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Commentaar PvdA Duurzaam Energie op brief kabinet van 16 oktober 

“Duurzaamheidskader biogrondstoffen” 
 

1 Inleiding 
Tien jaar geleden werden biogrondstoffen als een van de belangrijkste vervangers gezien van fossiele 
grondstoffen, enerzijds als basis voor materialen en de productie van kunststoffen, anderzijds als 
energiebron. Die visie is afgelopen jaren flink bekritiseerd en er is een tamelijk gepolariseerd 
maatschappelijke debat ontstaan. Vlak na het verschijnen van het Klimaatakkoord heeft ook PvdA 
Duurzaam Energie zijn visie verwoord in de notitie “Kijk op biomassa bij energietransitie” van 10 juli 2019.  
 
In mei 2020 heeft het PBL een overzicht gepubliceerd van alle argumenten en relevante gegevens in 
“Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa. Verslag van een zoektocht naar 
gedeelde feiten en opvattingen”. Daarna heeft de SER, samen met vertegenwoordigers van natuur- en 
milieuorganisaties, gepoogd een beleidssynthese te formuleren in zijn advies “Biomassa in balans. Een 
duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen”, juli 2020. Aansluitend daarop en op 
andere rapporten heeft het kabinet zijn standpunt “Duurzaamheidskader biogrondstoffen” gepubliceerd. 
Hier een korte beschouwing over het kabinetsstandpunt. Op een paar punten verschillen de opvattingen 
binnen de themagroep, zoals hieronder wordt aangegeven.   
 

2 Algemeen: goed kader 
Het kabinet volgt nauw het SER-advies. Het duurzaamheidskader is evenwichtig en redelijk compleet. Het 
komt overeen met de belangrijkste conclusies verwoord in de notitie van PvdA Duurzaam Energie: 

− Strenge duurzaamheidseisen (inclusief eisen aan maatschappelijk verantwoorde productie) met 
degelijk controlesysteem voor alle toepassingen.   

− Toepassing biogrondstoffen overeenkomstig het principe van cascadering/valorisatie, zoals 
weergegeven in de filosofie van “afbouw, ombouw en opbouw”, zodat ze op de lange termijn een 
relatief bescheiden plaats innemen als energiebron en ze de ontwikkeling mogelijk maken van de 
biobased economy met grootschalige vergroening van de chemie en materialensector. 

− Toepassing bij warmtenetten kan nuttig zijn als tijdelijke tussenoplossing, vooral voor pieklast. 

− Bevorderen productie van meer biogrondstoffen onder andere door investeren in duurzame 
bosbouw. 

 

3 Aanscherpingen  
3.1 Vergroten hoeveelheid biogrondstoffen in Nederland. Hierbij is het vraagstuk van de grondprijs 

belangrijk. In Nederland is grond extreem kostbaar door de zeer intensieve landbouwproductie. 
Dat maakt het ook heel kostbaar om extra bossen te realiseren. De doelstellingen  voor extra 
bossen worden dan ook niet gehaald. Plannen voor agroforestry gaan traag doordat regelgeving 
maakt dat boeren 80% van de grondwaarde kwijtraken als ze ‘bossen’ realiseren. Hoe gaan we 
daarmee om?  

