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Persbericht

PLATFORM BIO-ECONOMIE (PBE) BREIDT BREDE CIRCULAR-
BIOECONOMIE STRATEGIE UIT

Platform Bio-Economie breidt haar strategische ambitie uit om het leidende 
samenwerkingsverband te worden op het gebied van de ontwikkeling van een duurzame, 
CO2 neutrale maatschappij waarin productieketens zo circulair en biobased mogelijk 
zijn. Daartoe neemt Jos Keurentjes met ruim 30 jaar ervaring in het ontwikkelen 
van technologie, business en beleid voor de circulariteit, innovatie en business in de 
chemische sector, per 1 februari 2022, de bestuurshamer van PBE over van Luuk van der 
Wielen, de huidige bestuursvoorzitter.

Jos Keurentjes geeft aan “We zullen in de komende decennia de stap moeten maken naar 
een grondstof- en energievoorziening zonder fossiele bronnen. De koolstofbron van de 
toekomst zal in belangrijke mate biobased zijn. We zullen gezamenlijk de hiervoor benodigde 
systeemtransformatie in gang moeten zetten.“

Tevens wordt Martijn Sinke benoemd tot Executive Director van PBE: “De ontwikkeling 
naar een duurzame, CO2 neutrale en circulaire economie is noodzakelijk en onvermijdelijk. 
Zowel vanuit de overheid, de wetenschap als het bedrijfsleven worden er al stappen gezet 
om de transitie mogelijk te maken. Ik kijk er naar uit om met het Platform Bio-Economie 
samenwerkingsverbanden te leggen tussen alle betrokken partijen en sectoren om de transitie 
van fossiel naar circulair & biobased in Nederland waar mogelijk te kunnen versnellen.“

Luuk van der Wielen zal de vormgeving van de academische kant van PBE voor zijn rekening 
nemen als Vice President Research Development & Innovation. ”Ik zie uit naar de samenwerking 
met Jos en Martijn.  Hiermee wordt het implementatie van PBE’s visie dat energetisch en niet-
energetisch gebruik van duurzame biogrondstoffen en andere renewables onmisbaar zijn in 
de transitie naar een betaalbare, betrouwbare, CO2-neutrale en circulaire economie verder 
versneld en verzwaard.”

Daarbij blijft de ontwikkeling van een concrete investeringsagenda centraal staan, geflankeerd 
door een kwantitatieve macro-economische en klimaat impactverkenning en een proactieve 
communicatie gericht op de ondersteuning van groen economisch herstel in Nederland nu de 
pandemie verder onder controle komt.
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Over PBE 
PBE is de Nederlandse organisatie die duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van 
biobased en circulaire grondstoffen in Nederland stimuleert binnen een adequaat en stabiel 
beleidskader. PBE vertegenwoordigt de industrie en andere belanghebbenden die actief zijn in de 
productie, handel en het gebruik van biobased grondstoffen voor de voedingsmiddelen-, chemie-, 
materialen-, energie-, transport-, bouwsector. 

Over Jos Keurentjes
Jos Keurentjes (1963) studeerde Milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit en promoveerde 
in 1991 cum laude als bioprocestechnoloog aan dezelfde universiteit. Na zijn promotie was hij 
werkzaam bij AkzoNobel Central Research en werd in 1997 benoemd als voltijds hoogleraar 
proces- en apparaatontwerp aan de TU Eindhoven. Na 10 jaar academisch onderzoek ging hij in 
2007 terug naar AkzoNobel als Executive Vice President voor Industrial Chemicals en vanaf 2012 
als Corporate Director Technology & Open Innovation. In 2014 werd hij benoemd in de Raad 
van Bestuur van TNO als Chief Scientific Officer. Sinds 2019 geeft hij leiding aan het Center for 
Energy Innovation van de Universiteit Twente. Daarnaast heeft Jos een aantal nevenfuncties in het 
domein van de Circulaire Economie (Voorzitter Transitieagenda CE Kunststoffen, lid expertcollege 
KIDV) en is actief betrokken als adviseur en commissaris bij een aantal startups: Ventinova 
(biomedisch), Photanol (biotech), CarboOrO (CO2 capture) en Relement (biobased chemie).

Over Martijn Sinke
Martijn Sinke (1980) heeft in 2003 zijn Master Bedrijfswetenschappen behaald aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Daarna is hij meer dan 10 jaar actief geweest in de Internationale 
biomassa markt vanuit diverse rollen bij o.a. Essent, Eneco en UPM Kymmene Oy.  In 2014 heeft 
hij de stap gemaakt naar de Internationale T.I.C. Industrie (Testing, Inspection & Certification) 
waar hij uiteindelijk leiding gaf aan de Nederlandse tak van Bureau Veritas die zich richtte op het 
testen & inspecteren van grondstoffen (agri-food, oils & petrochemicals en Metals & Minerals).  
Als nevenfuncties is Martijn van 2011 tot 2019 als bestuurslid betrokken geweest bij het RBCN 
en sinds 2019 is hij bestuurslid bij het Koninklijke Vereniging Het Comite van Graanhandelaren.  
Tegenwoordig is Martijn als Chief Operational Officer werkzaam voor Twinnovate BV waar hij 
zich richt op het identificeren, ontwikkelen en implementeren van projecten op het gebied van 
duurzaamheid, CO2, circulariteit en biobased. 

Over Luuk van der Wielen – zie https://www.tudelft.nl/tnw/over-faculteit/afdelingen/
biotechnology/research-sections/bioprocess-engineering/luuk-van-der-wielen

VOOR ONMIDDELIJKE PUBLICATIE
Voor verdere informatie, beeldmateriaal of interview, kunt u contact opnemen met:

Laura Bouwens, Platform Bio-economie
E secretariaat@platformbioeconomie.nl


