Uitgelicht: Innovatie

Verduurzamen door symbiose met de buren

Wringen of swingen
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De uitdagingen voor de industrie zijn gigantisch: een stevige water- en energiebesparing, een forse
CO2-emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Met Dutch Biorefinery Cluster slaan ondernemers en
overheden de handen ineen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De makkelijkste weg naar
innovatie is een nieuwe combinatie. De sleutel voor symbiotische samenwerking ligt vaak bij twee
buren.
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Door Roger Engelberts

O

p het gebied van energie-, water- en materiaalbesparing is veel winst te behalen.
Met name door ketens te verbinden en de
samenwerking binnen de ketens te versterken en intensiveren. Op papier klinkt deze ambitie
helder en duidelijk, maar hoe verloopt de ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving in de
praktijk? Het aantal praktijkcases waar symbiose
echt werkt, is omvangrijk en elk hebben ze een eigen
verhaal. Want het blijkt nogal eens dat beleving, verdienmodellen en besluitvorming niet synchroon
lopen.
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Verbinden, stimuleren en faciliteren
Dutch Biorefinery Cluster (DBC) is
een industrieel samenwerkingsverband dat een circulaire en CO2neutrale economie nastreeft.
Directeur Annita Westenbroek:
“Wij verbinden, stimuleren en faciliteren partijen – vaak bedrijven in
elkaars omgeving of zelfs buren die mee willen draaien in de nieuwe groene ketens. Kijken we naar
de kansrijke richtingen dan zien we
een aantal factoren die bepalend
zijn voor het wel of niet slagen van

een businesscase.” Buren kennen
elkaar vaak niet goed genoeg om
synergie te zien. “Als je kijkt naar
niet voor de hand liggende combinaties, kan dat leiden tot een explosie van innovatie en synergie. En
dan ontstaat er symbiose onder het
gezegde: beter een goede buur, dan
een verre vriend’’, vertelt een
enthousiaste Westenbroek.
Kennis toepassen
“Technologie die verduurzaming
mogelijk maakt, is vaak ver ont-
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Bedrijf en overheid
In veel cases is overheidssteun
essentieel om te komen tot een succes. Steun in de rol van subsidieverlener, kennispartner, facilitator
of partner. Welke rol de overheid
speelt, is afhankelijk van de case.
Bijvoorbeeld zorgen dat de kaders
van een subsidie ook de meest
duurzame oplossingen stimuleren.
Neem bijvoorbeeld de subsidie
‘Stimulering Duurzame Energie’.
Een subsidie die door de scherpe
kaders niet altijd de meest duurzame oplossing heeft gesteund. En ja,
verduurzamen is keuzes maken.
Ook kiezen voor een partner die
past. “Wij zien dat de ambities en
visies van de industrie en de waterschappen overeenkomsten vertonen. Samenwerking maakt het aantrekkelijk om zaken versneld te realiseren. We dagen elkaar uit en
leren van elkaar. Samenwerken
biedt veel kansen, maar vergt een
gelijke snelheid tussen partners”, is
het appel van Adriaanse. Het
besluitvormingstraject van
bestuurders wijkt in zijn ogen qua
snelheid af van ondernemers. “En
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Van visie naar beleid
DBC-lid en symbiose ervaringsdeskundige Cees van Rij van aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer:
“Wij juichen het toe wanneer de
overheid haar visie op duurzaamheid omzet in beleid en instrumenten die ketenbrede samenwerking
stimuleren. En wanneer de oplossing met de hoogste duurzaamheidswinst wordt gestimuleerd.
Wij zien de overheid als de grootste
promotor en ondersteuner van de
ketenaanpak op het vlak van duurzaamheid. Immers, duurzaamheid
raakt ons allemaal.’’
Lamb Weston/Meijer ziet de toegevoegde waarde van DBC op de
cross-over tussen de diverse partijen - lees veelal goede buren: “Wij
zitten samen met branchevreemde
partijen in onze regio om tafel en
delen kennis, zien kansen en analyseren deze vanuit een integrale en
symbiotische visie.”
Westenbroek tot slot: “Alleen als
People, Planet en Profit in balans
zijn, hebben duurzame keten- en
symbioseprojecten kans van slagen. Zo krijgt duurzaamheid in
Nederland een impuls en dat is de
ambitie die wij allemaal hebben.’’

