers als haar bestuurders. 
De lange termijn visie en doelen voor ogen houden en selecte keuzes maken in de 
activiteiten. Dat betekent een betrouwbare partner zijn voor private partijen, die soms 
langjarige investeringen moeten aangaan rekening houdend met gemeentelijk beleid. 
Daarnaast flexibel zijn om nieuwe ontwikkelingen in de koers in te kunnen passen. 
Bereid zijn om de effectiviteit van onze acties te toetsen waar dat nodig is. We willen een 
werkklimaat bieden voor drive en ambitie, waarin het wordt aangemoedigd om te 
experimenteren, en waarin het niet erg is om fouten te maken (waarvan geleerd wordt). 
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3 DE GEMEENTELIJKE BIOBASED ECONOMY STRATEGIE 

3 . 1 D E ONDERNEMENDE GEMEENTE 

Nu gaat de ontwikkeling van een volwaardige biobased economy decennia duren. Dat 
maakt het lastig om nu te plannen en beslissingen te nemen. Dat hoeft ook niet altijd. 
Belangrijker is het vermogen om responsief te zijn en om ondernemend te handelen. 
Zowel de SER als de wetenschappelijke commissie voor de biobased economy stellen 
vast dat dat de ontwikkelingen op langere termijn veelbelovend zijn. 

Onze strategie moet aansluiten bij de kerntaken van de (gemeentelijke) overheid. 
Als het gaat om de zorg voor essentiele (fysieke) infrastructuren, zoals de water-, 
voedsel- en energievoorziening, dan is dit niet meer vanzelfsprekend geregeld. Dat deel 
van de werkelijkheid is veel dynamischer geworden, onderdeel van een transitie en 
daardoor continue in ontwikkeling en de noodzaak voor actief beheer. Reden waarom 
de Gemeente Groningen inzet op Groningen Energie Neutraal 2035. 

Nu is niet alleen het veld van (fysieke) infrastructuren in beweging, ook de 
taakopvatting van de overheid is dat. De overheid ziet die taak meer en meer als het 
vervullen van een dynamische rol in maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de 
vergroening van samenleving en economie. Daarin is zij nu eens leidend, soms zelfs 
gezond ondernemend en dan weer volgend. Publieke instellingen opereren in een 
omgeving die de afgelopen jaren daadwerkelijk veel ingewikkelder is geworden. De 
werkwijze van overheden is aan het veranderen. 

Door deze verschuiving van 'hoeder en bewaker 'naar meer 'medespeler in het 
maatschappelijk veld' is het soms lastig om te bepalen waar en wanneer nu wel en niet 
regulerend op te treden. Toch is dat onlosmakelijk verbonden aan een noodzakelijke 
transitie. Positiever geformuleerd: de transitie naar de biobased economy daagt de 
overheid uit, zich continu te bezinnen op haar rol in een gegeven situatie, in 
samenspraak met burgers en bedrijven, en daar vervolgens handelend in op te treden 
met oog voor zowel de lokale belangen van betrokkenen als van het algemeen nut. 

Er klinkt een toenemende roep uit het bedrijfsleven om meer betrokkenheid van de 
overheid op het gebied van duurzaamheid. Om hen te helpen aan te tonen dat 
duurzaamheid een economie is van lange termijn economische bedrijvigheid. 
En het dwingen van de achterblijvers en daarmee bijdragen aan het creeren van een 
gelijk speelveld. De rol gaat verder dan het aanpassen van wetten en regels. Subsidies 
maken plaats voor gezamenlijke investeringen en garanties. 

Meer dan vroeger gaat het over meedoen, zelf ondernemend zijn, actief participeren in 
het opzetten van projecten. Of soms juist ruimte geven: bedrijven laten deelnemen, 
burgers participeren en inwoners komen met inltiatieven. 
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3.2 D E STRATEGIE IS LEIDEND 

We willen onze kerntaken meer laten aansluiten op de transitie naar de biobased 
economy. Dat betekent dat we regionaal bestuurlijk, op het terrein van eigen beleid, 
wet- en regelgeving en ruimtelijke of gebiedsindeling nieuwe uitdagingen hebben. 

De markt is in principe leidend en wij helpen bij het faciliteren van de biobased 
economy. We denken mee over nieuw te vormen ketens en kringlopen en welke 
bedrijven en kennis bijdragen om tot een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te 
komen. We streven ernaar, die bedrijvigheid te ondersteunen die streeft naar waarde 
creatie zo hoog mogelijk in waardepiramide. Dit gaat hand in hand met het op elkaar 
aansluiten van nieuwe (en oude) ketens, met als doel uiteindelijk kringlopen te sluiten. 

Het stimuleren van kennis en innovatie op de eerder genoemde clusters van de biobased 
economy is voor ons een belangrijk strategisch punt. Hierbij willen we als historisch 
agrarische stad ook de fysieke mogelijkheden in de agro-food sector benutten. Het 
optimaal benutten van (lokale) biomassa is voor ons een leidend principe. Essentieel is 
dat de productie en/of de import hiervan voldoet aan de criteria van rechtvaardigheid 
en duurzaamheid. 

Leidend principe: Rollen in de transitie 

A Een hoogwaardige biobased economy op basis van Kiezen, ruimte voor debat, 
duurzame biomassa uitgaande van de waardepiramide concurrentie optimaliseren 

Str 
f'̂ ' 

O 

m 

ategie: 
Prominent aansluiten van onze kerntaken op de 
biobased economy en in bredere zin de circuiaire 
economie 
Het actief meedenken in nieuwe ketens en kringlopen 
in deelname met bedrijven en participatie van burgers 

Het stimuleren van nieuwe kennis voor de biobased 
economy van de stad en regio 

Anders regelen, voorbeeld 
zijn, zelf ondernemen 

Verbinden, prefereren, 
stimuleren, ruimte geven 

Financieren, netwerken. 
experimenteren, durven 

3.3 A EEN HOOGWAARDIGE BIOBASED ECONOMY OP BASIS VAN DUURZAME BIOMASSA 

In ons beleid en onze uitvoering streven we naar de ontwikkeling van economische 
activiteit (waardecreatie) die gericht is op maximaal haalbare benutting van de 
waardepiramide. Concreet betekent dit dat we extra aandacht willen geven aan 
activiteiten die biomassa benutten voor voeding, chemie en materialen en daarna 
energie. Dat betekent niet dat we geen energieprojecten ondersteunen. Energie uit 
biomassa is tenslotte de komende 5-10 jaar de bagagedrager van de biobased economy. 

