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Tijdens  de  Statenvergadering  van  13  mei  2020 is de  motie  Folkerts  e.a.  (Notubiz 8727917/1) 
aangenomen  waarin  u het  college  oproept  "om  te  onderzoeken  welke  duurzaamheidscriteria als 
voorwaarde  gesteld  kunnen  worden  voor  alle  biomassa-energieprojecten  in  de  provincie  Overijssel  en  een  
voorstel  daartoe  ter  besluitvorming  voor  te  leggen  aan  PS". Uw Staten  zijn  van  mening  dat 
duurzaamheidseisen  zoals  Energiefonds  Overijssel  (EFO) stelt  ook  zouden  moeten  gelden  voor  biomassa-  
energieprojecten  die  geen  gebruik  maken  van  het  fonds.

Duurzaamheidseisen
Energiefonds  Overijssel  verstrekt  leningen  en  garanties  op  basis van  het  Uitvoeringsbesluit  subsidies  
(Ubs, paragraaf  3.9) en  risicofinanciering  op  basis van  het  Investeringsreglement  (IR). Ten  aanzien  van  
biomassa  zijn  in  het  Ubs en  het  IR de  volgende  duurzaamheidscriteria  opgenomen:
1. Eerste  generatie  biomassa  moet  geheel  en  tweede  generatie  biomassa  gedeeltelijk  afkomstig  zijn  uit 

een  gebied  binnen  een  straal van  150 kilometer  rondom  de  locatie  waar de  bio-energie-installatie  is 
gevestigd.

2. De  biomassa  (zowel  eerste,  tweede  als derde  generatie)  dient  te  allen  tijde  te  voldoen  aan  de  eisen  
die  voortvloeien  uit de  NTA 8080-1: 2015.nl en  NTA 8080-2: 2015.nl (Nederlandse  Technische  
Afspraak).

3.  Voor  houtige  biomassa  geldt  dat deze  voor  100% afkomstig  moet  zijn  uit een  van  de  
lidstaten  van  de  Europese  Unie,  waar bosbouw  wordt  geacht  duurzaam plaats  te  vinden.

Deze  criteria  zijn  ook  in  onze  Omgevingsvisie  opgenomen.
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stellen  van  herkomsteisen  niet  toegestaan
Wij hebben  onderzocht  welke  mogelijkheden  er  zijn  om  duurzaamheidselsen  te  stellen  aan  alle  biomassa-  
energieprojecten,  bijvoorbeeld  via de  Omgevingsverordening.  Ongeacht  of  wij deze  financieel  
ondersteunen.  Uit een  gedegen  juridische toets  door  twee  bureaus blijkt dat:
- voldoen  aan  de  NTA 8080 als criterium in  subsidieregelingen  mag worden  gehanteerd;
- het  stellen  van  herkomsteisen  niet  is toegestaan.  Niet  voor  biomassa-energieprojecten  in  het
- algemeen,  maar óók niet  aan  projecten  die  financieel  door  ons  worden  ondersteund,  bijvoorbeeld  via 

Energiefonds  Overijssel.  De  motivatie  daarvoor  is dat dit ingaat  tegen  Europese  en  internationaie  
afspraken  over  biomassa  en  vrij verkeer  van  goederen^;

- er  geen  eisen  kunnen  worden  gesteld  in  de  Omgevingsverordening,  omdat  er  geen  sprake  is van  
"provinciaal  belang"  volgens  de  Wet  ruimtelijke  ordening.

Dat betekent  dat wij de  herkomsteisen  moeten  schrappen  uit de  Omgevingsvisie  en  uit de  kaderstellende  
documenten  van  Energiefonds  Overijssel  (Ubs paragraaf  3.9 en  IR).

Sturing op  duurzaamheid houtige  biomassaprojecten
Wij constateren  dat:
1. Biomassaprojecten  een  belangrijke  bijdrage  leveren  aan  onze  energledoelstelling.  PBL  ̂heeft  onlangs  

expliciet  geadviseerd  om  niet  te  stoppen  met  subsidie  aan  biomassaprojecten.
2. We  op  dit moment  niet  de  sturing op  de  herkomst  van  biomassa  kunnen  geven  die  u graag wilt.

