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100% CIRCULAIR

2018 2019 2020

KANTELPUNTEN
•  Productontwikkeling
•  Techniekontwikkeling
•  Opschaling
•  Financiering
•  Cross sectorale waardeketens

•  Launching customerschap
•  Level-playing-field
•  Businesscase
•  Vergunning en afvalstatus

AMBITIE
•  Biomassa wordt op grote schaal 

hoogwaardig gebruikt
•  Icoonprojecten met bioraffinage 

gerealiseerd SDM subsidie voor 
level-playing-field

•  Weggenomen belemmeringen in 
(afval)wetgeving

•  Onderlinge afspraken tussen sectoren over 
grootschalige biomassastromen

•  Overheden kopen 100% circulair in

PROJECTEN 2020 - 2025
•  PB: brede bijeenkomsten nuttig gebruik 
biomassa, op basis van diepteanalyse. Mogelijk 
meerdere data met thema’s als:

•   Duurzaam beheer openbaar groen: 
bermgras, beheer en aanbesteding

•  Mest: energie/vergisting en 
nutriëntenhergebruik

•   Verwerkingsmethoden: Compostering, 
bokashi

•  PB: biobased economy en nieuwe 
verdienmodellen

•  PB: biomassa erf en ruimte in regelgeving
RT: voedselbos (cross-over landbouw, voedsel 
en biomassa)

•  RT: lokale reststromen naar landbouw

•  Doorzetten en versterken Broodje Poep/Tour 
de Poep; in samenwerking met aanjagers 
Landbouw en Voeding

PROJECTEN VCF 2019 - 2020
•  Biosintrum als hub 

•  Composteerdersproject; hoge 
compostgiften

•  Duurzaam beheer openbaar groen*

• Broodje Poep ism Tour de Poep

•  ICOON: Biomassa experimenteer ruimte*

2025

LEGENDA
PB Platformbijeenkomst
RT Ronde Tafelbijeenkomst

MANAGEMENT SAMENVATTING
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INLEIDING

CIRCULAIR PERSPECTIEF VOOR 
BIOMASSA IN FRYSLÂN

Friesland heeft een lange geschiedenis in de 
landbouw en veeteelt. Met name de daaraan 
verbonden zuivelindustrie speelt een belangrijke 
rol in de economie. Veel rundvee en bijbehorende 
uitdagingen op het gebied van mest. Relatief weinig 
bos ten opzichte van andere provincies. 

Biomassa staat als spil tussen vele andere kansen 
voor Friesland. Zo kan zij aanbod leveren voor 
de transitie naar meer duurzame en circulaire 
kunststoffen, kan biomassa uit afvalwater leiden tot 
nieuwe bioplastics en zorgen voor het sluiten van de 
nutriëntenkringloop. 

Met grote en middelgrote spelers als het gaat 
om groenbeheer en verwerking van organische 
stromen (Donkergroen, Van der Wiel, Westra, 
Snoek Hoveniers), partijen met aanbod aan 
biomassa (Friese gemeenten, provincie Friesland, 
Wetterskip Fryslan, It Fryske Gea), alternatieve 
verwerkingsmethoden (Agriton, Mulder Agro) of als 
het gaat om terugwinnen van stoffen uit rioolwater 
(Paques, KNN Cellulose).

VERENIGING CIRCULAIR 
FRIESLAND (VCF)

Vereniging Circulair Friesland (VCF) is de 
initiatiefnemer van de Transitie-DOE-Agenda. VCF 
is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, 
gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, 
maatschappelijke instellingen en andere organisaties 
die zich actief willen inzetten om een circulaire 
economie te realiseren. Vereniging Circulair Friesland 
wil de overgang naar een nieuwe, duurzame en 
circulaire, economie versnellen en daarmee ook 
nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren. 
Het is de ambitie van VCF om in 2025 de meest 
circulaire regio van Europa te zijn. 

VCF wil de Friese biomassa sector inspireren voor een 
verdere omarming van het circulaire gedachtengoed, 
door specifeke kennis rond circulaire economie 
richting de betrokken partijen te ontsluiten, regionale 
ketenverbinding tussen de betrokken partijen en 
andere sectoren te stimuleren, gezamenlijk op te 
trekken en innoveren middels te doen. Op deze wijze 
kunnen we gezamenlijk de propositie rondom de 
biomassaketen en circulaire economie versterken 
(zie figuur 2). 

Deze Transitie-DOE-Agenda is de eerste stap om de 
transitie naar een circulaire economie op het gebied 
van water te versnellen met beschreven acties en 
maatregelen. Een visie, ambities en strategie is 
belangrijk, net zo als het samen ‘DOEN’.
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 Vier focusgebieden voor bijdrage VCF voor het stimuleren van de circulaire economie in de biomassaketen.
Fig.

