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De positie van de bio-economie  
in Nederland
Deze brochure geeft kaders voor de ontwikkeling van de bio-economie in 
Nederland en de positie van de Nederlandse overheid. Op basis van bestaand beleid 
en bereikte doelen worden 10 actiepunten benoemd.

Wat is bio-economie?

De Europese Commissie definieert de bio-economie als: ‘de 
productie van hernieuwbare biologische grondstoffen, en hun 
omzetting naar voedsel, voer, biobased producten en bioenergie’. 
Dit omvat landbouw, bosbouw, visserij, aquacultuur, productie van 
voedsel, papier en pulp en ook delen van de chemische, 
biotechnologische en energieproductie. Deze sectoren hebben een 
grote potentie om te innoveren doordat er een groot aantal 
wetenschappelijke sectoren en technologieën (o.a. bio- en 
nanotechnologie en ict) bij betrokken zijn en er veel gebruik 
gemaakt wordt van lokale kennis van gebruikers.
 

Waarom deze strategie?

Nederland en Europa staan voor grote maatschappelijke opgaven: 
het bereiken van klimaatdoelen, minder afhankelijkheid van 
schaarse grondstoffen, een duurzame en veilige voedselvoorziening 
en werkgelegenheid en ontwikkeling in rurale gebieden.  
Bio-economie kan bijdragen aan deze opgaven. Het kijkt integraal 
naar verschillende sectoren (landbouw, bosbouw, mariene 
grondstoffen) en het gebruik van biomassa in voedsel, energie en 
biobased materialen. 

Nederland heeft de wereld hierin wat te bieden. Het is koploper in 
innovaties in groene grondstoffen en heeft een goede infrastructuur 
om deze optimaal te benutten. Ook heeft Nederland excellente 
onderzoeksvoorzieningen, en steunt het innovaties op het gebied 
van bio-economie. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 
onderzoeksinstellingen is hierbij cruciaal.

Circulaire economie

Bio-economie gaat in de kern om duurzame productie en gebruik 
van biomassa. Circulaire economie om duurzaam (her)gebruik van 
producten en sluiten van kringlopen. Er is zeker een overlap, of 
beter gezegd synergie tussen de doelen die beide nastreven: 

• Voeden wereldbevolking
• Voorkomen uitputting hulpbronnen
• Voorkomen milieudruk
• Tegengaan klimaatverandering

Bij de circulaire economie gebeurt dit door in te zetten op 
kringlopen en beter gebruik, bij bio-economie door gebruik te 
maken van hernieuwbare grondstoffen. 

Foto: w
w

w.LienekeFotografie.nl



3 | De positie van de bio-economie in Nederland

Stand van zaken van de bio-economie 
in Nederland 
Wat is al bereikt?

Nederland heeft, met een goed ontwikkelde landbouw, transport en 
chemiesector, een uitstekende basis voor de ontwikkeling van een 
succesvolle bio-economie. Bestaande afspraken over verduurzaming 
van deze sectoren in het kader van het Topsectorenbeleid en de 
energietransitie bieden goede aanknopingspunten voor de 
ontwikkeling van de bio-economie. Voorbeeld zijn de ‘Green deals’, 
waarin afspraken zijn gemaakt voor de productie van biobased 
chemicaliën, biopolymeren, biobrandstoffen en elektriciteit. 
Hierbij wordt ingezet op de ontwikkeling van duurzame ketens,  
met een focus op de ontwikkeling van businessmodellen en het 
verwijderen van obstakels in regelgeving.

Ons land kent zo’n 1.200 bedrijven die actief zijn in de biobased 
economie. Dit zijn vooral bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. 
Een kwart van de biobased bedrijven houdt zich bezig met de 
ontwikkeling en productie van biobased materialen en chemicaliën. 
Ter vergelijking: Nederland kent ongeveer 55.000 boerenbedrijven, 
en enkele honderden bedrijven in de beroepsvisserij; hiernaast zijn 
er in de voedings- en verwerkende industrie ruim 4.000 bedrijven 
actief. Nieuwe bedrijvigheid kan hierop een goede aanvulling 
vormen, vooral omdat nieuwkomers veelvuldig investeren in 
innovatieve productie.

