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C-199
Green Deal Stimuleren van biobased producten voor 
de openbare ruimte
Betrokken partijen
 - Provincie Noord-Brabant
 - Gemeente Bergen op Zoom
 - Centre of Expertise Biobased Economy
 - Dolmans Landscaping Group
 - PEP Business 
 - Rijksoverheid
 - Natural plastics

Beschrijving initiatief
Overheden staan positief tegenover het gebruik van biobased materialen, maar in de praktijk blijkt dat zij 
toch niet vaak overgaan tot aanschaf. Dat komt onder andere doordat zij zich onvoldoende bewust zijn van de 
‘biobased economie’, niet weten wat er op de markt verkrijgbaar is of veronderstellen dat biobased materialen 
duur zijn. Doel van deze Green Deal is om de biobased economie te versnellen door gerichte toepassing van 
biobased producten in de openbare ruimte te bevorderen. Er is gekozen voor de openbare ruimte omdat 
overheden in dit domein veel impact hebben op de stimulering van de biobased economie en vanwege het 
relatief grote volume biobased producten die voorhanden zijn. 

Resultaten
Partijen willen:
-  kennis en voorlichting te geven over biobased economie en het gebruik van biobased producten en 
  materialen in de openbare ruimte;
-  ten minste vier pilotprojecten uitvoeren aan de hand van de methode ‘Magneet’ en de leerervaringen 
  vastleggen, borgen en vervolgens breed communiceren.
Einddatum: 31 maart 2019.

Inzet en acties partijen
-  De provincie Noord-Brabant onderzoekt welke projecten in aanmerking komen als pilotproject en wil 
  deze ondersteunen.
-  De gemeente Bergen op Zoom brengt haar leerervaringen rondom de integrale implementatie van 
  circulair en biobased beleid in én minimaal één pilotproject.
-  Het Innovatiecentrum Circulaire Economie is beschikbaar als experimenteer- en ontwikkelplek voor 
  pilotprojecten en deelnemers.
-  Het Centre of Expertise of Biobased Economy wil kennis, kunde, netwerk en de leerervaringen delen 
  met de aangesloten opleidingsinstituten.
-  Het Centre of Expertise of Biobased Economy documenteert en communiceert over de ontwikkelingen 
  en resultaten in deze Green Deal.
-  Dolmans Landscaping brengt minimaal twee lopende projecten in als pilotproject.
-  PEP Business Creators BV en Natural Plastics BV zullen ingebrachte pilotprojecten door de 
  deelnemende overheden begeleiden en faciliteren volgens de methode ‘Magneet’.
-  PEP Business Creators BV en Natural Plastics BV verzorgen de coördinatie van de pilotprojecten.



Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid brengt kennis van en ervaring met biobased inkopen in. Bijvoorbeeld de ervaring die 
  is opgedaan bij de aanpak Duurzaam Grond Weg en Waterbouw (GWW).
-  De Rijksoverheid biedt de expertise van PIANOo aan voor de praktische ondersteuning ten aanzien van 
  biobased inkopen bij de aanbestedingstrajecten.
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