1
Fig.

2

Circulaire economie is voor velen een nieuw 
gedachtengoed, en kennis over circulaire 
economie is nog beperkt aanwezig. VCF wil 
daarom de beschikbare kennis bundelen en 
ontsluiten richting de biomassaketen.

Via bijeenkomsten, ronde tafels en bilaterale 
gesprekken wil VCF de organisaties en 
bedrijven in de biomassa-keten inspireren en 
stimuleren om zich aan te sluiten bij de 
circulaire beweging in Fryslân, en aan de 
slag te gaan met nieuwe circulaire 
initiatieven.

De Circulaire Visie & Ambitie wordt 
gerealiseerd door samen te innoveren op 
technologische & maatschappelijke 
vooruitgang en belangrijke kantelpunten die 
de circulaire economie versnellen. We leren 
van elkaar door het te DOEN. 

Circulair Friesland wil haar regionale, 
nationale en internationale netwerken 
inzetten om organisaties te helpen aan 
nieuwe partners, bijdragen aan verdere 
ontwikkeling en groei in de circulaire 
economie.

KENNIS

INNOVEREN
DOOR DOEN

NETWERKEN

INSPIREREN

FOCUSGEBIEDEN VERENIGING CIRCULAIR FRIESLAND
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DE ZEVEN PIJLERS VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

De transitie naar een circulaire economie is meer 
dan enkel het sluiten van kringlopen. Het doel is een 
veerkrachtige, inclusieve en leefbare samenleving 
te ontwikkelen. Het is hierbij belangrijk dat bij het 
sluiten van een kringloop geen andere schadelijke 
neveneffecten ontstaan voor mens en milieu. Waar 
mogelijk wordt een positieve bijdrage geleverd. 

Circulariteit wordt daarom gedefinieerd vanuit een 
breed en integraal perspectief. VCF hanteert als 
uitgangspunten voor de circulaire economie het 
framework zoals ontwikkeld door Metabolic. 

Het 7-pijlers (figuur 3) framework identificeert als 
de basis van de circulaire economie: materialen, 
energie, water, biodiversiteit, maatschappij & cultuur, 
gezondheid & welzijn en breder toegevoegde waarde. 
Deze pijlers moeten worden meegenomen om 
oplossingen systematisch en integraal te ontwerpen 
en toe te passen. 

Veerkracht, billijkheid & transparantie zijn daarbij 
‘ondersteunende’ uitgangspunten voor een circulaire 
economie. In hoofdstuk 1 wordt verder toegelicht 
hoe deze 7 pijlers verder uitgewerkt worden voor de 
biomassaketen. 
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Materialen worden continu 
op een hoogwaardige 

manier gerecycled.

Alle energie komt uit 
hernieuwbare bronnen.

De waarde van menselijke 
activiteiten wordt breder 

uitgedrukt dan alleen 
financieel.

Water wordt gewonnen op 
een duurzame manier en

bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund 

en versterkt.

Maatschappij en cultuur 
worden behouden.

Gezondheid en welzijn 
van mens en natuur 
worden structureel 

ondersteund.

7 PIJLERS
van een Circulaire 

Economie

7 pijlers van een circulaire economie. (Metabolic 2019)
Fig.

1
Fig.

3
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De visie op de transitie naar een circulaire economie 
is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens beschrijft 
hoofdstuk 2 de huidige situatie en wordt een samenhang 
met andere initiatieven beschreven. Hoofdstuk 3 schets 
de nieuwe economie en de spelregels die hiervoor moeten 
gelden. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de interventies 
die nodig zijn om de transitie op gang te brengen en de 
knelpunten die hiertoe in de weg staan. 

Bedoeling is om deze agenda bij te houden en periodiek 
te actualiseren, het is daarmee continue in ontwikkeling. 
Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de implementatie. 

In de bijlage is een lijst met belemmerende wet- en 
regelgeving opgenomen.

LEESWIJZER
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1.1 AMBITIE

In een biobased economy is biomassa een grondstof voor voedsel, veevoer, 
materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie. Biomassa kan 
worden omgezet in vezels voor natuurlijke bouwmaterialen, papier en karton, 
biomassa-vetzuren voor bioplastic en groene chemischebouwstenen. De 
biobased waardepiramide geeft de mogelijke toepassingen schematisch weer 
geordend als functie van toegevoegde waarde en benodigde volumesDe circulaire biomassaketen heeft betrekking op de volgende Sustainable 

Development Goals (SDGs) van de VN: 

7.  Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 
energie voor iedereen.

12. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam.

15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, 
beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en 
draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

WaardepyramideFig.

4

ENERGYBrandstof, 
Elektriciteit Warmte

CHEMIE EN 
MATERIALEN

Hoogwaardige materialen, Vergisting 
Commodity chemicalien, Bemestingspro-

ducten, Bulk chemicalien 

Voeding Veevoeder VOEDING 

Farmaacie Fijnchemicallen GEZONDHEID EN 
LIFE STYLE
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In 2025 wordt biomassa in Friesland zoveel mogelijk hoogwaardig ingezet, aan 
de hand van de biobased waardepyramide en het principe van cascadering. 

In 2025 wordt biomassa in Friesland zoveel mogelijk hoogwaardig ingezet, aan 
de hand van de biobased waardepyramide en het principe van cascadering. 
Er zijn meerdere bioraffinage-icoonprojecten gerealiseerd en er is een SDM-
subsidie voor een level-playing-field. Belemmeringen in (afval)wetgeving 
zijn weggenomen en er bestaan onderlinge afspraken tussen sectoren over 
grootschalige biomassastromen.
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1.2 DOELEN CIRCULAIRE ECONOMIE: ALGEMEEN 1.3 DOELEN BIOMASSA SPECIFIEK

1. Circulair Capital in 2020, meest circulaire EU-regio in 2025: ‘Fryslân, de 
circulaire EU regio’. 

 • Circulaire Economie

 • Geen enkele grondstofstroom meer als afval, maximale (op)
waardering van grondstoffen zonder te verdwijnen in milieu.

 • 100% duurzame energie.

 • Biodiversiteit structureel ondersteund en versterkt door alle 
activiteiten.

 • Samenleving, cultuur, gezondheid en welzijn ondersteund en 
versterkt door economie.

 • Banenmotor voor duurzame innovatie

2. Ambitiedocument 2019: meer dan 25% circulaire inkoop in 2020, 100% 
circulaire inkoop in 2025

3. Regeerakkoord: beleidsvoornemens om broeikasgasemissies uit de 
landbouw in 2030 met 3,5 Mt CO2 moet afnemen

4. Doel van klimaatakkoord: Terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 % ten opzichte 
van 1990.

1. Duurzame en regeneratieve productie van voldoende biomassa met 
een vergaande sluiting van nutriënten-kringlopen, op een geografisch 
schaalniveau dat zo klein mogelijk en zo groot als nodig is. Zulke 
kringlopen bestaan overigens al, onder meer op grondgebonden 
veehouderijbedrijven.

2. Optimaal benutten van biomassa en voedsel. Alle grondstoffen en 
(half-)producten blijven zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de 
kringloop, door volledige benutting van grondstoffen, hoogwaardig 
gebruik van biomassa en de recycling van reststromen. Daarbij hoort 
ook het zo efficiënt mogelijk omgaan met biomassa (cascadering 
en meervoudige verwaarding) door onder meer het tegengaan van 
(voedsel-)verspilling, het voorkómen van afvalstoffen, het gedoseerd 
toepassen van meststoffen en efficiënte verbranding.

3. Het reduceren van het gebruik en het vervangen van niet-hernieuwbare 
grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen (recyclaat en duurzaam 
geproduceerde biomassa).

4. Ontwikkelen en implementeren van nieuwe manieren van produceren 
en consumeren die leiden tot verbeteringen en trendbreuken in de 
omgang met biomassa en voedsel. 
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ENERGIE

DOELSTELLING JAARTAL KPI

MATERIAAL

BIODIVERSITEIT

WATER

 100 % duurzame energie

Beschermen ecosystemen en soorten en bevordering van instandhouding
Stop het verlies van biodiversiteit

Sluiting van nutriënten-kringlopen

Watergebruik wordt geminimaliseerd en meer efficiënt gebruikt (optimaal waterbeheer)
Waterkwaliteit zo hoog mogelijk

Biomassa wordt optimaal benut als een middel (als voedsel, in producten, energie, enz.)
Materialen worden tot hoogwaardiger producten toegepast
Recycling van afval en reststromen

2025 Kg CO2-equivalenten

2023
2025

2025

2025
2023

2025
2025
2023

# of % van benut biomassa
% van hoogwaardige producten uit biomassa
% inzameling en recycling van biomassa

# of officieel beschermend gebieden
# soorten van dieren en planten (% reductie 
of stijging)
% nutriënten in bodem en lucht

% of m3 watergebruik
 pH, O2, waterniveau, temperatuur, 
organische componenten, geleidbaarheid