Het hanteren van duurzaamheidscriteria is onderdeel van ons (inkoop)beleid. Daarmee 
willen we een voorbeeldfunctie vervullen. Dat doen we door uit te dragen welke effecten 
we hebben bereikt, maar ook wat ons nog niet is gelukt of wat beter kan. Zo stimuleren 
we een klimaat waarin het normaal is dat partijen van elkaar kunnen leren en niemand 
op voorhand de wijsheid in pacht heeft. 
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We maken ons sterk voor een transparante en optimale verdeling van bioresources. 
Bedrijven zijn daarin onze potentiele partners. We mengen ons in het maatschappelijk 
debat over gebruik van land, productiemethoden en bescherming van biodiversiteit. We 
beantwoorden daarmee ook aan het beroep dat NGO's op ons doen. 

Doelen 
• Groningen maximaal aantrekkelijk laten zijn voor (nieuwe) biobased bedrijven 
• Zorgen voor aansluitende ketens in de waardepiramide 

Biomassa hub ofbiomassawerf: In iedere cirkel van 30 - 60 kilometer landsohap is in 
de toekomst een biomassawerf te vinden. Een van onze leveranciers is betrokken bij 
vormlng van de eerste biomassawerf Met enkele klanten in verschUlende delen van 
Nederland wordt de keten gesmeed die biomassa aanvoert, bewerkt en verkoopt aan 
verschillende partijen. 
Ook Energy Valley wil met noordelijke gemeenten en provincies in onze regio een 
pilot voor biomassa hubs ontwikkelen. Op deze wijze kunnen we zorgen voor een 
reclitvaardiger verdeling van biomassa. Daarmee wiUen we verder gaan dan groen 
gas, dus nadrukkelijk inzetten op cascadering van biomassa. En ook zorgen dat 
reststromen terecht gaan komen bij de kleinere vergisters (het economisch belang). 
Tegelijkertijd wordt door kleinschalige regionale bioraffinage en het sluiten van 
lokale kringlopen dioht bij het veld een bijdrage geleverd aan het voorkomen van 
bodemuitputting (het ecologisch belang). 

3.4 '^ PROMINENT AANSLUITEN MET ONZE KERNTAKEN OP DE BIOBASED ECONOMY 

De maatschappelijke kennis- en innovatie agenda voor de biobased society is 
omvangrijk. Je kunt hier niet alles in doen. Als gemeente kun je wel keuzes maken die 
aansluiten bij zowel het eigen regelvermogen als de thema's en ontwikkelingen in de 
omgeving, zowel binnen de stadsgrenzen als daarbuiten in de regio. 

Bestuurlijk en ambtelijk betekent dit samenwerking op de thema's die relevant zijn voor 
de biobased economy met waaronder de Provincie, de NOM, Energy Valley en het 
Akkoord van Groningen. Bepalen wat onze rol in de regio kan zijn. 

Keuzes maken binnen het eigen regelvermogen houdt ook in dat de gemeente helpt om 
barrieres in wet- en regelgeving op te ruimen. Door bijvoorbeeld het creeren van 
regelluwe ruimtes in de stad faciliteert de gemeente de zelfstandigheid en participatie 
van burgers en ondernemingen in groene inltiatieven op lokaal en wijkniveau. 
Daar waar het kan zijn we flexibel, en we zetten ons in voor een snelle doorlooptijd van 
gemeentelijke processen. Bijvoorbeeld door een tijdelijke ontheffing te geven in 
afwachting van een definitieve vorm van regulering. 
We geven voorlichting over opgeloste knelpunten, zodat veranderingen en 
mogelijkheden duidelijk zichtbaar en merkbaar worden. Er kan soms al meer dan de 
burger of het bedrijf weet. 

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een kritische attitude bij stakeholders 
en publiek over duurzaam (koop)gedrag. We nemen daarin ook zelf het voortouw als 
launching customer in nieuwe inltiatieven op ons eigen domein of met pilots of 
demonstraties in samenwerking met partners. 
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We denken zelf een stap verder door binnen onze kerntaken te ondernemen met onze 
mogelijkheden van biomassa en onbenutte terreinen (de bedrijfsmatige gemeente). 
Dan hebben we het onder andere over de optimale benutting van gemeentelijk afval, de 
mogelijkheden van groenbeheer en binnen onze invloedsfeer de productie van groen gas 
in stad en omgeving. 

Doelen 
• Belemmeringen wegnemen 
• Procedures vlot en flexibel afhandelen 
• Kerntaken biobased inrichten (zie H4) 
• Launching customer zijn 

3.5 O ACTIEF MEEDENKEN IN NIEUWE KETENS EN KRINGLOPEN 

Door 'biobased economy' te benadrukken in de ondersteuning of acquisitie van 
bedrijven kan de gemeente die specifieke bedrijvigheid helpen ontwikkelen die een rol 
vervult in het vergroenen en/of het sluiten van een keten tot een kringloop. 
Het denkprincipe hierbij is dat van de circuiaire economie, het systeemdenken, 
afkomstig uit de ecologie (zie bijlage). 

Wij zien dat het denken in nieuwe ketens en het sluiten van kringlopen gebeurt vanuit 
een gezonde economische bedrijvigheid. Vanuit deze basis kunnen stappen worden 
gezet om hoger in de waardepiramide komen. De bedrijven die wij willen faciliteren 
denken hierin zelf ook stap voor stap. Er moet voor hen marktvraag zijn naar die 'hogere 
waarde'. In de basis van de piramide zit voor hen de winst op de korte termijn. Hoger 
komen in de piramide vraagt ook om investering voor de lange termijn. De drijfveren om 
dit te willen verschillen per bedrijf, zoals de beschikbare financiele ruimte, de noodzaak 
om te veranderen, additionele business genereren of op termijn vervangen van het 
bestaande verdienmodel. In het verlengde hiervan zal het niet altijd direct lukken om de 
'theoretisch' hoogste waarde te halen en zullen er eerst belangrijke (logistieke) 
tussenstappen moeten worden gemaakt. 

Vooropgesteld: de biobased economy kent al economisch werkende ketens in onze stad. 
Eerder noemden we Suikerunie, Attero en Smurfit Kappa. Neem hier de eerder 
genoemde kracht van de regio in mee en de genoemde clusters agro, chemie en energie. 
Ketens en kringlopen, fysiek of in kennis, lopen ook door gemeente- en regiogrenzen 
been. KNN en Bioclear zijn daar voorbeelden van. We kunnen leren van hoe deze 
bedrijven dit aanpakken. Het faciliteren en stimuleren van deze bedrijven binnen de 
grenzen van onze mogelijkheden is wezenlijk in onze strategie. Koester wat we hebben! 