Omzet en werkgelegenheid in de klassieke bio-economie, zoals 
landbouw, voedingsindustrie en chemie, nemen een belangrijke 
plaats in binnen de BV Nederland. Landbouw, bosbouw en visserij 
zijn samen goed voor ruim 4% van het Bruto Nationale Product.  
De hele Agri en Food keten droeg in 2016 28 miljard bij en is 
hiermee de tweede industriële sector van ons land. 

De omzet in de bio-economie ligt naar schatting tussen de 114 en  
120 miljard Euro. Voor de biobased economie komt dit uit op  
21 miljard. Nederland neemt hiermee een middenpositie in binnen 
Europa. Gerekend naar omzet per oppervlakte neemt Nederland  
– na België – de tweede positie in. 

In 2016 hebben de bedrijven uit de biobased economie ruim  
200 miljoen Euro geïnvesteerd in speur- en ontwikkelingswerk.  
De overheid ondersteunt onderzoek op verschillende manieren, 
zoals korting op loonheffing, investeringssubsidies en bijdragen 
aan onderzoeksprogramma’s. De bijdrage van de bio-economie aan 
de werkgelegenheid (geschat op 350.000 banen) is aanzienlijk. 
Belangrijk is dat het innovatieve karakter van de bio-economie 
bijdraagt aan een toenemend aantal hoogwaardige banen. 

Ondanks de ontwikkeling van de bio-economie is de omschakeling 
van fossiele energie- en grondstoffen in Nederland nog lang niet 
voltooid. Biomassa is de grootste bron van duurzame energie, 
bijvoorbeeld door bijstook in kolencentrales en verbranding van 
afval. Nederland produceerde zo’n 80 miljoen m3 aan biogas in 
2016. Dit komt deels uit de verbranding van afval; één derde is 
afkomstig van mest in zogenaamde co-vergisters. Momenteel wordt 
gestudeerd op het vergisten van pure mest. Andere toepassingen, 
bijvoorbeeld productie van biobased chemicaliën, zijn nog 
bescheiden.

In de toekomst wordt een grote verandering verwacht in het gebruik 
van biomassa. Door toepassing van het zogenaamde cascaderings-
principe – waarbij de nadruk ligt op bioraffinage – kunnen producten 
worden gemaakt met een grote toegevoegde waarde (voor medische 
toepassingen, chemische producten, polymeren). Bijproducten 
worden zoveel mogelijk in hoogwaardige productieketens ingezet. 
Toepassingen met een lagere toegevoegde waarde (zoals elektriciteit 
en warmte) worden dan vooral gevoed met (delen van) biomassa die 
elders geen toepassing heeft.
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Acht uitgangspunten

Bij de ontwikkeling van beleid voor de bio-economie staat een aantal 
uitgangspunten centraal.

Gebruik hulpbronnen binnen de grenzen van  
de aarde

Eindige hulpbonnen moeten op de meest effectieve, duurzame en 
efficiënte manier worden gebruikt voor de productie van voedsel, 
veevoer, materialen, chemicaliën en energie. De bio-economie 
moet ontwikkeld worden binnen bestaande grenzen van land en 
biomassa. Hierbij moeten principes van de circulaire economie 
zoals efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
biodegradeerbaarheid en slimme consumptie, koesteren van 
innovatie en ook verandering in levensstijl en dieet worden 
gehanteerd. 

Het terugdringen van klimaatverandering

Het akkoord van Parijs wil de temperatuurstijging beperken tot 
minder dan twee graden. Het benadrukt de urgente behoefte om 
broeikasgasemissies te verminderen, maar ook om opslag van 
koolstof te handhaven en opslag in ecosystemen, land en bossen te 
verhogen. De bio-economie biedt een belangrijke mogelijkheid om 
fossiele grondstoffen te vervangen; dit moet efficiënt gebeuren en 
niet leiden tot uitputting van bestaand koolstofvoorraden in 
ecosystemen.

