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Verslag Tweede Werkgroep Bio-energie Communicatie en Maatschappelijk Draagvlak 
 
Datum: 3 september 2018 
 
Aanwezig: 

- Silvan de Boer (voorzitter): Platform Bio-energie (PBE) 
- Ronald Zwart: Platform Bio-energie (PBE) 
- Maarten Willemen: Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) 
- Lieke Diderich: Ennatuurlijk 
- Lotte Wander: MPD Groene Energie  
- Hemmo Hemmes: Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) 
- Luuk Dijkhuis: NBKL 
- Loes Knotter: Platform Duurzame Biobrandstoffen  
- Joost Veldhoven: Groen Gas Nederland 
- Jeroen Larrivee: LTO Glaskracht 
 

Konden niet aanwezig zijn, willen wel betrokken zijn: 
- Toon Beeks: Bio Energie Centrale Cuijk 
- Manon Ottens: ZON Transitie Support    
- Jaap Koppejan: Procede Biomass 
- Bart Dehue: Nuon-Vattenfall 
- Frans Feil: Bio-energie Oost-Nederland  
- Liane Schoonus: Vereniging Afvalbedrijven  

 
 
▪ De Werkgroep is een initiatief om de verschillende segmenten van de bio-energie sector bijeen te brengen 

voor de coördinatie van communicatie activiteiten om de eenzijdige beeldvorming over bio-energie tegen 
te gaan en het inzicht te vergroten bij belanghebbenden over biomassa en bio-energie.  

▪ Met de uitkomsten van de eerste bijeenkomst is een voorlopige lijst van mogelijke project ideeën 
opgesteld.  

 

 
▪ De Werkgroep heeft zelf geen budget en zal per projectidee moeten vaststellen of gezamenlijke uitvoering 

nodig is, een trekker aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitwerking tot een volledig projectvoorstel, 
het zeker stellen van de financiering en de uitvoering. 

▪ De projectresultaten zullen ter beschikking staan aan de Werkgroep deelnemers. 
▪ PBE is de coördinator van de Werkgroep; de afzender van individuele projecten zal de coalitie van partijen 

zijn die dat project uitvoeren. 
  

▪ De uitkomsten van de eerste bijeenkomst zijn ook besproken met RVO. RVO is zeer positief over de 
Werkgroep. Een brede coalitie van organisaties uit de bio-energiesector is een belangrijk argument voor 
RVO om projectvoorstellen te financieren die vanuit deze Werkgroep worden voorgelegd. Dat kan ofwel 
via co-financiering (waarbij een deel door de sector zelf betaald wordt), danwel middels direct 
opdrachtgeverschap door RVO.  

▪ Met RVO is ook afgesproken dat zij zelf niet direct zullen deelnemen in de Werkgroep, maar wel 
nauwkeurig geïnformeerd zullen worden over de bijeenkomsten. Projectvoorstellen zullen met hen 
worden gedeeld voor financieringsvraag en coördinatie met eigen RVO-activiteiten.   

 

➢ De Werkgroep deelnemers wordt gevraagd deze lijst aan te vullen met eigen project ideeën, 
aangeven welke projecten voor hen belangrijk zijn en voor welke projecten zij trekker willen 
zijn om de realisatie mogelijk te maken. 
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▪ De Werkgroep richt zich specifiek op bio-energie. Tegelijk is er een nauwe relatie met de biobsased 
economy als het gaat om grondstoffen en de inzet van bioraffinage reststromen voor bio-energie poductie.  

▪ PBE heeft recent een samenwerking met de Federatie Bio-economie Nederland (FBN) geformaliseerd, 
waarmee een goede afstemming met die sector geborgd is (zie: 
https://www.platformbioenergie.nl/home/start-samenwerking-pbe-en-federatie-bio-economie-
nederland).    
 

