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Hennepvezels die gebruikt worden in de neus van een 
trein, zeealgen die vliegtuigbrandstof produceren, 
zonnebloemolie voor de productie van biogas en biobased 
antibiotica. De toepassingen met groene grondstoffen 
nemen een grote, soms verbazende vlucht. Agentschap NIL 
is er vaak nauw bij betrokken als aanjager en ondersteuner 
van de ontwikkelingen rondom de technologische inno-
vatie en opschaling van nieuwe biobased producten van 
Nederlandse bedrijven. 

D
e uitvoeringsorganisatie Agentschap 
NL, waarin sinds begin dit jaar de 
krachten van EVD, Octrooicentrum 
Nederland en SenterNovem zijn ge-
bundeld, geeft daarmee invulling 

aan de beleidsambities op bet viak van de hiobased 
economy. Het nu demissionaire kabinet legde in 
2007 in de nota De keten sluiten bet streven vast de 
nu nog voornamelijk op fossiele brand- en grond-
stoffen gebaseerde economic om te vormen tot 
een economic op basis van groene grondstoffen, 
de zogenoemde biomassa. Daarbij moet niet alleen 
gedacht worden aan natuurlijke grondstoffen, maar 
ook aan restmaterialen en reststoffen van biologische 
oorsprong die na chemische verwerking kunnen die-
nen als bouwstof in nieuwe materialen (de agrove- 

zels) of gebruikt bij de productie van biobrandstoffen 
(koemest). 

Nederland staat nog maar aan bet begin van deze 
transitie naar een biobased economy, maar de kansen 
die er liggen, worden hoog ingeschat. Volgens Rob 
BoerØe, directeur NL Energie en Klimaat van Agent-
schap NL, sluit de biobased economy aan op nogal 
wat sterktes van Nederland, bijvoorbeeld in het 
landbouwdomein. ’Ons land is natuurlijk sterk in de 
agrosector. Wij hebben als exporteur van landbouw -
expertise en -kennis een zeer vooraanstaande interna-
tionale positie.’ Daarnaast worden biobased principes  

veel gebruikt in de chemische sector bij bedrijven als 
DSM, Akzo en Unilever, vertelt hij. Het is de combina-
tie van die twee sterktes die Nederland een veelbelo-
vende uitgangspositie geeft. 

Naast toepassingen in de chemische industrie 
en bijvoorbeeld voor de voedseiproductie ziet BoerØe 
veel mogelijkheden voor biobased toepassingen 
waarin de doelstellingen op het vlak van duurzame 
economic en duurzame energievoorziening samen 
komen. BoerØe: ’In 2008 heeft Agentschap NL subsi-
die beschikbaar gesteld aan een producent van twee-
de generatie biodiesel. Daarnaast is ook vanuit de 
Energie-investeringsaftrek (ETA) aan projecten voor 
biodieseiproductie bijgedragen. De subsidieregeling 
Tankstation Alternatieve Brandtoffen heeft pomp-
houders ondersteund bij het investeren in vulstations 
voor Biodiesel (B30).’ 

Op het gebied van energie ondersteunt Agent-
schap NL ook het fundamentele onderzoek naar de 
ontwikkeling van zonnecellen op basis van groene 
grondstoffen en via de Stimuleringsregeling Duur-
zame Energie werd een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de grootschalige biovergistingsinstallaties van 
bet bedrijf Rova in Overijssel, waar gft-afval wordt 
opgewerkt tot groen gas dat direct bet landelijke 
aardgasnet in kan. Samenwerkende partners hierin 
zijn GasTerra, de HVC-Groep en Enexis. 

’We proberen met onze inspanningen bet hele 
spectrum te beslaan van productontwikkeling en 
innovatie tot marktintroductie,’ verklaart BoerØe. ’Op 
bet gebied van research en ontwikkeling ondersteu-
nen we bedrijven die soms hoge financiºle risico’s 
moeten nemen, we doen veel aan het stimuleren van
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publiek-private samenwerking, maar we spelen ook 
een rol in het bij elkaar brengen van de kennis en de 
partijen in de productieketens,’ zegt hij. 

Volgens directeurMarlouke Durville verantwoor 
delijk voor de divisie NL Milieu en LeefomgeViflg van 
Agentschap NL is bet leggen van verbinding tussen 
de ketenpartners in toenemende mate van belang als 
bet gaat om dit thema Om de knngloop sluitend te 
krijgen bij bijvoorbeeld duurzame materialen is het 
van greet belang dat de ketenpartners met elkaar sa-
menwerken benadrukt ze Neem de vervoerder die 
een treinstel wil dat vervaardigd is van een biobased 

composset Hij zal om een optimaal product te krij 
gen, moeten samenwerken met de leverancier van bet 
komposiet en met de producent van de biovezels die 
hierin verwerkt zijn. ’Als Agentschap NL proberen 
wij de partijen bij elkaar te brengen, maar ook goede 
voorbeelden bekend te maken, zodat de kennis ge-
deeld kan worden en partijen elkaar kunnen vinden. 
We makelen en schakelen.’ 

Om beter berekend te zijn op vragen die vaak meer-
dere beleidsterreinen bestrijken is de inrichting van 
de dienstverlening van bet agentschap inmiddels ook 
aangepast. ’Je hebt natuurlijk heel vaak ondernemers 
die met een idee komen dat net niet in de regelingen 

past’, legt BoerØe uit. Dat ’wrong door’-effect beeft bet 
Agentschap NL kunnen beperken door het Informa-
tiepunt, dat voorziet in ØØn loket voor vragen. ’Daar-
naast hebben we ons ten doe gesteld onze instru-
menten altijd in combinatie in te zetten,’ zegt BoerØe. 
’Het is onze opdracht ons zodanig te plooien dat we 
in geld, kennis of in bet leggen van verbindingen bet 
verschil maken. Ads dat leidt tot succesvollere inno-
vaties en een versnelling van het transitieproces naar 
een biobased economy, is onze missie geslaagd.’ o 
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Als het gaat em duurzaamheid, innevatie, internatienaal ondernemen 
en samenwerken is Agentschap NL hØt aanspreekpunt veer bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden. U kunt bij ens terecht veer informatie 
en advies, maar ook veer financiering, netwerken en uitveering van 
wet- en regelgeving. Of u flu endernemer, (kennis)instelling of over-
heidsinstantie bent. Website: www.agentschapnl.nI 


