Directie voor topconsortium biobased economy
benoemd
Rein Willems heeft op 7 juni namens de Topsector Chemie en andere topsectoren de
raad van toezicht en de directie van de Stichting Topconsortium voor Kennis- en
Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) benoemd. Dit topconsortium gaat het crosssectorale programma Biobased Economy uitvoeren, wat een onderdeel is van de
Topsector Chemie.
Het bestuur van de Stichting TKI-BBE bestaat uit drie directieleden en staat onder
toezicht van de raad van toezicht. Hierin zijn onder andere de financierende
topsectoren vertegenwoordigd. In aanvulling hierop wordt naar verwachting in juni
2012 de Stichting TKI-BBE opgezet.
Het bestuur van de stichting TKI-BBE heeft diverse taken. Zo voert het bestuur
jaarprogramma’s uit (zoals het werkpakket Biorenawables dat wordt uitgevoerd voor
topsector chemie en topsector energie) en bewaakt hij de samenhang in TKI-BBEportfolio en de communicatie met bestaande en nieuwe spelers binnen en buiten de
TKI-BBE. Op deze manier draagt TKI-BBE bij aan het realiseren van de biobased
economy in Nederland.
De directie van Stichting TKI-BBE:
•
•
•

Dr.ir C.D. (Kees) de Gooijer - directievoorzitter
Dr. P.J.W.G (Peter-Paul) Schouwenberg – lid met portefeuille industrie en pilot
faciliteiten en programma's
Prof.dr.ir. L.A.M. (Luuk) van der Wielen – lid met als portefeuille
(precompetitieve) publiek-private samenwerkingen (PPS-en)

Raad van toezicht van Stichting TKI-BBE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J.G.M. (Hans) Alders voor de Topsector Energie
Ir. G.A.F. (Gerard) van Harten voor de Topsector Chemie
Mr. R.P. (Robert) Smith voor de Topsector Agro-Food
Dr. R. (Rob) van Leen voor de Topsector Life Sciences & Health
Drs. M.J. (Mees) Hartvelt vanuit de High Level Group Biobased Economy van
VNO-NCW
Dr. C.M. (Tiny) Hooymans voor de verzamelde GTIs (TO2)
Prof. Dr. M.C.E. (Rietje) van Dam voor de Nederlandse Universiteiten
Dr. E.E.W. (Eppo) Bruins voor NWO
Drs. R.P.J. (Roel) Bol als waarnemer voor het Ministerie van ELI

Eventuele verdere benoemingen in de Stichting TKI-BBE en andere aankondigingen
over de werkwijze van de Stichting TKI-BBE worden door de directie bekendgemaakt.
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