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inleiding

Biomassa heeft de potentie om meerdere onderdelen van onze 
economie te verduurzamen. Zo kan het gebruikt worden als 
bouwsteen in de chemie, als grondstof voor transportbrandstof of 
om energie (elektriciteit en warmte) te produceren. Dit alles valt 
onder de noemer van een bio-based economy (BBE). De BBE biedt 
niet alleen kansen voor verduurzaming, maar kan ook een motor 
zijn voor economische groei, nieuwe werkgelegenheid, innovatie, 
en onafhankelijkheid van de import van fossiele grondstoffen. 

De BBE is ook volop in de actualiteit, mede dankzij het Nederlands 
initiatief voor een Grondstoffenakkoord1 met 180 ondertekenaars, 
waaronder Natuur & Milieu. Daarnaast zetten overheid, 
bedrijfsleven en maatschappij steeds meer in op een circulaire 
economie, waarin biomassa een belangrijke rol speelt. 

Biomassa kent echter niet alleen maar voordelen. Zo wordt het 
lang niet altijd geproduceerd met oog voor mens en milieu. Ook 
kan de toenemende vraag naar gewassen en hout leiden tot 
concurrentie om grond die ook voor andere doeleinden gebruikt 
kan worden, zoals voor voedselteelt. Het gebruik van biomassa 
als alternatief voor fossiele grondstoffen is dus lang niet altijd 
duurzaam te noemen. Voor een duurzame BBE is het noodzakelijk 
dat de volgende vijf randvoorwaarden in acht worden genomen:

1. Duurzame teelt/productie. Dit betekent:
•  Geen concurrentie met voedsel. Huidige voedselproductie en 

voedselzekerheid mogen niet in het geding komen door de BBE.
•  Behoud van bodemkwaliteit. Het is essentieel dat door 

(intensieve) teelten de bodem niet verarmt.
•  Behoud van biodiversiteit. Biomassaproductie mag niet ten 

koste gaan van biodiversiteit.
•  Bescherming van zoet water. Zoet water is schaars. De 

productie van biomassa mag deze schaarste niet verergeren en 
dient dus plaats te vinden met zo weinig mogelijk gebruik van 
zoet water, additionele nutriënten en pesticiden. 

•  Gesloten nutriëntenkringlopen. Als kringlopen niet gesloten 
worden, zal de aarde uitgeput raken. De productie van biomassa 
moet gebeuren zonder deze kringlopen te doorbreken.

•  Geen directe en indirecte landeffecten zoals ontbossing of 
aantasten van kwetsbare natuur.

•  Goede sociale condities. Dit geldt zowel op als rondom de 
productielocatie en in de rest van de keten. Landroof en 
slechte arbeidsomstandigheden in landen met een delicate 
governance-structuur kunnen toenemen bij een grotere vraag 
naar biomassa.

Het toenemend gebruik van fossiele grondstoffen leidt tot grote druk op klimaat, natuur en milieu. 

Het gebruik hiervan moet de komende jaren dan ook drastisch omlaag, en waar mogelijk vervangen 

worden door duurzame alternatieven. Biomassa kan daar een belangrijke rol in spelen. Toch is 

biomassa niet in alle gevallen een duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen. In dit document 

schetst Natuur & Milieu onder welke randvoorwaarden biomassa daadwerkelijk een duurzame rol 

kan spelen in de toekomst van Nederland.

1)  Grondstoffenakkoord 2017, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/180-ondertekenaars-nationaal-grondstoffenakkoord 

wat is biomassa?

In dit document verstaan wij onder de term biomassa: alle plantaardige stromen die geproduceerd kunnen worden op land of op 

zee. Dit betreft dus niet alleen planten en bomen, maar ook algen. Daarbinnen onderscheiden we primaire, secundaire en tertiaire 

reststromen. Primaire reststromen zijn gewassen die direct worden ingezet nadat ze geoogst zijn, de zogenaamde ‘maagdelijke’ 

stroom, of reststromen die direct vrijkomen al op het land, zoals takjes, blaadjes en stengels. Secundaire reststromen komen vrij 

bij het verwerken van ons voedsel of materiaal, zoals zaagsel bij de houtverwerking of de schillen van een geperste vrucht in een 

voedselfabriek. Tertiaire reststromen ontstaan ná consumptie; daaronder valt bijvoorbeeld ons afval of de mest van koeien.

1)  Grondstoffenakkoord 2017, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/180-ondertekenaars-nationaal-grondstoffenakkoord 
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2. Zoveel mogelijk opereren binnen de principes van de 
circulaire economie: 
•  Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken 

naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen 
en als laatste hergebruik van grondstoffen.

•  Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan 
het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en 
materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.

•  Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product 
worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.

•  De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ 
(zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies 
(bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht ook wel in een 
nieuwe laptop).

•  De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn 
biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking 
van nog waardevolle grondstoffen in bv het stadium van 
rioolzuivering) teruggegeven aan de natuur.

•  Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, 
klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een 
andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt 
aan het einde van de levensduur.

•  Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt 
het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de 
producent.

•  Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-
sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van 
meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de 
economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook 
de ecologische en sociale waarde.

