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Standpunten voor / van D66 

• D66 ziet toekomst in een circulaire en biobased economie en zet zich in om de transitie 
van de fossiel based economie naar de circulaire en biobased economie mogelijk te 
maken en te versnellen. Dit impliceert dat de draagkracht van de aarde niet 
overschreden wordt en er geen uitbuiting en voedselschaarste gaan ontstaan.  

• D66 richt zich daarbij op de kansen in Nederland en ziet een belangrijke rol voor Europa.  
• In Europa zal op korte termijn een geïntegreerde benadering op systeemniveau worden 

ontwikkeld. Naast technologische oplossingen is aandacht voor infrastructuur, logistiek, 
marktontwikkelingen en overheidsregulering vereist. Kortom, allemaal onderwerpen die 
ook op Europees niveau moeten worden aangepakt.  

• Hierbij zal volgens D66 nadrukkelijk worden gekeken naar de duurzaamheid van elk 
product; zowel naar de petrochemische als groene alternatieven. Nauwkeurige 
levenscyclusanalyse van producten kan voorkomen dat ‘foute’ producten de transitie 
naar een biobased economie tegenwerken. D66 vindt dat Europa hierin een sterke rol 
kan spelen door middel van goede regulering en controle.  

• De economische afhankelijkheid van fossiele materialen staat een duurzame toekomst in 
de weg. De Europese Unie kan de biobased economie mogelijk maken en daardoor 
tevens minder afhankelijk maken van grondstoffen uit de rest van de wereld. Als een van 
de meeste productieve werelddelen zal zo Europa een economische rol van betekenis 
blijven spelen. Zo maakt kennis en kunde op het gebied van duurzame productie, 
benutting en gebruik van biomassa in producten of als bron voor energie, het verschil in 
de toekomst. D66 maakt zich sterk voor nationale en Europese stimulering van innovatie 
voor een duurzame toekomst.  

• Daarnaast zal D66 nadrukkelijk oog hebben voor de positie van de Nederlandse havens 
en logistiek op het Europese- en wereldtoneel en voor een rol van Nederlandse 
ondernemers in het blijvend duurzaam produceren van biomassa in andere werelddelen. 

Introductie  

Groene grondstoffen zijn onttrokken uit de levende natuur en maken als zodanig onderdeel 
uit van de korte koolstofkringloop. Het gebruik van groene grondstoffen draagt dan ook niet 
bij aan de verhoging van de netto uitstoot van CO2 in de atmosfeer, want zij hebben deze 
CO2 eerst aan de atmosfeer onttrokken. Er liggen voor de komende tientallen jaren forse 
uitdagingen voor een sterk toenemend gebruik van groene grondstoffen op het gebied van 
voeding, farmacie, chemie, energie en brandstoffen. Dit vraagt om een transitie; een 
duurzame en geïntegreerde benadering. 

In algemene zin betekent het begrip duurzaamheid in de biobased economy dat de kansen 
voor het gebruik van biomassa worden benut zonder dat dit de draagkracht van de aarde 
aantast of negatieve sociale gevolgen via uitbuiting en voedselschaarste veroorzaakt. 
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Wat is de rol van de overheid 

Er ligt een rol voor de overheid in het ondersteunen van een transitie van de huidige (fossil 
based) economie naar een circulaire economie die veel meer is gebaseerd op het gebruik 
van groene grondstoffen en daarbij scherp in de gaten te houden, dat daarmee geen korte 
termijn winstbejag wordt nagestreefd maar een gebruik dat is gebaseerd op duurzaam 
beheer van onze natuurlijke hulpbronnen en een efficiënte toepassing.  

Een andere rol van de overheid is gelegen in de financiële afhankelijkheid van fossil based 
materialen. Een groot deel van de overheidsinkomsten zijn gebaseerd op de energie en 
brandstof belastingen. Een transitie naar een biobased circulaire economie zal slagen als er 
ook voor overheden andere inkomsten gegenereerd worden. Lokale overheden kunnen 
bijvoorbeeld weer inkomsten genereren door onderdeel te zijn van inzet op alternatieve 
bronnen voor energie (windmolenparken, zonnepaneelvelden, biomassacentrales, etc.). 

