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Bio-energie is oplossing in Klimaatakkoord voor duurzame warmte en
regelbaar vermogen
10 juli 2018
De hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord maken duidelijk dat bio-energie onmisbaar is voor de
realisatie van de emissiereductie doelstellingen. Bio-energie is een belangrijk alternatief als
vervanger van aardgas voor de warmtelevering aan huishoudens en industrie en voor CO2-neutraal
regelbaar vermogen. Platform Bio-Energie pleit voor een heldere regie bij de uitwerking van bioenergie in het Klimaatakkoord dit najaar.
Platform Bio-Energie (PBE) onderschrijft de in de hoofdlijnen beschreven visie dat het gebruik van
bio-energie in de toekomst verder zal groeien en dat de daarbij gebruikte biomassa duurzaam moet
zijn. De meeste bio-energie in Nederland wordt geproduceerd met behulp van lokaal verkregen
biomassa. Dit zijn vooral rest-, snoei- en afvalstromen en hebben daarmee een laag risicoprofiel voor
de duurzaamheid.
De beschikbaarheid van duurzame biomassa moet worden vergroot door het volledig en optimaal
benutten van het Nederlandse biomassa potentieel. Ook moet de biomassa productie in Nederland
worden verhoogd. Deze maatregelen dragen tevens bij aan de versterking van de lokale economie en
werkgelegenheid. Waar nodig, zijn duurzaamheidseisen bij wet vastgelegd op nationaal en Europees
niveau, en in subsidievoorwaarden. Hiervoor gelden strenge nalevingseisen. Ook kan certificering
worden ingezet als middel om de duurzaamheid te garanderen en te controleren
PBE is positief over het voorgestelde vervolg om de grondstoftoepassing van biomassa te stimuleren,
in samenhang met de energietoepassing. PBE beschouwt bio-energie als een integraal onderdeel in
de ontwikkeling van de circulaire biobased economie. Bio-energie zorgt voor de zekerstelling van de
biomassa grondstoffen en de afname van reststromen voor energieproductie. Daarmee verbetert de
business case van biomassa cascadering en kan bio-energie goedkoper worden. Passende
stimuleringsmaatregelen voor de grondstoftoepassing van biomassa zijn wel noodzakelijk. Naast
behoud van operationele subsidie middels de SDE+-subsidie regeling, is een stabiel en aantrekkelijk
investerings- en vestigingsklimaat nodig om Nederland te maken tot een hotspot voor de circulaire
biobased economie.

1

