
Positie Bio-energie in
Nationaal Energieakkoord

Platform Bio-Energie

Dick Tommel (voorzitter)

31 oktober 2013



Platform Bio-Energie

Overkoepelende organisatie voor bedrijven en organisaties
die betrokken zijn bij het gebruik van biomassa voor de

ontwikkeling van een op biomassa gebaseerde economie,
waaronder de productie van energie

• ca. 50 deelnemende bedrijven en organisaties

• Aangesloten bij
– Duurzame Energie Koepel

– AEBIOM (Europese organisatie voor bio-energie)



Platform Bio-Energie
Samenwerking met :

• Alg. Ver. Inlands Hout (AVIH); BEON;

• BiogasBranche Org. (BBO) ; LTO;

• Ver. Afvalbedrijven (VA); St. Warmtenetwerk;

• Groen Gas Nederland; Proj. Groep BioWKK;

• Ver. NL Biomassa Ketelleveranciers (NBKL);

• Biorenewables Business Platform;

• Dutch Torrefaction Association (DTA);



Nationaal Energieakkoord: dilemma’s

• Doen wij mee?

• Wanneer tevreden met het resultaat?

• Wanneer stappen we eventueel uit het proces?

• Hoe gaan we om met belangentegenstellingen
binnen de bio-energie branche?



Nationaal Energieakkoord: proces

• SER gevraagd door EZ

• Ca. 40 partijen uitgenodigd aan tafel; inbreng
PBE via de band

• Insteek: ‘onderhandeling’

• Proces gesloten karakter: vertrouwelijkheid

• Berekeningen ondoorzichtig



Nationaal Energieakkoord: resultaat

– 16% in 2023

– 14% in 2020

• Geen grootschalige import groene stroom?

• SDE blijft; geen leveranciers- of producentenverplichting

• Monitoring resultaat in 2016, eventueel bijstelling

• Onevenwichtige uitwerking van deelgebieden

• Weinig instrumentarium energiebesparing

• Steun voor financiering duurzame energie



Nationaal Energieakkoord: resultaat



Nationaal Energieakkoord: bio-energie

Bio-energie is verdeeld over veel onderwerpen:

• ‘hernieuwbare opwekking’: uitgewerkt voor wind
op zee/land (elk ca. 60 à 65 PJ) en bij-/meestook
(BMS)
– BMS: maximaal 25 PJ met stimulering, oudere

kolencentrales sluiten, extra duurzaamheidscriteria voor
2015 uit te werken

– Aansluiten bij Biobased Economy

• Andere bio-energie valt onder ‘overig’, ’decentraal’
en ‘mobiliteit’; indirect ook onder ‘besparing’



Nationaal Energieakkoord:
energiebesparing en bio-energie

• Veel aandacht voor energiebesparing, weinig
instrumentarium

• ‘restwarmtebenutting’ biedt aanknopingspunten voor
bio-energie; moet samenhangend Plan van Aanpak
komen

• Rendabele verbetering industrieel warmte-gebruik

• Langere termijn regionale warmteplannen

• Verkenning uitvoeren naar bio-wkk in industrie

• ‘verduurzaming’ warmtevraag niet uitgewerkt
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Nationaal Energieakkoord: ‘overige’
duurzame energie

• Alles behalve wind op zee/land en bij/meestook

• Nauwelijks uitgewerkt, met ‘decentraal’ (40 PJ in 2020)
samen goed voor 186 PJ in 2023

• ‘Verkenning’ naar versnellingsopties, in 2014 besluit

• Voor eind 2013 onderzoeken om o.a. groen gas extra te
stimuleren t.o.v. bestaand instrumentarium

• SDE+ blijft belangrijkste instrument

• Ingeschat kan ca. 130 -140 PJ door overige bio-energie en
biotransportbrandstoffen worden ingevuld

10



Nationaal Energieakkoord:
‘decentraal duurzaam’

• Zo goed mogelijk kosteneffectieve benutting ‘overige
opties’ (zon, WP, bodem, geo, bio, water etc.)

• Nevenoverheden maken ruimtelijk beleid voor
duurzaam, onder meer bio-energie

• Decentraal (‘voor eigen gebruik’) draagt in 2020 ca.
40 PJ bij

• Decentraal voor coöp. en VvE gestimuleerd via
korting op energiebelasting op ‘postcoderoos’



Nationaal Energieakkoord: ‘Mobiliteit
en transport’ en biomassa

• Duurzame brandstoffenmix: partijen ontwikkelen
uiterlijk voorjaar 2014 een gezamenlijke visie hierop
(ook optimale toepassing duurzame biobrandstoffen)

• Koploperschap nieuwe technologie: naast project
elektrisch rijden komt er onderzoek naar andere
marktkansen, o.a. biogas en LNG in de binnenvaart
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Bijdrage Bio-energie aan potentieel

techniek 2012 CBS (PJ) Totaal 2023 (PJ)

Bij/meestook 11,2 25

AVI’s 15,0 Ca. 20

Overige
verbranding

21,0 Ca. 55

Biogas 8,7 Ca. 30

Biobrandst verkeer 13,6 Ca. 35

Totaal 69,5 Ca. 165
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Nationaal Energieakkoord: hoe
verder?

• SER Commissie Borging Energieakkoord per 1
oktober van start (vrz. Ed Nijpels)

• Via DE Koepel aansluiting bij vervolgtraject

• PBE ontwikkelt met biomassa-organisaties Plan
van Aanpak voor overige bio-energie



Conclusies:

• Het akkoord biedt ongekende mogelijkheden
voor de verdere ontwikkeling van bio-energie
en Biobased Economy

• Dat moeten en kunnen we zelf waar maken


	Positie Bio-energie in �Nationaal Energieakkoord
	Platform Bio-Energie
	Platform Bio-Energie
	Nationaal Energieakkoord: dilemma’s
	Nationaal Energieakkoord: proces
	Nationaal Energieakkoord: resultaat
	Nationaal Energieakkoord: resultaat
	Nationaal Energieakkoord: bio-energie
	Nationaal Energieakkoord: energiebesparing en bio-energie
	Nationaal Energieakkoord: ‘overige’ duurzame energie
	Nationaal Energieakkoord: ‘decentraal duurzaam’
	Nationaal Energieakkoord: ‘Mobiliteit en transport’ en biomassa
	Bijdrage Bio-energie aan potentieel
	Nationaal Energieakkoord: hoe verder?
	Conclusies:

