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Samen zijn we leidend
Wat als er een gelijk speelveld ontstaat waardoor circulariteit niet alleen een woordbeleving is maar de praktijk? Als Nederland de
etalage is voor de rest van de wereld, een land
waar we de cirkel kunnen sluiten en afval een
nieuwe status krijgt? Dat is geen Utopia. De
technische kennis en innovatieve capaciteiten
zijn voorhanden. Alleen moeten we nu onze
krachten verenigen, innovaties de kans geven
om tot wasdom te komen én onze leidende
rol in de wereld pakken.
Wij zijn ENVAQUA, de vereniging voor wateren milieutechnologie bedrijven. Wij geven
gestalte aan de circulaire economie. ‘Reduce,
renew and recover’ zijn voor ons geen loze kreten. We koppelen vraagstukken uit de circulaire economie aan technologische oplossingen
en vormen het vliegwiel voor een wereldwijde
duurzame samenleving.
Tegelijk opereren we in het Nederlandse landschap, in een klimaat waar innovaties kansen
krijgen, maar waarin we ook belemmeringen ervaren. Er is applaus langs de zijlijn als

nieuwe ontwikkeling getoond worden en we
demarreren. Maar gaandeweg verstommen de
aanmoedigingen, sterker nog: het blijkt heel
moeilijk om nieuwe technieken hun voorsprong te laten behouden.
Terwijl wij veel mogelijkheden zien om innovaties op te schalen, werkt de regelgeving niet
altijd mee. Wetgeving is vaak knellend en tegenstrijdig en er is onvoldoende experimenteerruimte. Daardoor zakt Nederland terug uit de
kopgroep en moeten we plaatsnemen in het
peloton. Een plek waar we niet thuishoren.
We hebben namelijk de ambitie, het innovatievermogen en de kennis in huis om een wereldleider te zijn op het terrein van de circulaire
economie. Om die ambities waar te maken
hebben we een overheid nodig die bereid is
barrières in de wetgeving weg te nemen, een
overheid die een accelerator is én die samen
met ons een krachtige thuisbasis wil creëren.
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‘ Bioplastics
en duurzame
energie
verdienen een
gelijk
speelveld‘

Paques

Uit restwater en GFT is
zoveel meer te produceren
dan alleen biogas.
Niet alleen zijn er veel
grondstoffen uit terug te
winnen, ook het maken
van bioplastics behoort
tot de mogelijkheden.
De vraag is echter of
deze techniek echt
zal doorbreken én een
belangrijke bijdrage gaat
leveren aan de circulaire
economie?
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Bioplastics zijn de toekomst
“Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werden de eerste stappen gezet
om door middel van anaërobe biotechnologie afvalwater te zuiveren en
biogas te winnen”, legt Carl Schultz van Paques uit. “In de loop der jaren
is er veel in deze innovatie geïnvesteerd, is hij doorontwikkeld en zijn
er rondom de anaërobe waterzuiveringstechnologie diverse complementaire technologieën ontwikkeld. Denk aan het terugwinnen van zwavel,
stikstof, fosfaat en metalen. Daardoor kan Paques haar klanten een breed
portfolio aan oplossingen bieden waardoor zij bijdragen aan de groene
economie.”

Paques staat aan de vooravond van opschaling van deze technologie. “Met
het team van de TU Delft hebben we sinds 2012 drie pilot-plants gedraaid
op verschillende substraten. Bij Mars, papierfabriek Eska (2014) en afvalverwerker OrgaWorld. Op deze laatste locatie is het onderzoek nog steeds
gaande. Met de pilot-plant kan 1 kilo bioplastic per dag worden geproduceerd en is aangetoond dat het mogelijk is om PHA-percentages van meer
dan 80% in de bacteriën op te hopen. Op pilot-plantschaal is tevens de
opwerkingsstap ontwikkeld waarmee PHA uit de bacteriën wordt gewonnen. De volgende stap is het realiseren van een demoplant die ongeveer
500 kg PHA per dag produceert.”

Productie biopolymeren
“Bij de vervaardiging van biopolymeren worden bacteriën onder stressomstandigheden gebracht. Daardoor slaan ze reservestoffen op die de
basis vormen voor bioplastics. Deze poly-β-hydroxyalkanoaten (PHA)
hebben goede thermische en plastische eigenschappen, vergelijkbaar
met polyethyleen en polypropyleen. Waar ze zich echter positief in onderscheiden van alle andere kunststoffen die op de markt zijn, is dat ze biologisch afbreekbaar zijn en een minimale footprint hebben. Daarnaast
komt de grondstof voor PHA uit hernieuwbare bronnen én is de wijze van
produceren ook nog eens volledig biotechnologisch.”