3.2 Meer inzet nodig voor herbebossing in en buiten Europa. De derde alinea onder de kop 
“vergroten hoeveelheid biogrondstoffen” (blz 6) gaat in op dat onderwerp. Aangekondigd wordt: 
“Het kabinet zal hierover het gesprek in EU-verband aangaan”. Op zich goed, maar het klinkt nog 
weinig ambitieus. Op het gesprek moet flinke actie volgen voor een zaak die volgens het IPCC erg 
belangrijk is: het wereldwijd grootschalig investeren in de aanplant van bomen of andere planten 
op marginale en/of gedegradeerde landoppervlaktes. Na enige tijd zal daar dan bij jaarlijks 
onderhoud biomassa geoogst kunnen worden, waarmee de hoeveelheid beschikbare 
biogrondstoffen toeneemt. Die investeringen kunnen gestimuleerd worden met garanties van 
Nederlandse en EU-overheden, maar ook door een structurele toename van de vraag naar 
duurzame biogrondstoffen, eventueel in combinatie met prijsgaranties.  
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3.3 Mogen de grote kolencentrales na 2030 overstappen op het verstoken van biogrondstoffen? 
Het kabinet meldt dat de subsidies zo spoedig mogelijk worden beëindigd. Al eerder is besloten 
dat er geen kolen meer verstookt mogen worden na 2030. De eigenaars van de grote 
kolencentrales schijnen zich daarbij te hebben neergelegd, maar hebben wel aangekondigd de 
centrales daarna niet te sluiten maar steenkool te vervangen door biogrondstoffen. Dat zou een 
vertraging betekenen van de gewenste afbouw van deze toepassing van biogrondstoffen. 
Volgens sommigen is dat niet acceptabel, omdat daarvoor biogrondstoffen geïmporteerd 
moeten worden en Nederland niet meer zou moeten gebruiken dan geteeld kan worden op 
eigen bodem, de hoeveelheid die overeenkomst met Nederlands rechtvaardige deel van de 
mondiale voorraad duurzaam houtafval. Volgens anderen is dat echter niet bezwaarlijk, mits de 
gebruikte biogrondstoffen voldoen aan de strenge duurzaamheidseisen en de aankoop ervan de 
prijs niet significant opdrijft waardoor hoogwaardige toepassingen in de knel komen. Zij wijzen 
op het beperkte Nederlandse biogrondstoffen potentieel (zie 3.1) en betogen dat de groei van 
elektriciteit uit zon en wind leidt tot een groeiende behoefte aan flexibel, grootschalig 
opwekkingsvermogen om pieken en dalen op te kunnen vangen. Daarin kunnen deze centrales 
voorzien zolang grootschalige (batterij)opslag van elektriciteit nog niet beschikbaar is. Tenslotte 
is het niet uitgesloten dat de ondernemingen hoge schadeclaims van de Nederlandse staat 
kunnen afdwingen als de centrales bij wet gedwongen worden te sluiten.  

3.4 Moet het gebruik van biogrondstoffen ook worden afgebouwd voor het gecombineerd 
produceren van elektriciteit en warmte met een temperatuur lager dan 100°C? Volgens de 
laatste hele zin op bladzijde 7 worden geen subsidies  meer verstrekt “voor het opwekken van 
uitsluitend elektriciteit met biogrondstoffen”. Krijgt de Amercentrale nog wel subsidie voor de 
bijstook met biogrondstoffen, omdat de restwarmte gebruikt wordt voor warmtenetten in 
Tilburg en Breda? WKK-installaties die in de winter vooral warmte produceren voor een 
warmtenet en in de zomer vooral elektriciteit, gaan heel efficiënt om met de energie die in de 
brandstof opgesloten zit. Die kunnen de komende decennia heel geschikt zijn in wijken die een 
warmtenet nodig hebben, terwijl ze gelegen zijn in een regio waar de alternatieve 
warmtebronnen restwarmte en geothermie niet beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden. 
Wel moeten de emissienormen voor een gecontinueerd biogrondstoffengebruik in WKK-
installaties aangescherpt worden. Sommigen bepleiten ook hier dat de brandstof alleen van 
Nederlandse bodem mag komen; anderen vinden dat niet nodig.   

3.5 Stimuleren LT-warmtenetten. Terecht zet het kabinet in op “versnellen opbouw duurzame 
alternatieven” (blz 10 en 11). Maar naast geothermie en restwarmte zijn er nog veel meer 
warmtebronnen beschikbaar voor een warmtenet, indien het niet gaat om een traditioneel MT 
of HT-warmtenet, maar om een LT-warmtenet, zoals oppervlaktewater, rioolwater en ondiep 
grondwater. Een dergelijk warmtenet vereist wel dat de gebouwen goed geïsoleerd zijn. Het 
verdient aanbeveling dat het kabinet veel geld uittrekt voor het isoleren van woningen en het 
aanleggen van LT-warmtenetten, zoals bepleit in de notitie “Warmtenetten” (3 november).  

Opmerking: LT, MT en HT staan voor Lage, Midden en Hoge Temperatuur, waarmee ongeveer 40°, 70° en 100° 
worden bedoeld. In het kabinetsdocument en elders in de discussie over biogrondstoffen, worden al deze 
temperaturen als “laag” beschouwd. Bij “hoge temperatuur warmte” gaat het bijvoorbeeld om 300° of zelfs 1500°.  

 


