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Biogrondstoffen en duurzame energie: 
veelzijdig inzetten voor een beter klimaat
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Biomassa belangrijk
voor regionale 
warmtevoorziening

biomassa

Biomassa belangrijk 
voor duurzaam gas,
biobrandstoffen en 
warmtenetten
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Alleen restwarmte, verder geen of weinig 
andere duurzame warmtebronnen in 
Twente dan biomassa en biogas.

Biomassa nu 
70% duurzame 
energie in 
Overijssel





Bespreking SER-rapport

Ed Nijpels: “de nuance in het SER-advies is essentieel”



Inzet biomassa en voorstel SER-rapport



Afwegingskader
biogrondstoffen

Waar komt het 
vandaan?

Wat ga je ermee 
doen, heb je niets 

anders?



Reacties in de media

Biomassa is waardevol als 
grondstof voor de chemische 
industrie, maar verbranden is 
zonde

Subsidies voor biomassa 
als bron van elektriciteit of warmte 
moeten zo snel mogelijk worden 
afgebouwd

NOS

NOS

NOS

“Houtstook is foute boel, dit is de 
conclusie van het SER-advies”



SER-rapport in het echt

Zet in op biobrandstoffen voor zwaar 
wegtransport, lucht en scheepvaart

Afbouw voor elektriciteit 
alleen voor basislast 
(niet voor pieklast of back-up)
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Uit: Routekaart Circular
Business Platform



SER-rapport in het echt
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Zet groen gas in als sluitstuk 
van de energietransitie

Cruciaal voor de afbouw van 
subsidies is dat er duurzame 
alternatieven zijn 
tegen redelijke kosten

Verbranden biomassa voor 
warmtenetten kan als dit tijdelijk 
is en op den duur wordt 
vervangen door andere 
duurzame bronnen 



SER-rapport in het echt

Bij bio-warmtecentrales voor 
stadsverwarming kunnen met
behulp van rookgasreiniging, effecten
op de luchtkwaliteit nagenoeg geheel 
worden voorkomen
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Kansen

Meervoudige
verwaarding
biomassa



Uitbouw activiteiten

Bio-grondstoffen
informatie

Voorlichting 
gemeenten biomassa 
en warmteplannen

Mogelijk gemaakt door 
provincie Overijssel 
en EFRO

Biomassa voor hoge 
temperatuur 
toepassingen

Productie 
geavanceerde 
biobrandstoffen 
en materialen

Alle projecten 
NTA8080

Groen gas 
activiteiten

Voorbeeld 
Friesland Campina 
en For Farmers

Voorbeeld Hardenberg

Voorwaarden

RES-website
FAQ BEON-website
Biomassafeiten

Voorbeeld
Empyro

BEON-projecten



Zorgen

“SER-advies zorgt voor
onzekerheid, dit is slecht voor 
investeringsklimaat” 

Geen nieuwe initiatieven
Geen lokale investeringskracht

Bio-energiediscussie zorgt 
voor onveilig politiek
handelingsterrein

Geen ondersteuning 
lokale bestuurders
Geen overheidsfinanciering

Hoogwaardige toepassing 
alleen rendabel bij 
meervoudige verwaarding en 
inzet laagwaardige 
reststromen voor energie

Geen business case



Bedreiging

Duurzame energie ambities worden niet 
gehaald, Nederland blijft onderaan op de 
ranglijst.



Response kabinet

…is overtuigd dat inzet biomassa 
noodzakelijk is in transitie naar 
klimaatneutrale en circulaire economie 
in 2030 en 2050.

…inzet op adaptieve en flexibele 
cascadering door volledige economische 
benutting van gewassen en robuuste 
conversietechnieken met toepassingen 
die grondstoffen langer en met hoge 
kwaliteit in de keten houden, zoals 
bijvoorbeeld bio-raffinage.

Meerjaren Missiegedreven
Innovatieprogramma 
Biobased grondstoffen

Overgenomen uit Klimaatakkoord



Response kabinet (2)

Vergroting van het aanbod van 
biogrondstoffen in combinatie 
met bodembeheer, natuur en 

biodiversiteit

Bossenstrategie

Stimulering groen gas
Routekaart Groen gas
Hybride warmtepomp

Stimulering alternatieven
Warmtebronnenstrategie
Geothermie



Response kabinet (3)

Afbouw inzet electriciteit Geen nieuwe beschikkingen bijstoken

Afbouw inzet warmte Kabinet neemt nuance SER over

Advies PBL over afbouw lage 
temperatuur-warmte



PBL-advies (1)

Snelle opschaling 
alternatieve warmtebronnen 

niet aannemelijk

Snelle opschaling 
warmtepompen niet 

aannemelijk

Warmtenetten moeten uitbreiden 
en verduurzamen (gerekend was 
op 10-15 PJ biogrondstoffen)

Vergt hoge isolatiegraad en extra 
capaciteit elektriciteit netwerk



PBL-advies (2)

Warmtenetten belangrijk 
voor lange termijn

Houtige biogrondstoffen nodig als 
overbruggingstoepassing

Voor ontsluiting geothermie, 
aquathermie en restwarmte en 
verlichting druk elektriciteit netwerk

Zie voorbeeld



Fase 1
Biomassa

Fase 2
biomassa

Fase 3
biomassa

Fase 4
biomassa

Voorbeeld

overbruggingstoepassing 
voor uitbreiding 

warmtenetwerk en 
toepassing geothermie

Fase 5
geothermie

Ontwikkeling
warmtenetwerk



PBL-advies (3)

Vastleggen einddatum risico 
voor klimaatambities

Eerst beter zicht op 
alternatieven



Contact: 

Frans Feil
coordinator@stichtingbeon.nl

Meer informatie:
documentatie biomassa-discussie | Stichting BEON

https://www.stichtingbeon.nl/documentatie-biomassa-discussie/

