
Op dinsdag 22 juni 2004 heeft Koninklijke

Nedalco (Nedalco)1 aangekondigd positief te

staan tegenover de recente instemming van 

de ministerraad met de Beleidsnota

Verkeersemissies. De directie van Nedalco wil

een constructieve bijdrage leveren aan het

reduceren van de uitstoot van broeikasgassen,

door te investeren in een bio-ethanol fabriek,

mits er duidelijkheid bestaat over de voor-

waarden waarbinnen dit zou moeten gebeuren. 

Nedalco is al sinds 1997 met de Nederlandse

overheid in gesprek over dit onderwerp.

Daarom ziet het bedrijf de Nota

Verkeersemissies “als een stap in de juiste

richting, waarbij de kansen voor introductie

van biobrandstof in de transportsector 

aanzienlijk worden vergroot”, aldus Ger

Bemer, algemeen directeur van Nedalco. 

In de afgelopen jaren heeft Nedalco meerdere

malen haar intentie kenbaar gemaakt een 

bio-ethanol fabriek te willen bouwen met een

Addendum: Nedalco publiceert plannen voor bouw bio-ethanol fabriek in 
samenwerking met Cerestar 

Bron: Persbericht Koninklijke Nedalco 22 juni 2004
1. Koninklijke Nedalco is een joint venture tussen twee Nederlandse ondernemingen, CSM Suiker en Cosun. 
2. Cerestar is een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf Cargill en marktleider in Europa in de zetmeel en glucose industrie.

jaarlijkse capaciteit van 200 miljoen liter. Dit zou de eerste grootschalige 

productiefaciliteit voor bio-ethanol in de Benelux zijn. De onderneming werkt

hierbij nauw samen met Cerestar2, dat voor haar producten gebruik maakt van

een groot aantal agrarische grondstoffen. 

“De Nederlandse regering moet uiteraard nog wel duidelijkheid verschaffen 

over de uiteindelijke financiële invulling van het kabinetsvoornemen en over een

aantal daaraan verbonden belangrijke randvoorwaarden. Als hieraan is voldaan,

kunnen wij beslissen over een investering in een nieuwe fabriek”, aldus Ger

Bemer. Het gaat hierbij onder andere om de duur van de fiscale stimulerings-

maatregelen van de overheid om biobrandstof in te voeren en de inhoud van de

afspraken tussen kabinet en oliemaatschappijen over de introductie hiervan. De

nieuwe productiefaciliteit zou dan zo spoedig mogelijk operationeel kunnen zijn. 

Frank van Lierde, directeur van Cerestar: “Enerzijds willen Nedalco en Cerestar

direct bijdragen aan het realiseren van de kabinetsdoelstelling om in 2006 mini-

maal 2% biobrandstof te gebruiken. Anderzijds past de productie van bio-ethanol

uitstekend in de Nederlandse agro-industriële verwerkingsketen, waardoor onze

restproducten optimaal worden gebruikt”, aldus Frank van Lierde. 

Naar aanleiding van dit kabinetsbesluit zal Nedalco, samen met Cerestar, haar

haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een bio-ethanol fabriek intensiveren.