3. Verantwoorde beschikbaarheid en allocatie. 
Biomassa kan over de hele wereld gecreëerd worden en versleept 
worden naar de hoogste bieder. Dit moet niet leiden tot een 
ongelijke verdeling  van de kosten en baten tussen landen. 
De vraag naar biomassa moet altijd aansluiten op duurzame 
beschikbaarheid en komen vanuit duurzame toepassingen. Daar 
waar andere/betere opties voor verduurzaming beschikbaar zijn, 
moeten geen biomassastromen worden ingezet. Zie ook hoofdstuk 
2 en 4 voor een verdere toelichting op duurzame toepassingen.

4. Positieve overall milieu-impact van nieuwe toepassingen.
De totale impact in de volledige keten moet beter zijn dan het 
huidige (fossiele) alternatief. Hiervoor is het van belang om naar 
de volledige levenscyclus van het product te kijken, middels een 
levenscyclusanalyse (LCA). Er zijn momenteel helaas meerdere 
biobased producten op de markt waarbij de milieu-impact groter is 
dan het fossiele alternatief. Een voorbeeld waar dit nu niet altijd 
goed gaat, is biobased verpakkingsmateriaal.

5.	 Lock-in	op	(verouderde)	(inefficiënte)	
conversietechnieken2  moet voorkomen worden.
Stimulering op basis van technieken mag niet verdere 
duurzame innovatie tegenhouden (en dus nog betere nieuwe 
technieken in de weg staan). Zo moet bijvoorbeeld stimulering 
van biobrandstoffen zo opgebouwd zijn dat geavanceerde 
biobrandstoffen een voordeel behouden ten opzichte van 1e 
generatie biobrandstoffen.

Bovenstaande lijst met randvoorwaarden maakt inzichtelijk dat 
er potentieel nogal wat haken en ogen zitten aan het gebruik van 
biomassa. Deze haken en ogen zitten aan zowel de aanbod- als aan 
de vraagzijde. De hoeveelheid beschikbare duurzame biomassa 
is schaars. Dit leidt ertoe dat er scherp moet worden afgewogen 
hoeveel biomassa we willen inzetten in Nederland en voor welke 
toepassingen dit daadwerkelijk de meest duurzame keuze is. In 
deze biomassavisie zet Natuur & Milieu dit uiteen, in de volgende 
stappen:

1. Duurzaam aanbod
  Hoeveel duurzame biomassa is er beschikbaar wereldwijd en 

specifiek voor Nederland?
2. Duurzame inzet
  Waar is biomassa de beste en meest duurzame keuze als 

alternatief voor fossiele bronnen?
3. Maatschappelijke meerwaarde
  Onder welke randvoorwaarden kan de Nederlandse economie 

en werkgelegenheid profiteren van de BBE?
4. Conclusie
  Hoe komen het duurzame aanbod en de duurzame vraag 

optimaal samen?

De biomassavisie is opgesteld door de experts van Natuur & Milieu. 
Hierbij is gebruik gemaakt van hun jarenlange kennis en ervaring, 
onderbouwd met actuele rapporten en studies. De hoofdstukken in 
deze biomassavisie volgen de hierboven geschetste vier stappen.

2)  Conversietechnieken zijn technieken om biomassa om te zetten in een bruikbare brandstof of grondstof. Voorbeelden zijn vergassen, vergisten 
en pyrolyse.



natuur & Milieu |biomassavisie   4

1  Identificeren van een duurzaam aanbod

Er is veel onderzoek gedaan naar de hoeveelheid biomassa 
die beschikbaar is voor de mens, zowel voor voeding als voor 
materialen, chemie, mobiliteit en energie. De bevindingen uit deze 
studies lopen ver uiteen. Problematisch is dat lang niet al deze 
studies rekening houden met het potentieel beschikbare duurzame 
aanbod. In dit hoofdstuk kijken we naar hoeveel vrij beschikbare 
biomassa er in potentie is als duurzaamheid wordt meegewogen. 
Met ‘vrij beschikbaar’ wordt die hoeveelheid biomassa bedoeld die 
nog beschikbaar is nadat er voorzien is in de vraag naar voedsel, 
veevoer en hout voor de bouw. Oftewel: de hoeveelheid biomassa 
die beschikbaar is voor nieuwe toepassingen, zoals mobiliteit, 
energie, chemie en materialen zoals plastics. 

In de beoordeling van deze beschikbare hoeveelheid 
duurzame biomassa houden we rekening met de in de inleiding 
geïntroduceerde randvoorwaarden voor de duurzame productie 
van biomassa. 

Tot slot gaan we in dit hoofdstuk in op effecten van de circulaire 
economie op de balans tussen aanbod en vraag in de BBE. De 
circulaire economie zorgt er immers voor dat grondstoffen geen 
lineaire levenscyclus hebben. Producten worden minder snel 
afgedankt en krijgen vaker een nieuw leven als grondstof in de 
samenstelling van een nieuw product. Dat betekent dat producten 
die in het verleden eerder als afval eindigden, nu vaak opnieuw als 
grondstoffen terecht kunnen komen aan de aanbodzijde.

