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Aanleiding

▪ ‘Het kabinet is ervan overtuigd dat de 
inzet van biomassa richting 2030 en 
2050 noodzakelijk is voor de 
verduurzaming van onze economie en 
het realiseren van de klimaatopgave.’

▪ ‘Het kabinet neemt het initiatief voor 
een integraal duurzaamheidskader 
voor alle biomassa.’



Elementen

▪ Tweetal ‘beschouwingen’ door het PBL:

– Maximale beschikbaarheid van biomassa 
voor Nederland.

– Toepassingsmogelijkheden van biomassa.

▪ Rapport over duurzaamheidscriteria per 
in te zetten biomassastroom.

▪ SER-advies over draagvlak en uitvoer-
baarheid van een duurzaamheidskader.



Uitwerking

▪ Stakeholdersproces begeleid door 

De Gemeynt/MSG-strategies

▪ Achtergrondstudie CE Delft

▪ Rapport PBL inclusief toetsing
argumenten en aandachtspunten
voor een duurzaamheidskader



Vervolgstappen

▪ SER-advies (hedenochtend!)

▪ Kamerbrief duurzaamheidskader

▪ Besluitvorming kabinet

▪ PBL-beoordeling

▪ Implementatie per stroom





Feiten over het jff-proces



Ordening debat: 10 issues

▪ Klimaat

▪ Landgebruik

▪ Energietransitie

▪ People, Planet, Profit 

▪ Economie

▪ Luchtkwaliteit

▪ Certificering

▪ Koolstofboekhouding

▪ Beleid

▪ Fair Share



Ordening debat: de argumentenkaart





Bio-Scope
Beschikbaarheid en toepassingen van 
duurzame biomassa
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Beschikbaarheid duurzame biomassa

▪ Basis: literatuuronderzoek

▪ Doorsnijdingen naar:

– Soort biomassa (landbouw, bosbouw, aquatisch)

– Soort stroom (productie, primaire-, secundaire-, tertiaire 
reststromen)

– Zichtjaar (2030, 2050)

– Geografische scope (Nederland, EU28, Mondiaal)

▪ Onderscheid in literatuur naar:

– ‘Technisch duurzaam’ potentieel: basale duurzaamheidseisen 
(zoals geen oerbos, ‘food & feed first’)

– Bovenkant range ‘duurzame biomassa’: expliciete 
duurzaamheidseisen (waterstress, bodemgesteldheid, degradatie)

– Onderkant range ‘duurzame biomassa’: idem, met striktere eisen 
en andere aannames





Koppelen cijfers aan perspectieven
Perspectief Beschikbaarheid Behoefte duurzame 

biomassa

Klimaat Mondiaal
‘Technisch duurzaam’

Bovenkant ranges

‘Strikt hernieuwbaar’
(focus op zon, wind, 
waterstof)

EU28
Bovenkant range 
‘duurzaam’

2030: onderkant ranges
2050: geen inzet meer voor 
‘energie’

Ecologie EU28
Onderkant range 
‘duurzaam’
Niet productiestroom
landbouw
Niet primaire reststromen

Onderkant ranges
Bovenkant range bij ‘toepassing 
in de landbouw’

Duurzame ontwikkeling Mondiaal
Bovenkant range 
‘duurzaam’

Bovenkant ranges

Hernieuwbare grondstoffen Mondiaal
Bovenkant range 
‘duurzaam’

Onderkant ranges bij ‘energie’
Bovenkant ranges bij feedstock 
en materialen



 Klimaat Strikt 
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Importmogelijkheid: Mondiaal EU28 EU28 Mondiaal Mondiaal 

2030      

Beschikbaarheid 

(PJ/jaar) 

129.000 24.000 6.000 129.000 129.000 

Behoefte (PJ/jaar) 1.760 360  163  1.760 360 

Behoefte als % van de 

beschikbaarheid 

1,4% 1,5% 2,8% 1,4% 0,3% 

      

2050      

Beschikbaarheid 

(PJ/jaar) 

245.000 10.000 5.000 105.000 105.000 

Behoefte (PJ/jaar) 3.970 414 300  3.970 580 

Behoefte als % van de 

beschikbaarheid 

1,6% 4,3% 6,5% 3,8% 0,6% 

 

BNP 0,9% 0,9% 0,9%3,2% 3,2%





Argumentenanalyse

▪ Misstanden in de houtpelletindustrie(?) 

▪ Bosbouw, bosbeheer en bescherming van bossen

▪ Gebruik van marginale of verlaten landbouwgronden voor 
biomassateelt, landbouw, natuur of combinaties daarvan.

▪ ‘cascadering’ wordt breed gesteund, maar er zijn verschillende 
invullingen mogelijk.

▪ Hoogwaardige toepassingen relatief weinig subsidie.

▪ Claim op biomassa vaak hoger dan verdeelsleutels Fair Share.



Aandachtspunten duurzaamheidskader

▪ Klimaatneutrale circulaire economie impliceert significante rol 
voor biomassa. 

▪ Verlies van biodiversiteit door gebruik van biomassa een risico.

▪ Het is vrijwel onmogelijk om koolstofschuld, terugverdientijd en 
koolstofpariteit in harde beleidscriteria te vertalen.

▪ Waarborg gezonde en vruchtbare bodem met voldoende 
organische stof.

▪ Zet ook in op synthetische brandstoffen obv elektriciteit.

▪ Betrek stakeholders bij verdere vormgeving beleid, en een 
gezamenlijk op te stellen ontwikkelagenda. 

▪ Luchtkwaliteit en gezondheidseffecten zouden meegenomen 
moeten worden in een duurzaamheidskader. 



Media-aandacht



SER advies

▪ Geen biomassa maar biogrondstoffen.

▪ Inzet biogrondstoffen voor chemie, materialen en bepaalde 
energietoepassingen nodig om Parijsdoelstelling te halen. 

▪ Derhalve een forse groei van de inzet van biogrondstoffen.

▪ Biogrondstoffen als bodemverbeteraar spelen prominente rol in de 
landbouw.

▪ Verbranden houtige biogrondstoffen voor elektriciteitsopwekking 
moet zo snel mogelijk worden afgebouwd.

▪ Warmte (lage-temperatuur) en bijmenging in brandstof voor lichte 
wegvoertuigen, moeten worden afgebouwd (NIET zo snel mogelijk)





Kamerbrief Wiebes nav motie Seniot

▪ Najaarsronde SDE++ geen subsidie voor ketel op vaste of vloeibare 
biomassa met een vermogen < 5 MWth. 

▪ In het duurzaamheidskader voor biomassa wordt een eindjaar
opgenomen voor subsidiering warmteproductie met vaste houtige 
biomassa.

▪ Het PBL wordt gevraagd te adviseren over uitfaseringsstrategie 
zodanig dat energietransitie niet in gevaar komt.



Media-aandacht



Vragen?