Van deze voorbeelden zitten Suikerunie en Smurfit Kappa dicht op de stad. In de 
toekomst zullen landbouw en Industrie weer meer geintegreerd zijn, zoals voorheen. 
Ook in agrarisch gebied heeft dit grote meerwaarde voor de boer. Dit wordt 
voorwaartse integratie genoemd. Niet voor niets is de strokarton-industrie ooit in 
agrarisch gebied begonnen. De verwerking van stro leverde de boeren een extra 
inkomstenbron. Het zoeken naar sluitende kringlopen, ook voor ecologisch 
welbevinden, zal opnieuw dergelijke vormen van integratie opleveren. De uitdaging 
voor de stad zit hem in de vraag welke vormen van Industrie in of nabij de stad kunnen 
plaatsvinden en op welke schaalgrootte. 
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Hoewel de grote Industrie wat betreft de WABO onder de Provincie valt is hier wel 
degelijk een belangrijke rol voor de Gemeente. Dan hebben we het over bestemmings-
mogelijkheden, fysieke toegankelijkheid (ontsluiting) en uitbreidingsmogelijkheden in 
wettelijke zin, maar ook steun en draagvlak. Goede afstemming tussen Provincie en 
Gemeente is in dezen relevant. We noemden eerder al dat vooruitgang in de biobased 
economy kan botsen met bestaande regels en gevestigde belangen. 

Maar het gaat niet alleen om grote bedrijven en industrieen. Kleine bedrijven of 
inltiatieven van inwoners (zie 4.7) hebben ook grote innovatiekracht. Aandacht is nodig 
voor maatregelen om nieuw ondernemerschap te bevorderen, om deze te stimuleren en 
beter toegang te geven tot kennis(instellingen), en om deze nieuwe ondernemingen te 
faciliteren in hun ontwikkeling. 

Doelen 
• Bestaande biobased bedrijven optimaal faciliteren en ondersteunen 
• Nieuwe samenwerkingsverbanden en -ketens initieren 
• Extra aandacht voor ondersteuning kleinschalig, innovatief en sociaal 

ondernemerschap 

3.6 ta3l STIMULEREN VAN NIEUWE (WETENSCHAPPELIJKE) KENNIS 

We realiseren ons dat de stad niet groot kan zijn in het volume van chemie en agro, maar 
dat kennis evengoed een onderdeel is van deze zelfde productieketen. 
Wetenschappelijk onderzoek is nodig voor een transitie naar een biobased economy en 
de bijpassende duurzaamheidscriteria (paragraaf 1.10). Naast technologisch onderzoek, 
draagt sociaalwetenschappelijk onderzoek bij om voor het grote publiek de betekenis en 
omvang van innovaties te verduidelijken, en de kritische blik te scherpen voor 
duurzaamheid. 

'Een van de verworvenheden van de biobased economy in het Noorden is het 
Carbohydrate Competence Center' zegt hoogleraar Lubbert Dljkhulzen, 
wetenschappelijk directeur van het CCC, in een publicatie van de NOM. Biomassa 
bestaat voor een zeer belangrijk deel uit koolhydraten. Blijvende kennisontwikkeling 
op het gebied van koolhydraten is van groot maatschappelijk en economisch belang 
voor Nederland. Vooral voor de innovatiekracht van de industriele sector die de 
transitie moet maken naar producten met hoge toegevoegde waarde. 

Het investeren in kennisprojecten is belangrijk in onze strategie, blijkt ook uit de 
trajecten waar we tot nu toe een rol in vervullen of hebben vervuld. Vaak gaat het om 
aanjaaggeld en fondsen voor cofinaneiering, soms ook om het beschikbaar stellen van 
eigen kennis of netwerk. De meeste projecten zijn gepositioneerd aan de RUG. 

CCC 

BioBRUG 
BioBTX 
BioTRIP 

BioCaB/ 
BioSyn 

Het Carbohydrate Competence Center richt zich op (1) koolhydraten voor 
gezonde voeding en (2) koolhydraten voor de biobased economy. 
Business toepassingen van regionale MKB in de biobased economy. 
Bouwstenen voor bioplastic (SynCom, RuG, KNN) 
Verwaarden van organische (rest)stromen tot hoogwaardige biopolymeren 
(SuikerUnie, Anoxkaldnes, Veolia Water, Bioclear en API) 
Bouwstenen voor groene chemie. BioSYN staat voor biologische productie 
van groene chemicalien uit natte organische reststromen. De synthese-
kracht van natuurlijke biologische processen. 
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Hoe maak je van wetenschappelijke kennis nu competitieve kennis? Toepassingen van 
groene grondstoffen zijn overal (latent) aanwezig. Om deze te ontsluiten hebben ook 
kleine bedrijven toegang tot kennis nodig. BioBrug is een project dat de Gemeente 
Groningen mede ondersteunt en dat aansluit op onze strategie. Het vormt de brug 
tussen 'biobased science' en 'biobased economy'. Ook hier gaat het niet alleen om 
technologie maar drijft het project voor een belangrijk deel op mensen en hun 
netwerken. 

BioBrug brengt universitaire kennis en MKB bedrijfsleven bij elkaar om samen 
nieuwe technologieen te ontwikkelen en vermarkten aan de hand van concrete 
bedrijfsvragen op het gebied van de biobased economy, (bijvoorbeeld via 
brainstormsessies, markt-scans, innovatie-scans, technische haalbaiarheid studies). 
Met name de inzet van studenten om zo talenten op te leiden in de biobased economy 
geeft het project aanvuUende waarde. 
Een van de onderzoeken die nu plaatsvindt betreft het in kaart brengen van de 
werkelijke en gepercipieerde belemmeringen die lokale ondernemers in de biobased 
economy vanuit de overheid ervaren. De uitkomsten zijn voor de Gemeente 
Groningen zeker interessant. 

Er moeten nog criteria worden vastgesteld om te bepalen welke kennis of 
onderzoekstrajecten we willen ondersteunen. Een aantal eerste uitgangspunten worden 
hier alvast benoemt. 

In de eerste plaats gaat het om mensenwerk en oprechte interesse in elkaars vak. De 
ambtenaar is meer dan een subsidient en door in gesprek te zijn met verschillende 
'onderzoekers' ontstaat een samengesteld beeld op basis waarvan nieuwe keuzes 
gemaakt kunnen worden. Aan de andere kant wordt de 'onderzoeker' verondersteld 
projectvoortgang en nieuwe kennis te willen delen met zijn financiele stakeholder(s) en 
de maatschappij/economie. 