Bioplastics versus biogas
Met die opschaling rijzen echter ook de zorgen. “Let wel: wij geloven in de
ontwikkeling van bioplastics en zetten ons onderzoek zeker voort, maar
we maken ons wel zorgen over oneerlijke concurrentiepositie van bioplastics ten opzichte van biogas door bijvoorbeeld de SDE. De opwekking
van biogas wordt goed gesubsidieerd, maar wordt daar niet het verkeerde
signaal mee afgegeven? Om de energiedoelstellingen voor 2020 te behalen, plukt de overheid het laaghangende fruit. Daarmee wordt een hoogwaardiger hergebruik van reststromen vertraagd met betrekking tot de
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ontwikkeling en marktadoptie van bijvoorbeeld bioplastics.” Een aanpassing van de financiële impuls zou volgens Schultz uitkomst bieden.
“De SDE werkt contraproductief. Deze stimuleert de omzetting van
reststromen naar energie, terwijl deze toepassing de onderkant van de
waardepiramide vertegenwoordigt. Een Subsidie Duurzame Materiaalproductie (SDM) naast of geïntegreerd in de SDE geeft de ontwikkelingen
van biobased plastics meer kans om tot wasdom te komen én maakt ons
minder afhankelijk van fossiele grondstoffen. Daarnaast zien we dat de
maatschappij biomassacascadering belangrijk vindt en biomassa graag
zo hoogwaardig mogelijk wil inzetten. Én het is bovendien zeer rendabel,
zeker als er voor bioplastics en duurzame energie een gelijk speelveld
ontstaat.”

‘ Toelating
tot de
Europese
markt
is voor de
meeste
investeerders
cruciaal‘
ABC Kroos en Colubris Technologies

De papieren tijger kan dodelijk zijn
voor innovaties in de voedselindustrie.
En dat terwijl iedereen ervan overtuigd
is dat ook de voedselketen moet
verduurzamen en het afval tot een
minimum moeten beperken. Waar
trek je de lijn tussen veiligheid en
experimenteerruimte? Tot op heden
lijkt experimenteerruimte aan het
kortste eind te trekken.
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Opschaling bevorderen door de papieren tijger op te jagen
ABC Kroos wint eiwitten uit eendenkroos en groenteresten van de voedselverwerkende industrie. “Dit is mondiaal een nieuwe ontwikkeling,
het enige andere bedrijf dat zich hiermee bezighoudt zit in de Verenigde
Staten”, vertelt Peter Beerens, operational manager bij ABC Kroos. “Wij
raffineren eiwitten uit eendenkroos (waterlinzen). Dit is een zeer aantrekkelijke eiwittenbron. Behalve dat eendenkroos een hoog eiwitpercentage
(40%) bevat, zijn er ook afnemers voor de vezels die overblijven. Met het
proces dat we samen met Colubris Technologies hebben ontwikkeld, kunnen we eiwitten winnen die hun bindende en schuimende eigenschappen behouden.”
Interesse
Behalve dat de voedselverwerkende industrie zeer geïnteresseerd is in de
eiwitten, zijn de waterlinzen duurzaam te produceren. Daarnaast is eendenkroos een bekende ‘groente’. Of … toch niet? Beerens: “In Azië worden
waterlinzen gegeten, maar in de EU niet. Dat heeft grote consequenties,
want dan krijg je te maken met de Novel Food wetgeving. Daar staat
in dat voedingsmiddelen die voor 1997 geen voedingsmiddel waren in
Europa gekeurd moeten worden. Vanuit het oogpunt van veiligheid zeer
begrijpelijk, maar in onze praktijk betekent dat een forse vertraging omdat we moeten aantonen dat dit een veilige voedselbron is en dat terwijl

het elders gewoon wordt gegeten. En ook de opschaling wordt erdoor vertraagd”, vertelt hij. “Toelating tot de Europese markt is voor de meeste
investeerders essentieel. Pas als daar duidelijkheid over is, zijn zij bereid
om de verdere ontwikkeling te financieren. Daarom hebben we nu een
vooronderzoek laten uitvoeren. Alle seinen lijken op groen te staan, waardoor een aantal private investeerders en provinciale fondsen op zeer korte termijn willen instappen.”
Het kan anders
Het bedrijf weet echter ook dat het anders kan. “Allereerst begrijpen we natuurlijk dat er veiligheidseisen gelden en dat de wetgever wil dat aantoonbaar gezonde producten op de markt komen. Ook de industrie verlangt
van ons dat we de veiligheid waarborgen. Maar het is wel een belemmering als je met eiwitten uit eendenkroos de stap van lab naar productie
wil maken. Eiwitten uit insecten waren de laatste jaren redelijk gedoogd
waardoor die ontwikkeling duidelijk sneller is gegaan. Voor de winning
van eiwitten uit andere groente(resten) ligt dit ook wat makkelijker.