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ

GEZONDHEID EN WELZIJN

ANDERE VORMEN VAN WAARDE

Zowel consumenten, producenten als overheden nemen hun verantwoordelijkheid binnen het systeem
Nieuwe banen zijn gecreeerd
Opleiding/informatie naar consumenten en bedrijven
Salarissen omhoog 

2025
2023
2025
2025

% inzameling, verwerking, recycling
% stijging banen (of % arbeidsloosheid)
Kennis testen/meten
% stijging salarissen

Verandering van eetpatronen – gezonder eetpatronen 2025 % stijging in gezondheid van mensen (BMI)

Duurzaamheidscertificering voor biomassa 2025 # duurzaamheidscertificaten
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2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN IN 
BELEID

ONTWIKKELING OMSCHRIJVING
NEDERLAND CIRCULAIR 
& NATIONALE 
GRONDSTOFFENAKKOORD

Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Vervolgens 
is deze ambitie, een volledig circulaire economie in 2050, in januari 2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, vakbonden, 
overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties waaronder de 
waterschappen en drinkwaterbedrijven.

FRIESE GEMEENTEN Gemeenten proberen steeds meer circulair aan te besteden, energie te besparen en duurzame energie te gebruiken, en bij de inrichting en gebruik van het 
stedelijk en landelijk gebied in te spelen op klimaatverandering (wat qua waterberging en gebruik nauw aansluit bij het circulair gedachtegoed). De Friese 
Waddengemeenten hebben de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water.

PROVINCIE FRYSLÂN De Provincie Fryslân wil in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Europa zijn op gebied van circulaire economie. De transitie naar een circulaire 
economie wordt gezien als kans voor het Friese bedrijfsleven voor meer omzet en werkgelegenheid, en als kans om een bijdrage te leveren aan het 
efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.  De WaterCampus Leeuwarden is met watertechnologie één van de speerpunten van het 
Friese economisch beleid – op dit speerpunt in Friesland reeds Europees koploper. 

De provincie heeft geen specifiek beleid op thema biomassa, dit is belegd bij de thema’s landbouw, biodiversiteit, energietransitie:

• Stop op intensieve veehouderij; natuurinclusieve- en kringlooplandbouw
• Opzetten ‘agrolocaties’: concentratiepunten voor mestverwerking en –vergisting en biovergassing
• Toename van biodiversiteit
• 20% energiebesparing in 2020 tov 2010
• Duurzame opwek uit geothermie, biomassa, zon en wind

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau hebben overheden, semi-publieke 
organisatie en instellingen/organisaties zich gecommitteerd aan circulaire 
economie. Hieronder is een lijst van de belangrijkste uitgangspunten en 

ontwikkelingen in beleid samengesteld die van invloed zijn op elke sector die 
de circulaire transitie in Fryslân raakt.
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Dierlijke mest 
andersoortige mest, 0.2 

Landbouw waarvan 
kuilgras, 2.5 

Dierlijke mest waarvan 
rundvee, 9.0

Overheden 
Zuiveringsslib, 0.4

Overheden 
Groenafval, 0.3

Industrie overige 
reststromen, 0.2

Landbouw andersoortige 
landbouwststromen, 0.05

Omvang biomassastromen Friesland in miljoenen tonFig.

5

2.2 HUIDIGE SITUATIE BIOMASSA 

Om goed in kaart te brengen welke biomassa-
stromen er in de provincie Friesland om gaan, 
is er een onderzoek gedaan waarin is geput uit 
onder andere de Grondstofanalyses van Friesland 
(Urgenda en Metabolic, 2016) en Noord-Nederland 
(KNN & Metabolic, 2018), de detailanalyse (VCF, 
2019).  In figuur 5 de verhouding tussen de omvang 
van de Friese biomassastromen weergeven. 

Wat opvalt is dat veruit de grootste stroom de 
dierlijke mest is. Niet verrassend, gezien de 
plek van de melkveehouderij en bijbehorende 
zuivelindustrie in de Friese economie. Voorop 
staat dat deze grote hoeveelheid mest voor een 
aantal uitdagingen zorgt, zoals rond emissies van 
methaan, uitstoot van stikstof en uitspoeling van 
nutriënten. 

Daarnaast biedt dit ook kansen voor bijvoorbeeld 
de productie van groen gas en het terugwinnen 
van nutriënten en terugbrengen van bruikbaar 
organisch materiaal en energie naar de bodem.

Andere biomassastromen hebben relatief gezien 
een kleinere omvang, maar bieden andere kansen. 
Zo kan uit slib uit de afvalwaterzuivering veel 
stoffen worden teruggewonnen. Denk aan cellulose 
in de vorm van wc-papier of bioplastics uit het slib.