Projecten die door een eerste fase komen, zijn het waard om verder te volgen. Eerder is 
genoemd dat langdurig commitment en/of aandacht nodig is. 
Bij het bestuderen van het tot nu toe gesteunde kennisportfolio valt op dat in ieder geval 
sociaal maatschappelijk onderzoek nog ontbreekt. 
Verder moeten we keuzes maken of we ondersteuning kunnen bieden voor 
vervolgonderzoek, een mogelijk pilot of richting een marktintroductie. Een van de door 
ons gewenste uitkomsten is tenslotte nieuwe duurzame bedrijvigheid. Stimuleer 
mogelijke intersectorale samenwerking en ruimte voor nieuwe biobased economy 
spelers. 

Naar de inhoud bezien: probeer te differentieren naar cluster en naar fase van de 
transitie. Zet als gemeente niet groot in op onderzoek wat wetenschappelijk gezien nog 
ver van een marktintroductie afstaat of nader gezien afblijft. (lees: blijf ook zelf 
herkenbaar). 
Projecten die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe groene bouwstenen 
(de bulkchemicalien) zijn interessant, omdat ze aansluiten op de eerste fase van de 
transitie naar groene grondstoffen. In deze categoric vallen BioBTX en BioCab/BioSyn. 

Maar ook de tweede fase van de transitie (en vroege voorbeelden van de derde) is al aan 
de gang. Probeer hier ook keuzes te maken op basis van criteria, zoals hiervoor 
geschetst. BioTrip is zo'n project. Mogelijk is hier een link te leggen naar het UMCG om 
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mee te draaien in een vervolgtraject dat zich richt op medische toepassingen van bio 
plastics; van bietenloof tot kunstheup. 

Doelen 
• Biobased-onderzoek volgen, blijven stimuleren en er aan bijdragen 
• Als gemeente specifiek letten op concrete bijdrage aan waardecreatie 
• Bruggen bouwen tussen kennisinstellingen en (kleine) biobased bedrijven 
• Bruggen bouwen tussen wetenschappers en ambtenaren 
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4 ORGANISEREN EN RUIMTE GEVEN 

4.1 BIOBASED KERNTAKEN EN PRAKTIJK 

De biobased economy biedt mogelijkheden om te ondernemen op ons eigen domein. Dit 
is niet alleen economisch, ecologisch en sociaal interessant, maar biedt ons ook 
mogelijkheden om zelf'hands on' ervaring op te doen in deze nieuwe economie. Deze 
groene praktijken geven ons meerwaarde als vestigingsstad en maken ons serieuze 
gesprekspartners voor bedrijven en instellingen die willen deelnemen in de biobased 
economy. 

4.2 GEMEENTELIJK AFVAL EN RESTSTROMEN (KERNTAAK) 

Stadsbeheer Groningen is verantwoordelijk voor de inzameling van afval in de stad 
Groningen en een aantal omliggende gemeenten. In de omliggende gemeenten wordt het 
afval gescheiden ingezameld. In de stad wordt 35% van het particulier afval gescheiden 
ingezameld (logistieke en politieke keuze). Voor de andere 65% ligt hier dus nog een 
serieuze kans, want gescheiden afval geeft meer mogelijkheden en levert een betere 
kwaliteit biomassa. (en na verwerking tot biogas een bruikbaar residu). 

Gemeenten laten steeds vaker hun inwoners meedenken over de ecologische en 
economische waarde van het scheiden van afval. Een stap in de participatie van de 
inwoners van onze stad aan de biobased economy (in bredere zin mee gaan denken in 
kringlopen van groen en grijs). 

Creatief met afval minder aJVal meer grondstoffen 
Fragment uit de KADERNOTA VOOR afvalbeleid Nijmegen 2013 - 2022 

De primaire taak van de gemeente behelst huishoudelijk afval, De nadruk ligt op het 
terugwinnen van grondstoffen om deze maximaal voor productie beschikbaar te 
krijgen, Bij afval kunnen we ook rekening houden met aanbod en vraag van 
bedrijven, Een circuiaire economie is voor bedrijven interessant vanuit 
kostenoogpunt en voor iedereen vanuit duurzaamheidsperspectief Onze gemeente 
wU naast het doel van maximale scheidlng van afval van de inwoners, ook een 
faciliterende rol spelen naar het bedrijfsleven, zoals op het gebied van de 'biobased 
economy', waarbij biomassa (hernieuwbare grondstof en COg neutraal) uit de hele 
regio gericht ingezet worden als grondstof en energiebron, 

De verwerking van het afval van de Gemeente Groningen vindt plaats bij Attero in 
Wijster en Groningen. 
Bedrijfsafval wordt op commerciele basis ingezameld. In beginsel betreft dit alle 
bedrijfsafvalstromen als bouw- en sloopafval, regulier bedrijfsafval en gevaarlijk afval. 
Voor de verwerking van deze afvalstromen sluit de milieudienst Groningen zelf 
verwerkingscontracten af. Stadsbeheer Groningen schat in dat zij circa 30% van de 
bedrijfsafvalmarkt in de stad Groningen onder contract heeft staan. 

De biomassastromen vormen ons kapitaal. Om zorg te dragen dat er nu energie en/of in 
een latere fase mogelijk chemie of materialen wordt gewonnen uit onze biomassa
stromen is het met name van belang dat wij zeggenschap en minimaal invloed blijven 
houden. De positie die de gemeente inneemt bij Attero is daar een goed voorbeeld van. 
Het is belangrijk dat onze afvalverwerking gebeurd door een maatschappelijke 
organisatie. Goede samenwerking met deze verwerkende partij is belangrijk om tot een 
economische maar ook maatschappelijke business case te komen. Deze samenwerking 
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of participatie kan er ook voor zorgen dat we de verwerkingskosten zo laag mogelijk 
kunnen houden. 
Stadsbeheer heeft een aantal korte contracten om te kunnen experimenteren en wat 
langere contracten voor de continuiteit. Zo kunnen we wat sturen op prijs en op 
vernieuwing. 

Steden zullen verder gaan groeien. De huidige monostromen zijn inherent aan het 
productieproces en voor het grootste deel verantwoordelijk voor de afvalkosten van een 
onderneming. Dit proces is al aardig efficient ingericht. De verwachtingen dat afval 
en/of groen gas veel geld gaat opleveren voor de stadjers kunnen beter getemperd 
worden. In de afvalsector is schaalvergroting steeds belangrijker. Om bijvoorbeeld een 
nascheidings-locatie rendabel te laten zijn, is een steeds grotere regio nodig om 
voldoende aanvoer van afval te verzorgen. Zo is de afvalstroom van bedrijven de 
afgelopen jaren afgenomen; door verminderde productie en eigen hergebruik. 