00|21

Het raffinageproces dat we ontwikkelden, is namelijk ook breder toepasbaar. Ook daar doen we nu ervaring mee op. Bijvoorbeeld bij het verwerken van uien. Omdat dat proces aansluit bij de verwerking én omdat ui
een bekende voedingsbron is, gelden er vooral eisen ten aanzien van hygiënisch werken.” Dan rijst echter de vraag: waarom is het zo belangrijk
dat eiwitten uit eendenkroos worden toegelaten op de markt? Beerens:
“Behalve dat de teelt van eendenkroos duurzaam is, hebben de eiwitten
unieke eigenschappen en zijn ze bijna smaakloos. Daardoor zijn ze een
volwaardige vervanger voor dierlijke eiwitten en kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie.”

‘Hoe kan je
koeien en
insecten nu
in dezelfde
categorie
plaatsen?’

Royal Dutch Kusters Engineering

Maden van de zwarte
soldatenvlieg kunnen in vier
uur tijd twee keer hun eigen
lichaamsgewicht aan organische
reststof verwerken. Van die
maden kunnen weer allerlei
interessante producten worden
gemaakt, zoals geavanceerde
plastics. Upcyclen optima
forma! Wetten en regels staan
de ontwikkeling van deze
technologie voorlopig in de weg.
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Modernisering Europese regels bevordert
upcycling organisch restafval
Royal Dutch Kusters Engineering uit Venlo heeft een lange historie. Begonnen als smid in 1911, waar de boeren hun landbouwmachines lieten
repareren, ontwikkelde het bedrijf zich tot kassenbouwer (ontwikkelaar
van de befaamde Venlokas), geldvernietiger (wereldwijd marktleider in
off-line vernietiging) en tot dienstverlener in de recycle-sector. En daaruit
wil het bedrijf nu verder. “We bewegen ons in Nederland richting een
circulaire economie”, zegt Richard Geerdink, Business Development Manager. “We kunnen op dit moment al 80 tot 90 procent van ons afval
recyclen, maar wat gaat daarna komen?” Afval wordt straks niet alleen
hergebruikt, maar er wordt extra waarde aan toegevoegd. Dit is ook de
reden dat Kusters sinds een aantal jaren hun innovatiefocus heeft verlegd
richting de biobased economie. Upcyclen is de nieuwe trend. “In samenwerking met onze partners is er technologie ontwikkeld waarmee we de
organische fractie in restafval kunnen valoriseren.” De troef: maden.
Dit is de propositie van Kusters. Met een grote pers wordt onder grote
druk eerst de organische fractie van huisvuil van de anorganische fractie
gescheiden. Vervolgens laten we maden groeien op de organische fractie.
In de derde stap worden de maden, die iets lichter zijn dan de overige
organische materialen, met een hiervoor ontworpen scheidingstechniek
uit de resterende organische fractie gescheiden. Die maden zitten vol
waardevolle ingrediënten, zoals eiwitten, vet, chitine, maar ook diverse
zuren waar chemiebedrijven als DSM en AkzoNobel waardevolle grondstoffen voor de industrie van kan maken. “Hoogwaardige technische plastics voor polymeer bankbiljetten of wellicht toepassingen in de vliegtuigindustrie zouden een mogelijkheid kunnen zijn”, zegt Geerdink.
Tot op de graat
“De maden van de zwarte soldatenvlieg zijn hiervoor erg geschikt”, zegt
Geerdink. “Ten eerste eten ze ontzettend veel en snel. Leg een grote zalm
bij vierduizend larven en twee uur later zijn er alleen nog de graten over.
Daarnaast zijn ze inherent veilig. Stel dat een zwerm ontpopte zwarte
soldatenvliegen ontsnapt uit een installatie, dan kunnen ze weinig scha-

