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“Drivers” biobased transitie

Materials: Biomass to chemicals/Power to chemicals



Verduurzaming/biobased in Noord-Nederland

Spelers in het veld

• AVEBE, Cosun/Suikerunie, Friesland Campina

• MKB/BioCoöperatie

• Kennisinstellingen (BERNN, CCC, etc.)

• Overheden/Chemport/Campus

• Landbouwers, tuinbouwers

Sterktes van de regio (productie van groene chemicaliën)

• Veel biomassa aanwezig

• Zeehavens

• Chemie en kunststoffenclusters (Delfzijl/Eemshaven en Emmen)

• Goed ontwikkelde akkerbouw

• Kennis (fundamenteel, verwerking)

• Groene electriciteit/H2

• CO2



“Power/biomass to green chemicals” 

• Noord Nederland



“Agro meets Chemistry”

Chemiecluster

Eemsdelta

Chemiecluster

Emmen



“Commissie Rein Willems (Eemsdelta)”

1) Geef hoge prioriteit aam het gericht benaderen (wereldwijd) van bedrijven om gezamenlijk te investeren in (a) 

de totstandkoming van een fermentatie-unit waarin koolhydraten kunnen worden omgezet in bouwstenen voor 

de chemie, en op termijn in (b) een raffinaderij waar lignocellulose (reststromen) biomassa kan worden ontsloten 

en omgezet in koolhydraten voor de chemie.

2) Verleid bedrijven om te investeren in Delfzijl door het gericht benaderen van passende bedrijven (door een 

speler als NOM/Greenlincs en/of GSP) en de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) als instrument om 

investeringen te ondersteunen en/of te continueren.

3) Creëer een stimulans voor de productie van “groene” chemicaliën (zoals epichloorhydrine uit glycerol, 

azijnzuur en furaandicarbonzuur uit suikers. Door de SDE+ open te stellen voor het gebruik van groene energie 

uit restromen in groene productieprocessen.

4) Realiseer een financiële ondersteuning voor het produceren van niet-energetische producten (chemicaliën, 

materialen) uit biomassa, zodat een “level playing field” wordt gecreëerd voor zowel chemie als energie.   



Vergroening “Eemsdelta/Emmen”

• H. Bos, R. Blaauw, P. Harmsen, J. Sanders, G-J. Euverink, E. Bekkerink, Noord4Bio:

Concrete kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland, WUR Rapport

1555, ISBN 978-94-6257-513-4, 2015.

• A. Heeres en H.J. Heeres (Hanzehogeschool/RUG): Biobased opportunities voor de

Eemsmondregio/chemiepark Delfzijl (maart 2017)



Vergroening Chemiecluster “Eemsdelta (II)”



Stip op de Horizon



Conclusies

• Power/biomass to green chemicals: Een perfecte fit/kans voor Eemsdelta/Noord 

Nederland.

• Het verbinden van het “ecosyteem” Groningen aan de chemieparken is nodig

om het aanwezige potentieel volledig te ontsluiten.

• In Noord Nederland werken overheden, kennisinstellingen en (MKB) bedrijven

op een unieke manier samen om de biobased transitie te bewerkstelligen.