Daarnaast liggen er mogelijkheden voor kleinschalige projecten, waarbij het afval 
bijvoorbeeld wordt gerecycled voor lokaal gebruik. Het business model van dit soort 
projecten is wel heel anders, omdat er niet wordt aangestuurd op het hoogste 
rendement maar op een lokale oplossing. Naast de lokale mogelijkheden, is er een groei 
in bedrijven die zich specialiseren in het winnen van kostbare metalen uit elektronica. 
Dit soort bedrijven zijn minder afhankelijk van een grote toestroom aan (elektronisch) 
afval, omdat de grondstoffenprijs van de terug te winnen stoffen erg hoog ligt. 

Afval uit restaurants (SWILL). We zijn van plan een kleine pilot (uitbreiding) te doen 
samen met onze cateraar Sodexo voor de inzameling van etensresten en oude (bak 8e 
frituur) olie. Zo'n 60% van de organische, vergistbare, bedrijfsafvalstromen 
verdwijnt nu bij het restafval, Als Europese wetgeving goed wordt gehanteerd is deze 
scheidlng van reststromen goed te doen en levert het ook nog een hoger rendement 
in stroorn en/of gas productie. Refood, de organisatie waarmee wij de pilot willen 
uitvoeren, is gespecialieeerd in de logistiek van onder andere SWILL, Belangrijk 
aandachtspunt voor ons is dat de stromen wel regionaal worden teruggeleverd, Hier 
gaan we de pilot op monitoren. 

Voor de afvalverwerking in de stad (huidig en toekomstig) zal moeten worden gekeken 
naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Er wordt vaak niet meer langjarig uitbesteed, 
maar gewerkt met kortjarige contracten. Dit biedt een minder goede basis voor 
investeringen. Dat zou kunnen worden opgelost als er wel een vorm van partnerschap is 
tussen de afvalverwerkende partij en bijvoorbeeld de gemeente. 
De beleidsmatige uitwerking maakt onderdeel uit van het afvalplan 2014-2019 

Doelen 
• De waarde vermeerderen van ons afval 
• Afval beter scheiden 
• Marktaandeel vergoten 
• Invloed en zeggenschap behouden 

4.3 BEHEER VAN OPENBAAR GROEN (KERNTAAK) 

Nog niet zo lang geleden werd bij het beheer van natuurterreinen en openbaar groen de 
vrijgekomen biomassa op kosten van de beheerder afgevoerd. Door de toenemende 
belangstelling voor biobased economy en voor duurzame energie dringt het besef door 
dat biomassa een waardevoUe grondstof kan zijn. 
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Bovenstaande ontwikkeling valt samen met ingrijpende bezuinigingen bij terrein-
beherende organisaties en bij lagere overheden. Voor de gemeente Groningen is 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn van de benutting van biomassa die vrijkomt bij 
het beheer van onze openbare ruimte van de gemeente en of daarbij kostenreductie 
mogelijk is. De onderzochte benutting betreft de inzet voor energieproductie. 

Er is recent een markt ontstaan voor de houtige biomassa. Voor natuurgras komt die 
omslag nu ook in beeld. Bermgras en slootmaaisel hebben nog steeds een negatieve 
waarde: de verwerking daarvan kost (nog) geld. 

De gemeente kan jaarlijks over 4.000 ton hout beschikken. Het volume aan 'eigen' hout 
is in principe nog groter, echter het beheer hiervan is momenteel nog contractueel 
uitbesteed aan derden. De 4.000 ton hout vertegenwoordigt een marktwaarde en is 
geschikt voor benutting voor energie. Een equivalent van 1.6 miljoen m3 aardgas (900 
huishoudens op jaarbasis). 

Zo is stadbeheer enthousiast op weg in dit (om)denken in nieuwe ketens en 
afzetmogelijkheden. Het is daarom belangrijk dat er ook ruimte is om te vernieuwen 
voor onze units. Om de mogelijkheden voor de benutting van ons snoeihout nader te 
onderzoeken is een pilotproject gestart bij een gemeentelijke voorziening: sportcentrum 
Kardinge. 

De houtkachel voor Kardinge is een mooi voorbeeld van het duurzaam en efficient 
benutten van eigen biomassa. Het perspectief op gemeentelijk snoeihout ontwikkelt 
zich zo in de loop van de tijd. Van afval en kostenpost naar opbrengsten voor de 
gemeente als leverancler van grondstof, De nieuwe stap is dat de gemeente zelf een 
kachel koopt voor eigen benutting en daarin het eigen hout verbrandt. Op dit moment 
heeft de gemeente meer hout tot haar beschikking dan de geplande kachel gaat 
vragen, 

Bij het verbeteren van de logistiek van groenbeheer kan de oogstbare hoeveelheid 
biomassa vergroot worden. Wij willen deze productie stimuleren door aanpassingen in 
het ontwerp van groenvoorzieningen. Daarnaast is gerichte teelt op tijdelijk beschikbare 
percelen, zoals onbenutte terreinen, een essentieel. 

Doelen 
• Biomassa uit stadsbeheer nuttig gebrulken 
• Vergroten hoeveelheid bruikbare biomassa 
• De mogelijkheden van ons gehele areaal inrichten op de productie van biomassa 
• De pilot voor houtkachels uitbreiden 
• De pilot voor gras opstarten (indien de onderzoeksfase succesvol is afgerond) 

4.4 ONZE ROL IN GROEN GAS (INVLOEDSFEER) 

De stad Groningen kent momenteel vier verschillende productielocaties waar biogas of 
groen gas wordt geproduceerd: Suikerunie/Cosun in Hoogkerk waar met name eigen 
biomassastromen vergist zullen worden. Stainkoeln produceert stortgas. De hoeveelheid 
stortgas neemt echter af door het stortverbod waardoor er geen organische afvalstoffen 
meer worden gestort. Rioolwaterzuivering Garmerwolde (RIZW) vergist slib van het 
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zuiveringsproces, dat grotendeels wordt toegepast voor de eigen energievoorziening. 
Uit het slib worden eveneens fosfaten teruggewonnen. Attero vegist de organische natte 
fractie (ONF) uit de scheidingsinstallatie in Groningen en het GFT afval in Wijster. 