De grootte van het aanbod biomassa
Overheden, bedrijven, adviesorganen en ngo’s hebben de 
afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het aanbod van 
biomassa dat beschikbaar is voor Nederland. De bevindingen uit 
deze studies lopen ver uiteen, omdat de resultaten afhangen van 
de aannames over:
•  de inzet van techniek (opbrengsten van de landbouw, 

bemestingstechnieken, gewasveredeling, teelt op zee), 
•  de noodzaak van het sluiten van kringlopen (voor vruchtbare 

gronden) en wat daarvoor nodig is,
•  de allocatie van beschikbaar land, 
•  de (lokale) behoefte aan voedsel, 
•  en de veronderstelling dat die biomassa ook daadwerkelijk 

van over de hele wereld naar ons land zou kunnen, mogen of 
moeten komen. 

Daarmee zijn deze berekende potentiëlen vaak niet bij voorbaat 
duurzaam geproduceerde potentiëlen.

randvoorwaarden voor duurzame productie 

Duurzame productie van biomassa is een cruciale rand-
voor waarde om deze grondstof ook op de lange termijn een 
substantiële plek in onze economie te kunnen geven. Alleen 
duurzame biomassa kan een betrouwbare vervanger van 
fossiele grondstoffen zijn. Alleen onder deze basisconditie 
wordt daadwerkelijk winst geboekt voor klimaat, natuur en 
milieu. Zoals reeds genoemd in de inleiding, zijn de volgende 
randvoorwaarden nodig om tot duurzame productie te komen: 
•  Geen concurrentie met voedsel. Huidige voedselproductie 

en voedselzekerheid mogen niet in het geding komen door 
de BBE.

•  Behoud van bodemkwaliteit. Het is essentieel dat door 
(intensieve) teelten de bodem niet verarmt.

•  Behoud van biodiversiteit. Biomassaproductie mag niet ten 
koste gaan van biodiversiteit.

•  Bescherming van zoet water. Zoet water is schaars. 
De productie van biomassa mag deze schaarste niet 
verergeren en dient dus plaats te vinden met zo weinig 
mogelijk gebruik van zoet water, additionele nutriënten en 
pesticiden. 

•  Gesloten nutriëntenkringlopen. Als kringlopen niet 
gesloten worden, zal de aarde uitgeput raken. De productie 
van biomassa moet gebeuren zonder deze kringlopen te 
doorbreken.

•  Geen directe en indirecte landeffecten zoals ontbossing of 
aantasten van kwetsbare natuur.

•  Goede sociale condities. Dit geldt zowel op als rondom de 
productielocatie en in de rest van de keten. Landroof en 
slechte arbeidsomstandigheden in landen met een delicate 
governance-structuur kunnen toenemen bij een grotere 
vraag naar biomassa.

Om te komen tot een gewogen inschatting van het mogelijke aanbod 
van duurzame biomassa, zijn voor deze biomassavisie meerdere 
studies geanalyseerd. Hieronder een overzicht van deze studies.
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In deze tabel staan de potentieelstudies van de laatste jaren die 
onder andere gebruikt zijn in maatschappelijke discussies rondom 
biomassa, zoals in de Commissie Corbey3. De studies geven een 
prognose voor het beschikbaar potentieel voor Nederland, al dan 
niet gebaseerd op de huidige wereldwijde beschikbaarheid van 
biomassa, en een prognose voor de toekomst (in het jaar 2030 of 
2050). In deze studies worden huidige behoeftes naar biomassa 
(voor voedsel, veevoer en hout voor de bouw) al afgetrokken, 
zodat er een vrij beschikbaar potentieel berekend is voor de inzet 
in een bio-based economy. Het gaat hier steeds om de beschikbare 
hoeveelheden, omgerekend naar primaire energie aan biomassa, 
aangeduid wereldwijd in EJ (exajoules) en in Nederland in PJ 
(petajoules).

Vervolgens hebben wij een vertaling van het mondiaal potentieel 
naar het beschikbare aandeel voor Nederland gemaakt. Het maakt 
veel uit of men dit mondiale potentieel aan Nederland toebedeelt op 
basis van aantal inwoners (naar rato van de wereldbevolking) of op 
basis van bruto nationaal product. Nederland is namelijk een relatief 
klein land, maar wel erg welvarend, dus met meer koopkracht. 
Vandaar de grote verschillen tussen deze twee kolommen. In deze 
biomassavisie is gekozen voor een toebedeling op basis van het 
aantal inwoners als uitgangspunt voor gelijke toegang tot deze 
bronnen wereldwijd. Op deze manier is er voor elke wereldbewoner 
evenveel biomassa beschikbaar. Dat is een eerlijker verdeling dan 
op basis van het BNP. Daarnaast valt ook te verwachten dat de 
biomassabehoefte van de andere landen in gelijke mate zal stijgen. 
Landen die nu nog biomassa exporteren zullen op termijn dus 
minder tot geen biomassa meer exporteren.

