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B-81
Green Deal: Alternatieve grondstoffen voor de productie 
van papier en karton

Partijen:
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelende in zijn hoedanigheid 
van bestuursorgaan, tezamen hierna te noemen: Rijksoverheid;

2. Koninklijke Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken (Koninklijke VNP) mede namens 
Eska Graphic Board, Papierfabriek Schut en Smurfit Kappa, te dezen vertegenwoordigd door de 
directeur de heer ir. G.J. Koopman MCM, hierna te noemen: Koninklijke VNP. 

Algemene overwegingen:
Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de 
maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de 
Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van onze economie te 
versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is in Nederland op 
andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit, ondernemerschap 
en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.

Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties 
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt de 
maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een verdere 
verduurzaming.

In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat de 
initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven kunnen 
vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging 
zetten.

De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van de 
beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en kunnen 
uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere termijn voor het 
bedrijfsleven. De resultaten van een Green Deal kunnen daarna toepasselijk zijn op andere, vergelijkbare 
projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar specifieke 
ondersteuning vanuit de rijksoverheid tegenover staat.

Specifieke overwegingen:
De Koninklijke VNP heeft vanuit het Biorefinery Programma van de Energietransitie Papierketen belangrijke 
stappen gezet richting een efficiëntere benutting van grondstoffen en reststromen. Kansrijke 
mogelijkheden liggen op het gebied van het vervangen van huidige grondstoffen door ‘alternatieve 
biobased grondstoffen’  gebaseerd op industriële reststromen die geschikte vezels bevatten voor de papier- 
en kartonproductie. 

De groeiende Biobased Economy verhoogt de interesse voor biobased grondstoffen, waardoor deze 
schaarser worden. Ook het toenemende mondiale gebruik van gerecycled papier zorgt ervoor dat een deel 
hiervan  wordt geëxporteerd, waardoor in Nederland een toenemende schaarste ontstaat van geschikt oud 
papier. 
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Ten behoeve van haar voortbestaan heeft de Nederlandse papier- en kartonindustrie (omzet:  2,7 miljard €, 
productie: 3 Mton) dan ook behoefte aan nieuwe stromen vezelhoudende biobased materiaal. De leden van 
de Koninklijke VNP beogen een significant deel van de hout- en oud papiergebaseerde grondstoffen te 
vervangen door alternatieven, veelal geproduceerd uit reststromen van vaak lokale ketens. Beoogde 
vervangingspercentages (gebaseerd op beschikbaar volume, prijs en technische eigenschappen) variëren 
van 5 tot 20%. Daarnaast vormt het inzetten van reststromen uit de eigen branche of andere industrieën op 
al deze aspecten een positieve bijdrage door het voorkomen van “storten van (nog bruikbare) grondstoffen”.

Veel nieuwe grondstoffen zijn geclassificeerd als afvalstromen. Om de nieuwe grondstoffen in te mogen 
zetten, is een inschatting nodig van de milieueffecten van de inzet van de nieuwe grondstoffen op het 
proces en de omgeving. Op praktijkschaal zijn pilots en machineproeven noodzakelijk om na te gaan of een 
alternatieve grondstof interessant en haalbaar is en welke milieueffecten optreden. Hiervoor is vaak enkele 
tonnen materiaal benodigd. 

Er is een vergunning nodig voor het uitvoeren van deze proeven en experimenten. Ook is vervoer van de 
beoogde reststoffen naar een locatie niet toegestaan zonder vergunning.  Omdat het voor de betreffende 
locaties nieuwe grondstoffen zijn, zijn de milieueffecten van tevoren onbekend of moeilijk in te schatten en 
is vergunningverlening dan ook moeizaam of komt niet tot stand. Bovendien moet voor elke proef een 
nieuwe vergunning worden aangevraagd. 
Het moeten aanvragen van vergunning voor elke proef maakt innovatie zeer kostbaar en tijdrovend. Dit 
wordt als een belemmering ervaren voor de gewenste ontwikkeling naar een meer grondstof efficiënte 
papierindustrie.