Voor Europa vormt de biotische cyclus in de circulaire economie, de biobased economy, 
het aangrijpingspunt voor innovatie, de aanpak van klimaatverandering, de vergroting van de 
concurrentiekracht en een duurzame energievoorziening. Om die reden zal Europa sterk 
inzetten op het vergroten van de kansen. Bij de herziening van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) zal ruimte geboden moeten worden aan het vergroten van de 
beschikbaarheid van duurzame biomassa op basis van een markt gedreven aanpak.  

Omdat veel groene grondstoffen inmiddels wereldwijde handelsproducten zijn geworden, is 
het van belang om de aanpak van de overheid te baseren op tenminste Europese en nog 
liever wereldwijde afspraken en daarbij zoveel mogelijk een gelijk speelveld voor de 
verschillende toepassingen en spaarzame subsidies te hanteren. De relatief gunstige 
subsidievoorwaarden voor de toepassing van biomassa voor energie worden afgebouwd ten 
voordele van andere toepassingen (bijvoorbeeld als materiaal). Op korte mogelijke termijn 
zal het speelveld tussen fossiele grondstoffen en groene grondstoffen, verschillende 
toepassingen (materialen en energie) en tussen (Europese) landen gelijkgetrokken worden.  

Voorkom dat als gevolg van ons productie- en consumptiegedrag de teelt en productie van 
biomassa op niet-duurzame wijze plaatsvindt. Gebruiken van certificering en het goed 
monitoren van de voorwaarden zijn helaas noodzakelijk om uitwassen te voorkomen en te 
corrigeren. Eerdere uitwassen als de kap van oerwouden voor de palmolieproductie, dienen 
in een vroeg stadium aangepakt te worden. Op Europees niveau toewerken naar een breed 
en effectief pakket aan duurzaamheidscriteria. 

De Nederlandse overheid richt zich op het stimuleren van innovatie en het meer en beter 
toepassen van biomassa uit reststromen. D66 wil in Nederland o.a. ruimte bieden aan het tot 
stand brengen van de biobased economy volgens een regionale aanpak, waarin bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid met elkaar de gelegenheid hebben om levensvatbare 
concepten uit te proberen en op de kaart te zetten. Daarnaast is het absoluut nodig oog te 
hebben voor de positie van de Nederlandse havens en logistiek op het wereldtoneel en voor 
een rol van Nederlandse ondernemers in het blijvend duurzaam produceren van biomassa in 
andere werelddelen.  

Wat zijn groene grondstoffen? 

Groene grondstoffen zijn grondstoffen die zijn onttrokken uit de levende natuur. Het gaat om 
geteelde gewassen en biomassa voor voeding, veevoer, materialen, medicijnen, 
chemicaliën, energie en brandstof. De biomassa kan bestaan uit primaire producten (zoals 
mais), maar ook uit residuen die in de voedselverwerkingsketen ontstaan (zoals graanstro) of 
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afval dat aan het eind van de keten vrijkomt (zoals GFT). Dezelfde groene grondstof kan 
vaak voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Zo kan een suikerbiet worden gebruikt om 
er suiker van te maken, maar ook voor de productie van bioethanol (te gebruiken als 
bijmengbrandstof bij benzine). Het suikerbietenblad kan gebruikt worden voor de winning van 
nutriënten, eiwitten of basisgrondstoffen voor bioplastics. De grondstof moet daarvoor met 
moderne technieken in onderdelen uit elkaar gehaald worden, waarbij de waardevolle 
bestanddelen zoveel mogelijk intact blijven. Dit wordt ook wel bioraffinage genoemd.  

Groene grondstoffen hebben met elkaar gemeen dat ze (in het begin van de keten) zijn 
geproduceerd door groene planten met behulp van fotosynthese. Planten zijn door hun 
bladgroenkorrels in staat om door middel van zonenergie CO2 te binden en om te zetten in 
complexe chemische koolstof-verbindingen. Planten bevatten daardoor vezels 
(structuurmateriaal), suikers, eiwitten en nog veel meer verbindingen, die door het menselijk 
(en het dierlijk) lichaam kunnen worden gebruikt voor onze energievoorziening en om te 
groeien. Een groot aantal grondstoffen kan niet als voedsel, maar wel voor de productie van 
chemicaliën, materialen en energie worden toegepast. 