De potentiëlen geven een zeer grote bandbreedte aan: van 74 tot 
359 PJ voor de komende decennia. Wat echter vaststaat, is dat de 
beschikbare duurzame biomassa geen significant stijgende lijn 
zal laten zien naar de verre toekomst toe. Dit heeft te maken met 
het feit dat de stromen uit afval teruglopen en de reststromen 
uit landbouw en bosbeheer niet veel meer kunnen stijgen na de 
zichtjaren van de studies. De stijging die nu nog wel te verwachten 
is, zal voor een groot deel veroorzaakt worden door de aanleg 
van inzamelinfrastructuur voor reststromen uit landbouw en 
bosbeheer. Zodra deze infrastructuur gerealiseerd is, zal de 
reststroom niet verder groeien. Op basis hiervan wordt geschat 
dat een voorspelling voor 2050 overeenkomt met het maximale 
duurzame potentieel. Het gemiddelde potentieel van de studies die 
zich richten op 2050 is 251 PJ. Deze potentiëlen garanderen echter 
nog niet een duurzame productie. In deze biomassavisie wordt hier 
dus voorzichtig mee omgegaan en uitgegaan van een maximale 
beschikbaarheid van rond de 200 PJ. Dit komt ook overeen met de 
hoeveelheid additionele biomassa die geproduceerd kan worden 
binnen de landsgrenzen van Nederland volgens de meest recente 
studie van DNV-GL4 en zit binnen de marge die de commissie 
Corbey voor het biomassa-aanbod voor Nederland ziet.5  Een focus 
op Nederlandse biomassa heeft als bijkomend voordeel dat de 
transparantie van de ketens omhoog gaat en de duurzaamheid van 
de productie daarmee beter is te garanderen.

Om de duurzaamheid van de productie en de inzet van de 
beschikbare biomassa te garanderen moeten ook overwegingen 
vanuit de circulaire economie meegenomen worden. Zie hiervoor de 
volgende paragraaf.

3)  De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is ingesteld door het ministerie van IenM in 
2009 en wordt ook ondersteund door het ministerie van EZ.

4)  DNV GL 2017, “Biomassabeschikbaarheid in Nederland”
5)  Commissie Corbey 2014, bijlage 1 van “Notitie ten behoeve van Uitwerking Visie Bio-economie 2030 voor de Commissie Corbey”

Tabel 1: Overzicht studies naar de beschikbaarheid van biomassa voor additionele doeleinden

Studie Jaar Mondiale 
beschikbaarheid  
van biomassa [EJ]

Biomassa  
beschikbaar voor NL 
obv inwoners [PJ]

Biomassa  
beschikbaar voor NL 
obv BNP (2015) [PJ]

EEA, 2006 2030 12 (Europa) 283 555

Dornburg, et al., 2008 2050 100 – 150 176 - 270 1130- 1694

Koppejan, et al., 2009 2020 - 91* 91*

IPCC, 2011 2050 100 176 1130

Biomass Futures, 2012 2030 9.3 (Europa) 219 430

IRENA, 2014 2030 37 – 66 74 – 132 418 - 746

Ecofys, 2014 2030/2050 100/100 201/176 1130

PBL, 2014 2050 50 – 400 EJ 100 – 760 PJ
200 PJ*

300 - 2400 PJ

DNV GL, 2017 2023/2035 - 133* / 
203*

133* / 
203*

* Dit is alleen de in Nederland geproduceerde biomassa, geen import
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Circulaire economie
Natuur & Milieu gelooft in een circulaire economie als grondsteen 
voor een duurzame samenleving. Daarom zijn wij ook 
medeondertekenaar van het Grondstoffenakkoord. Het streven naar 
een circulaire economie heeft ook invloed op de toekomstvisie voor 
biomassa, omdat producten aan het eind van hun levensduur niet 
meer per definitie eindigen als afval. Veel meer grondstoffen zullen 
worden hergebruikt en gerecycled. Waar dit niet mogelijk is, is er 
sprake van een reststroom. Een deel van deze reststroom is een 
organische reststroom (biomassa). Deze organische reststroom  is 
interessant in de BBE en kan gezien worden als onderdeel van het 
aanbod aan beschikbare biomassa.

Beschikbare biomassastromen in Nederland
Als we kijken naar de potentiële beschikbaarheid van biomassa voor 
Nederland, blijkt dat met name de reststromen die binnen Nederland 
vrijkomen en biomassa geteeld op functieloos, niet-agrarisch 
oppervlak relevant zijn. Hierbij is er een sterke voorkeur voor een 
regionale herkomst, vanwege een eerlijke en realistische verdeling 
van biomassastromen wereldwijd en vanwege de gewenste controle 
op de duurzaamheid van de stromen. 

Als we hier rekening mee houden, zijn voor Nederland alleen de 
volgende stromen beschikbaar voor de vervanging van fossiele 
grondstoffen door biomassa:
•  Reststromen van duurzaam geteelde landbouwgewassen en bos;
•  Reststromen uit de verwerkingsindustrie van voedsel en hout;
•  Duurzaam geteelde biomassa geteeld op functieloos, niet-

agrarisch oppervlak (land, zee/water, daken, gedegenereerd land 
voor zover niet noodzakelijk voor ecosysteemherstel);

•  Biomassa uit afvalstromen van huishoudelijk en bedrijfsafval. 

Het figuur op de volgende pagina laat de verschillende biomassa-
stromen zien die binnen Nederland mogelijk beschikbaar kunnen 
komen voor doel einden buiten de inzet van voedsel en veevoer6. 
Hierbij wordt onder scheid gemaakt tussen droge en natte biomassa 
en is rekening gehouden met bovenstaande indeling van mogelijk 
beschikbare stromen.

