Radiocolumn Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër, augustus 2017

BioCan(n)Do!
Er worden steeds meer bioplastics en materialen voor de bouw gemaakt, die minder milieubelastend
zijn, omdat er geen fossiele grondstoffen, zoals aardolie of aardgas, voor worden gebruikt. Binnen de
klimaatafspraken van Parijs moeten we op zoek naar een andere aanpak. Onze aarde minder
uitputten door gebruik van plantaardig materiaal, dat volop voor handen is. Met meer kansen voor
boeren en tuinders. Onze chemiebedrijven draaien nog op fossiel; dat zal echt anders moeten.
Waar gaat het zoal om? Nou, hiervan geef ik u een indruk van vrijdag 31 augustus tot en met zondag
10 september tijdens de expositie LandArt Diessen 2017. In het paviljoen aan de Molenstraat 17a in
Diessen treft u zo’n honderd biogebaseerde producten aan. Om u een idee te geven: een fruitschaal
uit olifantengras, een bamboe shirt, speelgoed uit mais, kurk van stro, bestek uit bioplastics,
composietsteen voor bijvoorbeeld vensterbanken of dorpels, de katoenen fairtrade tas, ecologische
WC reiniger. Maar ook grote gebruiksvoorwerpen zoals een zitbank gemaakt van gras. En de
Technische Universiteit Eindhoven staat er met Lina, hun primeur, een auto gemaakt van
biogebaseerde materialen. Ook kunt u zien, hoe van aardappels bioplastic wordt gemaakt. U wordt
uitgenodigd ter plekke zelf aan de slag te gaan.
Brabant heeft zich in Brussel gemeld als voorbeeldregio, de BioBased Delta. Hierin werken landbouw,
chemie en de provincie samen met Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. Vanuit Brussel geven we
steun aan bedrijven die van bio-producten een winstgevende business willen maken. Ook helpen wij
initiatiefnemers door een deel van het bedrijfsrisico op ons te nemen. In het Europees Parlement heb
ik de onderhandelingen hiervoor gevoerd; tot 2020 is 1 miljard Euro vrijgemaakt. Zowaar een sterk
punt voor de EU. Want het kan anders!
De provincie Brabant heeft samen met Avans Hogeschool ingetekend op dit EU programma. Zij
werken nu aan het Europees project ‘BioCannDo’. We kunnen het! Hierin krijgt de promotie van bioproducten een push. Want het ontbreekt ons aan bekendheid bij het brede publiek. Waar kunnen we
deze producten kopen? De Brabantse aanpak, met Avans Hogeschool en de gemeente Bergen op
Zoom als voortrekkers, wordt in de komende jaren in geheel Europa uitgerold. Regio’s uit Polen,
Slovenië, Roemenie en Frankrijk tekenen er op in; collega’s uit deze landen komen poolshoogte
nemen in Diessen.
Negen Europarlementariërs hebben de handen ineen geslagen. In het initiatief ‘Let the Stars Shine’
nodigen we de beste initiatieven uit voor een tentoonstelling in Brussel. Elke Europarlementariër zet
voorbeelden uit het eigen land in de spotlight. Zo zal ik de beste initiatieven uit Nederland selecteren
en in juni 2018 in Brussel tonen. We bieden deze voorlopers een Europees decor, laten hen als
sterren fonkelen. Het doet mij goed dat Wim van De Donk, Brabants Commissaris van de Koning
bereid is zijn visie geeft bij de start van de expositie.
Het wordt de hoogste tijd dat de overheid bij aanbestedingen en eigen aankopen het goede
voorbeeld geeft. Niet alleen met Avans Hogeschool, die de professionals van de toekomst opleidt,
maar ook met de bedrijven die de producten maken. Ik ben trots op Millvision uit Raamsdonk dat
materialen voor de tuinbouw maakt, die geheel afbreekbaar zijn. Hun Bio-pot dient als meststof voor
de plant; niks geen plastic restanten. Duracover in Raamsdonk maakt bodembedekkend doek dat

onkruid tegengaat, gemaakt uit polymelkzuur. Gebruiksvriendelijk en met een lange levensduur. Of
Bato Plastics uit Zevenbergen dat uit suikerriet bekers maakt. Al jaren volg ik Rodenburg Biopolymers
uit Oosterhout, dat aardappelzetmeel en kokostouw gebruikt voor de vorming van mosselbanken in
de Waddenzee. Of de grote fabriek voor bioflessen van Avantium, die in Antwerpen wordt gebouwd.
Coca Cola gaat de flessen afnemen. Het is hier Europa dat vooroploopt. Brabants voorbeeld, met een
grote rol voor boeren en tuinders, doet goed volgen, zo is mijn stelling. Daarom ben ik niet alleen
actief in het Europees Parlement, maar ga ik deze aanpak met de bedrijven ook elders promoten.
Laat de sterren fonkelen: ‘Let the Stars Shine!’ Omdat het bio based kan: BioCan(n)Do!
Komt u ook? Kijk voor meer informatie op mijn website www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank u wel.
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