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Context biomassa voor energie

• Mondiaal klimaat beleid > CO2 doelen

• Europese doelstelling hernieuwbare energie

• Bindend 20/20/20

• Voor Nederland: 14 % hernieuwbaar in 2020

• (tevens 10% biobrandstoffen (bijmengen))

• Nationaal actieplan voor EU opgesteld



Hernieuwbare energie in EU

Context biomassa voor energie

• Nationaal Energieakkoord 2013

• 14% hernieuwbaar in 2020 en in 2023 16% = ca. 305PJ

• Grote klappers: 
> Energiebesparing (100 PJ)
> Wind op zee (4450 MW = ca. 65 PJ)
> Wind op land (6000 MW = ca. 55 PJ)
> Max 25 PJ bij- en meestoken biomassa in kolencentrales

• Overig, niet concreet ingevuld 185 PJ (E-akkoord zegt: 
‘bijzonder uitdagend’)

• Hiervan 155 PJ via ‘kleinschalige’ bio-energie-opties en 
decentraal (via hout betekent ruim 8000 kton ds)



Context biomassa energie & BBE

• Onrust op de energiemarkt

• Circulaire economie komt op

• Gevoelens van toenemende concurrentie tussen biomassa voor 
energie en biobased materialen (cascaderingsbrief 18 juni jl)

• Toenemende aandacht voor duurzaamheids aspecten van 
biomassa (energietoepassing & BBE)

• Zorgen over beschikbaarheid voldoende biomassa

Agroconvenant: sector NBLH

• Partijen 2014: VBNE, BVOR, PHN en AVIH

• Doelstelling 1.700 ktonds (32PJ) biomassa uit NBLH op NL 
markt in 2020

• Oa. hout, gras, riet etc

• Aanpak partijen: vooral samenwerking, kennis vergroten en 
communicatie

• Aanpak overheid: faciliteren en wet- en regelgeving-aspecten

• Werken aan vergroten mobilisatie biomassa, bevorderen 
toepassing

• Jaarlijks een werkplan opstellen (www.rvo.nl/agrosectoren)



Agroconvenant: sector NBLH

• In 2013: ca 917 ktonds = 16,4 PJ) (Probos); NB. CBS geeft 
hogere cijfers

• Laaghangend fruit geplukt, nog veel te doen!

• Overheid heeft steeds meer oog voor rol NBLH tav biomassa-
ontwikkeling en levering

• Focus verschuift naar biobased toepassingen

• Knokken voor budgetbehoud; dit jaar programma herijking

• Conclusie: vraag naar biomassa neemt toe > biedt volop 
kansen voor NBLH-sector! 