6)  DNV-GL 2017, “Biomassapotentieel in Nederland”

Principes voor de circulaire economie 

De circulaire economie is gestoeld op de volgende principes, 
zoals ook genoemd in de inleiding:
•  Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te 

kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van 
onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.

•  Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan 
het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en 
materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.

•  Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product 
worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.

•  De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ 
(zoals een lamp) worden hergebruikt zonder 
kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar 
wellicht ook wel in een nieuwe laptop).

•  De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) 
zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele 
onttrekking van nog waardevolle grondstoffen in bv het 
stadium van rioolzuivering) teruggegeven aan de natuur.

•  Producenten behouden het eigendom van 
gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik 
ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat 
de producent het product terugkoopt aan het einde van de 
levensduur.

•  Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, 
wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk 
voor de producent.

•  Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-
sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van 
meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de 
economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar 
ook de ecologische en sociale waarde.



bos & hout

Afvalhout

•  Resthout uit 
houtverwerkende 
industrie

•  Afvalhout
• Papierresiduen

Nederlandse
productiebossen

•  Productiebos
•  Korte omloop 

bomen

Natuur- en  
landschapsbeheer

•  Hout van fruit- en 
boomteelt

•  Hout uit landschap
•  Natuurgras
•  Bermgras
•  Heide

VGI a)

•  Aardappel- 
restproducten

•  Oliezaden-
schroot

•  Diermeel
•  Aardappel/ 

tarwe zetmeel
•  Cacaodoppen
•  Kofiedik
•  Suikerbieten-

reststromen
•  Bierbostel
•  Groenteafval
•  Visafval
•  Restvetten
•  Frituurvetten

Agrarische
reststromen

•  Drijfmest
•  Steekvaste 

mest
•  Natte gewas-

resten uit tuin- 
en akkerbouw

RWZI/
AWZI-slib b)

planten & algen

GFT & ONF c)

•  Etensresten
•  Schillen
•  Doppen
•  Koffiefilters
•  Bloemen
•  Gras
•  Bladeren
•  Snoeiafval

Aquatische 
biomassa

• Waterplanten
•  Zoutwater  

landbouw
• Micro-algen
•  Zeewier 

(macro-algen

a)  Voedings- en genotmiddelenindustrie
b)  Rioolwaterzuiveringsinstallatie en Afvalwaterzuiveringsinstallatie
c)  Groente-, Fruit-, en Tuinafval & Organische Natte Fractie

Figuur 1: Hoofd- en subcategorieën biomassastromen
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2  Juiste allocatie van duurzame biomassa

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de beschikbare duurzame 
biomassa het beste kan worden ingezet. Eerst wordt verder 
ingezoomd op het zogenaamde cascaderingsprincipe dat hierbij 
gehanteerd wordt. Daarna wordt besproken welke inzet van 
biomassa daadwerkelijk duurzaam is binnen de energiesector 
en in de mobiliteitssector. Hiervoor wordt geput uit eerdere 
visiedocumenten van Natuur & Milieu (de Energievisie, de 
Mobiliteitsvisie en de Brandstoffenvisie) waarin reeds is 
doorgerekend wat de beschikbare (duurzame) technologieën zijn 
voor de verschillende sectoren, en welk aandeel biomassa daarin 
kan hebben. De potentiële maximale biomassavraag van alle 
sectoren wordt daarna kort weergegeven. Tot slot wordt bepaald 
wat de juiste volgorde van allocatie is, aan de hand van de eerdere 
paragrafen en de alternatieven voor biomassa per sector. 

Cascaderen in een bio-based economie
Voor het juist inzetten van de in hoofdstuk 1 gedefinieerde 
biomassastromen gaan we uit van een getrapte keuze in 
voorkeurstoepassing van deze stromen: dat heet cascadering. 
Hierbij wordt de volgende volgorde aangehouden, gebaseerd 
op maatschappelijke toegevoegde waarde (zie ook figuur 2: 
cascaderingsmodel):

1. Bodemkwaliteit en biodiversiteit
Bodemvruchtbaarheid is essentieel voor toekomstige 
beschikbaarheid van voedsel, voer en overige biomassa en heeft 
daarmee de hoogste maatschappelijke waarde. De economische 
waarde van bodemvruchtbaarheid is echter lager dan andere 
toepassingen en is daarmee niet goed geregeld in het economische 
systeem. Aanvullend beleid is daarom noodzakelijk om te 
garanderen dat de bodemvruchtbaarheid niet in het geding komt 
bij een groei van de BBE. Het aandeel van de beschikbare biomassa 
die wordt ingezet voor bodemvruchtbaarheid is momenteel niet 
voldoende. Dit heeft tot gevolg dat kunstmest noodzakelijk is en 
kringlopen niet gesloten worden. Het is belangrijk om te beseffen 
dat bodemvruchtbaarheid dus ook een deel van het geschatte 
aanbod zal claimen.

2. Medicijnen
De werkzame stof van medicijnen heeft een hoge 
maatschappelijke waarde. De omvang van deze stroom is echter 
gering en zal door de hoge economische waarde naar verwachting 
geen grote concurrentie ondervinden van de BBE. Indien het wel 
een allocatievraagstuk is, krijgen medicijnen voorrang boven de 
onderstaande toepassingen.