de aanrichten.” Geerdink: “Ze hebben als vlieg maar één taak en dat is
voortplanten. Ze hebben daarom geen mond of darmen en ze eten niks.
Ze zullen dus geen ziekten overbrengen door ons eten te besmetten, zoals
andere vliegensoorten dat kunnen doen. En in ons klimaat kunnen ze
zich eigenlijk niet voortplanten. Dus mocht het ze al lukken eitjes te leggen, dan zullen die zich niet ontwikkelen.”
De installatie en de machines die Kusters geëngineerd heeft, bevinden
zich idealiter op het terrein van een afvalverwerker. Geerdink: “Technisch
zit alles goed in elkaar. Maar we hebben het project voorlopig stop moeten zetten omdat we tegen wetten en regels aanlopen die ons verhinderen
om het uit te kunnen voeren.”
Landbouwhuisdieren
Het is regeltechnisch nog niet zo eenvoudig om insecten te kweken. Ten
eerste moet de door de kweker gewenste soort op een Europese lijst staan
van goedgekeurde insecten. Daar staan er zo’n twintig op. Daarnaast worden insecten gezien als landbouwhuisdier. En voor landbouwhuisdieren
gelden strenge regels rond slacht en voor de verwerking. Dat heeft alles te
maken met de grote uitbraak van de BSE (gekkekoeienziekte) uit de jaren
’90 en de daaruit voorkomende voor mensen dodelijke ziekte Kreutz-feldJakob. Met BSE-besmet slachtafval kwam toen in de voedselketen terecht,
met alle dramatische gevolgen van dien. Insecten zijn destijds binnen dezelfde wet- en regelgeving gevallen als bijvoorbeeld koeien.
Volstrekt onbegrijpelijk, vindt Richard Geerdink. “Hoe kun je koeien en
insecten nu in dezelfde categorie plaatsen?”, zegt hij. “Niet logisch en
naar mijn mening nadelig voor de innovatiekracht van Nederland.” Eén
lichtpunt is er wel. Het kweken van insecten is door de Europese Unie onlangs toegestaan om te dienen als voedsel voor de visindustrie (EU Regulation 2017/893), maar alleen onder de voorwaarde dat kweek gebeurt op
schone reststromen die voldoen aan de wettelijke Europese en nationale
eisen. “Het is echt een mooie eerste stap, maar we kunnen er vooralsnog
niks mee, want wij willen de organische reststoffen van de afvalverwerkers gebruiken.”
Een ander obstakel is dat voor het afdoden van landbouwhuisdieren een
slachterijvergunning benodigd is. “En dan heb je je ineens te houden aan
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de regels rondom voedselveiligheid, hygiëne, HACCP. Maar onze installatie staat op het terrein van een afvalverwerker. Dit houdt dan in dat je die
materialen eerst van het terrein moet afhalen, om ze vervolgens in een
geconditioneerde ruimte te moeten afdoden. Dat is toch ridicuul als de
insecten gebruikt gaan worden voor technische producten?”
Brussel
In Nederland liep er van 2012 tot 2015 een green deal die knelpunten
moest identificeren en opschaling realiseren voor insectenkweek voor
voedsel voor dier en mens en voor ‘farma’. Dit leidde er zelfs toe dat voormalig EZ-staatssecretaris Martijn van Dam bij zijn Europese collega’s in
Brussel de zaak van de insectenbranche bepleitte. Maar dat de aandacht
op de zaak gevestigd is, wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk grote verschuivingen plaatsvinden. Geerdink: “Het is lastig, juist omdat het
Europese regelgeving is en de Nederlandse overheid dus maar beperkte
invloed heeft.”
“In principe is Nederland er klaar voor om op grote schaal met insecten
bezig te zijn”, zegt Richard Geerdink. “De provincie Limburg gaat hierin
gelukkig voorop, door de ontwikkeling van Insect Valley. Van oorsprong
doen we hier al veel met eiwitten, door de vele paarden- en varkensfokkerijen. Die lijn kunnen we met insecten doorzetten.” Maar dan zou voor
onze proposities de regelgeving soepeler moeten worden. “In landen als
China, Canada, en Afrika staan complete installaties die dit doen. Wil je
deze innovatiekracht in Nederland houden, dan moeten de overheden aan
de slag.”

‘Een
eenvoudiger
aanvraagtraject voor
subsidies zou
zeker helpen’