Ook grasachtige stromen zijn nu nog een uitdaging 
voor veel overheden, maar bieden tegelijkertijd 
ook kansen op gebieden als compost/bokashi/
vergisting/pyrolyse/bioplastic. Omvang biomassastromen Friesland in miljoenen ton.
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2.3 ANALYSE HUIDIG SYSTEEM

Het ontstaan van biomassa is in de basis een natuurlijk proces, zonder 
toedoen van de mens blijft dit doorgaan en houdt het systeem zichzelf 
in balans. De vraag van de mensheid naar energie, voedsel en materialen 
heeft er voor gezorgd dat wij de beschikbare hulpbronnen zijn gaan inzetten 
om hierin te voorzien. Dit in eerste instantie zonder ons zorgen te maken 
over de uitputbaarheid. Met het groeien van de bevolkingsomvang en het 
gemiddeld inkomen is de vraag naar hulpstoffen alleen maar toegenomen, 
en zal de komende tijd (op wereldschaal) blijven toenemen. Zowel de vraag 
per hoofd (x10) als de bevolking (x6) zijn toegenomen sinds 1800. Sindsdien 
is veel van de vraag naar hulpstoffen ingevuld door fossiele grondstoffen. 
Door de effecten op milieu en klimaat komen we hier nu steeds meer van 
terug. Tegelijkertijd kunnen we ook niet van de ene op de andere dagen 
overstappen naar andere grondstoffen. Dit brengt een aantal vragen/
knelpunten naar voren:

 • Veel biomassa wordt op laagwaardige manier verwerkt; waarom?

 • Onduidelijkheid over functie van biomassa; waarom komt het vrij?

 • Biodiversiteit (hout, gras), verkeersveiligheid (bermgras), bijproduct door 
natuurlijk proces (mest), productie (hout)

 • Kennis: diepteanalyse

 • Toepassing nog niet technisch uitontwikkeld; er worden veel nieuwe 
toepassingen ontwikkeld

 • Onderzoek: stimuleren nieuwe toepassingen en gedegen onderzoek

 • Onzekerheid over inpassing in huidig systeem; hoe duurzaam is biomassa? Is 
het beter dan de producten die ik nu gebruik?

 • Kennis: diepteanalyse
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2.4 HUIDIGE PROJECTEN
In Fryslân zijn er al diverse circulaire projecten en initiatieven ondernomen. 
Hieronder zijn hiervan enkele voorbeeldprojecten weergegeven. Deze projecten 
hebben betrekking op circulaire economie in de biomassaketen. Er komen 
continu nieuwe projecten bij, daarom is dit een momentopname.

Biosintrum als hub – experimenteer ruimte biomassa
In 2019 is het Biosintrum in Oosterwolde officieel geopend. Dit icoonproject, 
waarin zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van biobased materialen, kan het 
centrum worden van de biomassa gerelateerde activiteiten in Friesland.  In het 
afgelopen was en is invulling aan gegeven door zoveel mogelijk biomassa-
activiteiten (bijeenkomsten en rondetafels) hier plaats te laten vinden. Deze 
lijn wordt verder doorgetrokken naar 2020 en verder, met het Biosintrum als 
biomassa-campus en plek om te experimenteren met biomassa.

Hoge compostgiften
In navolging van het systeem in Kaindorf (Oostenrijk) wordt er gekeken of ook 
in Friesland hoge compostgiften kunnen worden toegepast. Hiermee wordt 
effectieve organische stof teruggebracht naar de boven. Vastlegging van deze 
koolstof kan vervolgens met CO2 certificaten worden beloond. 

Duurzaam beheer openbaar groen
Bij de gemeentes in Friesland komt steeds meer de vraag naar voren op welke 
manier het openbaar Groen beheer zo duurzaam en circulair mogelijk gedaan 
kan worden. Daarom wil de Vereniging Circulair Friesland (aanjagers biomassa) 
onderzoeken op welke manier dit – gezamenlijk met enkele experts – in de 
praktijk te brengen is. Onze inzet op dit heeft verder tot doel om eventuele 
gezamenlijke pilotprojecten op te starten rondom dit thema. Met de geleerde 
lessen uit die pilotprojecten kunnen vervolgens andere gemeentes mee aan de 
slag. Daarbij is het belangrijk dat we het wiel slechts eenmaal uitvinden, om 
vervolgens de kennis te delen.