3. Voedsel
Met een groeiende wereldbevolking is de toekomstige 
voedselvoorziening een grote uitdaging. Het is van belang 
dat de BBE niet gaat concurreren met voedselvoorziening. 
Aangezien voedselvoorziening op dit moment grotendeels een 
verdeelvraagstuk is en voedingsgewassen als commodities 
over de wereld verhandeld worden, is het risico groot dat een 
grote succesvolle BBE een aanzuigende werking gaat hebben 

op voedselgewassen. Daarom is het uitgangspunt dat er geen 
voedselgewassen / landbouwgewassen  worden ingezet in een 
duurzame BBE en dat er geen landbouwgronden waarop voedsel 
wordt geteeld, ingezet gaan worden voor de productie van 
biomassa. 

4. Veevoer
Met een groeiende middenstand is de verwachting dat eetpatronen 
wereldwijd zullen verschuiven naar meer dierlijke eiwitten. In 
de Westerse wereld ontstaat nu meer besef om juist van dierlijke 
eiwitten over te stappen op plantaardige eiwitten in ons menu. 
Vooralsnog zorgt de wereldwijde behoefte aan vlees (en zuivel) 
dat men in volume nu grote hoeveelheden aan veevoer nodig heeft 
en daarmee vruchtbaar land. 
Er is in de Westerse wereld een beginnende trend van duurzame 
veeteelt waarbij er meer focus komt op regionale ketens voor de 
levering van veevoer. Dit is maatschappelijk gezien wenselijk. 
Hierdoor kan meer gestuurd worden op betere en duurzame 
productie van dat veevoer. Consequentie voor de BBE is wel dat 
een groot deel van de reststromen ingezet moet worden voor 
veevoer en dus niet beschikbaar is voor de volgende, overige 
toepassingen die lager in de volgorde van cascadering staan.

5. Chemie (in specialisaties)
De chemiesector verbruikt momenteel fossiele grondstoffen voor 
de productie van onder andere plastics. In de toekomst zal de focus 
in deze sector moeten liggen op het terugwinnen en upcyclen van 
de grondstoffen. Dit geldt met name voor de bulkchemie. Er is niet 
voldoende biomassa beschikbaar om de volledige vraag van de 
chemische sector te voldoen, echter voor specialistische producten 
(en halffabricaten) gebaseerd op biomassa is wel ruimte.

6. Materialen (constructiehout, vezeltoepassing)
Het voordeel van gebruik van biomassa als materialen is dat de 
koolstof die in de biomassa zit op deze manier wordt opgeslagen. 
Door de totale hoeveelheid biomassa in materialen te vergroten 
wordt er effectief koolstof opgeslagen. Nadat de biomassa niet 
meer geschikt is om gebruikt te worden als materiaal kan het 
verder gecascadeerd worden.  

7.	 Biobrandstoffen	en	biogas

8. Energie (elektriciteit en warmte)

Over deze laatste twee toepassingen treden we straks in meer 
detail. 
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Figuur 2:  Cascaderingsmodel
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Hieronder wordt in één weergave deze cascaderingspiramide 
op basis van toepassing samengevat. Belangrijk hierbij is om te 
letten op schaalgrootte. De figuur laat zien dat sectoren waarin 
de grondstof lagere waarde heeft, er vaak wel weer een grotere 
vraag naar volume is. Een uitzondering hierop is bodemkwaliteit 
en biodiversiteit. Dit moet ook meer gezien worden als 

randvoorwaardelijk voor een BBE. Omdat het echter ook biomassa 
‘gebruikt’ is deze categorie hierin wel opgenomen. Een stijgende 
vraag bij een lagere waarde is een belangrijk element om alert op 
te zijn in het allocatievraagstuk bij een beperkte beschikbaarheid 
van duurzame biomassa.

Inzet biomassa in mobiliteit
Elektriciteit gaat in de toekomst een grote rol spelen in onze 
mobiliteitsbehoefte. Daarnaast zijn ook een verschuiving naar 
andere vormen van mobiliteit en besparing van belang voor 
een duurzame mobiliteit. Dit is uitgewerkt in Mobiliteitsvisie 
die CE Delft begin 2017 heeft opgesteld voor Natuur & Milieu, 
Milieudefensie en Greenpeace7.  Deze studie maakt inzichtelijk dat 
we, om de klimaatdoelen voor mobiliteit te halen, snel over moeten 
op elektrisch rijden voor het wegverkeer, en waar mogelijk voor 

de scheepvaart en mobiele werktuigen. Daarnaast is een grote 
rol weggelegd voor andere mobiliteit (meer elektrische fietsen en 
openbaar vervoer en minder auto’s, vrachtwagens en schepen) en 
een forse energiebesparing. 
Daarnaast is het potentieel en de randvoorwaarden voor de 
inzet van specifiek biobrandstoffen uitvoerig onderbouwd 
en doorgerekend in een studie van Ecofys uit 20148 en de 
bijbehorende brandstofvisie van Natuur & Milieu, IUCN NL, 
Greenpeace, Milieudefensie en Wereld Natuur Fonds NL