DMT Environmental Technology en Adverio Waste Systems

Vergisters in
Nederland kunnen
een imagoboost
gebruiken en de
overheid zou daar aan
bij kunnen dragen.
Bijvoorbeeld door de
aanvraagtrajecten
voor subsidies te
vereenvoudigen
voor het stimuleren
van een betere
thuismarkt. Een
‘vintage imago’ zou
goed passen. Het is
namelijk modern, lost
een afvalprobleem op
én we kunnen zelfs
schoner gaan rijden
in de toekomst.
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Vergisters verdienen een eerlijk speelveld
Het aandeel groen gas in de Nederlandse aardgasnetten stijgt al jaren
achtereen. In 2016 werd ruim 81 miljoen kubieke meter ingevoerd en dat
betekende een groei ten opzichte van een jaar eerder van 25 procent. In
2011 lag deze hoeveelheid nog slechts op 11 miljoen kuub.
Deze florissante cijfers verhullen echter een wat somber beeld van de
Nederlandse vergisters. Hoge grondstofkosten en lage subsidies maken
dat de business case voor vergisters niet heel sterk is. De groei van de
groengasproductie is met name toe te schrijven aan de verhoogde productie van enkele industriële vergisters. Het totaal aantal vergisters daarentegen neemt de laatste jaren gestaag af.
“Uiterst zonde”, zegt Rinus Rinia, CTO bij engineer Adverio Waste Systems. “De CO2-uitstoot door het uitrijden van mest op het land en door
compostering van organisch materiaal is heel hoog. Met een vergister kan
je deze uitstoot grotendeels voorkomen.” Adverio, dat tot nu toe zo’n dertig vergisters heeft geëngineerd, krijgt steeds vaker orders uit het buitenland. “In Nederland is de markt stilgevallen. Er liggen er nog een paar op
de tekentafel te wachten op een financieringsbeslissing, maar daar houdt
het mee op.”
Sturen op CO2-reductie
Volgens Rinia zou zowel de hoogte als de opzet van de subsidieverstrekking op de schop moeten. “Het zou eerlijker zijn als we een gelijk speel-

veld zouden hebben, waarbij de hoogte van de subsidie gekoppeld is aan
de bespaarde hoeveelheid CO2. Sturen op CO2-reductie.” Een eenvoudiger
aanvraagtraject zou ook helpen. “Je kan nu pas subsidie aanvragen als je
alle vergunningen rond hebt. Maar dat vergt een enorme investering. Die
voorfinanciering is lastig op te brengen. Vroeger - bij de MEP-subsidies
– was het andersom; je kreeg subsidie toegewezen en dan kon je daarna
het vergunningentraject in en de rest van je financiering regelen. Als je je
project na een paar jaar nog niet had opgestart, dan verviel je subsidietoewijzing weer. Die methode werkte beter.” Voor mono-mestvergisting werd
dit jaar door RVO voor het eerst weer eens teruggegrepen op die ‘oude’
subsidiemethode. “Voor co-mestvergisters en allesvergisters zou dezelfde
route gevolgd kunnen worden”, zegt Rinia.
Beetje eng
DMT levert thermische drukhydrolyse, waarmee de afbreekbaarheid van
het organische materiaal verbetert, ontzwavelingsapparatuur en opwaarderingsinstallaties voor biogas op basis van membraantechnologie.
Hoewel het een oer-Nederlands bedrijf is – de wortels liggen in het Friese
Heerenveen – worden de meeste opwaarderingsinstallaties verkocht in
het Verenigd Koninkrijk. Twaalf stuks zijn daar al geïnstalleerd (en vijftien
in andere delen van de wereld), tegen slechts een enkele in Nederland, de
unit bij slaproducent B-four Agro in Warmerhuizen. “In Nederland staan
vergisters – ten onrechte – bij het grote publiek enigszins in een kwaad
daglicht”, zegt Marjolein Overbosch, communications manager bij DMT
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Environmental Technology. “Men vindt ze wat eng. Onze sector zou van
de overheid wat meer positieve aandacht verdienen. Dan denk ik nog eerder aan een promotiecampagne dan aan subsidies. Eigenlijk eenzelfde
soort ondersteuning als de elektrische auto krijgt.”
Sexy uitstraling
“Ja, de elektrische auto heeft inderdaad de sexy uitstraling die vergisters
missen”, beaamt Rinia, “hoewel de e-auto niet alleen op groen stroom
rijdt, want dat maken we nog onvoldoende in Nederland.” Rinia ziet dat
overheden zich nu en dan laten leiden door de publieke opinie, in plaats
van andersom. “Als er in een dorp een vergunning wordt aangevraagd
voor een vergister, staat dat hele dorp in rep en roer. Dan zie je dat de autoriteiten wat terughoudend worden. Maar zij zouden juist het voortouw
moeten nemen. Blijft de vergunningaanvrager binnen de geurcontouren
en voldoet de installatie aan de eisen? Dan krijg je een vergunning. En is
die eenmaal verleend, dan kan je beginnen met bouwen.”
Overbosch vult aan: “Groen gas zou gezien moeten worden als een volwaardig element van de energietransitie. Het mes snijdt aan twee kanten;
er wordt een afvalprobleem opgelost én we kunnen schoner gaan rijden.”
Thuismarkt
Het ontbreken van een stevige thuismarkt, een basis van waaruit de wereld
kan worden veroverd, wordt door Rinia en Overbosch als een obstakel ervaren. Overbosch: “Je wilt potentiële klanten natuurlijk graag meenemen
naar een referentieproject in je eigen land. Dat mensen kunnen ervaren
hoe onze apparatuur in de praktijk werkt.” En met installaties dicht bij
huis is het makkelijker innoveren. “Wij kunnen alle installaties op afstand uitlezen en besturen. Met die data kan je wel verbeteringen ontwikkelen, maar mooier is het natuurlijk als je veel installaties naast de deur
hebt liggen. Dan kan je er gewoon eens langs gaan”, zegt Overbosch. En
Rinia vult aan: “Zonder thuismarkt is innoveren moeilijk en word je op
den duur ingehaald door anderen die wel een solide thuisbasis hebben,
zoals de Duitsers. Het is natuurlijk een wereld van verschil of je gaat testen aan een installatie in Oekraïne of in Nederland. Je moet híer kunnen
laten zien wat je in huis hebt.”

