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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

MANAGEMENT SAMENVATTING
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INLEIDING

CIRCULAIR PERSPECTIEF VOOR 
BIOMASSA IN FRYSLÂN

text

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 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. 

De Transitie-Doe-Agenda is een kapstok voor de 
samenwerking aan een circulaire biomassaketen.
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DE ROL VAN DE TRANSITIE-
DOE-AGENDA 

VCF wil de Friese watersector inspireren voor een 
verdere omarming van het circulaire gedachtegoed, 
specifieke kennis rond circulaire economie richting 
de betrokken partijen te ontsluiten, regionale 
ketenverbinding tussen de betrokken partijen en 
andere sectoren te stimuleren, en gezamenlijk op 
te trekken om de propositie rond water en circulaire 
economie te versterken (zie figuur 1.1).

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’.

 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 bouwsector 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
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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 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. De 
korte termijn vervolgacties zijn benoemd in hoofdstuk 4. 
Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de implementatie.

In de bijlage is een lijst met achtergronddocumenten en 
bronnen opgenomen. 

LEESWIJZER



8 TRANSITIE-DOE-AGENDA BIOMASSA

AM
BITIE ΕΝ VISIE

HUIDIGE SITUATIE
DE NIEUW

E ECONOM
IE

INTERVENTIES
 IM

PLEM
ENTATIE

AMBITIE ΕΝ VISIE1



9

AM
BITIE ΕΝ VISIE

HUIDIGE SITUATIE
DE NIEUW

E ECONOM
IE

INTERVENTIES
 IM

PLEM
ENTATIETRANSITIE-DOE-AGENDA BIOMASSA

1.1 AMBITIE

In 2025 wordt biomassa in Friesland zoveel mogelijk hoogwaardig ingezet, aan 
de hand van de biobased waardepyramide en het principe van cascadering. 

Binnen het circulaire landschap en specifiek binnen VCF heeft biomassa zijn 
plaats tussen alle  andere thema’s van de VCF (zie figuur 4). 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. De transitie naar een circulaire biomassaketen 
wordt geijkt op gemeenschappelijke kantelpunten binnen deze thema’s.

De 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.

11. 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.

.

ENERGY                  KUNSTSTOFFEN                  BOUW
                       LANDBOUW                   VOEDING           
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BIOMASSA

De circulaire biomassaketen raakt aan alle andere thema’s van de VCF.Fig.

1
Fig.

4
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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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2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN 
IN BELEID

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.

NEDERLAND CIRCULAIR & 
NATIONALE GRONDSTOF-
FENAKKOORD

ONTWIKKELING OMSCHRIJVING

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 water-
schappen 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.
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Dierlijke mest 
andersoortige mest, 0.2 

Landbouw waarvan 
kuilgras, 2.5 

Dierlijke mest waarvan 
rundvee, 9.0

Overheden 
Zuiveringsslib, 0.04

Overheden 
Groenafval, 0.03

Industrie overige 
reststromen, 0.05

Landbouw andersoortige 
landbouwststromen, 0.05

Omvang biomassastromen Friesland in miljoenen tonFig.

1
Fig.

5

2.2 HUIDIGE SITUATIE BIOMASSA 
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2.3 ANALYSE HUIDIG SYSTEEM

Hardware

Incidenten

 • Veel onbekendheid toepassing afvalkunststof 
in (nieuwe/bestaande) toepassingen “afval = 
kwalitatief laagwaardig = vies”

 • Lekkage van 35% kunststofverpakkingen

Patronen

 • Aanbod kwalitatief hoogwaardig gerecyclede 
en biobased (afbreekbaar en niet-afbreekbaar) 
kunststoffen blijft achter bij de vraag

Systeem

 • Ontbreken of kleinschalig logistieke 
systemen (inzameling) en grootschalige 
recyclinginfrastructuur om kwalitatief 
hoogwaardig aanbod te genereren.