Doel is om samen met de overheid ruimte te creëren voor het doen van proeven met potentiële nieuwe 
grondstoffen op industriële schaal, voorafgaand aan definitieve vergunning voor een toepassing. Hierbij zal 
de papier- en kartonindustrie zich inzetten voor milieuverantwoorde inzet -  het bewijs leveren – en 
daarmee de Biobased Economy een impuls geven.

Deze Green Deal zal worden uitgevoerd op basis van concrete cases bij de fabrieken van Eska Graphic Board 
(Groningen), Papierfabriek Schut (Gelderland) en Smurfit Kappa (Groningen). Deze Green Deal is dan ook 
een samenwerking tussen papier- en kartonfabrieken enerzijds en de overheid anderzijds. 
Overige partijen zijn de potentiële leveranciers van alternatieve grondstoffen en provincies als bevoegd 
gezag voor vergunningen en handhaving.
 
Doelstelling van de Green Deal is samengevat: het kunnen uitvoeren van industriële pilots met alternatieve 
grondstoffen voor de productie van papier en karton, op basis van tijdelijke, soepele, snelle 
vergunningstrajecten om ontwikkeling binnen innovatieve initiatieven te ondersteunen. 
 
Partijen spreken het volgende met elkaar af:
Prestatie Koninklijke VNP
De Koninklijke VNP neemt zich voor, mede namens haar leden Smurfit Kappa, Eska Graphic Board en 
Papierfabriek Schut, gedurende de looptijd van de Green Deal meerdere industriële proeven uit te voeren 
met ‘alternatieve grondstoffen’ ten behoeve van de technisch-economische evaluatie. Deze industriële 
proeven, zogeheten machineproeven, moeten uitwijzen of inzet van de betreffende grondstoffen inderdaad 
rendabel is alsook milieutechnisch voordeel oplevert. De aan deze Green Deal deelnemende papier- en 
kartonfabrieken zullen uiterlijk 1 juli 2014 bij elk van deze fabrieken minstens één businesscase 
daadwerkelijk implementeren, en zullen daartoe de benodigde vergunningen aanvragen.

De aan deze Green Deal deelnemende papier- en kartonfabrieken zullen zich volledig inzetten voor 
realisatie van het initiatief en zullen alle medewerking verlenen met betrekking tot het aanleveren van data, 
formulieren, feiten en andere informatie die noodzakelijk is om deze Green Deal succesvol te realiseren. 
Waar nodig en mogelijk in samenwerking met de leveranciers van de alternatieve grondstoffen.
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Binnen de Nederlandse papier- en kartonindustrie zijn vrijwel alle bedrijven (22 productielocaties) actief om 
(meerdere) alternatieve grondstoffen te analyseren op geschiktheid voor de papierproductie. De 
Koninklijke VNP zal zich inzetten om de ervaringen opgedaan in deze Green Deal bij de deelnemende 
papier- en kartonfabrieken te vertalen en communiceren naar de andere leden.

Prestatie Rijksoverheid
De Rijksoverheid zal zich inzetten voor het in samenwerking met de Koninklijke VNP en het bevoegd gezag, 
opstellen van de passende randvoorwaarden om industriële experimenten met nieuwe grondstoffen uit 
reststromen toe te staan voor de duur van het beoogde experiment alvorens de formele aanpassing van de 
milieuvergunning toegesneden op deze grondstoffen is doorlopen.

De Rijksoverheid zal zich inzetten om te komen tot een zo eenvoudig mogelijke procedure en  
werkafspraken voor het doen van de beoogde proeven, gericht op een zo optimaal mogelijke inpassing van 
de beoogde proeven binnen de geldende milieuvergunning.

Slotbepalingen:
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met 2015.  
Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. 

Partijen komen overeen dat deze Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

Deze Green Deal wordt openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant waardoor andere Partijen 
daarvan kennis kunnen nemen, zodat navolging van deze Green Deal wordt bevorderd. 

Partijen zullen elkaar onverwijld inlichten indien bij de uitvoering blijkt dat er zich omstandigheden 
voordoen die het realiseren van het Green Deal initiatief in de weg kunnen staan. Alsdan zullen Partijen 
nader overleggen over de verdere invulling van het Green Deal initiatief.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op

Minister van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

......................................................................
J.J. Atsma

Koninklijke VNP

......................................................................
Ir. G.J. Koopman MCM