Produceren voor mensen 

De bio-economie biedt kansen voor nieuwe banen en bedrijvigheid, 
maar rechten van arbeiders moeten worden gegarandeerd. 
Duurzame, nieuwe en innovatieve producten, bedrijfsmodellen en 
productieprocessen op basis van biomassa kunnen nieuwe 
activiteiten stimuleren en werkgelegenheid veiligstellen in 
landbouw, visserij, aquacultuur en bosbouw. Tegelijk dient dit niet 
ten koste te gaan van landrechten, mensenrechten of 
beschikbaarheid van voedsel en water.

Duurzaam management van hulpbronnen 

De bio-economie moet bijdragen aan doelstellingen voor duurzame 
productie, behoud van biodiversiteit en (mondiale) ontbossing,  
het terugdraaien van landdegradatie en herstel van ecosystemen  
en het verbeteren van voedselproductie en waterzekerheid.  
De bio-economie zou ook bij moeten dragen aan weerbare 
ecosystemen en duurzame productie- en consumptiepatronen.

Een stabiel en voorspelbaar juridisch kader 

De ontwikkeling van een duurzame bio-economie in Europa  
vraagt om een coherent, transparant en voorspelbaar beleid.  
Het weg nemen van organisatorische onzekerheid stimuleert 
innovatoren en ondernemers om te investeren in de ontwikkeling 
van nieuwe of verbeterde biobased producten.

Samenwerking in de waardeketen

De bio-economie kan een unieke meerwaarde creëren door 
sectoren en waardeketens beter te laten samenwerken en processen 
eerder op te schalen. Dit vraagt om een benadering die de positie 
van stakeholders erkent. Een grotere zichtbaarheid tussen sectoren 
en naar de consument toe prikkelt de innovatie en stimuleert de 
vraag naar nieuwe producten zodat de grote maatschappelijke 
uitdagingen van deze tijd beter kunnen worden aangepakt.

Lange-termijn agenda voor onderzoek en 
innovatie 

Onderzoek is de hoeksteen voor de transitie naar een duurzame 
bio-economie. Dit vraagt om een lange termijn onderzoeksagenda, 
met bijbehorende financiële middelen. Meer inzicht is nodig in de 
potentie en kwetsbaarheid van hulpbronnen; socio-economisch en 
technologisch onderzoek moet de ontwikkeling van nieuwe 
processen en producten en klimaatvriendelijke diensten onder-
steunen. Een goede coördinatie versnelt deze ontwikkeling en kan 
onnodige overlap voorkomen. Vrij toegang tot onderzoek en 
innovatie die met publiek geld zijn gefinancierd wordt hierbij steeds 
belangrijker.

Regionale strategie en plattelandsontwikkeling

Regio’s spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
bio-economie; een sterke bio-economie maakt betrokken regio’s 
economisch aantrekkelijk. Belangrijke steden en regio’s zouden  
een rol moeten spelen bij de ontwikkeling van de bio-economie.  
Op regionaal niveau kan beter gebruik gemaakt worden van 
beschikbare biomassa en landbouwgrond, terwijl duurzaam 
management van hulpbronnen moet worden zekergesteld.  
De bio-economie biedt nieuwe perspectieven voor hoogwaardige 
regionale productie, en kan bijdragen aan het revitaliseren van het 
platteland. 
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Nederland kiest ervoor het beleid voor de bio-economie sterk te koppelen aan de 
transitieagenda circulaire economie. Met het uitvoeren van die agenda en de 
overige beleidspunten van pagina 4 wordt het beleid voor bio-economie in 
Nederland ingevuld. Specifiek voor bio-economie zal Nederland zich voor de 
volgende acties inzetten, in Nederland en voor Europa.