De gemeenteraad heeft gevraagd om de mogelijkheden voor groen gas voor de 
Gemeente Groningen optimaal te benutten. Dit hebben we onderzocht en hieruit blijkt 
dat de Gemeente binnen haar mogelijkheden goede zaken doet. De nu bekende 
biogasinstallaties gaan in 2015 voorzien in 14,6% van het particulier aardgasverbruik in 
onze stad. Dat komt neer op bijna 21 miljoen m3 aardgas (18 duizend huishoudens op 
jaarbasis). 
Wanneer de potentie van alle nog beschikbare reststromen benut zou worden lijkt 
16,4% het hoogste haalbare. Deze nog potentiele biomassa verschilt in kwaliteit en 
beschikbaarheid. Hiervoor is grootschalige verwerking middels droogvergisting de 
beste aanpak. De techniek daarvoor is nog in ontwikkeling. 

De gemeente Groningen koopt haar benodigde energie collectief en op een duurzame 
manier in. Het aardgas verbruik is daarbij verduurzaamd middels CO2 compensatie. Het 
aardgastankstation van Stadsbeheer Groningen is verduurzaamd in samenwerking met 
CNG-net op basis van groen gas certificaten. Op deze wijze rijden de gasvoertuigen van 
de gemeente Groningen op groen gas van 'Attero' uit eigen afval. 

Groen gas is voor de komende jaren (2015-2020) een trekker voor de biobased 
economy. Het streven is, dit groene gas in de transportsector een hogere waarde te laten 
krijgen dan de benutting voor warmte en elektriciteit. Op EU niveau zal dan ook de 
wetgeving rondom accijnzen aangepast moeten worden. We zullen binnen de 
bovengenoemde tijdspanne het (rechtstreekse) gebruikvan biomassa in energie sector 
moeten gaan consolideren. 

Doelen: 
• Productie van groen gas maximaliseren 
• Nieuwe ontwikkelingen blijven volgen 

4.5 GRONINGEN DE AGRARISCHE STAD (BELEIDSKEUZE) 

De lokale kleur van de stad is groen. Onze stad heeft een groot privilege in vergelijking 
met andere steden: weinig hard oppervlak en er liggen kansen in het prachtige groen in 
de stad zelf. Voordelen zoals geschetst in paragraaf 2.3, wat betreft temperatuur, 
luchtkwaliteit en waterhuishouding. 

Groningen was vroeger het centrum van het landbouw gebied. Vandaag de dag zijn de 
kwadranten van de stad een kwaliteit van ecologische verbindingen met een 
biodiversiteit die van essentieel belang is. Vanuit deze rol heeft onze stad een krachtige 
verbinding met de Provincie. Het relevant om na te blijven denken over al onze 
mogelijkheden van ruimte en groen. Eerder is geconstateerd dat alle clusters in de 
biobased economy ons versterken en visa versa. 

We zien mogelijkheden om onze rol en positie als Agro-Food gemeente verder uit 
bouwen. Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen inwoners en bedrijven. De 
Suikerunie is weliswaar agrarische verwerkende Industrie (in de stad) maar ook al 
honderd jaar een cobperatie van boeren. Zowel grote als kleine inltiatieven kunnen een 
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bijdrage leveren aan het versterken van ons agrarische profiel. Het versterken van de 
kernwaarden van ons gebied, zonder afwenteling op andere gebieden. Dus de uit elkaar 
gehaalde functies van de stad weer bij elkaar brengen. Benutten van de ruimte die je 
hebt en de complexiteit hanteren (niet reduceren). 

Een inwoonster van onze stad is speciale (eetbare) bloemen gaan kweken in haar 
aehtertuin voor de verkoop aan restaurants, Zij heeft nu behoefte aan extra ruimte. 
In eigen productie experimenteren burgers met het verbouwen van bonen in het 
noorderplantsoen. 

Let wel: we kunnen op dit moment nooit voldoende biomassa produceren om alle 
biobased economy mogelijkheden te benutten. We hebben het steeds over biomassa. 
Het is tijd om het nu te duiden als voedsel. Met alle eerder geschetste mogelijkheden 
voor non-food toepassingen moeten we niet vergeten hoe hoog voedsel in de waarde 
piramide van de biobased economy staat. In de paragraaf over transitie van onze 
voedselvoorzieningen (1.8) is aangegeven hoe regionale producten tezamen met een 
betere raffinage van restromen de biobased economy versterken. 

De voedselvisie Groningen-Assen draagt bij aan veel terreinen waar de gemeente aan 
werkt, zoals een meer levendige stedelijke ontwikkeling, versterking van de lokale 
economie, een betere kwaliteit van de leefomgeving en versterking van de biodiversiteit. 
Op het onbenutte terrein van de oude Suikerunie zijn plannen voor een Stadsboerderij 
(naar het idee van Almere). De Stadsboerderij is meer dan een landbouwbedrijf en past 
in de eerder genoemde voedselvisie. Mogelijk zijn hier verbindingen te leggen met een 
'field lab' en kunnen we de praktische mogelijkheden van voorwaartse integratie op de 
boerderij onderzoeken 

Doelen 
• De voedselvisie en de biobased economy visie elkaar laten versterken 

4.6 GEBIEDS- EN KETENONTWIKKELING (RICHTINGGEVEND AAN BELEID) 

De logistiek van de biomassaketen van oogst tot raffinage kenmerkt zich ook door een 
geografisch grotere schaal. Neem als voorbeeld de 'Groninger' suikerbiet die vanuit half 
Nederland hier naar toe komt. 

Het organiseren van samenhang in de biomassaketens (paragraaf 3.4) is een van de 
uitdagingen in de realisatie van de biobased economy. Het streven van de stad en de 
regio is natuurlijk om haar eigen kringlopen zo 'klein' mogelijk te houden. In eerdere 
visies zijn de vijf pijlers voor hernieuwbare energie, waaronder ook biomassa, steeds in 
samenhang naar gebied gepositioneerd; het metabolisme van de stad. 

