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Werkgroep Bio-energie communicatie en maatschappelijk draagvlak 

Verslag 3e bijeenkomst 

Datum : vrijdag 8 februari 

Tijd : 10 – 12 uur 

Locatie : NVDE, Arthur van Schendelstraat 550 Utrecht. 

 

1. Project ‘Sociaaleconomische kernindicatoren bio-energiesector in Nederland’ 

Het project betreft beantwoording van de eerste van twee vragen: 

a. Wat zijn de actuele sociaal-economische kerncijfers (werkgelegenheid, toegevoegde waarde) 

van de bio-energie sector in Nederland en per provincie? 

b. Wat zijn de verwachte ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in de bio-energie 

sector in Nederland, welke kennis en expertise is nodig en wat is de invloed van 

internationale ketens waarbij biomassa uit het buitenland wordt geïmporteerd? 

Reacties bij het concept rapport: 

- Het is moeilijk om de gepresenteerde cijfers te verifiëren; gebruikte databronnen en wijze van 

gebruik niet altijd helder. Er is ook weinig referentiemateriaal om mee te vergelijken. Er is dus 

weinig ‘gevoel’ met deze cijfers: is er voldoende vertrouwen dat deze cijfers de werkelijkheid 

benaderen. CE Delft is al gevraagd om kritisch naar de onderbouwing te kijken en dit in het 

rapport aan te passen waar nodig.  

- Om de cijfers verder te vergelijken met andere hernieuwbare energie vormen en de fossiele 

energie kunnen werkgelegenheid, investeringen, toegevoegde waarde worden uitgedrukt per 

eenheid geproduceerde energie.  

ACTIES 

▪ Ronald geeft de feedback uit deze werkgroep door aan CE Delft. 

▪ Ronald deelt aangepaste rapport zodra dat beschikbaar komt (week van 11 feb). 

▪ PBE deelt hoe het het rapport zal publiceren en daarover zal communiceren. 

▪ PBE zal projectplan opstellen voor uitvoering van deel 2. 

 

2. Project ‘BioBibliotheek’ 

Een voorstel voor uitvoering is onder leiding van Hemmo uitgewerkt. De provincie Gelderland (i.s.m. 

RVO) is met een soortgelijk project bezig. Heeft hiervoor ook al financiering en een website designer 

aangesteld. Ook hebben ze bij hun gemeenten al vragen en kennisbehoefte in kaart gebracht. Er 

moet in dat project dus nog vooral een redactie komen die de gevraagde informatie beschikbaar 

maakt. 

De Werkgroep vindt het een goed idee om zoveel mogelijk bij dat initiatief aan te sluiten/samen te 

werken. De Werkgroep kan bijdragen aan de redactie (inhoudelijk) en daarmee de website zo snel 

mogelijk online krijgen. PBE en RWE zeggen toe hier ook middelen en mensen voor beschikbaar te 

willen stellen.   

Er zijn twee vervolgvragen: 
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- Hoe wordt het project uitgerold naar de andere provincies. 

- Wie is (op termijn) eigenaar van de bibliotheek en betaalt het onderhoud. 

De eerste vraag zal in overleg met RVO moeten beantwoord. Kandidaat-eigenaren zijn RVO (zoals zij 

dat ook zijn voor bv. warmte1), IPO en VNG. NBKL en/of PBE kunnen ook eigenaar zijn. Probleem is 

dan wel dat de ‘afzender’ niet langer neutraal is. Onder leiding van een IPO/VNG/RVO is er ook 

ruimte voor bv provinciale milieufederaties om inhoudelijk bij te dragen.  

ACTIES 

▪ Hemmo gaat in gesprek met provincie Gelderland om samenwerking verder vorm te geven 

(project stuurgroep, website redactie).  

▪ Deelnemers aan de Werkgroep informeren Hemmo over hun mogelijkheden om financieel en 

met menskracht bij te dragen aan de redactie van de bibliotheek.  

 

3. Themamiddag Duurzaamheid van Biomassa 

Een voorstel voor deze middag is door PBE, NBKL, FBN en RVO uitgewerkt. Doel is pers en media te 

informeren over feiten en cijfers betreffende bio-energie en daar een constructieve discussie over te 

voeren.  

Het programma moet kleiner gemaakt. Er staan nu teveel onderwerpen op. Prioriteit geven aan 

emissies, CO2-prestaties, duurzaamheid. De presentaties moeten zo simpel mogelijk om aan te 

sluiten bij het kennisniveau. En ‘zien is geloven’: zou mooi zijn als het georganiseerd kon op een 

locatie waar een goed bio-energie voorbeeld te zien is (Ede, Amersfoort).  

ACTIES 

▪ Ronald deelt een namenlijst om voor deze themamiddag uit te nodigen; de werkgroep wordt 

gevraagd aan te vullen. 

▪ Ronald stuurt een save-the-date uit en stemt verdere voorbereidingen af met NBKL, RVO, NVDE, 

FBN.  

 

4. Overig  

 

- Weten we nu hoe het zit met dat draagvlak voor bio-energie? Ronald vraagt dit na bij NVDE. 

- Er is meer structuur/strategie nodig in de activiteiten van en met deze Werkgroep. Adriaan, 

Ronald en Paul zijn bereid een voorstel hiervoor op te stellen. Sander bevestigt nog of hij kan 

aansluiten. 

- Sander meldt dat er een Routekaart Groen Gas opgesteld gaat worden. Dit n.a.v. een 

Kamermotie (Mulder). 

- Paul meldt dat er biopellets van bermgras zijn ontwikkeld die nu door ECN worden getest.  

--------- 

                                                           
1 Zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/nationaal-
expertisecentrum-warmte  
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