Tijd voor actie
– in Europa:

 MANIFEST Het Manifest gebruiken als richtinggevend voor 
de nieuwe Bio-economie strategie

 DUURZAAMHEID Heldere duurzaamheids-principes 
geven en het duurzaamheidskader voor biomassa energie 
verbreden naar biobased materialen; langdurige koolstof-
vastlegging in bodem en producten belonen

 VOORBEELDEN Goede voorbeelden gebruiken uit de 
Nationale bio-economie strategieën zoals Green deals 

 COHERENTIE Het Europese bioeconomy beleid kan aan 
kracht winnen als er meer coherentie is met grote Europese 
dossiers zoals Food 2030, Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, 
Cohesie fondsen en circulaire economie

 MONITORING Verbeteren van de monitorings- en 
verkenningscapaciteit. Dit kan via het monitoren van voortgang, 
potentie van bio-economie, en duurzaamheid 

– in Nederland:

 CIRCULAIRE ECONOMIE Omarmen van de circulaire 
economie en werk maken van de actiepunten ‘biomassa en 
voedsel’ uit de transitie-agenda circulaire economie

 BIOMASSA Mobiliseren van duurzame biomassa, en zorgen 
dat duurzame biomassa beter beschikbaar wordt gemaakt

 INNOVATIE Overbruggen van het innovatietekort, 
stimuleren van frontrunners en samenwerkingsvormen waarin 
de overheid en bedrijven samenwerken (Publiek-private 
Samenwerking)

 DRAAGVLAK Zorgen voor een breder draagvlak voor 
bio-economie, door effectieve communicatie, beter luisteren 
naar wensen uit de samenleving

 MARKTVRAAG Ontwikkelen van de marktvraag door 
duurzame inkoop te stimuleren en business cases te ontwikkelen
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Ontwikkelingen in bestaand beleid

De Europese Commissie heeft veel tijd, geld en energie gestoken in het stimuleren 
van de bio-economie, die in 2018 een nieuwe fase in gaat. Nederland hecht er aan 
om samen met de Europese Commissie en de lidstaten hierin op te trekken en te 
zoeken naar goede samenwerking. Er is al veel gebeurd.

Europees manifest 

Het ‘European Bioeconomy Stakeholders Manifesto’ is 
opgesteld na een open consultatie en dialoog met een groot 
aantal stakeholders in de bio-economie. 
Het beschrijft concrete acties waarmee het Bioeconomy 
Stakeholders Panel en haar leden zouden kunnen bijdragen aan de 
transitie naar een bio-economie in Europa. Het document doet 
aanbevelingen voor beleidsinitiatieven waaronder een herziene EU 
Bioeconomy Strategy, de Circulaire Economie pakket van de EU, 
Smart Specialisation strategiën, het landbouwbeleid, en 
programma’s voor onderzoek en innovatie. 

SCAR: Europese werkgroep

De SCAR BSW werkgroep roept landen op in hun Bioeconomy 
Strategy and Action Plan:
• een brede definitie van de bio-economie te hanteren: op natuur 

geinspireerde ideeën tot waarde te brengen en inzichten uit de 
natuur toe te passen in industriële productie 

• bio-economie te verbinden met andere sectoren (bouw, 
engineering, ICT, stedelijke planning) om deze duurzamer, meer 
circulair, meer op natuur geïnspireerd en meer concurrerend te 
maken

• beter te communiceren om meer samenhang en betrokkenheid 
van stakeholders en verschillende delen van de overheid te 
realiseren

• financiering van de bio-economie te verhogen, en nadruk te 
leggen op kleinschalige demonstratie- en testfabrieken

• sociale en economische wetenschappers bij onderzoek te 
betrekken, zodat consumentengedrag, impact assessment en 
monitoring studies worden uitgevoerd

• de bio-economie te bevorderen, voor biobased markten te (laten) 
creëren producten, start-ups te ondersteunen, instrumenten voor 
het MKB te ontwikkelen, en standaardisatie, certificering en 
promotieactiviteiten te ondersteunen. Hiernaast CO₂-emissies te 
beprijzen en externe kosten te internaliseren, en openbare 
aanbesteding en wetgeving aan te passen zodat een gelijk 
speelveld ontstaat.

BBI JU

Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU) is een publiek-
private samenwerking die investeert in onderzoek en innovatie 
voor de ontwikkeling van een duurzame Europese biobased 
industrie. Het budget bedraagt €3,7 miljard voor de periode 
2014-2020, daarvan financiert de Europese Commissie 25% en  
het bedrijfsleven de resterende 75%. De onderzoeks- en  
innovatie projecten richten zich onder andere op geïntegreerde 
bioraffinaderijen en het versnellen van de marktintroductie van 
innovatieve biobased chemicaliën en producten zoals polymeren, 
verpakkingen en kunstmest.