7)  Mobiliteitsvisie 2017, https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/02/Mobiliteitsvisie.pdf 
8) Brandstofvisie 2014, https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2015/08/nm_rapport_duurzame_brandstoffen_v2.pdf



Figuur 3: overzicht van onze brandstofvisie; besparen, elektrificatie en inzet van biomassa
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Bovenstaande figuur geeft de conclusie uit de Ecofysstudie 
weer. Treinen, personenauto’s, bestelbussen en een deel van de 
vrachtwagens, schepen en mobiele werktuigen kunnen en moeten 
we elektrificeren. Overigens zijn de verwachtingen daarvoor 
sinds het uitkomen van de studie in positieve zin bijgesteld. De 
technologische ontwikkeling gaat hard. De range neemt snel 
toe en elektrische trucks hebben meer potentieel dan eerder 
gedacht. Ook de eerste elektrische containerschepen, tracktoren 
en graafmachines worden al gebouwd. Wat ongewijzigd is, is 
het aandeel dat we duurzaam met biobrandstoffen en biogas 
kunnen invullen. Dat is beperkt tot maximaal 11-14%% van de 
energievraag (ongeveer 50-70PJ). En zelfs die 11% is optimistisch, 
daarvoor moeten nog grote schaalsprongen worden gemaakt 
in de beschikbaarheid van duurzame biobrandstoffen uit afval, 
reststromen en geavanceerde bronnen. De figuur maakt ook 
duidelijk dat deze schaars beschikbare biomassa in transport 
alleen duurzaam ingezet dient te worden in de scheepvaart, 
luchtvaart en misschien een deel van het vrachtverkeer (over 
langere afstanden). Oftewel: bij de sectoren die (nog) niet over 
kunnen stappen op elektrificatie.

Het grijze deel in de figuur laat zien welke deel we niet met 
hernieuwbare brandstoffen kunnen oplossen en waarop dus 
moet worden bespaard: door minder kilometers te reizen, anders 
te reizen en efficiënter te reizen (met name in goederenvervoer). 
Dit geldt in het bijzonder voor de luchtvaart: biobrandstoffen 
hebben daar maar een beperkte invloed op de klimaatschade9. 
De luchtvaart zal dus sterk terug moeten in brandstofverbruik 
om binnen de kritische klimaatgrenzen te kunnen blijven. Dat 
betekent in de eerste plaats: minder vliegkilometers. Elektrificeren 
helpt ook bij energiebesparing. De totale energievraag neemt sterk 
af doordat omdat elektromotoren veel efficiënter zijn dan. Bij inzet 
van waterstof neemt het energiegebruik daarentegen juist toe. 

9)    Dit komt vooral door het klimaateffect van contrails (waterdeeltjes in de atmosfeer). Deze bepalen ruwweg 2/3 van de klimaatimpact van de 
luchtvaart en nemen niet af door vervanging van fossiele kerosine door biokerosine.
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Figuur 4: overzicht bronnen voor een duurzamere energievoorziening in 2035 [bron Energievisie N&M]
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Maximale additionele vraag voor biomassa
Uit het cascaderingsmodel komt naar voren dat de vraag de 
sectoren ‘bodemkwaliteit en biodiversiteit’, medicijnen, voedsel 
en veevoer als eerste moet worden voldaan. De biomassa die 
daarna nog beschikbaar is, kan ingezet worden voor de overige 
sectoren. Dat noemen we de additionele vraag. In tabel 2 op 
de volgende pagina is de maximale additionele vraag van deze 
sectoren weergegeven op basis van het huidige gebruik van 
fossiele brandstoffen. Voor deze schatting wordt ervan uitgegaan 

dat de verdeling van de energievraag (elektriciteit en warmte) 
gelijk blijft aan de huidige verdeling. Tevens wordt uitgegaan 
van een gelijkblijvende energievraag. Dit is uiteraard een sterke 
vereenvoudiging.

Zoals eerder in Hoofdstuk 2 aangegeven is het mogelijke duurzame 
aanbod van biomassa 200 PJ. De tabel op de volgende pagina maakt 
inzichtelijk dat de maximale vraag is dus maar liefst 20 keer zo groot is 
als het duurzame aanbod.

10)  Energievisie 2016, https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/06/NM-Energievisie-juni-2016.pdf 

Inzet biomassa als energie 
Natuur & Milieu heeft op in juni 2016 de Energievisie 203510 
uitgebracht. Hierin is in detail doorgerekend hoe een  duurzame 
energievoorziening voor Nederland eruit ziet, rekening houdend 
met de beschikbare technieken en de realistisch te verwachten 
energievraag. Hierin zijn de volgende punten van groot belang:
•  Eerst besparen. Om over te gaan naar een duurzame 

energievoorziening is een besparing van 2583 naar 1560 PJ 
energie noodzakelijk. Een forse opgave.

•  Het aandeel fossiele energie moet per 2035 terug zijn gebracht 
naar 45%.

•  Elektriciteit krijgt een veel meer centrale rol. Deze elektriciteit 
is grotendeels afkomstig uit wind- en zonne-energie, en 
wordt veel meer dan nu ook ingezet voor de verwarming van 
huishoudens onze mobiliteitsbehoefte. 

