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Naar een duurzaamheidskader 
voor een hoogwaardige inzet 
van biogrondstoffen 

Bart Strengers

Biomassa in Balans



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.

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

 Routekaarten

 Nationale biomassa

 Cascadering

 Groengas



Uitwerking en stand van zaken
 Stakeholdersproces begeleid door 

De Gemeynt/MSG-strategies

 Achtergrondstudie CE Delft

 Rapport PBL inclusief toetsing argumenten
en aandachtspunten voor een
duurzaamheidskader (8 mei)

 Routekaart biogrondstoffen (29 juni)

 SER-advies ‘Biomassa in Balans’ (7 juli)

 Motie Sienot (30 juni)

 Kamerbrief duurzaamheidskader (14 okt)

 Uitfaseringsstrategie houtige bimassa voor
lagetemperatuurwarmte (18 dec)



Conclusies PBL-rapport

 Het is een risicovolle strategie als overheid zou inzetten 
op een klimaatneutrale circulaire economie zonder rol 
biomassa.

 Focus op vergroten beschikbaarheid – vooral uit 
landbouw – en op verminderen behoefte.

 Nederland kan niet in de eigen biomassabehoefte 
voorzien en zal dus biomassa moeten importeren.

 Handhaaf en betrek stakeholdersgemeenschap 
(ontwikkelagenda).



 Nu: 29 Mton biogrondstoffen uit de 
agrarische sector, bosbouw en reststromen. 

 Korte termijn: +4 Mton.

 2030: +10 Mton.

 Meer inzetten op bioraffinage.

 Uitbreiding van het areaal suikerbiet.

 Betere benutting van eiwitten en van 
verwaarding van reststromen tot groengas 
en vezelproducten.

Routekaart nationale biogrondstoffen
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SER-advies



• Het rapport geeft geen tijdshorizon wanneer
biogrondstoffen voor ‘laagwaardige’ toepassingen 
uitgefaseerd dienen te worden.

• Hoge temperatuurtoepassingen vallen onder 
‘ombouw’ en dus is ‘afbouw’ niet aan de orde. 

• Toepassing voor biobrandstoffen wordt geacht 
snel te groeien (zwaar transport, vliegverkeer, 
zeescheepvaart).

• Ontwerp-luchtvaartnota: 2030 14% van in 
Nederland getankte vliegtuigbrandstof duurzaam en 
in 2050 100%. 

Dus niet ‘stoppen met biomassa’
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14 oktober 10



 “…per direct nieuwe subsidiebeschikkingen voor 
verbranding van houtachtige biomassa voor nieuwe 
biomassacentrales voor de opwekking van uitsluitend 
stroom te beëindigen.”

 “…een moratorium in te stellen op subsidie voor kleine 
biomassacentrales (< 5 MW) totdat hiervoor de 
aangescherpte luchtkwaliteitseisen gelden.”

 “…met eindjaar te komen voor de subsidiëring van het 
verbranden van houtige biomassa voor warmte.”

 “…te komen met een voortvarend afbouwpad voor de 
subsidiëring van houtachtige biomassa voor nieuwe 
biomassacentrales voor de opwekking van warmte.”

Motie Sienot (30 juni 2020)
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“Tot slot zal in het duurzaamheidskader voor biomassa een 
eindjaar worden opgenomen voor de subsidiëring van 
warmteproductie met vaste houtige biomassa en zal ik een 
uitfaseringsstrategie maken voor 2021. Uiteraard mag de 
gekozen einddatum de transitie naar een duurzame 
energie-voorziening niet in de weg staan. In dat licht zal ik 
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vragen mij te 
adviseren over deze uitfaseringsstrategie.”

Antwoord Wiebes

12



 Het kabinet omarmt het duurzaamheidskader uit het SER-advies. 

 In principe voldoende biogrondstoffen beschikbaar zijn om aan de 
Nederlandse behoefte te voldoen. 

 Ontwikkeling bioraffinage ondersteunen met additioneel budget.

 Inzet van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte 
vervult tijdelijk een belangrijke rol. Geen eindjaar opgenomen!

 Warmtebronnenstrategie in 2021: inzicht geeft in ontwikkeling en 
samenhang van (duurzame) warmtebronnen over de tijd.

 Voor hoge temperaturen: tot 2030 weinig alternatieven beschikbaar. 

 Voor zeer hoge temperaturen: blijvende rol voor biogrondstoffen.

 Chemie: knelpunt is de lage prijs van ruwe olie en overaanbod van 
virgin kunststoffen.

 Daarom: verplichting minimum aandeel duurzaam geproduceerde en 
recyclebare (bio)plastics.

Kamerbrief duurzaamheidskader
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 Stoppen met het uitgeven van subsidiebeschikkingen.

 Houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte, met name de 
gebouwde omgeving (warmtenetten).

 Klimaatakkoord: 40 PJ warmtenetten in 2030, 70% CO2-reductie.

 KEV2020: 

 27 PJ warmtenetten in 2030

 11 PJ houtige biogrondstoffen

 2 PJ geothermie

 SDE: huidige beschikkingen       6 PJ houtige biogrondstoffen in 2030

Advies uitfaseringsstrategie (18 december)
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 SER-advies en de kabinetreactie spreken niet over ‘stoppen’ met 
biomassa/biogrondstoffen maar over ‘afbouw’, ‘ombouw’, ‘opbouw’.

 Er zijn in principe voldoende duurzame biogrondstoffen.

 ‘Duurzaamheidskader’ nog in ontwikkeling.

Take home messages
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