Transitie-agenda biomassa en 
voedsel 
Dit Nederlandse document kent twee soorten actielijnen. 
Inhoudelijke actielijnen:
• Optimale verwaarding van biomassa en reststromen tot 

circulaire, biobased producten
• Sluiten nutriëntenkringloop en behoud van bodemkwaliteit
• Verminderen voedselverspilling
• Vergroten aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa
• De eiwittransitie
• Vergroenen van megasteden als Nederlands verdienmodel 

Randvoorwaardelijke actielijnen:
• Honoreer (langdurige) koolstofvastlegging in bodem en in 

producten
• Investeringsklimaat versterken voor nieuwe productiecapaciteit
• Emancipatie afvalregelgeving
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Rijksbrede Programma Circulaire 
Economie
Het Rijksbrede Programma Circulaire Economie 2050 
(Grondstoffenakkoord) stelt als doel:
• Sluiten van kringlopen staat centraal
• Alle grondstoffen en reststromen blijven zo lang en zo 

hoogwaardig mogelijk in de kringloop
• Cascadering en meervoudige verwaarding is het streven
• Reduceren en vervangen van niet-hernieuwbare, kritische 

grondstoffen door biomassa
• Identificeren van nieuwe manieren van productie en consumptie, 

die leiden tot trendbreuken
• Productie en consumptie binnen grenzen van de draagkracht van 

de aarde

Voor biomassa en voedsel is het uitgangspunt dat de bodem in 
balans blijft; met nadruk op het behoud en versterken van een 
gezonde bodem als duurzame productiefactor
 
• Sociale duurzaamheid

Voedselagenda

Het kabinet streeft naar een ecologisch houdbaar 
voedselsysteem dat zuinig en efficiënt omgaat met grondstoffen, 
energie, water en nutriënten en rekening houdt met behoud van 
natuurlijk kapitaal en natuurlijk kapitaal op duurzame wijze benut. 
Dat betekent: kwaliteit van bodem, water en lucht beschermen, 
biodiversiteit in stand houden en broeikasgasemissies reduceren.

Kabinetsvisie Biomassa 2030 

Biomassa kan worden ingezet op het gebied van voedsel, 
veevoer, materialen, transport en energie. Om over voldoende 
duurzame biomassa te kunnen beschikken, moet het aanbod 
duurzame biomassa worden vergroot en biomassa optimaal worden 
ingezet (cascaderen).

Op de lange termijn wordt gestreefd biomassa alleen in te zetten 
voor non-food en voer waar weinig andere hernieuwbare 
alternatieven zijn:
• Chemie en materialen
• Lucht- en scheepvaart
• Lange afstand zwaar wegtransport
• Hoge temperatuur warmte voor industrie

Op de korte termijn blijft inzet van biomassa van belang voor het 
behalen van de doelen uit het Energieakkoord en het klimaatbeleid.

Innovatiebeleid

Binnen de Topsectoren richt het thema circulair zich op het sluiten 
van kringlopen, beperken van verliezen en tot waarde brengen van 
zij- en reststromen uit de agrifoodsector. Daarbij wordt de hele 
keten betrokken, van primaire productie tot eindproducten en hun 
end-of-life routes. De transitie naar een circulaire biobased 
economie biedt kansen voor zorgvuldig gebruik en betere benutting 
van natuurlijke grondstoffen, het ontsluiten van nieuwe markten en 
vergroten van concurrentiekracht.

Klimaat- en energietransitie

De Energieagenda stelt zich als doel om in 2050 80-95% minder 
CO₂ uit te stoten. 

In overleg met maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
overheden is in kaart gebracht wat nodig en mogelijk is om dit doel 
te halen. Twee belangrijke pijlers zijn de Klimaatwet, waarin de 
hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid worden vastgelegd, 
en het Klimaatakkoord. 
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