Sluiten van menselijke nutriëntkringlopen: Broodje Poep
In navolging van de ‘Tour de Poep’ is het project Broodje Poep gestart om 
de boodschap verder te brengen. Een van de belangrijkste punten op het to 
do lijstje van de wereld is namelijk het sluiten van de voedselkringloop. Een 
cruciale stap in het streven naar een gezonde en circulaire wereld.

De oplossing is simpel: er voor zorgen dat onze poep, met hun waardevolle 
nutriënten en organismes, weer op onze landbouwgrond belandt. 

Technische oplossingen zijn er genoeg: centraal en decentraal, high-tech en 
low-tech. De kennis is er ook. We hebben eeuwenlang zelfs onze ontlasting 
gebruikt om ons voedsel op te verbouwen. Economisch gezien is het op lange 
termijn zelf vele maten voordeliger.

Dit project onderzoekt de vraag: Waarom doen we het dan nog niet?

Artist impression van het Biosintrum-Afbeelding (c)Paul de RuiterFig.

6
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Projecten biomassa 2019.Fig.

7

PROJECTEN BIOMASSA IN FRIESLAND
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3.1 DE NIEUWE ECONOMIE: UITGANGSPUNTEN, 
SPELREGELS & PRINCIPES

Om een nieuwe, duurzame, circulaire economie met elkaar te ontwikkelen is het 
belangrijk dat we anders gaan samenwerken, ontwikkelen, ontwerpen. Dit deel 
gaat over de van te voren gemaakte afspraken tav uitgangspunten; ontwerp-
principes en andere ‘spelregels’; hoe beter dit van te voren wordt doorgesproken, 
hoe soepeler het proces daarna kan gaan.

Definitie: Biomassa
Biomassa is een verzamelnaam voor een scala aan landbouwgewassen, hout, 
grassen, gewassen die in het water geteeld worden zoals algen en wieren en 
reststromen die in de keten van oogst tot en met consumptie en eindverwerking 
ontstaan. Ook producten gewonnen uit dierlijk restmateriaal rekenen we tot 
biomassa.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen biomassa uit primaire productie 
en biomassa reststromen die vrij komen bij beheer, oogst, verwerking of na 
gebruik. Verder is er in de transitie naar een biobased economie veel potentie 
voor het telen van nieuwe types biomassa zoals lisdodde, hennep, olifantsgras, 
algen, kroos, wieren, zilte teelten. 

In een circulaire economie beschouwen we biomassa als een verzameling van 
inhoudsstoffen, zoals vezels, suikers, koolhydraten, eiwitten, oliën, lignine en 
micronutriënten. En ieder van die inhoudsstoffen bestaat uit combinaties van 
basiselementen: koolstof, stikstof, zuurstof, waterstof, fosfor en een aantal 
micronutriënten.

Inpassing binnen VCF
Biomassa speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. 
(Rest)stromen van biomassa zijn zeer waardevol in vrijwel alle thema’s 
waarin de leden van Circulair Friesland actief zijn. Wij zien biomassa als een 
centraal thema van waaruit iedereen over de gehele keten gaatprofiteren; 
een voedingsbodem voor projecten en producten van andere thema’s. Vanuit 
biomassa en haar reststromen zoeken wij naar toepassingen en vanuit 
toepassingen zoeken wij naar de juiste biomassa. Dát is de essentie van het 
thema biomassa.

Binnen het circulaire landschap en specifiek binnen VCF heeft biomassa 
daarom zijn plaats tussen alle andere thema’s van de VCF (figuur uit slide 9 
mag hier naartoe). Met name met voedsel, landbouw, energie en water heeft de 
circulaire biomassaketen groot raakvlak. Hier is dan ook de ambitie om meer 
intensief samen te werken met de aanjagers op deze thema’s. 

Ontwerpprincipes:
Biobased waardepyramide en cascadering
Toepassen van biomassa met de meeste toegevoegde waarde, aan de hand 
van de biobased waardepyramide (zie figuur xx op slide xx). Echter: hoger in de 
biobased piramide betekent niet per definitie een betere toepassing, maar wel 
een over het algemeen hogere financiële waarde. Per biomassastroom dient 
daarom bekeken worden wat de hoogste toegevoegde waarde oplevert op alle 
7 circulaire karakteristieken, zoals we die binnen VCF aanhouden. Daarnaast is 
het van belang waar lokaal / regionaal behoefte aan is.

Het is belangrijk – met name met het oog op cascadering – om te realiseren dat 
biomassa een bron van moleculen is en dat het de voorkeur verdient om deze 
grondstof ook als zodanig in te zetten. Naar verwachting zal er steeds meer 
biomassa gebruikt gaan worden voor hoogwaardige toepassingen. Elektrische 
energie kan op termijn met zon en wind worden geproduceerd.

