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In de biobased economy nemen hernieuwbare groene grondstoffen de rol van 
eindige fossiele grondstoffen over. De biobased economy verbindt de topsectoren 
agro, food, chemie en high tech met elkaar. Kennis moet omgezet worden in 
commercieel aantrekkelijke producten die op grote schaal geproduceerd kunnen 
worden. Samen met kennispartners, bedrijfsleven en ontwikkelbedrijven heeft de 
provincie kansrijke (nieuwe) ketens, clusters en locaties geïdentificeerd waarmee 
Brabant concurrerend kan zijn. Bovendien draagt werken in een biobased economy 
bij aan het terugdringen van broeikasgassen. In Zuidwest Nederland wordt intensief 
samengewerkt met Zuid-Holland en Zeeland binnen het cluster Biobased Delta.
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Hoe?
Verleiden van internationale bedrijven en kennisinstellingen 
om zicht te vestigen in West-Brabant door:
•  Biobased Delta: Sterke triple helix organisatiestructuur 

waar het bedrijfsleven leidend is. Uitvoeren acquisitie- en 
internationaliseringsagenda. Ondersteuning van Business 
development met de ontwikkelbedrijven BOM, REWIN, 
Impuls Zeeland en IQ. 

•  Green Chemistry Campus (GCC) in Bergen op Zoom 
met unieke vestigings- en onderzoeksfaciliteiten.  

Door de aanwezigheid van kennispartners (TNO-VITO) 
wordt gefocust op de ontwikkeling van groene 
bouwstenen voor de chemie. Dit is de uitgangsbasis voor 
EU-programma’s zoals ‘BIORIZON’ van TNO en VITO.

•  Versterken van unieke mondiale grondstoffenpositie op 
gebied van suikers voor chemie.

•  Sugar Delta programma: verbinden van agro-
suikerindustrie met de chemische industrie. 

•  Nieuw Prinsenland: onder meer acquisitie van bedrijven 
in suikerverwaarding. 

• Moerdijk: Uitbouwen van het pyrolyse cluster. 

Rol provincie
•  Kan als onafhankelijke betrokkene  

‘boven de partijen staan’. 
•  Werkt samen met bedrijfsleven, onderwijs, 

kennisinstellingen en andere overheden.
•  Verbindt partijen (in ketens, tussen sectoren,  

rondom locaties). Ook buiten de regio.
• Boort kennis en nieuwe technologieën aan
•  Investeert in interessante ontwikkelingen zodat  

ze worden versterkt en versneld.

Opgave 

• Behoud en creëren van werkgelegenheid 
•  Versterken van de concurrentiekracht van de  

agrofoodsector 
•  Economische structuurversterking in Zuid-West 

Nederland
• Verduurzamen van de chemische industrie 
• Het circulair maken van de Brabantse economie 
• Wereldmarktleider worden in suikerchemie

 

100+
samenwerkende bedrijven in 

Biobased Delta

Streven naar 

355
nieuwe arbeidsplaatsen op de Green 

Chemistry Campus in 2020

Streven naar 

2.500
nieuwe arbeidsplaatsen voor de 

Biobased Delta in 2020