Tips voor betere symbiose
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Voor cases: zie www.dutchbiorefinerycluster.nl/circulariteit
Roger Engelberts is tekstschrijver.

•

 in – Win. Ga uit van de totale extra besparing die
W
te realiseren is, en zorg dat alle relevante betrokkenen een deel van het voordeel verkrijgen. Symbiose
is win -win.
Samen werken en gunnen. Het verdelen van de
koek is niet altijd makkelijk. Hoewel samenwerking een grotere gezamenlijk koek kan opleveren,
kan het delen daarvan toch tot een kleiner individueel stuk leiden. In dat geval kan het dus nog
steeds interessanter zijn om een individuele besparing door te voeren. In dit geval zou er een externe
incentive moeten komen om samenwerking te stimuleren. ’Een soort beloning voor samenwerken
tussen buren.
Wederzijds begrip. Begrip hebben voor (en bereid
zijn mee te gaan met) elkaars timeline: commerciële belangen strijden vaak om voorrang met
bestuurlijke trajecten. Ondernemers en bedrijven
moeten snel beslissen. Iets wat in bestuurlijke trajecten lastig is. Zo kennen we een voorbeeld waarbij een gezamenlijke waterzuivering van bedrijf en
waterschap efficiënter was geweest, maar de tijd
om er bestuurlijk mee akkoord te gaan langer
duurde dan het bedrijf tijd had om beslissingen te
nemen voor realisatie.
Flexibiliteit in subsidies. Idealiter wordt altijd aan
de meest optimale en efficiënte symbiose gewerkt.
De bekende SDE-subsidieregeling (Stimulering
Duurzame Energie) is op basis van alle ervaringen
al vele jaren achter elkaar aangepast en uitgebreid,
echter de investeringen zijn al gedaan. Dit noemen
we ook wel het lock-in effect. Bedrijven gaan niet
in de verbeterstand: ze willen niet het risico lopen
hun beschikking kwijt te raken, en bovendien
moeten investeringen in de huidige installaties
eerst terugverdiend worden.
Aparte regeling waterzuivering voor industrie. Er
zou eigenlijk een aparte regeling voor bedrijven
moeten komen, naast een systeem voor burgers.
Bij voorkeur in de vorm van maatwerkcontracten
voor bedrijven die gebaseerd zijn op zowel de daadwerkelijke kosten van de ontvangende waterzuivering als de duurzaamheid van de oplossing. Dat
stimuleert meer om te innoveren.
Prijs van de bespaarde utilities. De relatie tussen de
besparing en de investering bepaalt daadwerkelijk
of een innovatie wel of niet wordt doorgevoerd.
Hier zien we al duidelijk verschil met België. Daar
draaien projecten die in Nederland niet uitkunnen.
De reden: op sommige locaties in België kost drinkwater al bijna 2 Euro/m3.
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‘Duurzaamheid
raakt ons allemaal’

dan kan het wringen of kan het
swingen. Het verschil in snelheid
kan ondervangen worden door
oprichting van gespecialiseerde
bedrijven die opereren namens en/
of in opdracht van de partijen.
Maar ook hier is het maatwerk.”
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wikkeld en ook breed geïmplementeerd binnen individuele bedrijven.
Maar als je een volgende stap wilt
zetten binnen industriële ketens,
vereist dat sociale innovatie waarin
ketenpartners als overheden,
waterschappen en bedrijfsleven
cases in gezamenlijkheid oppakken. Ondanks de weerbarstigheid
van de praktijk, zijn er volop kansen en ook mooie voorbeelden”,
zegt DBC-lid Michiel Adriaanse van
het Kenniscentrum Papier en
Karton. Hij vindt dat we kaders
moeten scheppen die samenwerking mogelijk maken of die dat
positief beïnvloeden. “Alleen dan
kan verduurzaming daadwerkelijk
gerealiseerd worden.’’
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