
Stichting Biobased Delta Zuid-Holland 
by e-mail: rop.zoetmeyer@biobaseddeltazh.nl 

Leiden: 4 september 2015 
Kenmerl<: UIT-15-09774 

In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Rijn, Hillegom, 

Kaag en Braassem, Katwijk, 

Lelden, Leiderdorp, Lisse, 

Nleu1'1koop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Teyllngen, Voorschoten en 

Zoeterwoude. 

Contact: J.M. Ververs 
Telefoon: (071) 523 90 78 
E-mail: jververs@hollandrijnland.net 
Bijlage: 1 

Onderwerp: Letter of Support vanuit Holland Rijnland voor het thema Hoogwaardige 
Inhoudsstoffen uit de Tuinbouw 

Geachte heer Zoetemeyer, 

De Provincie Zuid -Holland heeft een subsidierege ling netwerken topsectoren Zu id- Holland 
ingesteld. De Stichting Biobased Delta Zuid-Holland (verder: BBDZH) Is voornemens·een 
voorstel in te dienen voor deze subsidieregeling. In dit projectvoorstel staat de uitwerking van 
de samenwerking tussen de overheid, Greenports, kennisinstellingen en gerelateerde 
ondernemers rondom het thema Hoogwaardige Inhoudsstoffen uit de Tuinbouw teneinde de 
biobased economy In Zuid-Holland tot een significante sector uit te bouwen. 

De reg io Holland Rijnland zet in op een biobased economy via het programma Holland Rijnland 
Biobased. Met het Bio Science Park, de Greenports, kennisinstellingen, agrariërs en bedrijfsleven 
in het Groene Hart zijn binnen de veertien gemeenten in deze regio alle bouwstenen aanwezig 
voor een bloeiende biobased economy. Vooral met betrekking tot de hoogwaardige toepassingen 
van biomassa heeft Holland Rijnland een unieke positie. 
Met deze bouwstenen wil Holland Rijnland koploper zijn in de transitie van een economie 
gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een duurzame biobased economy. Een economie waarin 
wordt Ingezet op het beter benutten van biomassa, het verantwoord en optimaal gebruik van 
ecosystemen en de synergie van de rijkelijk aanwezige kennis en ondernemingskwaliteiten in de 
regio. Een biobased economy wordt gedragen door ondernemers, onderwijs en overheid, die 
hun krachten bundelen en kennis delen. Het programma Holland Rijnland biobased brengt 
partijen bij elkaar, ondersteunt partijen In de moeilijke fase van kennis naar markttoepassingen 
en kent de juiste weg bij het Inspe len op be leidsmatige kansen bij de provincie, het Rijk of 
Brussel. 

Het is tijd om de krachten te bundelen om de productieschaal te vergroten opdat de verwerking 
van biomassa kosten efficiënt wordt en om een sterke positie te verwerven als afnemer van 
biomassa v ia eigen bodem of via import. Samenwerking rondom het kunnen benutten en 
vermarkten van inhoudssteffen leidt tot versterking in de keten en meer kansrijke businesscases 
per bedrijf. 
Vanwege de aanwezigheid van drie (vier, inclusief Aalsmeer) Greenports, inclusief een ruime 
vertegenwoordiging van de gerelateerde industrie en aanwezigheid van kennisinstituten, is de 
provincie Zuid- Holland uitermate geschikt om gezamenlijk vernieuwende initiatieven op te 
zetten en daarmee een cruciale stap te zetten richting implementatie van de biobased economy. 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
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Holland Rijnland ondersteunt het projectvoorstel, dat in overleg met de Greenports, I<CP en 
InnovationQuarter nader ingevuld wordt en is bereid om hiervoor maximaal 200 uur per jaar 
aan ambtelijke ondersteuning bij te dragen voor een periode van 3 jaar onder voorwaarde dat 
de bovengenoemde subsidie wordt toegekend. 

Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
namens deze, 
de plaatsvervangend secretaris, 
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