Cramercriteria
De door de commissie Cramer opgestelde criteria voor duurzaam gebruik 
van biomassa bieden een goed toetsingskader voor de duurzaamheid 
van biomassaprojecten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de 
broeikasgasemissies, maar ook naar concurrentie met voedsel, effect op 
biodiversiteit, uitstoot van schadelijke stoffen naar het milieu en impact op 
lokale welvaart en welzijn.

Belangrijk daarbij – met name met het oog op de landbouw:

 • neutraal tot verbetering bodemkwaliteit
 • neutraal tot positieve impact biodiversiteit
 • Het verwerken van bepaalde vormen van biomassa kost nu veel geld. Deze 
reststromen kunnen echter geld opleveren wanneer ze slim benut worden.
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Uitgangspunten  in het kader van de circulaire economie voor biomassa 
zijn:

 • Toepassing van stromen volgens biobased waardepyramide (zie 
figuur De biobased waardepiramide geeft  de  mogelijke  toepassingen  
schematisch  weer, geordend  als  functie  van  toegevoegde  waarde  
en benodigde volumes 

 • Toepassen principe van cascadering, dus reststromen die vrijkomen in 
een hogere niveau van de pyramide weer inzetten op een niveau lager.

 • Lokaal organiseren

 • Nadenken over kwaliteit; van verwerking afval naar productie van 
grondstof

Toepassing van stromen volgens biobased waardepyramide. Deze geeft de mogelijke toepassingen schematisch weer, geordend  als  functie  van  toegevoegde  waarde  en benodigde 
volumes. Inzet van biomassa is geordend van hoogwaardig naar laagwaardig via cascadering. 

Fig.

8
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4.1 KANTELPUNTEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE IN 
DE BIOMASSAKETEN

Naar business
Cross sectorale waardeketens

 • Verbindingen leggen met de overige sectoren voor het opwaarderen 
van biomassa, sluitende businesscases en nieuwe waardeketens

Launching customer

 • Overheden als launching customer op laten treden

 • Level-playing-field

 • CO2  heffing op fossiel of SDE+ subsidie ter bevordering van 
cascadering biomassa

 Businesscase

 • Realisatie van sluitende businesscases en nieuwe verdienmodellen

 Wet- en regelgeving

 • Wegnemen en / of versoepelen voor ontwikkelen business

 • In kaart brengen belemmerende wet- en regelgeving

4.2 GEPLANDE INTERVENTIES: 
PLATFORMBIJEENKOMSTEN & RONDE TAFELS

Van innovatie
Productontwikkeling

 • Met  het  identificeren  van  o.a.  de  eisen  aan toepasbaarheid,  kwaliteit,  
veiligheid,  kosten  en volumes

Techniekontwikkeling

 • Ontwikkeling van nieuwe grondstoffen en nieuwe bioraffinage en 
omzettingstechnieken om producten te kunnen maken

 • Opschaling van de nieuwe technieken

 • Van klein naar groot: lab – pilot – demo – full-scale

Financiering

 • Er  is  een  lange  adem  nodig;  cofinanciering  / investeerders in 
ontwikkelfase is essentieel

Platformbijeenkomsten.

1. Brede bijeenkomsten nuttig gebruik biomassa, op basis van 
diepteanalyse. Mogelijk meerdere data met thema’s als:

 • Duurzaam beheer openbaar groen: bermgras, beheer en aanbesteding

 • Mest: energie/vergisting en nutriëntenhergebruik

 • Verwerkingsmethoden: Compostering, bokashi

2. Biobased economy en nieuwe verdienmodellen

3. Biomassa erf en ruimte in regelgeving

Ronde Tafels:

1. Voedselbos (cross-over landbouw, voedsel en biomassa)

2. Lokale reststromen naar landbouw
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5.1 ICOONPROJECT: BIOMASSA – EXPERIMENTEERRUIMTE 

Kennisverzameling en –deling versnellen
Beschikbaar maken en uitdragen van bestaande kennis en onderzoeken om onderbouwd circulaire 
beslissingen te kunnen nemen. Met overheden, bedrijfsleven en onderwijs naar een gelijkwaardig 
kennisniveau om onderbouwde beslissingen te nemen. 

Een belangrijk voorbeeld is de Detailanalyse biomassa. In 2019 is door een consortium in opdracht 
van Vereniging Circulair Friesland (VCF) een afwegingsmethodiek ontwikkeld om tot een optimale 
en duurzame verwaardingsketen voor biomassa te komen. Deze methodiek dient als een praktisch 
hanteerbaar instrument dat op eenvoudige wijze partijen (bedrijven, overheden, financiers, e.d.) helpt 
om keuzes te maken in de beste wijze om biomassa te verwaarden. De afwegingsmethodiek is een 
tool die ingezet kan worden voor bewustwording, verbetering en als keuzehulp en is ontworpen om ook 
voor onderwerpen buiten het thema biomassa ingezet te kunnen worden.

