Aftrapbijeenkomst Green Deal
Stimuleren van biobased producten voor de openbare ruimte d.d. 28-6-2016
Verslag bijeenkomst 28 juni 2016 in Bergen op Zoom
Verslag bijeenkomst 28 juni 2016 op het oude Stadhuis van de Gemeente Bergen op Zoom.
Aanwezig: Peter Berben (Gem. Bergen op Zoom), Hans van de Wetering (CoeBBE), Ralph
Simons (CoeBBE), Bert van Vuuren (Natural Plastics), Carla Dekker (PIANOO / RVO), Vincent
van Rijsewijk (PEP)
1. Ervaringen Bergen op Zoom

Peter Berben vertelt over de ervaringen van Bergen op Zoom met biobased. Er zijn een
aantal trajecten gerealiseerd en er wordt continu gekeken binnen de gemeente waar
mogelijkheden liggen. Concrete voorbeelden zijn Gebouw T en het Natuurpodium waar
biobased een prominente rol speelt. Maar ook de bewustwording binnen de gehele
organisatie en de Green Chemistry Campus. Daarnaast wordt op dit moment de vernieuwing
van het Anton van Duijnkerkenpark en de Noordsingel voorbereid. Biobased speelt daar een
prominente rol in. Idem voor het Innovatiecentrum dat op dit moment ontwikkeld wordt,
hierin staat de circulaire en biobased economie centraal.
2. Wat is er opgehaald tot op heden?

Het sluiten van deze Green Deal heeft al een en ander in beweging gezet. Tal van initiatieven
zijn zichtbaar geworden en hebben zich met interesse gemeld. Concrete voorbeelden
hiervan zijn:
-Gemeente Tilburg wil met het groen op haar bedrijventerreinen aan de slag
-Gemeente Breda wil iets, maar heeft nog geen helder beeld ontwikkeld
-Waterschap De Dommel heeft interesse getoond om ‘iets’ te gaan doen
-Provincie Brabant zoekt 50 hectare voor de teelt van Olifantsgras als grondstof voor
biobased materialen
-Stelling 2.0 in Amsterdam wil aanhaken
-De High Tech Campus in Eindhoven wil aanhaken
-De Provincie Brabant heeft deze Green Deal opgenomen in haar Provinciaal Milieu- en
Waterplan.
-Rijkswaterstaat heeft weliswaar niet mee getekend, maar wil zeer nadrukkelijk aangehaakt
blijven
-Vanuit RVO en PIANOO ligt er het aanbod om kennis te nemen van de geleerde lessen uit
andere Green Deals
Conclusie: in korte tijd is er al behoorlijk wat los gekomen in het veld. De voedingsbodem
om van deze Green Deal een succes te maken is daarmee vruchtbaar.

3. Wat brengt en haalt iedere partij in deze Green Deal?
• Gemeente Bergen op Zoom:

Biedt een positieve grondhouding t.o.v. de biobased / circulaire economie
Biedt plaatsen en ruimte om te experimenteren en initiatieven te ontplooien.
Biedt leer- en ervaringsruimte bij de invoering van de biobased economy
Haalt lessen en ervaringen van anderen op die ze graag wil benutten om zelf te verbeteren
•

CoeBBE

Biedt kennis, ontwikkelwerkplaatsen (applicatiecentra), onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten
Biedt voeding voor deelnemers (kennis, visies en inzichten)
Biedt een biobased collectie
Biedt platfoms om die (nieuwe) kennis te delen.
Haalt graag nieuwe kennis op uit de praktijk
•

Natural Plastics

Biedt kennis op het gebied van praktische toepassing van biobased materialen
Biedt een uitgebreid netwerk binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven inzake biobased
economy
Biedt kennis over gedragsbeïnvloeding
Biedt een breed scala aan praktisch toepasbare producten
Haalt nieuwe kennis, netwerk en toepassingen op
Haalt bevrediging uit het realiseren van duurzame initiatieven zoals deze.
•

PIANOO

Biedt faciliteiten voor voorlichting en training van inkopers
Biedt faciliteiten voor marktconsultaties
Biedt een platform om ervaringen te delen
Haalt graag goede praktijkvoorbeelden op om te delen
•

PEP Business Creators

Biedt ervaring en kennis van transformatieprocessen
Biedt kennis en netwerk binnen de biobased economie
Biedt een uitgebreid PR en communicatie netwerk
Biedt het vermogen om organisatie en mensen met elkaar te verbinden en samen te laten
werken
Biedt de mogelijkheid om deze Green Deal te organiseren en anderen te stimuleren aan te
haken
Haalt nieuwe kennis, netwerk en toepassingen op
Haalt bevrediging uit het realiseren van duurzame initiatieven zoals deze.
•

Dolmans Landscaping (niet aanwezig, maar vooraf doorgegeven)

Biedt praktische pilotprojecten waar experimenten uitgevoerd kunnen worden
Biedt een professionele omgeving in om biobased experimenten te toetsen
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Biedt expertise in over de aanleg en het beheer van de openbare ruimte
Haalt nieuwe kennis, netwerk en toepassingen op
Haalt bevrediging uit het realiseren van duurzame initiatieven zoals deze.
•

Provincie Brabant (niet aanwezig, maar vooraf doorgegeven)

Biedt een stimulerend kader voor duurzame ontwikkelingen
Haalt dankzij deze Green Deal beleidsdoelstellingen
4. Korte termijn acties

•

•

De rol van de provincie is een cruciale in deze. Vincent gaat bij Eward Heijmans na
wat de status is en welke rol de provincie concreet kan vervullen (zie memo Stand
van zaken Green Deal en de rol van de Provincie Noord-Brabant hierin).
Gemeente Tilburg wil een concreet project ontwikkelen aan de Jules Verneweg.
Hiervoor is een projectgroep in oprichting waarin Mart (als groenaannemer) en
Vincent (als projectleider) zit.

5. Vervolgafspraken
• Het toetreden van nieuwe partijen tot deze Green Deal is mogelijk. Dat kan heel eenvoudig
door nieuwe initiatieven te ondersteunen vanuit deze Green Deal (zie punt 2 Wat is er
opgehaald tot op heden?). De ondertekenaars vormen echter een kernteam, waardoor het
beheersbaar blijft.
• Vincent wordt aangesteld als projectleider om deze Green Deal verder uitvoer te geven.

We bedanken Peter hartelijk voor de prachtige gastvrije ontvangst en de lekkere lunch!
Sluiting
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