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Bio-energie is van cruciaal belang…

▪ Bio-energie is essentieel voor het halen van onze klimaatdoelen, zoals blijkt uit het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord.

▪ Biomassa heeft een aantal unieke eigenschappen die andere verduurzamingsopties niet of veel minder hebben:

o FLEXIBILITEIT
Biomassa kan elektriciteit en warmte produceren wanneer het nodig is. Dit heet regelbaar vermogen of flexibele productie. Wind, zon en geothermie kunnen 
dit niet goed. Het regelbaar vermogen door biomassa is uniek, omdat het niet seizoensgebonden is en dus het hele jaar inzetbaar.

o DUURZAME WARMTE 
Biomassa vervangt aardgas voor de constante levering gedurende de hele dag van grootschalige duurzame warmte voor huishoudens en bedrijven en hoge 
temperatuur warmte voor de (proces) industrie. Dit heet ook wel base load vermogen.

o NEGATIEVE CO2-EMISSIES 
Bio-energie in combinatie met afvang en opslag van CO2 (BECCS) is de meest-kosteneffectieve methode voor negatieve emissies met het grootste potentieel.

o TRANSPORT 
Biomassa vervangt vloeibare fossiele brandstoffen waar geen elektrificatie mogelijk is, vooral in lucht- en scheepvaart en in lange-afstandstransport                 
over de weg.

o GROENE CHEMIE 
Biomassa is het enige alternatief om aardolie en aardgas te vervangen als grondstof in de chemie. Biomassa is namelijk net als olie en gas opgebouwd uit 
koolstofmoleculen waar bijvoorbeeld chemicaliën en plastics van gemaakt worden.
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…en heeft duurzame biomassa nodig

▪ Biomassa moet duurzaam beschikbaar zijn, zodat er ook in de toekomst  voldoende biomassa is om energie en groene chemie te kunnen 
blijven produceren: 

o BESCHIKBAARHEID

Zorg voor voldoende biomassa. In het Voorstel voor Hoofdlijnen van een Klimaatakkoord is overeenstemming over de noodzaak van initiatieven die het 
aanbod van duurzame biomassa vergroten. Focus daarom op de uitvoering hiervan:  

✓ Biomassa Visie 2030 - actielijn om het aanbod aan duurzame biomassa te vergroten. 

✓ Actieplan Bos en Hout - vergroten van het biomassa aanbod en bosareaal in Nederland.

✓ Grondstoffenakkoord - efficiënt en slim omgaan met grondstoffen en materialen en nieuwe grondstoffen, productiemethodes en productontwikkeling.

o DUURZAAMHEID

Zorg ervoor dat alle biomassa duurzaam is. Maak goede afspraken om de duurzaamheid te garanderen, die passen bij de mogelijke risico’s op de 
duurzaamheid van de gebruikte biomassa:

✓ Regionale risico-analyses voor bijvoorbeeld rest-, snoei- en afvalstromen  

✓ Uitvoering van bestaande SDE+ duurzaamheidseisen voor bij- en meestook, grote industriële stoomketels en branders op houtpellets.

✓ Toepassing van de EU RED-II eisen voor vaste biomassa in installaties met een capaciteit van meer dan 20MW.  
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DE NEDERLANDSE BIO-ENERGIE SECTOR



Het belang van bio-energie

VERSNELLEN VAN DE ENERGIETRANSITIE
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1. Energiezekerheid

▪ Vervanger van aardgas voor de warmtelevering aan de 
gebouwde omgeving, bedrijven en hoge temperatuur 
warmte in de (proces)industrie 

▪ Biobrandstoffen in de transportsector

▪ Regelbaar vermogen in elektriciteit en warmte

2. Kostenbesparing

▪ Reststromen

▪ Gebruik van locale biomassa

▪ BECCS

3. Duurzame biomassa

▪ Reststromen

▪ Transparente duurzame productieketens

▪ Certificering

4. Biobased economy

▪ Mobilisatie en beschikbaarheid van biomassa grondstoffen

▪ Ontwikkeling van technische standaarden en productkennis

▪ Bevordering van logistieke expertise en infrastructuur

▪ Ontwikkeling van duurzaamheidscriteria



De Nederlandse Bio-energie Sector

2017. 83,9 PJ

BIO-ENERGIE LEVERT MEER DAN 60% VAN DE TOTALE NEDERLANDSE HERNIEUWBARE ENERGIE  

2030. 129,9 – 148,1 PJ

CBS. Hernieuwbare energie in Nederland 2017.
(Statline database bezocht 14 sep 2018)

ECN. Nationale Energieverkenning 2017.

CO2 Reductie – 85 - 93%

PBE. Rapportage Biomassa voor energieopwekking 2016.

(Bruto eindverbruik)

* Vastgesteld en voorgenomen beleid.
** Vastgesteld beleid.

Vermeden Emissies

2016 (kton CO2 )
AVI's 1.797

Bij- en meestook 0

Bedrijven, elektriciteit 0

Bedrijven, warmte 523

Huishoudens 705

Stortgas 35

Biogas RWZI 154

Mestvergisting 419

Overig biogas 312

Biotransportbrandstoffen 693

TOTAAL 4.638

CBS. Hernieuwbare energie in Nederland 2016.
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De Bio-energie sector is divers

PROJECTIE VOOR SIGNIFICANTE GROEI IN SPECIFIEKE SEGMENTEN…
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Bronnen: NEV 2017, Statline CBS

2017 CBS is het daadwerkelijk verbruik van 
bio-energie in 2017.

2030 NEV is de projectie van het bio-
energie verbruik in 2030 bij vastgesteld en
voorgenomen beleid.

(in PJ bruto eindgebruik)
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Totaal vloeibare biotransportbrandstoffen
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Totaal biomassa huishoudens

Afvalverbrandingsinstallaties

2017 CBS 2030 NEV

De groei in bio-energie moet komen van:

▪ ‘biomassa ketels bij bedrijven’ x 2

▪ ‘biogas’ x 2

▪ ‘vloeibare biotransportbrandstoffen’ x 2,5



De Bio-energie sector is divers

… EN ELK SEGMENT KENT SPECIFIEKE KENMERKEN EN DISCUSSIEPUNTEN
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Gebruik van houtige biomassa in NL

PBE JAARRAPPORTAGE 2017

▪ 1.7 miljoen ton houtige 

biomassa (in > 1MW installaties).

▪ 82% uit eigen land. 
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Bron: PBE Jaarraportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2017