Gebieden in de stad en omgeving die zich kenmerken door biobased economy 
bedrijvigheid zijn de eerder genoemde groen gas locaties. Bij de Suikerunie is groen gas 
het eindstation van cascadering. Hun raffinage proces levert onder andere suiker, 
chemicalien (bioplastics), vezels, eiwitten en groen gas. Op deze locaties wordt in 
samenhang gekeken naar de benutting van reststromen, vormen van opwekking, 
besparing of leveren van energie of restwarmte. De Suikerunie onderzoekt of 
restwarmte van hun fabriek bruikbaar is voor het drogen van papierpulp bij Smurfit 
Kappa. De gemeente Groningen denkt mee in dit proces. 
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Ook het Zernike complex is eigenlijk een biobased economy locatie in termen van kennis 
en wetenschap. Hier is behoefte aan een eigen proeftuin, een zogeheten 'field lab', om 
wetenschappelijk kennis over productie, raffinage en opwaardering van biomassa in de 
praktijk te kunnen beproeven. Specifieke ideeen gaan uit naar praktijkonderzoek van 
biomassateelt, - raffinage en watergebruik. Bijvoorbeeld algenteelt op EnTranCe 

De Suikerunie is in gesprek met de RUG en Hanzehogeschool om te onderzoeken of 
een demo fabriek mogelijk is op Westpoort. Royal Cosun heeft plannen om deze te 
verwezenlijken in Groningen (maa.r mogelijk ook in het zuiden), De fabriek zou in de 
basis ontwikkeld worden voor de business processen van de Suikerunie maar 
mogelijk additionele faciliteiten kunnen bieden voor de stap van wetenschappelijk 
onderzoek naar industriele beproeving voor andere bedrijven in de regio. 

Ook de stadslandbouwinitiatieven passen in de biobased economy, mits ze streven naar 
het benutten van hun reststromen. 

Gebieden en ketens in de stad zullen met elkaar interfereren. Voor duurzame gebieds-
ontwikkeling betekent het dat er in groene maar ook grijze ketens gedacht moet gaan 
worden. Houd rekening met veranderingen in de toekomst, denk vooruit in de waarde 
piramide, design for disassembly, ga bewust om met grondstofgebruik en werk met 
partijen die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. 

Doel 
• In ruimtelijk beleid rekening houden met gewenste keten-samenwerking 

4.7 KLEIN IS HET NIEUWE GROOT (RICHTINGGEVEND AAN BELEID EN PROJECTEN) 

De nieuwe ontwikkelingen komen van onderop. Er is een sterke opkomst van 
kleinschalige, decentrale inltiatieven. Ruilen is het nieuwe hebben. Leasen het nieuwe 
kopen. Bezit verschuift naar gebruik en afnemen van diensten. 

Kleine lokale metabolismen die zich richten op gezond eten of behoud van materialen 
zijn eerste voorbeelden van circuiaire processen: Repair Cafe's en gemeenschappen 
rondom voedsel. Dit denken en doen in groen, maar ook grijze waarden en ketens draagt 
bij en versterkt het begrip voor de biobased economy. Deze inltiatieven zijn niet altijd 
bedrijven in de klassieke betekenis, ze hanteren ook andere waarden dan alleen 
financiele, maar het gaat in economische zin wel verder dan een hobby van 
goedbedoelende burgers. In sociaal ondernemen zit veel energie voor de transitie naar 
een nieuwe economie. Het wachten is ook niet tot zo'n initiatief zich heeft ontwikkeld 
naar een grotere schaal. Dat doet het namelijk niet. Klein is het nieuwe groot. 

Doel 
* Extra aandacht voor ondersteuning kleinschalig, innovatief en sociaal 

ondernemerschap 
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4.8 ONBENUTTE TERREINEN (RICHTINGGEVEND AAN BELEID EN PROJECTEN) 

Stadslandbouwinitiatieven zijn zeker te prefereren voor de onbenutte terreinen. 
Betekent wel dat er een behoefte moet zijn (of mensen gestimuleerd worden) en er 
organiserend vermogen is bij de initiatiefnemers. De biobased economy kan richting 
geven aan de te telen gewassen en de duurzame verwerking hiervan. 

Bij het in kaart brengen van onze energielandschappen is studie gedaan naar de 
onbenutte mogelijkheden van Meerstad. Hier wordt teelt van biomassa geadviseerd als 
een serieuze optie in combinatie met andere mogelijkheden zoals zon of wind. 
Braakliggende industrieterreinen kunnen deels worden ingericht als 'field lab', een soort 
proeftuin om te experimenteren met het verbouwen van verschillende grondstoffen. 
Dit kan zowel gekoppeld worden aan onderwijs en onderzoek als aan ondernemerschap 
(de grotere biobased economy bedrijven in de stad maar ook start-ups vanuit de Hanze 
of RUG). Geschikte terreinen zijn dan het Zernike, maar ook het oude Suiker Unie terrein 
zou hiervoor geschikt kunnen zijn. 

Op grotere schaal biomassa te telen voor energieproductie heeft een kortere terug-
verdientijd indien we 'eigen' kachels voor warmte hebben. Maak je combinaties van 
natuur, recreatie en productie bos, dan krijgt het gebied al weer meer betekenis. 

Terreinen die voorlopig niet ontwikkeld kunnen worden, kunnen ingeplant worden 
met productiebos, snelgroelende wllgenbossen voor houtsnippers. In het plantplan 
wordt rekening gehouden met een varlabele oogsttijd, zodat er na enkele jaren een 
constante productie van snippers is, De business case voor deze eigen biomassa 
productie is haalbaar, omdat op de eigen terreinen de grondprijs niet (meer) wordt 
meegenomen. Een economische versnelling treedt op als de eigen houtsnippers 
gebruikt kunnen worden voor eigen warmteproduotie, Zo doen we ervaring op met 
het denken in 'nieuwe' ketens en het benutten van onbenutte terreinen. Een nadeel 
van biomassateelt specifiek voor warmte is dat we ons daarmee beneden in de 
waarde piramide bevinden, Een doorkijkje is dat in de toekomst uit wllgenhout ook 
chemicalien gewonnen kunnen worden, 

Een recente studie van de Provincie Groningen naar onbenutte terreinen komt ook uit 
op de mogelijkheden van wilgenteelt, naast zon-PV en op termijn algen. 

Onderstaand een aantal uitgangspunten voor onze onbenutte terreinen. 
• De waarde van het gebied benutten en het hanteren van de complexiteit. 
• Sommige terreinen zijn ook geschikt voor voedselproductie. 
• Geef ook mensen en dieren ruimte in onbenutte terreinen. 
• Zorg voor voldoende (bio)diversiteit. 
• Versnipperde terreinen zijn minder geschikt om grote volumes te produceren. 
• Houd rekening met herontwerp of andere keuzes in de toekomst. 
• Biomassa voor energie en warmte zal in de toekomst plaatsmaken voor andere 

vormen van hernieuwbare energie. 
• Onderzoek ook mogelijkheden voor eiwit- of olierijke gewassen. 