Waarom is het (verstandig) gebruik van groene grondstoffen belangrijk 

Groene grondstoffen onderscheiden zich van de meeste andere grondstoffen doordat ze 
deel uitmaken van de biotische kringloop, een natuurlijk proces van CO2-binding door 
planten en CO2-uitstoot door andere organismen (waaronder mensen) die de afbraak van 
koolstofketens gebruiken voor hun groei en hun energievoorziening. Deze korte 
koolstofkringloop zorgt ervoor dat het gebruik van groene grondstoffen niet leidt tot een netto 
toename van de CO2-uitstoot in de atmosfeer in tegenstelling tot het gebruik van fossiele 
grondstoffen. Dat laatste leidt tot een verplaatsing van de CO2 uit de ondergrond naar onze 
atmosfeer, met een netto stijging van de CO2-uitstoot in onze atmosfeer als gevolg. Het 
duurzaam beheren van onze natuurlijke grondstoffen en ecosystemen stelt daarbij eisen.  

Enkele honderden jaren geleden was onze samenleving vrijwel volledig gebaseerd op het 
gebruik van groene grondstoffen, vaak in de vorm van lokale kringlopen. Maar ook in het 
verleden is het meerdere malen misgegaan met het duurzaam beheer van onze natuurlijke 
grondstoffen. Om aan de behoefte aan handelsschepen te voldoen in de 17e eeuw is 
Nederland in korte tijd van vrijwel alle grote eikenbomen beroofd geweest en aan het begin 
van de industriële revolutie is Nederland vrijwel geheel ontbost geraakt, vanwege de 
behoefte aan brandstof. Met de huidige technische mogelijkheden zijn we in staat op veel 
efficiëntere en slimmere manier om te gaan met groene grondstoffen en bijvoorbeeld op een 
termijn van enkele tientallen jaren de fossiele grondstoffen, die de chemie gebruikt, vrijwel 
volledig te vervangen door groene grondstoffen.  

Uitdagingen voor de langere termijn 

De belangrijkste uitdaging rond groene grondstoffen is gelegen in de snelle groei van de 
wereldbevolking: al deze mensen moeten gevoed worden, terwijl een steeds groter deel van 
de bewoners van deze planeet vlees eet. Dit vraagt om veel groene grondstoffen in de vorm 
van voedsel en veevoer. Tegelijk ligt er de uitdaging om een groot deel van de materialen 
(primair kunststoffen en chemicaliën) die de chemische sector nu betrekt van fossiele 
bronnen uit groene grondstoffen te winnen en om meer biomassa te gebruiken voor onze 
energievoorziening. Ruimte- en watergebruik zijn daarbij belangrijke issues: Naast al die 
andere functies die we willen, als ruimte voor natuur, wonen en recreëren, is voldoende 
ruimte nodig voor landbouwproductie en zullen op wereldschaal marginale gronden, die tot 
nu toe niet of nauwelijks voor landbouw werd gebruikt, alsnog in productie worden genomen.  
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In Nederland hebben we te maken met een van de productiefste vormen van landbouw, 
zowel in de akker- en tuinbouw als de veehouderij. De vraag is of we daarmee niet aan de 
grenzen van duurzame productie zijn gekomen, gezien de gevolgen van overbemesting, de 
negatieve effecten op de biodiversiteit en de enorme behoefte aan transport. De uitdaging 
ligt dus ook bij een meer duurzame vorm van productie en een bewuster consumptiegedrag. 
Uiteindelijk zijn hier ook voorbeelden te noemen die aantonen dat de huidige productie wijze 
niet langdurig zijn vol te houden. Door bijvoorbeeld het gebruik van pesticide tasten we de 
bijenpopulaties aan, waarmee de bestuiving van onze gewassen in gevaar komt. De grenzen 
aan duurzame productie in Nederland houdt in goed te kijken naar hergebruik van materialen 
(de zogenoemde circulaire economie). 

