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Green Deal Alternatieve Grondstoffen voor 
Papierproductie

Betrokken partijen
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 - Koninklijke VNP, mede namens Eska Graphic Board, Papierfabriek Schut en Smurfit Kappa

Beschrijving initiatief
De papier- en kartonindustrie streeft ernaar een significant deel van haar houtgebaseerde grondstoffen te 
vervangen door alternatieve nieuwe grondstoffen, veelal geproduceerd uit reststromen van vaak lokale 
ketens. Zij doet dit omdat er verwacht wordt dat door sterke groei van de biobased economy de vraag naar 
houtgebaseerde grondstoffen heel sterk zal groeien, waardoor de leveringszekerheid in gevaar kan komen. 
De 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 een positieve bijdrage omdat dit het laagwaardig toepassen van (nog bruikbare) 
grondstoffen’ voorkomt.
Met deze nieuwe grondstoffen worden proeven en experimenten uitgevoerd. Dit zal moeten gebeuren 
binnen de huidige vergunningen of deze zullen moeten worden aangepast. Gezamenlijk, met 
vergunningverlenende instanties, zal gezocht worden naar het zo goed mogelijk benutten van de 
mogelijkheden. Zo nodig zullen die mogelijkheden zo efficiënt mogelijk worden gecreëerd. Ook moeten in 
de experimenten gegevens worden gegenereerd die bij grootschaliger omzetting kunnen worden gebruikt 
bij vergunningwijzigingen.

Doel van de Green Deal is om samen met de Rijksoverheid ruimte te creëren om proeven te doen op 
industriële schaal.
Thema: grondstoffen

Resultaten
Resultaat van de Green Deal is de realisatie van pilots met alternatieve grondstoffen op basis van 
experimenteerruimte binnen een vigerende milieuvergunning. Dit moet de ontwikkeling van innovatieve 
initiatieven ondersteunen. 
Einddatum: 1 juli 2014

Inzet en acties partijen
De partners voeren proeven uit op basis van concrete cases bij de fabrieken van Eska Graphic Board, 
Papierfabriek Schut en Smurfit Kappa. Zij verlenen alle medewerking bij het aanleveren van data, 
formulieren en feiten om de knelpunten te verhelderen. Waar nodig en mogelijk gebeurt dit in 
samenwerking met de leveranciers van de alternatieve grondstoffen.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid zal zich inzetten om in samenwerking met de Koninklijke VNP en het bevoegd gezag 
passende randvoorwaarden te creëren om industriële experimenten met nieuwe grondstoffen (uit 
reststromen) toe te staan voor de duur van het beoogde experiment.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal 


