
Chemie, Materialen 
Producten en 
toepassingen.

BioBased Circular

Op zoek naar 
partners voor 

nieuwe ketens!
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Even vooraf

• Uw microfoon op gedempt (mute)

• Gebruik Q&A voor vragen (na presentatie)

• Of gebruik de chatbox (tijdens presentatie)

• Gebruik uw camera bij het stellen van de vraag

• Deel geen vertrouwelijke informatie

• Sessie wordt opgenomen
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Menti
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Menti
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Menti
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Nationaal Groeifonds

3e ronde: 4 mld €



7

Nationaal Groeifonds
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Nationaal Groeifonds zal gebruik maken van 
bestaande subsidie regelingen

Maatwerk
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Nationaal Groeifonds

BioBased Circular

FutureCarbonNL

Circulaire Plastics

Biogrondstoffen zijn één van de drie nieuwe
koolstofbronnen die ontwikkeld en geschaald moet
worden voor een volledig circulaire economie
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BioBased Circular
Team

Trekkers: Arnold Stokking, Herman Wories 
(GCNE), Kees de Gooijer (TKI AgriFood)

Core team verder bestaande uit:
• Peter Baets, Corbion
• Marcel van Berkel, CBBD
• Peter Besseling, Ministerie van EZK
• Noortje Bonenkamp, TNO
• Harriëtte Bos, Wageningen Research
• Lara Engelfriet, Ministerie van EZK
• Marilia Foukaraki, Cosun
• Edwin Hamoen, Wageningen Research
• Ed de Jong, Avantium
• Paul Konst, TNO
• Guy de Sevaux, InvestNL

• Doel: een nieuwe Nederlandse industrietak opzetten die 
op grote schaal biobased circulaire kunststofmaterialen 
produceert, verwerkt en hergebruikt

• BBC via departementale route EZK
• Indicatief € 800 mln., waarvan €300 mln. subsidie

CarboHydrates
Monomer/ 
polymer

Product & 
application

development

Retail / 
Consumer

End-of-life /
Recycling

Renewable
feedstock



11

Carbohydrates

Bio-degradable

Het BBC programma richt zich op koolhydraten als 
biogrondstof
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Recycling

Natuur & agricultuur

Atmosfeer

Producten uit koolstof

Composting
Energy Recovery

De ambitie van BioBased Circular is het opzetten van een
nieuwe NL industrietak die op grote schaal biobased circulaire
kunststofmaterialen produceert, verwerkt en hergebruikt

Moonshot 2050 :
25% Europees marktaandeel in 
biobased materialen productie  en 
verwerking
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Verpakkingen Bouw

Verven/coatings

Textiel

Consumentenproducten

Biopolymeren die in dit programma ontwikkeld worden vinden
toepassing in bijvoorbeeld verpakkingen, de bouw en textiel
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Conversion to 
sugars

PL 1
Monomer/ 

polymer
production

PL 2, 3, 4

Product & 
application

development
PL 5

Consumer

End-of-life

Agro crops, side streams

Waste cellulosics

Renewable
feedstock

Farmer

Sugarbeet

Sugar 

Factory
Biomass

Sugar 

Factory

Lactic Acid 

Producer
Monomer

Producer
Polymer

Producer

ConsumerRetail DisposalDistributor ConsumerRetail Disposal

Compounder/ 

masterbatch

Converter

OEM

Collecting

Sorting
Pretreat

Chem

Recycle
Purify

Het BBC programma omvat de volledige circulaire waardeketen

Brands
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Programma organisatie

PL1: Bioraffinage koolhydraten rijke grondstoffen 

PL5: Biopolymeer ontwikkeling en applicatie 

PL2:
Industriële LA 

productie voor PLA

PL3: 
Industriële Glycol 

productie voor 
PET/PEF

PL4:
Next generation

bouwstenen voor 
biopolymeren

PL8: Management en communicatie

PL6:
Keten-

transities en 
rand-

voorwaarden

PL7:
Techno-

economische 
evaluatie en 
LCA waarde-

ketens

Met name in 
PL1, PL4 en 

PL5 is er 
ruimte om u 
als partner 

aan te sluiten
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• Doel: Beschikbaar maken van voldoende koolhydraten op de juiste specificaties als 

feedstock voor biopolymeren, met een positieve impact op business case, verdienvermogen 

van de keten en omgeving

• Scope: Vanuit primaire gewassen en reststromen koolhydraten verkrijgen middels milde 

duurzame bioraffinageprocessen

• Resultaat: 4 routes aangetoond op demoschaal (TRL 4  7) en X routes op pilot (TRL 2/3 

6); faciliteiten op lab, pilot en demoschaal; incl. routes voor verwaarding niet-koolhydraten 

uit de bioraffinage

• Deelnemers: Cosun, Staatsbosbeheer, Cargill, …

• Wat voor een type partners zoeken we? Producenten van biogrondstoffen, 

technologieleveranciers, gebruikers van industrial grade koolhydraten

PL1: Bioraffinage richting koolhydraten
Edwin Hamoen: edwin.hamoen@wur.nl
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• Doel: Realiseren van een ‘demonstrator’ 

melkzuur fabriek in Nederland (op 

schaal) 

• Investeerder: Corbion

• Oproep aan bedrijven die met LA, of 

evetueel PLA producten en applicaties 

willen maken, en/of recycling, 

• MELD U AAN!

