
Ambitie Project BBB
Beter Benutten Biomasa door (CMC) composteren

project Friesland (+Gr + Dr)



(oud) Provincie Fryslan (Truus van Steenbruggen)

GO indienen projectplan! 

� Realiseren met agrarische ondernemers
� Schep moet de grond in, niet alleen op papier maar ook

laten zien
� Kennis opdoen, bijvoorbeeld mbt bedrijfseconomisch

perspectief
� Kennis verspreiden
� Samen met Groningen
� Kijken naar andere belanghebbers/financiers



Provincie Fryslan, Drenthe en Groningen

Ambitie: gezamenljk BBB project!
FR, GR, DR 

Verdere condities gelijk:

� Realiseren met agrarische ondernemers en loonwerkers

� In samenwerkingsverbanden met gemeentes

‘centraal faciliteren’ vanuit 

� Kennisontwikkeling + verspreiding

� Coördinatie en ondersteuning van alle lokale initiatieven
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BBB: kennisnetwerk met centrale ondersteuning
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BBB project

Pilots verbinden
Gezamenlijk verkennen

Soms uitzetten onderzoek
Samen optrekken, leren

en ontwikkelen



Organisatie rond BBB (kennisnetwerk)
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Aanpak: Piloten met  min 3 of 4 agr. 

groenstations

Beoogd resultaat na 2 jaar: 
� Minstens 3 operationele groenstations
� Goed beeld of plan van operationalisering op grote(re) schaal

� Kennis van agr. Groenstations bij vele anderen

� Koppeling gemeente en boere(n)/loonwerker

� Pilot is nodig voor (experimenteer) ruimte voor de vragen rond economisch
perspectief en duurzaamheid en rond wet en regelgeving

Voorbeeld pilot Achtkarspelen (Wytse de Vries)

� gemeente levert groenmateriaal 150 m3 per ronde; 2 of 3 rondes

� Wytse: kijken naar aanbod, kwaliteit materiaal, verwerking
� Gemeente: logistiek, economie, duurzaamheid, aanbod materiaal, investeringen 



Wat en hoe doet BBB dat?

Zorgen dat (niet altijd ‘voor’) 
1. de pilots er komen
2. kennis tussen pilots wordt gedeeld/uitgewisseld
3. generieke kennisvragen centraal worden opgepakt

� technische en economische haalbaarheid c.q wins

� logistieke/transport wijzigingen
� bodemverbetering?

� over aanbod materiaal, kwaliteit

� langere termijnperspectief

Dit door (binnen projectbudget, daar waar er samenhangend belang is)

� Pilots verbinden en coördineren

� Gezamenlijk verkennen
� Soms uitzetten onderzoek

� Samen optrekken, leren en ontwikkelen



Gemeente brengt in
� menskracht

lokale activiteiten

gezamenlijke bijeenkomsten

� kosten/investeringen (in pilot waarschijnlijk nog beperkt)
� transport van groenmateriaal
� beeld welk materiaal (+kwaliteit+plaats) beschikbaar is 
� portemonnee en duurzaamheid… Wat levert het op?
� kennis lokale toepassing wet en regelgeving, vergunningen
� signalering knelpunten uitvoering wet en regelgeving bij opschaling

Dus ook:
� zelf intern organiseren coördinatie van pilot
� kennis uit centrale project binnen gemeente vertalen



Agrarisch ondernemer/loonwerker 

� verwerkingscapaciteit
� inzet mankracht
� kijken naar kwaliteit materiaal
� idem toepassing als grondverbeteraar economie
� andere erfzaken, verharding, transportbewegingen
� anderen enthousiasmeren, kennis verspreiden

Inzet studenten .. ?



Nu verder

© Wageningen UR

• Betrekken 3 provincies, opzetten project
Gemeentelijke initiatieven (pilots)