De ontwikkelingen op gebied van de biobased economy gaan snel en een opzet op grote 
schaal vraagt investeringen met een langere terugverdientijd. We vragen ook aandacht 
voor een flexibele opzet met nadruk op kleinschaligheid en experimenteren. Dit past ook 
bij snelle ontwikkelingen passen en kan ook de kennispositie van de regio kunnen 
versterken. 
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5 PROJECTEN AGENDA 

De biobased economy is geen wensbeeld meer, inmiddels zijn we er al mee aan de slag. 
De exercitie om te komen tot deze biobased economy visie plaatst de lopende projecten 
ook weer in perspectief. Het beproeven van business cases of eerste experimenten om 
samenwerkingspartners en/of nieuwe technologieen te leren kennen. Zo zetten we 
zaken en mensen in beweging en verruimen we onze horizon. 

Onderstaand onze menukaart van biobased economy projecten en hun status. Ze zijn 
ingedeeld naar het leidend principe A en de drie strategische uitgangspunten t^ O CQ. 
Daar waar mogelijk is onderscheid gemaakt of het gaat over biomassaproductie of 
biomassaraffinage. Relevant is de positie die het project inneemt in de keten van de 
waarde piramide gegeven ons streven naar een hoogwaardige biobased economy. Tot 
slot de fase van ontwikkeling van wetenschappelijke fase tot aan marktintroductie. 

Votgende fase 
Onderzoeken 

Organisatie en/of activiteit H ^ ^ ^ ^ H ^ 

Zi MoBPlijk maken van een hoogwaardige biobased econonr/ op basis van duurzame biomassa met de waarde piramide als uitgangspunt 

Visie biobased economy (gemeentelijk) delen en versterken ^ ^ E ^ ^ ^ H M-
Biomass hub project EV en overheid 
Deelname regionaal Agrjfood en BBE platform ^ ^ ^ ^ ^ ^ H • • ^ ^ ^ H M • • O 
Deelname gemeenten in diverse (regionale) platforms ^mlcnSlffl • • ^ ^ H M • • O 
Duurzaamheids criteria toetsen benutting biomassa 
Gescheiden restaurant afval (SWILL) inzamelen 
Rol vervullen in maatschappelijk debat over biomassa 

'• Prominent aansluiten met onze kerntaken op de biobased economy en in bredere zin de circuiaire economie 

Rol bekrachtigen/(her)bepalen in regionale samenwerking WHlHgHIHS K • ^ ^ ^ H • ' 
Optimaliseren wet, regelgeving en vergunningverlening 
Gemeentelijk afval mogelijkheden blijven benutten 
Biobased economy aansluiten op onze voedsel visie 
Groen gas 

Attero droogvergisting 
Energy Valley technologieontwikkeling vergassing. 

Gemeentelijk groenbeheer 
Houtsnippers kardingekachel 
Gras voor graspersen ^ ^ ^ I ^ ^ ^ H • ^ ^ ^ B s . <•* 

Onbenutte terreinen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wilgenteelt BBIBBIBHM B 
Energie landschappen 
Stadsboerderij 
Field lab 

O Het actief meedenken in nieuwe ketens en kringlopen in deelname met bedrijven en participatie van burgers 

Bedrijven 
Suikerunie ondersteunen bij uitbouwen van bioraffinage 
Attero uitbreiding van (droog)vergisting 
Stainkoeln initieven voor bioraffinage 
RIZW Garmerwolde lopende activiteiten 
Smurfit KAPPA e.a. graspersen voor vezels paplerindustrle 

Participatie en initatieven 
Particulier initatief bloemen teelt voor horeca 
Eetbare stad 

. , j Het stimuleren van nieuwe (wetenschappelijke) kennis voor dc biobased economy van de stad en regio 

Rot bepalen 
loopt 
Ophalen 
Ophalen 
Gestart 

CCC 
BioBTX 
BioTRIP 
BioCab/BioSyn 
BioBrug I O 

o 
o 
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6 ORGANISATIE EN FINANCIEN 

Na vaststelling van de visie zullen we verder gaan met de ingezette lijn en de 
ontwikkeling van een aantal strategische projecten. De organisatie en uitwerking 
hiervan is belegd binnen het programma Groningen Energie Neutraal en de reguliere 
taken van de afdeling EZ. Wat betreft afvalverwerking en groenbeheer valt dit onder de 
lopende activiteiten van Stadsbeheer en neemt zij dit op in haar nieuwe plannen. 

De activiteiten voor biobased economy worden op dit moment gefinancierd vanuit reeds 
begrote middelen; het innovatiebudget, G-kracht en Groningen Energie Neutraal. Indien 
er investeringen moeten worden gedaan zal dit plaatsvinden op basis van een separaat 
project voorstel. 
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8 BULAGE: DE CIRCULAIRE ECONOMIE 

Het denkprincipe van de circuiaire economie (bron: xii), het systeemdenken, komt uit 
de ecologie. Het leven op aarde dankt zijn kracht aan zijn diversiteit en verwevenheid: 
alles is verbonden en beinvloedt elkaar. Dit zorgt voor veerkracht en continuiteit van al 
het leven. Een groot contrast met het hedendaagse productieproces, waarin 
standaardisatie voorop staat en we beslissingen vaak onvoldoende in een bredere 
context nemen. 

Een belangrijk verschil tussen een lineaire en een circuiaire economie is het denken in 
termen van eigendom en bezit (lineair) versus het denken in termen van waarde 
(circulair). Wil je lets in eigendom hebben of draait het erom dat je het voor korte of 
langere tijd kunt gebrulken? In het eerste systeem, het lineaire, gaat de eigendom van 
grondstoffen en goederen door de keten been steeds over op de volgende partij, en 
daarmee ook de verantwoordelijkheid voor wat er verder mee gebeurt. De fabrikant van 
de baksteen voelt zich niet verantwoordelijk voor de verwerking van bouw- en 
sloopafval. In het circuiaire systeem blijft hij daar wel voor verantwoordelijk. Hij blijft 
namelijk eigenaar van de baksteen. Als het gebouw wordt gesloopt, gaan de materialen 
terug naar de fabriek. In dat systeem heeft de fabrikant er alle belang bij, zijn materialen 
zo te produceren dat hij ze ook kan hergebruiken bij terugkomst. 

'Lme^^r tc.oAOiv.1^ 'circular ecortO(U/j' 

Sc«c-H-.i«<j aSrf-»((' 

Het circuiaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, 
waarbij reststoffen na cascadering van verbruik veilig terugvloeien in de biosfeer (de 
biobased economy). En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn 
ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt 
kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het 
systeem is ecologisch en economisch gezien 'restauratief. Deze laatste valt inhoudelijk 
min of meer buiten de scope van deze visie, maar wat betreft denken, processtappen en 
wenselijkheid sluit de technische kringloop prima aan. Feitelijk hoeven en kunnen ze 
ook niet los van elkaar bestaan. 
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