Wel  is er  een  aantal  ontwikkelingen  die  de  duurzaamheid van  biomassaprojecten  beter  gaat borgen.  In  
juni 2021 is implementatie  van  de  Europese  Renewable  Energy  Directive  II (RED II) voorzien.  De  
Europees  bepaalde  duurzaamheidselsen  worden  hiermee  nationaal  geborgd.  Daarnaast  Is landelijk  een  
duurzaamheidskader  biomassa  in  ontwikkeling.  De  adviezen  van  SER^ en  PBL'* over  inzet  van  biomassa  in  
de  energietransitie  vormen  hiervoor  de  basis. U bent  hierover  in  de  Statenbrief  Biomassa  - deel  1 
(Notubiz 1101909) en  in  de  Stateninformatiesessie  van  25 november  2020 nader  geïnformeerd.  Dit 
duurzaamheidskader  laat echter  op  zich wachten,  doordat  het  dossier  controversieel  is verklaard  en  door  
een  nieuw  kabinet  verder  wordt  ontwikkeld.

Ondersteuning  vanuit Energiefonds  tijdeiijk  opschorten
Omdat het  landelijke  duurzaamheidskader  biomassa  nog  op  zich laat wachten,  maar wij niet  langer  
kunnen  wachten  met  het  schrappen  van  de  door  ons  gestelde  herkomsteisen,  kiezen  wij ervoor  om  
inanciering  van  projecten  met  houtige  biomassa  door  Energiefonds  Overijssel  tijdelijk  op  te  schorten.  
Financiering  van  projecten  gericht  op  (mono)mestvergisting  met  uitsluitend  eigen  biomassa  blijft wel  
mogelijk  vanuit het  fonds.

Projecten  met  houtige  biomassa  die  al een  aanvraag  bij Energiefonds  Overijssel  hebben  Ingediend,  
worden  beoordeeld  op  basis van  de  bestaande  regeling.  Ook  projecten  die  al vergevorderd  in  gesprek  zijn  
met  Energiefonds  Overijssel  krijgen  de  kans  om  nog  een  aanvraag  in  te  dienen.  Conform  de  beginselen  
van  behoorlijk  bestuur hanteren  wij hiervoor  een  redelijke  overgangstermijn,  die  wij vaststellen  op  
drie  maanden  (tot  eind  juni 2021). Concreet  gaat het  om  twee  projecten  die  voldoen  aan  de  tot  nu toe  
gehanteerde  duurzaamheidselsen.  Naar de  aanvrager  zal EFO dit communiceren.

' binnenlands  geproduceerde  en  geïmporteerde  gelijke  producten  (nadat  deze  in  het  vrije  verkeer  zijn  gebracht)  dienen  gelijk  
behandeld  te  worden  volgens  het beginsel  van  nationale  behandeling  van  de  Algemene  Overeenkomst  over  Tarieven  en  Handel  
(GATT)
2 PBL-advies www.ri1ksov6rheid.nl/document6n/rapporten/2Q20/12/18/blilaqe-advies-ultfaserinq-houtiQe-biogrondstoff6n-voor-  
warmtetoepassingen
^ SER-advies  www.ser.nl/nl/Publicaties/biomassa-in-balans
* PBL-advies www.Dbl.nl/oublicaties/beschikbaarheid-en-toepassinqsmoqelijkheden-van-duurzame-biomassa-verslaq-van-een-  
zoektocht-naar-qedeelde-feiten
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De  opschorting  geeft  ons  tijd om  met  de  huidige kennis  van  de  juridische mogeiijkheden  en  na  
impiementatie  van  de  RED II te  bepaien  of  en  hoe  wij kunnen  sturen  op  biomassa  voor  
energieopwekking.  Bovendien  geeft  dit de  kans  om  landelijk  en  Europees  te  lobbyen  voor  strengere  
regelgeving  en  meer  sturingsmogeiijkheden.