‘Komende
jaren zullen
er niet veel
nieuwe
biogasprojecten
bij komen’

Biogas Plus

De succesvolle implementatie van de
circulaire economie valt of staat bij het
effectief verwaarden van reststromen.
Toch blijkt vaak dat de wetgeving
roet in het eten gooit doordat er
onduidelijkheid is en regelgeving steeds
verandert. Daardoor ontstaat oneerlijke
concurrentie en vinden projecten zelfs
geen doorgang.
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Investeringszekerheid is nodig voor effectieve
verwaarding reststromen
Biogas Plus begeeft zich vooral op de agrarische markt. Het bedrijf verwerkt mest en organische reststromen tot biogas. Zij engineert, vraagt
vergunningen aan, bouwt de installaties en verzorgt het onderhoud. In
de tien jaar van haar bestaan heeft zij gemerkt dat regels strenger worden, maar ook dat er veel onduidelijkheid bestaat. “Bijvoorbeeld ten aanzien van transport van mest is de regelgeving omslachtig. En helemaal als
er grondstoffen uit het buitenland wordt betrokken. Er is EU-wetgeving,
maar landen en deelstaten maken daar geregeld uitzonderingen op, ook
Nederland!” vertelt Marcel Verhaart.
Restproduct of afvalstroom?
Zo is het bijvoorbeeld niet helder wanneer een stroom gedefinieerd wordt
als restproduct en wanneer als afvalstroom. “Wij kregen daarmee te maken toen een klant een stroom glycerine, afkomstig van een buitenlandse
diervoederproducent, wilde verwerken. De reststroom was ontstaan door

overproductie en de producent wilde het afzetten als restproduct in de
biogasmarkt. De Inspectie Leefomgeving en Transport definieerde de glycerine echter als afvalproduct. Met als gevolg veel papierwerk en een producent die weigerde om papieren te ondertekenen waarin hun product
bestempeld zou worden als een afvalproduct. Daardoor is een - voor de
biogassector - zeer interessante stroom niet naar Nederland gekomen,
maar in een ander land afgezet waar er veel minder problemen waren
met het transport.”
Dunne fractie
Maar ook binnen onze landsgrenzen zijn er nog wel een aantal drempels
die geslecht moeten worden. Neem het scheiden van digestaat in de dikke
en dunne fractie. “De dunne fractie kan gebruikt worden om nieuwe producten in te vermengen en daarna weer terug de vergister in te pompen.
Volgens de NVWA moest deze dunne fractie opnieuw meegeteld worden
bij het tonnage die maximaal in de vergister mag. En dat terwijl deze fractie maar even uit het systeem is en op hetzelfde terrein blijft.” Verhaart
vertelt dat deze verwerking bij de aanvraag van de SDE tot problemen
leidde. “RVO zette grote vraagtekens bij de door ons aangeleverde menu’s
voor de subsidieaanvragen, omdat ze niet binnen de vergunning zouden
passen. Uiteindelijk is er wel SDE verleend, maar pas nadat we de NVWA
ervan konden overtuigen dat deze effectieve verwerking natuurlijk niet
mag leiden tot een extra meetelling.”
SDE
Al met al remt de wetgeving duurzame ondernemers, de financiering en
de circulaire economie. Mede omdat budgetbeheerder (RVO) en geldschieters rond de SDE in een soort patstelling geraken. “Financiers vragen namelijk eerst of de vergunningen voor de vergistingsinstallatie rond zijn
en SDE is verleend terwijl RVO aan de andere kant de SDE bij voorkeur
afgeeft als de hele financiering geregeld is. Daarnaast hebben we afgelopen jaren meerdere keren meegemaakt dat het SDE-budget op was. Monomestvergisting kwam daardoor in de laatste fase terecht en boeren vielen
buiten de boot.” Dan rest de mogelijkheid om lager in te schrijven, maar
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Verhaart vertelt dat het daardoor nog lastiger wordt om de vergister te
financieren. “Het is zelfs zo dat veel projecten hierdoor niet van de grond
komen. Daarnaast ontstaat er doordat de SDE-tarieven ieder jaar aangepast worden oneerlijke concurrentie. De beste biomassa (en de hoogste
opbrengsten) komen dan terecht bij de ondernemers met de hoogste subsidies. ECN die het advies geeft over deze tarieven heeft in de zomer zijn
advies gepubliceerd voor de tarieven voor de SDE-regeling van 2018. Deze
zijn wederom een stuk lager voor biogasprojecten dan de tarieven van
afgelopen jaren. Als dit doorgang vindt, zullen er de komende jaren niet
veel nieuwe biogasprojecten bij komen aangezien de projecten niet meer
financierbaar zijn. De biogasbranche heeft hier inmiddels ook een reactie
op gegeven in de hoop dat men nogmaals naar de onderliggende berekeningen en de daaruit volgende tarieven wil kijken.”