 
Conclusies, afspraken en vervolg 
▪ De resultaten van de tweede Werkgroep zijn samengevat in onderstaande actielijst van vier projecten.  
▪ Bij elk project wordt de Werkgroep expliciet om reactie en toezeggingen gevraagd. Deze staan gemarkeerd 

in de tekst box bij elke actie. 
▪ Graag jullie antwoorden sturen aan Ronald: directeurpbe@platformbioenergie.nl.  
▪ De volgende Werkgroep bijeenkomst is dinsdag 6 november, van 15-17 uur, bij Bio-energie installatie ‘Bio-

Energie Ede’. Het bezoekadres is Geerweg 11, 6717 LE, Ede. 
 
 

1. Project “Sociaal-economische kerncijfers bio-energiesector”. 
▪ Doel van dit project is belangrijke kerncijfers over de sector te verzamelen, welke door elke 

organisatie kunnen worden gebruikt om de bio-energiesector goed te karakteriseren met cijfers waar 
de politiek belang aan hecht (werkgelegenheid, toegevoegde economische waarde).  

▪ PBE heeft een projectvoorstel geschreven en met RVO besproken.  
▪ RVO heeft een co-financiering van 15.000 Euro toegezegd, op voorwaarde dat de overige 10-15.000 

Euro door de sector wordt betaald. 
▪ De Werkgroep voegt nog toe om in het projectvoorstel de kerncijfers ook op lokaal niveau uit te 

splitsen, ook i.v.m. de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES).  
▪ Ook is het van belang rekenschap te geven van het feit dat een deel van de productieketen een 

internationale dimensie kennen (de biomassa komt van buiten Nederland). Dit aandeel zal in de 
toekomst naar verwachting ook groter worden. 

▪ PBE past het projectvoorstel aan. Naar verwachting is een totaal budget van 25k Euro nodig. 
 

 
 

2. Project “Redactie van actuele onderwerpen in het publieke debat”.  
▪ De uitvoering moet voorzien in adequate informatie vanuit de sector over thema’s die het publieke 

debat over biomassa en bio-energie beheersen. 
▪ Voorbeelden van thema’s betreffen fijnstof emissies, beschikbaarheid van biomassa, duurzaamheid. 
▪ De Werkgroep kan als een redactie functioneren om inhoud en vorm te geven aan de informatie over 

dergelijke thema’s.  
 

 
 
 

3. Project “Bio-energie bibliotheek”.  
▪ Doel van het project is relevante informatie over bio-energie via één centraal punt toegankelijk 

maken. 
▪ Hiervoor kan een zgn. content-marketing instrument worden gebruikt. 
▪ Een voorbeeld van een dergelijke aanpak is www.oneworld.nl.  

  

➢ Deelnemers aan de Werkgroep worden gevraagd zich beschikbaar te stellen als trekker 
van dit project idee. 

 

➢ Branche-organisaties worden gevraagd een financiële bijdrage van 5.000 Euro 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit project.  

 

https://www.platformbioenergie.nl/home/start-samenwerking-pbe-en-federatie-bio-economie-nederland
https://www.platformbioenergie.nl/home/start-samenwerking-pbe-en-federatie-bio-economie-nederland
mailto:directeurpbe@platformbioenergie.nl
http://www.oneworld.nl/
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4. Project “Bio-energie in beeld”. 

▪ Doel van dit project is concrete marktmogelijkheden voor bio-energie projecten in beeld te brengen.  
▪ Welke toepassing is een oplossing voor een specifieke energievraag waar een lokale bestuurder 

(gemeente of provincie) mee zit? 
▪ Op basis van parameters als de kosten per eenheid energie en hoeveelheid vermeden emissies kan 

een ranking gemaakt worden, waarmee een zgn. Kansenkaart voor bio-energie projecten ontstaat. 
 

 
 

 
----------- 

➢ Loes, Joost, Jeroen, Lotte en Lieke werken dit idee verder uit tot een projectvoorstel. 
➢ Andere geïnteresseerden kunnen zich bij Loes melden. 

 

➢ Joost bevestigt nog of hij trekker zal zijn van dit projectidee. 