 • Wie: Friese gemeenten, provincie Fryslan, Wetterskip, leden (afhankelijk van onderwerp)

Ontwikkelen van experimenteerruimte voor biomassa
Het Biosintrum wordt de biobased hub in Friesland/Noord-Nederland. Hier vinden rondetafel en 
platformbijeenkomsten plaats en het omliggende terrein wordt gebruikt als ruimte waar verschillende 
innovatieve bedrijven en proeven plaats kunnen vinden. Deze biomassa hub wordt ingericht als 
regelluwe plek waar verschillende aanvullende biomassaverwerkingstechnieken een plek kunnen 
krijgen en gebruik kunnen maken van elkaars reststromen.

 • Vorm: betrekken Biosintrum bij rondetafels, platformbijeenkomsten, bijdragen aan ontwikkeling 
Biosintrum en omliggend terrein

 • Wie: Ecostyle, Biosintrum, VHL, provincie, gemeente Ooststellingwerf, leden

Inhoudelijke icoon-projecten aanjagen
 • Faciliteren van inhoudelijke projecten, zodat deze verder gebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld:
 • Duurzaam beheer van openbaar groen (toolbox/blauwdruk duurzame aanbesteding en beheer van 
openbaar groen)

 • Wie: Ecostyle, Donkergroen, Bioclear Earth, Gemeenten Smallingerland, Ooststellingwerf en 
Waadhoeke

 • Vergelijking verwerkingsmethoden (compost vs bokashi vs andere technieken

Fysieke plek of plekken waar, als regelluwe zone, 
geëxperimenteerd kan worden met verwerking van 
biomassa.

Wet en regelgeving remt nu vaak innovatie.
 • Een plek waar vrijer getest kan worden om vragen 

rond veiligheid en kwaliteit te testen is gewenst.

Waarom icoonstatus?
 • Bijna alle biomassa leden benoemen wet en 

regelgeving en level playing field en koppeling 
met verschillende verwerkingsmethodes kan ook 
gemaakt worden zodat kennisopbouw plaatsvindt.

Wat is er nodig?
 • Verbinden partijen + faciliteren innovatie proces 

door verzamelen van kennis en ervaring en hier op 
voortbouwen.

Duiding op de VCF innovatiematrix.

Project eigenaar & contact gegevens
 • Te ontwikkelen.
 • Bijvoorbeeld: aangesloten composteerders en 

Donkergroen.

Welke leden / netwerken betrokken & met welke rol
 • Aanbieders van biomassa stromen
 • Composteerders, groenverwerkers 
 • MKB’ers met innovatieve ideeën
 • De Haan Advocaten

Voor wie verder interessant / wie graag betrekken
 • NVWA, RVO, EZK à Juridische zaken
 • Biomassa Alliantie
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BIJLAGEN
B1: BELEMMERENDE WET- EN REGELGEVING 

Aanvulling van belemmerende wet en regelgeving:
Genoemde voorbeelden uit de praktijk (door bedrijven, overheden, netwerk VCF)

 • Begrip afval duidelijker formuleren waardoor er geen onduidelijkheid ontstaat 
tussen lidstaten - Europees

 • Handel van reststromen in Europa is lastig doordat land met strengste uitleg 
bepaalt of het afval of geen afval is - Europees

 • Definitie van het begrip afval is nog onduidelijk. Afval is een grondstof - Nederland

 • Onduidelijkheid over het moment waarop een afvalstof einde afvalstatus bereikt 
- Nederland

 • Om af te komen van het stempel ‘afval’ is een ‘einde afvaldossier’ nodig. Dit is 
een zware administratieve last en kan leiden tot onnodige kosten - Nederland

 • Tussentijdse opslag van secundair en tertiair materiaal is onzeker - Nederland

 • Bevoegd gezag hierover is decentraal en onduidelijk geregeld - Nederland

 • Vervoerders vervoeren producten die als afval (biogas) of product (diervoeder) 
vervoerd dient te worden. Zorgt voor veel onduidelijkheid - Nederland

 • Artikel 10.1.a onder f – wet Milieubeheer – landbouw en bosbouwmateriaal 
zorgt voor veel onduidelijkheid, bijvoorbeeld omdat bermgras in de ene situatie 
hier wel onder valt en in de andere situatie niet - Nederland