Er zijn  ook  kanttekeningen  bij ons  besiuit tot  tijdelijke  opschorting:
- Om de  energiedoelsteiiingen  te  halen  is een  verschuiving  in  de  energiemix  nodig:  minder  inzet  van  

biomassa  vraagt meer  inzet  van  bijvoorbeeid  wind,  zon  en  bodemenergie.
- Energiefonds  Overijssel  kan  minder  projecten  financieren  dan  waar zij nu mee  rekent  in  haar 

projecties.  Omdat biomassaprojecten  over  het  algemeen  een  goed  maatschappelijk  en  financieei  
rendement  hebben,  kan  dit op  beide  een  effect  hebben.

De  Investeringssubsidie  Warmtenetprojecten  (Ubs paragraaf  3.18) ondersteunt  projecten  die  houtige  
biomassa  ais tijdelijke  overbrugging  (maximaal 5 jaar) inzetten.  Vanwege  deze  tijdelijkheid  zien  wij geen  
noodzaak  deze  regeiing  op  dit onderdeel  op  te  schorten.

Vervolg
Ten aanzien van de Omgevingsvisie
Wij passen  de  Omgevingsvisie  aan,  zodat  deze  voidoet  aan  de  Europese  en  internationale  afspraken.

Ten aanzien van Energiefonds Overijssel
Wij verzoeken  de  fondsbeheerder  om  - na  de  door  ons  gestelde  overgangstermijn  tot  eind  juni 2021 - 
tijdelijk  geen  nieuwe  projecten  met  houtige  biomassa  te  ondersteunen.  Als aandeelhouder  hebben  wij de  
mogeiijkheid  om  de  fondsbeheerder  jaarlijks een  beieidsbrief  te  sturen  met  daarin  de  (beieids)  
doeisteliingen  voor  het  voigende  kaienderjaar.  De  fondsbeheerder  houdt hier  rekening  mee  bij het  
opstelien  van  het  jaarpian.  Ons  besiuit om  financiering  van  houtige  biomassa  tijdeiijk  op  te  schorten  is 
een  tussentijdse  ontwikkeiing.  Wij kiezen  er  daarom  voor  deze  (staten)brief  aan  te  merken  als extra  
beleidsbrief,  die  wij als aanvullende  instructie  voor  dit jaar naar  de  fondsbeheerder  sturen.
Daarnaast  passen  wij waar noodzakelijk  het  Ubs en  het  IR aan.  Dit betreft:
1. Het  schrappen  van  de  herkomsteisen  ten  aanzien  van  biomassa,  zodat  deze  voldoen  aan  de  

internationale  afspraken;
2. Het  tijdelijke  buiten  werking  stellen  van  de  bepalingen  omtrent  financiering  van  houtige  biomassa  met  

vermelding  van  de  gesteide  overgangstermijn.

Biomassaroute
Na de  impiementatie  van  de  RED II komen  we  in  de  Biomassaroute  deel  2 bij u terug  op  een  mogelijke  
herstart  van  steun  voor  projecten  met  houtige  biomassa,  als onderdeel  van  de  aangekondigde  herziening  
van  ons  bio-energiebeleid  (Statenbrief  Biomassaroute  deel  1, Notubiz 1101909).

In  de  tussentijd  verkennen  we  de  mogeiijkheden  om  toch de  gewenste  sturing te  geven.  Hierover  hebben  
wij contact  met  andere  provincies.  Wij brengen  in  beeld  of  onze  beleidsdoelen  - anders  dan  
energiedoelen  - ruimte geven  om  te  sturen  vanuit "provinciaai  beiang".  We  betrekken  daarnaast  het  
belang  van  duurzame toepassing  van  biomassa  in  onze  lobby  bij het  Rijk en  de  Europese  Unie.

Met  vriendelijke  gro  
Gedeputeerd

jke  graetr-  
va

voorzitter  
A.P. Heid

secretaris  
N. Versteeg
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