‘Door zo
letterlijk de
letters van de
wet te volgen
ontstaat
oneerlijke
concurrentie’

ACRRES

Of het nu gaat om valorisatie
van biologische reststromen of
kleinschalige bioraffinaderij, de weg
naar een succesvol product voert
langs veel testfases. Tegelijk wordt
geconstateerd dat de ruimte van
handelen bij de verdere vermarkting
wordt ingeperkt doordat alle
procesrisico’s in kaart moeten
worden gebracht. En dat terwijl
producenten buiten de Europese
Unie slechts de productveiligheid
hoeven aan te tonen.
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Meer experimenteerruimte voor innovatie
Rommie van der Weide werkt als projectleider bij Acrres. “Als we de
grondstofcirkel willen sluiten, moeten we de thuismarkt stimuleren en
nieuwe ontwikkelingen zoals het winnen van biobased producten omarmen. Alleen zo kunnen we in Nederland het verschil maken”, legt zij
uit. De onderzoekster vertelt dat Nederland een goed land is om nieuwe
producten en processen te ontwikkelen. “Weliswaar is het aantal proeftuinen voor biobased producten beperkt, maar daar staat tegenover dat
we veel kennis en innovatiekracht in huis hebben én kansen zien.” Die
innovatieve instelling betekent echter niet dat alles van een leien dakje
gaat. Zo is bijvoorbeeld de ruimte die de wetgeving biedt bij verkoop van
nieuwe producten in de pilotfases beperkt. “Waar wij – en de bedrijven
met wie we co-innoveren – tegenaan lopen is bijvoorbeeld het waarborgen van de veiligheid. In de EU gelden strenge regels waaraan voldaan
moet worden ten aanzien van de procesbeschrijving en de risico’s. Deze
zijn zelfs zo streng dat veel bedrijven de door hun ontwikkelde nieuwe
installaties en processen, bij opschaling eerst buiten de EU verkopen.”
Ongewenste neveneffecten
Aan de hand van een aantal voorbeelden legt zij uit welke ongewenste
neveneffecten dit heeft. “Algen telen op bewerkt digestaat is in Nederland
bijvoorbeeld niet mogelijk als er nog een mestdeeltje in zit en er niet

een uitvoerige risicoanalyse van het proces is geweest. Terwijl van algen
– die in het buitenland vaak onder veel slechtere omstandigheden groeien – alleen de productveiligheid in het geleverde product aangetoond
hoeft te worden. Door al tijdens de testfases zo letterlijk de letters van de
wet te volgen ontstaat oneerlijke concurrentie.” Datzelfde geldt volgens
haar ook voor de kweek van insecten. “Deze worden nu in onder andere
Zuid-Afrika grootschalig geteeld als grondstof voor vissenvoer. En daar
verdwijnen ook investeringen naar toe.”