PL2  demonstrator MelkZuur (LA)
Peter Baets: p.baets@corbion.com
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• Doel: Realiseren van een ‘demonstrator’ 

Glycolen fabriek in Nederland (op schaal) 

• Producten: Monoethyleneglycol (MEG), 

monopropylene glycol (MPG) en glycerol

• Investeerders:

• Oproep aan bedrijven die met 

MEG/MPG/Glycerol of PET/PEF producten en 

applicaties willen maken, en/of recycling, 

• MELD U AAN!

PL3  demonstrator Glycolen

Glycolen Pilot Plant 
Delfzijl

Ed de Jong: Ed.deJong@avantium.com
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• Doel: beschikbaar maken van nieuwe biobased 

bouwstenen die het huidige 

biopolymeerlandschap verbreden en versterken

• Scope: vanuit koolhydraten, startend bij TRL3-6, 

bouwstenen voor polycondensatie biopolymeren, 

faciliteiten + ontwikkeling/pilots/demonstratie

• Oproep aan bedrijven die een rol voor zich zien in 

de ontwikkeling, opschaling en productie van 

next gen. bouwstenen: MELD U AAN!

PL4: Next generation bouwstenen voor biopolymeren
Paul Konst: paul.konst@tno.nl
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• Doel: polymeer productie op basis van de bouwstenen uit PL2, 3 en 4 en het 

dichten van het gat tussen polymeerproductie de toepassing en recycling

• Scope: textiel, bouw en verpakkingsmarkt (als grootste afnemers van 

polymeren)

• Pilot en testfaciliteit op relevantie schaal beschikbaar maken + 

samenwerkingen initiëren en ondersteunen tussen producenten, ontwikkelaars 

en verwerkers van nieuwe materialen, afnemers, designers, architecten, etc. 

• Oproep aan bedrijven actief op dit veld: MELD U AAN!

PL5:  Biopolymeer ontwikkeling en applicaties
Harriette Bos: harriette.bos@wur.nl



21

• Doel: 1) Het collaboratief vormgeven en implementeren van circulaire 
businessmodel innovaties met betrokken partijen en 2) wegnemen van (bijv. 
beleids- en economische) barrières voor het realiseren van de transitie

• Scope: 
• Het opzetten van een mobilisatieprogramma voor het activeren en verder 

uitbouwen met partijen die een actieve rol gaan spelen in circulaire 
biobased industrie.

• Begeleiding in concrete keten- vorming en opschalings trajecten
• Concrete beleidsaanbevelingen (gebaseerd op signalen van deze 

partijen)

• Human capital

• Oproep aan bedrijven actief op dit veld: MELD U AAN!

PL6:  Ketenvorming en randvoorwaarden
Noortje Bonenkamp: noortje.bonenkamp@tno.nl
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Bedrijven

• Agro

• Chemie

• Kunststof/materialen

• Applicaties

• Ontwerpers

• Retail

• Recycling/sorteerders

Branche

• VNCI

• GCNE

• KNCV

• Topteam chemie

• LTO

R&D
• TNO
• WFBR
• Brightsite
• ISPT

Onderwijs
• WUR
• UM
• UU
• UT
• TUe
• TUT
• RUG
• TUD
• Avans
• Fontys

Financiën
• ROM’s
• InvestNL

NGO’s
• Natuur&Milieu
• Urgenda
• Extinction Rebellion
• Milieu Defensie
• Natuurmonumenten

Internationaal
• CEFIC
• European BioPlastics
• Biobased Industry Consortium
• CBE JU

Overheid
• EZK
• LNV
• I&W
• BZK
• OCW
• Provincies
• TKI

- Agro&Food
- BioBased
- Circular Economy
- Chemie

• Rijkswaterstaat
• Staatsbosbeheer

Stakeholders 
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We zouden graag uw logo hier zien!

Bio-grondstoffen
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2022

 29 maart 2022: TK heeft ingestemd met de instellingswet NGF 

 31 Mei: A4 voorstel via Topsector Chemie

 8 Augustus – RVO Quick scan van korte proposities.

 2 December: 70% versie voorstel. 

2023 

 1 Januari indienmogelijkheid Nationaal Groeifonds (ronde 3)

 3 Februari - 17:00 uur sluiting indienmogelijkheid Nationaal Groeifonds (ronde 3)

 Februari tot juni: beoordeling van voorstellen door RVO en adviescommissie
 Juni: adviescommissie brengt advies uit
 Juli: besluit kabinet over departementale route
 3e kwartaal: bekendmaking beschikkingen aanvragen uit subsidieregeling
 3e kwartaal 2023 - 1e kwartaal 2024: stapsgewijze financiering

Proces Nationaal Groeifonds aanvraag
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Menti
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Menti
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Vraag en kans voor ondernemers en kennisinstellingen:

• Circulariteit kunnen we laten zien door circulaire waardeketens als 

voorbeeldprojecten neer te zetten. We zijn op zoek naar mogelijke 

BBC- ketens om als voorbeeld op te voeren in de Groeifonds aanvraag. 

• Heeft u een BBC keten of maakt u deel uit van een keten die u graag 

wilt vergroenen met dit programma?

• Meldt u aan!

Wat vragen we van u? Welke kansen bieden we u?

Info@groenechemie.nl
noortje.bonenkamp@tno.nl
h.wories@maastrichtuniversity.nl

mailto:Info@groenechemie.nl
mailto:noortje.bonenkamp@tno.nl

