
Advies biomassa in West-Overijssel 
 
Biomassa is in de RES-West-Overijssel opgenomen als lokale bron voor duurzame energie, vooral 
voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de vorm van groen gas (met mestvergisting en 
biomassavergassing) en warmtebron voor duurzame warmtenetten (met houtige biomassa). Over 
biomassa is de laatste jaren ook veel discussie ontstaan. De adviesgroep adviseert dan ook om met 
beleid om te gaan met de inzet van biomassa. Stoppen met biomassa wordt niet aangeraden met het 
oog op de te halen doelstellingen. Uiteraard gelden wel strenge voorwaarden, zowel voor de 
herkomst en inzet. 
 
In dit advies wordt gerefereerd naar op de afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord en de 
belangrijkste punten in het SER-advies en worden gemeente geadviseerd actief beleid te voeren voor 
de verduurzaming van de warmtevoorziening met een duidelijke keuze voor biomassaprojecten die 
bijdragen aan een duurzame productie van energie en materialen (met duurzame landbouw). 
 
Klimaatakkoord en SER/PBL-advies 
 
In het Klimaatakkoord is ruimschoots aandacht besteed aan de inzet van biomassa en duurzaamheid. 
In het SER-advies hebben maatschappelijke partners een genuanceerde koers ten aanzien van 
(houtige) biomassa nader uitgewerkt (zie SER-afwegingskader in bijlage). Inzet is hoogwaardig 
gebruik van biogrondstoffen. Zodra dit mogelijk is, zou de inzet voor biogrondstoffen voor lage 
temperatuurwarmte afgebouwd moeten worden. Wel wordt gewaarschuwd tegen een te snelle 
afbouw. Anders zouden energie- en klimaatdoelstellingen niet gehaald worden. Dit wordt bevestigd 
door PBL. Dit bureau adviseert de subsidie nog niet af te bouwen. De voortgang op energiebesparing, 
warmtepompen en geothermie blijft daarvoor nog te sterk achter.  
 
In Klimaatakkoord en SER-rapport wordt ook aandacht geschonken aan het belang van 
warmtenetten en groengas. Streven is om in NL 40 PJ van de warmtevoorziening te verduurzamen 
met warmtenetten en 2 miljard m3 groen gas op te wekken in 2030 (voor belangrijk deel uit mest).  
 
Rol van de RES-gemeenten in de warmtetransitie 
 
Duurzame warmtenetten en groengas ontwikkeling vormen belangrijke pijlers voor de 
verduurzaming van de warmtevoorziening, ook in West-Overijssel. Business cases op deze gebieden 
zijn echter smal en doelstellingen kunnen alleen gehaald worden bij proactief en stimulerend 
gemeentebeleid.  
 
De adviesgroep adviseert RES-gemeenten hierbij een combinatie van inzet tonen en grenzen stellen. 
Zo worden gemeenten geadviseerd extra stevige inzet te tonen voor duurzame warmte, waarbij 
groengasprojecten onderdeel zijn van de afweging, maar hierbij zich nadrukkelijk te beperken tot 
biomassaprojecten waarbij: 

- De inzet past in de transitie naar een duurzame productie van energie en materialen (in lijn 
met SER-advies, zie bijlage); 

- De inzet past bij duurzame, circulaire landbouw; 
- De grondstoffen duurzaam zijn gewonnen en klimaatwinst opleveren (vergelijkbaar met 

condities in NTA 8080); 
- De lokale omgeving actief is betrokken (goed noaberschap); 
- Emissies beperkt zijn en rekening wordt gehouden met de omgeving. 

 
Steun van regionale partners 
 
De adviesgroep merkt op dat de gemeenten zich in dit advies gesteund mogen voelen door de 
regionale bio-energiesector (zie gedragscode op de BEON-website). 

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2020/biomassa-in-balans.pdf
https://www.pbl.nl/publicaties/advies-uitfasering-houtige-biogrondstoffen-voor-warmtetoepassingen
https://www.stichtingbeon.nl/bio-energiesector-oost-nederland-omarmt-nieuwe-gedragscode/


Bijlage: SER-afwegingskader biogrondstoffen 

In deze bijlage staat het afwegingskader voor de toepassing van biomassa (zie figuur volgende 

pagina). Belangrijk is om vooral de projecten te bevorderen waarbij biogrondstoffen worden ingezet 

voor de vervanging van fossiele grondstoffen en voor de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire 

economie. 

Belangrijkste vragen voor de juiste toepassing van biogrondstoffen, zijn: 

1. Is de biogrondstof voldoende duurzaam? 

2. Zijn er betaalbare alternatieven? Zolang er geen voldoende betaalbare alternatieven zijn, is 

de inzet van biogrondstoffen verdedigbaar als overbruggingstoepassing. 

3. Is de toepassing voldoende duurzaam? 

Van belang zijn ook de voetnoten in de figuur. Bij voetnoot 4 staat dat de inzet van laagwaardige 

biomassa onderdeel kan zijn van meervoudige verwaarding (bijvoorbeeld inzet laagwaardige 

reststromen bij suikerbieten in combinatie met suikerproductie of de inzet van tak- en tophout naast 

de inzet van stamhout voor zaaghout). Deze meervoudige toepassing is hieronder geillustreerd en 

wordt verdedigbaar geacht in het rapport.  

 

 



 

Uit: SER-rapport (2020). 


