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Missie PBE: promotie van verantwoord toegepaste bio-energie 

• Platform Bio-energie is een stichting met als basis enkele tientallen bedrijven die nauw 
betrokken zijn bij bio-energieketens. Het gaat om alle soorten bio-energie met een breed 
spectrum aan organische grondstoffen en conversietechnieken. 

• Ons doel is de bevordering van duurzame energieproductie uit biomassa. 

• PBE maakt daartoe analyses van markt en beleid en doet voorstellen aan het adres van 
bestuur en politiek, samen met donateurs en partners. 

• Onze missie is een brugfunctie te vervullen tussen verschillende bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties. PBE beoogt de bundeling van meer dan tien individuele bio-
energie organisaties op deelterreinen bij het innemen van standpunten. 
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Beschikbaarheid van biomassa is de helft van de hamvraag 

• Zoals WUR/Alterra schrijft komt er een sterk groeiende vraag naar organische grondstoffen 
aan. Voor een deel is dat alleen maar nuttig, namelijk daar waar – op verantwoorde wijze – 
mest, slib, afval of reststoffen worden geneutraliseerd en benut voor energieproductie. Een 
ander deel betreft planten die speciaal worden geteeld en/of geoogst met het oog op 
energieproductie en dus vervanging van fossiele grondstof. Hoe dit laatste verantwoord kan 
geschieden is de hamvraag. 

• De ene helft van die hamvraag is: Is er genoeg? Komt er genoeg? Kan er genoeg komen? 

• De andere helft is: Hoe weet ik (en de buitenwereld) zeker dat het duurzame biomassa is? 

• Er waren in april ongeveer tien studies over dit onderwerp gaande of net gerapporteerd. Niet 
alle studies waren goed vergelijkbaar. PBE heeft daarom op 22 april alle auteurs ervan 
bijeengeroepen voor uitwisseling van inzichten en verschillen daartussen. 

• PBE is zelf niet deskundig in voorraden en prognoses, brengt alleen partijen bij elkaar om de 
mogelijkheid van gemeenschappelijke conclusies te vergroten. 
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Conclusies van informeel overleg potentieelstudies op 22/4 

• Afstemming tussen diverse tafels van het Energieakkoord is noodzakelijk. Nu is er geen 
overzicht welke claims mogelijk op dezelfde biomassa zijn gericht, bijvoorbeeld vanuit 
‘mobiliteit’ en ‘duurzame energie’.   

• Duidelijker omschrijven wat men bedoelt als men over potentiëlen schrijft. Beschrijf de bronnen 
en aannames, zodat herleiding naar de gemaakte keuzes mogelijk is. Zorgvuldig communiceren 
met politiek, bestuur en publiek. 

• Kloven tussen schattingen verkleinen door kennis te vergroten en te delen en discussies te 
voeren over de onderscheiden inzichten.  

• Meer aandacht voor de vraagkant en de markt, niet alleen de productiekant (aanbod). Ook 
andere toepassingen dan energie daarbij benoemen. 

• Het Energieakkoord is een unieke kans die we samen moeten benutten, ook al speelt ieder 
zijn/haar eigen rol. 

• Enkele actuele kwesties hebben mogelijk grote impact op potentiëlen, zoals het creëren van de 
mogelijkheid tot SDE-besteding in het buitenland. 
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Energieakkoord nu de belangrijkste opportunity 

• Het onderhandelingsresultaat van tientallen maatschappelijke organisaties is geaccepteerd 
door Kabinet en Kamer. Ook al rammelt het akkoord, het is een goede stap voorwaarts en een 
grote uitdaging. Uitwerking en uitvoering vindt nu plaats in werkgroepen en expert studies. 

• (A) De akkoordtekst stelt – terecht – vérgaande eisen aan vaste biomassa (voor bij- en 
meestook, op termijn bij voorkeur ook voor andere biomassa-conversie). 

• (B) Tegelijk stelt het akkoord een zeer ambitieus doel voor het aantal te produceren PJ bio-
energie: ruwweg van 70 naar 170 PJ tussen nu en 2023. 

• Alléén op B focusseren doet A waarschijnlijk tekort. Maar alléén op A focusseren gaat vrijwel 
zeker ten koste van B. En we hebben allemaal het Energieakkoord integraal onderschreven. 