Biobased economy  

Met de biobased economy wordt “een economie die zijn grondstoffen betrekt uit de levende 
natuur (biomassa, groene grondstoffen) als onderdeel van een groene of duurzame 
economie” bedoeld, met de nadruk op de benutting van biomassa voor niet-voedsel 
toepassingen. Zo’n economie legt zich toe op “het halen van de hoogste waarde en het 
grootste nut uit de waardevolle groene grondstoffen”. In de kabinetsreactie op dit advies van 
de SER is de visie op de transitie naar de biobased economy als volgt omschreven: “De 
overgang van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een biobased 
economy is een complexe systeeminnovatie in een niet-stabiele internationale omgeving. Dit 
vraagt op nationaal en Europees niveau om een geïntegreerde benadering op 
systeemniveau. Dat betekent inzetten op een structurele innovatieaanpak, gericht op het zo 
efficiënt mogelijk toepassen van biomassa. Naast technologische oplossingen is aandacht 
voor infrastructuur, logistiek, marktontwikkelingen en overheidsregulering vereist.”  

Er ligt een nauwe relatie met de productie van voedsel. Streef om zo efficiënt mogelijk 
gebruik te maken van biomassa en reststromen in coproductie. Hier raken bioketens van 
productie van voedsel en van niet-voedsel toepassingen elkaar, waarbij de ontwikkeling van 
de biobased economy geen negatieve effecten op de voedselvoorziening heeft. Biomassa 
kan, mits duurzaam geproduceerd en benut, zichzelf blijven vernieuwen. Biomassa heeft de 
unieke eigenschap dat het gebruikt kan worden voor toepassingen waar koolstof onmisbaar 
is, zoals vloeibare brandstoffen, medicijnen, chemicaliën en materialen. 

Kansen voor een nieuwe duurzaamheidseconomie  

Om over de noodzakelijke hoeveelheden biomassa te kunnen beschikken wordt ingezet op 
veredeling en nieuwe teelten in de landbouw, maar ook op een beter gebruik van micro-
organismen en algen. Verder is er veel aandacht voor het beter benutten van reststromen. Er 
komen steeds meer (technologische) mogelijkheden voor het economisch interessant 
hergebruiken van reststromen en afval. Ook het aanbod van biomassa uit bos, natuur en 
landschap neemt toe. Afval van biologische oorsprong, zoals mest, swill (gekookt 
keukenafval en etensresten), sloophout en restmateriaal uit natuur en landschap worden op 
deze manier hergedefinieerd tot groene grondstof, waarbij de negatieve economische 
waarde wordt omgezet in een positieve waarde.  

Nederland speelt al een grote rol in de logistiek als knooppunt van handel en distributie en 
kan zijn positie op dit punt nog verder verstevigen. Nieuwe kansen voor het Nederlandse 
bedrijfsleven om door middel van bioraffinage aan waardecreatie te doen, door ruwe 
grondstoffen om te zetten in hoogwaardige intermediaire grondstoffen en eindproducten. 

De sector chemie heeft enige jaren geleden al aangekondigd, dat ze in 2030 ca. 30% van 
hun grondstoffen wil betrekken van groene grondstoffen. Dit betekent een enorme transitie 
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van deze sector, waarmee naar verwachting 40 miljard aan omzet gemoeid is en waarvoor 
ca. 10.000 biobased professionals nodig zijn. Landbouw, chemie en logistiek zijn allen sterke 
sectoren in Nederland, die dichter naar elkaar toe groeiend nieuwe kansen voor duurzame 
groei zullen creëren. 

Bioraffinage en cascadering 

Voor een hoogwaardige benutting van biomassa wordt het principe van de ecopiramide 
aangehouden. De slimme combinatie van hoogwaardige en minder hoogwaardige producten 
maakt de toepassing van biomassa economisch aantrekkelijk, vaak met gebruikmaking van 
restwarmte en het sluiten van kringlopen. Een voorbeeld is de winning van eiwitten voor 
veevoer in combinatie met de productie van biogas of bioethanol. Het is vaak zo, dat bij de 
winning van hoogwaardige stoffen uit biomassa er automatisch een minder hoogwaardig 
restproduct overblijft als residu. Dit leent zich meestal goed voor energietoepassingen.  

