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FEITEN OVER HET PROCES: STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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FEITEN OVER HET PROCES: RESULTATEN
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HET DEBAT: REFLECTIES EN ANALYSE

• Biomassa: grote verscheidenheid in het begrip.

• Kennisbasis is enorm, maar integratie en overzicht zijn beperkt.

• Rol van de wetenschap

• Splijtzwam subsidies

• Belangen zijn divers. Kunnen invloed hebben op de feitenbasis.

• Achterliggend debat over transitie bepaalt gewenste rol voor biomassa
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ISSUE ANALYSE: KLIMAAT

Stakeholders lijken het eens te zijn over
• Noodzaak om klimaatdoelen te halen

• Meerdere technologieën gelijktijdig nodig
• Koolstof zo lang mogelijk vastleggen
• Ketenemissies en ILUC meenemen

Stakeholders verschillen van inzicht over

• Noodzaak biomassa voor klimaatdoelen
• Koolstofschuld 
• Negatieve emissies
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ISSUE ANALYSE: CASCADERING

Stakeholders lijken het eens te zijn over
• Belang van cascaderen
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Stakeholders verschillen van inzicht over
§ Prioritering: hoogwaardige vs laagwaardige 

toepassingen
§ Hoe biomassa gecascadeerd moet worden 

verwaard: lineair, integraal, …
§ Op welke wijze cascadering moet worden 

gestimuleerd



ISSUE ANALYSE: VERTROUWEN
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Stakeholders lijken het eens te zijn over
§ Belang van borging duurzame herkomst
§ Mate van vertrouwen hangt af van herkomstland of -gebied

Stakeholders verschillen van inzicht over
§ Of certificering alleen voldoende garanties biedt
§ De betekenis van misstanden
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