 • Technologische en biologische kringloop niet 
gescheiden

 • Kunststoffen niet ontworpen voor hoogwaardige 
hergebruik, recycling en toegevoegde waarde in 
applicaties

 • Business case/verdien model kunststofrecycling 
niet levensvatbaar (o.a. door prijs virgin vs 
recyclaat)

Mentale Model

 • Proof of concept nodig v.u. applicaties en 
business cases om perceptie te veranderen

Software

Incidenten

 • Veel maatschappelijk aandacht voor plastic 
soup, gebruik plastic verpakkingsmateriaal, 
schrikbeelden

 • Gebrek aan inzicht regionale kunststoffen 
ecosysteem

Patronen

 • Veel cleanups, acties tegen grotere brands, anti-
plastic mind-set

 • Verwarring en behoefte bij burger t.a.v. scheiden 
afvalstromen

 • Vraag kunststoffen blijft toenemen

Systeem

 • Afvalbeleid wordt gemeentelijk bepaald en niet 
landelijk

 • Europese wetgeving leidt tot verhoogde vraag 
gerecycled content en ontwikkelen alternatieven

 • Producenten niet volledig verantwoordelijk over 
ketenimpact

 • REACH en einde-afval status belemmerd 
toepassing gerecycled content in producten

Mentale Model

 • Een bewustwordingsshift is gaande

 • Gevoel van overmacht door omvang problematiek

Incidenten

Doel

Wat gebeurt er?

Patronen
Welke trends zie je?

Systeem
Welke krachten / invloeden
dragen bij aan de patronen?

Mentaal model
Wat in het denken laat

toe dat dit blijft gebeuren? LEGENDA

Patronen Systeem Mentaal model

Het ijsbergmodel voor systeemdenken.Fig.

1
Fig.

6
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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

 • Composteerdersproject; hoge compostgiften*

 • Duurzaam beheer openbaar groen*

 • Biomassa experimenteer ruimte* (Icoonproject 
Biomassa)

*Focus op kantelpunt wet en regelgeving  in nieuwe 
waardeketens  (a, jaarplan 2019) en daardoor 
stimuleren van samenwerking in de regio (d, jaarplan 
2019).

Betrekken leden

 • Diepteanalyse à maximaal gebruiken en delen 
resultaten naar leden

 • Oprichten communities op practices bijv. omtrent 
wet- en regelgeving

Events 2020

 • Groen chemie expo NNL

BIOSINTRUM ALS 
BIOMASSA HUB

Duurzaam beheer 
openbaar groen

Composteerders-
Project

Biomassa van het 
erf terug naar de 

landbouw

ICOON: biomassa 
experimenteer 

ruimte 
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RONDETAFELS
DUURZAAM BEHEER 
OPENBAAR GROEN

OPENING 
BIOSINTRUM

RONDETAFELS EN 
PROJECT
HOGE COMPOSTGIFTEN

PROJECT: SLUITEN 
MENSELIJKE 
NUTRIËNTKRINGLOPEN

ORGANISATIE CIRCULAIR 
CAFE: BIONISCHE VROUW

Projecten biomassa 2019.Fig.

1
Fig.

7
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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.

ENERGYBrandstof, 
Elektriciteit Warmte

CHEMIE EN 
MATERIALEN

Hoogwaardige materialen, Vergisting 
Commodity chemicalien, Bemestingspro-

ducten, Bulk chemicalien 

Voeding Veevoeder VOEDING 

Farmaacie Fijnchemicallen GEZONDHEID EN 
LIFE STYLE

Volum
e

To
eg

ev
oe

gd
e 

wa
ar

de

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.

1
Fig.

8
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4.1 KANTELPUNTEN VOOR CIRCULAIRE 
ECONOMIE IN DE BIOMASSAKETEN

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

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

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 

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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WAT WANNEER MET WIE HOE

5.2 AANPAK IMPLEMENTATIE
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