Veiligheid voorop of uit balans?
Het is natuurlijk altijd van belang bij productontwikkelingen dat de
veiligheid voorop staat, maar volgens Van der Weide is de balans tussen
regelgeving en innovatie uit evenwicht. “We hebben het over proeftuinen
en kleinschalige productie, maar vooral ook over nieuwe ontwikkelingen.
Als je aan alle regels moet voldoen die gelden voor multinationals worden deze initiatieven in de kiem gesmoord of naar het buitenland gedreven. Met een gefaseerde introductie van veiligheidsmaatregelen kan dat
voorkomen worden.”
Naar de markt
Na de experimenteerfase volgt de stap van pilot naar markt. Van der Weide:
“Ook dat is lastig omdat het binnen onze landsgrenzen ontbreekt aan een
gelijk speelveld. Biobased producten moeten op de interne markt concurreren met energieproductie doordat de overheid alternatieve energiebronnen meer subsidieert dan de winning van circulaire grondstoffen.”
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onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering, kijken ze
verder dan energiesparende maatregelen én betrekken ze
bij voorkeur ook het milieu. Ik zeg bewust ‘bij voorkeur’,
want de bereidheid om bijvoorbeeld biobased grondstoffen te winnen of gebruiken is er. Doordat groene energie
wordt gesubsidieerd vanuit de SDE en biobased grondstoffen niet, ontstaat er een ongelijk speelveld.”

Thuismarkt basis voor exportsuccessen
Sinds 2015 behartigt ENVAQUA de belangen van Nederlandse milieu- en watertechnologiebedrijven. Bedrijven
die zich kenmerken door hun vooruitstrevendheid, kennis en oplossingsgerichtheid. “De circulaire economie
is een belangrijk peiler van alle ondernemingen die bij
ons zijn aangesloten. We streven naar een gezond economisch en circulair klimaat waarbij we ideologie en
business verenigen. Maar er is meer nodig dan ambitie.
Denk aan creativiteit en een overheid die bereid is innovaties te stimuleren”, vertelt Erwin Dirkse, voorzitter
van ENVAQUA.
“Een goede businesscase vormt de basis voor de circulaire
economie”, vertelt Dirkse. “Het liefst innoveren we zonder subsidies, maar dat is een ideaalbeeld, want de praktijk is weerbarstiger. Een innovatietraject duurt van idee
tot markttoetreding vaak meer dan tien jaar. Een periode
waarin veel geïnvesteerd wordt door bedrijven, zowel financieel als qua kennis. Wat we echter ervaren is dat –
voordat nieuwe ontwikkelingen marktrijp zijn – we niet
alleen technische barrières moeten slechten, maar dat de
wet ook niet altijd aan de kant van de innovator staat.”
“Tegen drie zaken lopen de bedrijven binnen ENVAQUA
aan”, zegt Paul Roeleveld als voorzitter van de werkgroep
Biobased Technology. “De wetgeving, de kosten én de ruimte die op de thuismarkt geboden wordt. De kosten nemen
de bedrijven voor een groot deel zelf voor hun rekening,
maar ze zijn wel geholpen als de overheid helpt om de
onrendabele top te verkleinen. Niet alleen voor henzelf,
maar ook voor hun klanten. Ook afnemers tonen namelijk durf en dragen de circulaire economie een warm hart
toe. Daarom zijn ze bereid om innovaties te omarmen en

Erwin Dirkse, DMT
Voorzitter ENVAQUA

Paul Roeleveld,
Royal Haskoning DHV
Voorzitter WG
Biobased Technology

Dirkse merkt dat de maatschappij steeds meer waarde
hecht aan eerlijke producten. “Nu is het tijd om te handelen, anders verliezen we het momentum. Daar hebben we
een stimulerende overheid bij nodig. Een overheid die een
praktische wetgeving opstelt. Een overheid die zowel energetische als milieutechnische innovaties ondersteunt. Én
een overheid die innovaties ruimte biedt om ze in ons eigen
land tot wasdom te laten komen zodat we een etalage zijn
voor de rest van de wereld. De kennis is er én de ondernemingszin hebben we in huis. Als we ons verenigen en elkaar vertrouwen schenken, kunnen we nog veel meer bereiken. De contouren naar de toekomst zijn al geschetst,
de materialen en processen om hier invulling aan te geven
liggen klaar. Dit is het moment om de juiste kaders te
scheppen en aan de slag te gaan!”
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Deze uitgave is een initiatief van ENVAQUA.
ENVAQUA is het platform voor innovatieve, integrale technologische oplossingen voor een toekomstbestendige circulaire economie en vertegenwoordigt circa 125 toonaangevende bedrijven met een jaarlijkse omzet
van EUR 3,5 miljard en 20.000 FTE directe werkgelegenheid (CBS, 2014).
ENVAQUA verbindt Nederlandse technologiebedrijven (producenten, leveranciers en adviseurs) die een toekomstbestendige, circulaire economie
realiseren en is hiervoor het aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen
van belanghebbenden. ENVAQUA draagt positief bij aan de vergroting
van de verdienkracht en exportkansen van haar leden en werkt samen
met haar partners aan bevordering van innovatie en kennisontwikkeling.