• Ik heb het gevoel dat we nu op een wegsplitsing zitten: erop of eronder. To bio or not to bio. 
Dit thema bespraken we met onze leden op 27/6. Ik vat de stellingen samen. 
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Bio-energie erop of eronder 

1. In ons land, hoewel klein en dichtbevolkt, kunnen we de bio-energie doelen van het 
Energieakkoord halen! De bovengenoemde 170 PJ is de helft van de 16% hernieuwbare energie 
in 2023. Dat betekent een groei met factor tweeënhalf. Ter vergelijking: wind op land moet een 
factor 4 groeien, wind op zee een factor 21. 

2. De grondstof komt nu voor ongeveer de helft uit ons eigen land. Ik hoop dat die verhouding ook 
in 2023 kan worden gehandhaafd; immers een aanzienlijk deel van de Nederlandse biomassa 
productie voor energie wordt momenteel geëxporteerd. De activiteiten in het kader van o.m. het 
Houtconvenant, het Agroconvenant, Groen Gas Nederland en de afval- en recyclingsector zijn 
erop gericht om groei van de binnenlandse biomassaproductie mogelijk te maken. 

3. De rest komt dan uit import, die dus zal toenemen. Dat is niets bijzonders voor Nederland, denk 
aan de voedselmarkt en de fossiele energiedragers. 

4. Voor geïmporteerde grondstoffen moeten we wel méér ons best doen om via levenscyclus 
analyse en certificering aan te tonen dat er bij productie en transport geen problemen ontstaan. 
Voor lokale en regionale sourcing kunnen de eisen wat lichter zijn. 
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Bio-energie erop of eronder 

5. Méér biomassagebruik heeft – behalve vervanging van fossiel, minder afhankelijkheid van 
buitenlandse leveranciers en emissiereductie – nog andere voordelen: regionale economie, 
nationale werkgelegenheid, neutralisatie van mest en slib, toenemend gebruik van afval als 
grondstof, beter onderhoud van bossen en landschapselementen. Ook kan biomassa voorzien in 
hernieuwbare brandstof voor lucht- en scheepvaart, sectoren met enorme milieueffecten die 
weinig alternatieven tot verduurzaming hebben. 

6. PBE vindt verdere ontwikkeling van de Biobased Economy een mooie kans op verduurzaming. 
Samenwerking tussen de maakindustrie en de bio-energie bedrijven is daarbij essentieel: 
ketenoptimalisatie, gemeenschappelijke innovatie. Het is onzin om het ene product domweg 
‘hoogwaardiger’ dan het andere product te noemen (‘piramide’). Waar het om gaat is dat met 
(bijvoorbeeld) bioplastics en bio-energie verschillende problemen worden opgelost. Oplossingen 
met als randvoorwaarden dezelfde duurzaamheidseisen voor alle sectoren. 

7. De grootste kansen voor bio-energie liggen in warmtetoepassingen en in opslag van energie om 
te helpen het grillige elektriciteitsaanbod van zon en wind glad te strijken. Getalsmatige doelen 
voor de diverse soorten bio-energie en beleidsinstrumenten op maat helpen enorm. 

8. Met planten als grondstof kunnen we de helft van de nationale doelstelling voor hernieuwbare 
energie halen. Door de aanbevelingen van de Werkgroepen van het Energieakkoord te volgen. 
En door als bedrijven, ministeries en milieuorganisaties met elkaar in gesprek te blijven.   
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“… vervolgacties voor mogelijke oplossingen …” 

• Pragmatische uitwerking en uitvoering van het Energieakkoord 

• Het ‘afstoffen’, voor zover nodig, van Houtconvenant (bosareaal, bosonderhoud), 
Agroconvenant, Energie-eisen Bestaande Bouw, Energy Efficiency Directive 
(warmteplannen), Green Deal Groen Gas, enz. 

• Spoedige voltooiing van Routekaart Biogas en Warmtevisie kabinet 

• Duidelijkheid over emissie-eisen kleine houtkachels, -ketels en -wkk 

• Faire, consequente berekening van SDE+ basisbedragen en monitoring van niet-uitvoering 
van toegekende projecten 

• Voortvarende uitvoering van Kamerbrieven Cascadering, Groene Groei en Biobrandstoffen 

• … 

 

8 