 

De duurzaamheid van het gebruik van biomassa  

Duurzaamheid betekent o.a. dat toekomstige generaties geen nadeel mogen ondervinden 
van ons productie- en consumptiegedrag. Biomassa is in principe hernieuwbaar, maar dit 
betekent niet dat alle biomassa automatisch duurzaam genoemd kan worden. In Nederland 
zijn criteria ontwikkeld waaraan de biomassa moet voldoen om duurzaam genoemd te 
worden. Het gaat daarbij om een positieve CO2-balans, het vermijden van concurrentie met 
voedsel, behoud van biodiversiteit en milieukwaliteit en een bijdrage aan welvaart en welzijn. 
In Nederland is de duurzaamheid van biomassa vertaald in een formele vrijwillige standaard: 
de NTA 8080. De implementatie van duurzaamheidscriteria in de Europese regelgeving is 
een belangrijke stap in de goede richting, maar houdt bijvoorbeeld nog geen rekening met 
verschuivingen in landgebruik. Daarvoor is aanvullend beleid nodig. Indirecte effecten 
tegengegaan door te investeren in efficiënter landgebruik, hogere productie van co-
producten en het in gebruik nemen van marginale gronden.  

Voor biobrandstoffen voor de transportsector zijn in de Europese regelgeving wettelijke 
duurzaamheidseisen opgenomen en ook voor vaste biomassa die gebruikt wordt voor 
elektriciteits-productie is inmiddels meer duidelijkheid gemaakt. Gebruik van biomassa voor 
de chemie is lastiger aan duurzaamheidscriteria te verbinden, omdat daarvoor de 
sturingsmechanismen nog ontbreken. Vrijwillige certificering kan dit oplossen.  
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In de toekomst zal door bioraffinage er geen duidelijk onderscheid meer zijn tussen de 
verschillende toepassingen: energie, materialen of voedsel. Dit betekent een gelijk speelveld 
voor alle toepassingen. Het gebruik van grond voor de teelt van niet-voedsel gewassen kan 
ten koste gaan van de voedsel- en veevoerproductie. Dat wil niet zeggen dat iedere vorm 
van niet-voedsel teelt zal leiden tot een lagere beschikbaarheid van voedsel. Door een 
slimme integratie van voedsel- en niet-voedselproductie wordt er vaak meer economisch 
mogelijk dan zonder de niet-voedsel toepassingen. Het is dan ook vaak niet een kwestie van 
‘food versus fuel’, maar van een slimme combinatie van beide.  

Voor de toepassing van hout als bouwmateriaal zijn certificeringen als het FSC-keurmerk 
van toepassing. Daarnaast wordt door de Nederlandse regering ingezet op het produceren 
van biomassa zonder grondgebondenheid en op productieverhoging per hectare en het 
tegengaan van verspilling bij de oogst en verwerking. Ook daar liggen nog veel kansen voor 
ontwikkeling zoals urban farming en vertical farming. 

Op plaatsen waar onvoldoende geschikt water beschikbaar is, kan met moderne 
watertechnologie water beschikbaar worden gemaakt. Zolang hiervoor duurzame energie 
wordt gebruikt, kan dit op veel plaatsen in de wereld zorgen voor extra gronden voor 
productie van biomassa. Watertechnologie kan vervolgens ook worden ingezet voor het 
terugwinnen van belangrijke nutriënten die nodig zijn voor de productie van biomassa. 

Andere manieren om duurzaamheid in stand te houden is het sluiten en optimaliseren van 
kringlopen, waarbij nutriënten als fosfaat en stikstof behouden blijven en het organische 
stofgehalte van de bodem op peil blijft. Uitputting van gronden, het omzetten van 
waardevolle bossen naar landbouwgrond, teruggang van de biodiversiteit, directe en 
indirecte effecten van verandering in landgebruik moeten worden tegengegaan.  
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- Brief van het ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, 18 april 2013, 
wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving in de Biobased Economy  
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