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Brabant afvalvrij! 

Europa worstelt met de overstap naar de biogebaseerde economie. De Nederlandse 

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft vriend en vijand onlangs verrast door de voorstellen die in 

de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, terug te trekken. Dit voorstel voor de ‘Circulaire Economie’ met 

de verplichting van duurzame materialen was al in behandeling bij het Europees Parlement. Frans 

Timmermans heeft ook de taak de Europese wetgeving beter te maken. Minder regels van boven, 

meer resultaat. ‘Better regulation’ is dit in zijn portefeuille gaan heten. Er was veel heisa in milieu 

minnend Europa over het terugnemen van de voorstellen. Frans heeft de spanning weten op te 

voeren door aan te geven dat hij dit najaar met een beter voorstel komt.  

De milieubeweging hamert op strakke regels en de handhaving ervan. Het bedrijfsleven roept om 

meer ruimte om te ondernemen en belastingvoordelen voor wie nieuwe technieken toepast. Door 

de economische crisis is het moeilijk te investeren; banken zijn zeer terughoudend in het verlenen 

van krediet. Bedrijven die nieuwe technologie hebben ontwikkeld, kunnen hierdoor niet vooruit. De 

consument wil wel vooruit, maar heeft ook al jaren minder te besteden. Zie hier het dilemma. 

Er zijn volop lichtpuntjes. Eind juni heb ik in Brussel de ‘Roadmap naar een biotechnologiesector in 

Europa’ mogen ontvangen. Hierin geven bedrijven aan, wat er al kan en waar zij in de praktijk tegen 

aanlopen. Het was ook goed dat de Nederlandse Rabobank bij deze aanbieding aanwezig was en zich 

positief heeft opgesteld.  

In alle Europese landen wordt over deze ‘roadmap’ gesproken. Een economie waarin we alles 

hergebruiken en er werk van maken. Bovendien blijkt afvalverwerking prima samen te gaan met het 

opwekken van energie. Met de circulaire economie, waarin alles hergebruikt wordt en we werken 

met plantaardige basisstoffen, worden we minder afhankelijk zijn van aardolie of gas. We weten al 

lang dat bio-plastic uit planten net zo goed is als synthetische materialen uit fossiele bronnen. 

Helemaal geschikt voor hergebruik. Dit is ook goed voor de landbouw. We zien dat de teelt van vlas 

en hennep weer toeneemt en wordt ingezet voor allerlei duurzame toepassingen, zoals in de 

automobielindustrie.  

Wat is het antwoord op de impasse die in Brussel is ontstaan?  

Brabant afvalvrij! Te mooi om waar te zijn? Nee, we zijn al aardig op weg. Door afval gescheiden op 

te halen, te hergebruiken en er bruikbare reststoffen uit te halen. Uiteindelijk houden we zo geen 

rommel over, die we moeten storten of verbranden. We zijn al ver gevorderd. Zo bouwt Waterschap 

de Dommel in Tilburg een mineralenfabriek, een afvalzuivering die reststoffen uit water haalt. Ik 

ontvang de laatste tijd veel verzoeken voor de financiering van mestverwerking. Ook hier spreken we 

tegenwoordig liever van een mineralenfabriek.  

Er is behoefte aan regio’s in Europa die het voortouw nemen. Ik denk dat Brabant, samen met 

Limburg en Zeeland, een prima uitgangspositie heeft om uit te groeien tot dé voorbeeldregio. Met 

een sterke landbouw, een grote chemische sector en onze hoogwaardige technologie kunnen we 

hierin positie kiezen. Hier is sprake van een win-win optie. Ook een exportsector, als we erin slagen 

deze technologie elders in de wereld aan de man te brengen. 



Bent u geïnteresseerd in Brabant afvalvrij en wilt u mee op de biotour? Kom dan op 4 september 

naar mijn bijeenkomst ‘Drempels weg’. Hier laten we zien, hoe ver bedrijven zijn met de 

biogebaseerde economie. Rond de ‘roadmap’ houden we een drietal workshops; er zijn gasten uit 

diverse Europese landen. Bedrijfsleven, onderwijs en financiers betrekken we hierbij. Op naar een 

afvalvrij Europa, te beginnen in Brabant. 

Opgeven? Ga dan naar mijn website www.lambertvannistelrooij.nl. 

Ik dank u wel, 

Lambert van Nistelrooij 
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