•  De inzet van biomassa is beperkt: 70 PJ in totaal. Deze 

beperking komt voort uit de beperkte beschikbaarheid van 
duurzame biomassa en de beschikbaarheid van andere 
duurzame alternatieven via elektrificatie. Van deze 70 PJ 
wordt 45 PJ ingezet voor warmte. Dat is minder dan het huidige 
gebruik en de inzet is vooral voor industriële hoogwaardige 
warmte; op termijn zal ook de industrie verder elektrificeren 
en kan deze hoeveelheid teruggeschroefd worden. De overige 
25 PJ wordt ingezet voor elektriciteit en zal gedurende de tijd 
verschuiven van bij-/meestook naar piekvraaginvulling op 
basis van biomassa-gestookte WKK’s die warmte leveren en bij 
pieken ook elektriciteit.

Onderstaande figuur laat de verdeling naar bronnen voor de 
energievoorziening in 2035 in meer detail zien. Voor biomassa is 
dus rekening gehouden met een aandeel van 70 PJ.
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Uit de tabel blijkt dat met name materialen, chemie, langeafstand-
stransport (per vliegtuig, schip of vrachtwagen) en industriële 
warmte weinig tot geen alternatieven hebben voor fossiele 
brand stof of biomassa. Als we dit gegeven afzetten tegen het 
cascaderingsmodel van hoogwaardige toepassingen, onze duur-
zame randvoorwaarden en de beperkte beschikbaarheid van 
duurzame biomassa, komen we tot de volgende volgorde van inzet 
(na bodemkwaliteit, biodiversiteit, medicijnen, voedsel en veevoer):
1.  Biomassa voor materialen (meer houtbouw in plaats van staal 

of beton)
2.  Biomassa voor chemie (vervanging van aardgas en aardolie 

als bouwsteen in de chemie, met focus op specialisaties – geen 
bulkchemie)

3. Biomassa voor transportbrandstoffen voor schepen
4.  Biomassa voor transportbrandstoffen voor vrachtwagens en 

vliegtuigen
5. Biomassa voor het opwekken van industriële warmte (stoom)
6. Biomassa voor het balanceren van het elektriciteitsnetwerk.

Hierbij is biomassa-inzet altijd een tijdelijke oplossing die na 
besparing, elektrificatie en andere technische oplossingen 
ingezet wordt en weer uitgefaseerd zal worden wanneer nieuwe 
technische oplossingen meer structurele verduurzaming kunnen 
realiseren. Dit vanwege de schaarse beschikbaarheid van 
duurzame biomassa.

Tabel 3: Onderverdeling sectoren

Sector Duurzamere alternatieven anders dan biomassa

Materialen Geen alternatieven. Wel besparing mogelijk: de vraag kan verlaagd worden door het sluiten 
van kringlopen en door technisch recyclen.

Chemie CO2, waterstof

Personenauto’s & bestelbussen en 
vrachtwagens (korte afstand)

Elektrificatie, verlaging van het aantal kilometers en verschuiving naar andere vormen van 
mobiliteit

Vrachtwagens (lange afstand) Overschakelen naar trein/ water, waterstof, conductie (trolleys etc) en verlaging van het 
aantal kilometers

Schepen Hybride, waterstof, elektrificatie in korte afstand

Luchtvaart Overschakelen naar trein, op termijn beperkte elektrificatie en verlaging van het aantal 
kilometers

Elektriciteit Wind, zon, waterkracht, geothermie en energiebesparing

Industriële	warmte	(stoom) Op termijn elektrificatie

Warmte (huishoudens, tuinbouw) Bodemwarmte, luchtwarmte, oppervlaktewaterwarmte, elektrisch verwarmen, zonneboilers 
en betere isolatie

11)    Uitgaande van 80% omzettingsrendement
12)    Uitgaande van 45% omzettingsrendement
13)    Uitgaande van 46% omzettingsrendement 
14)   Uitgaande van 90% omzettingsrendement
15)   Biomassa voor 2030, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/01/biomassa-2030

Juiste allocatie
Aangezien de toekomstige vraag naar duurzame biomassa zoveel 
groter blijkt te zijn dan het toekomstige aanbod, is er een sterke 
noodzaak om slimme keuzes te maken, om zo te garanderen dat 
biomassa op de juiste plekken in wordt gezet. Uit de Energievisie, 
Mobiliteitsvisie en Brandstofvisie blijkt dat voor veel toepassingen 
ook andere duurzame keuzes gemaakt kunnen worden dan de 
inzet van biomassa. 

In tabel 3 hieronder staan de verschillende sectoren waarin fossiel 
grondstofgebruik mogelijk door biomassa vervangen kan worden. 
Er wordt vermeld of er ook andere duurzame alternatieven zijn dan 
biomassa. Deze opties komen grotendeels overeen met de opties in 
het rapport Rijksvisie op Biomassa voor 203015 uit 2015.

Tabel 2: Maximale vraag naar biomassa

Wat Vraag [PJ] 

Chemie 50011  (Elbersen, 2005)

Transport	(biobrandstoffen) 122012  (Compendium voor de leefomgeving, 2014)

Elektriciteit 93013  (CBS, 2015)

Warmte 133014  (CE Delft, 2014)

Totaal 3980
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3  Maatschappelijke analyse

In de voorgaande hoofdstukken is uitvoerig stilgestaan bij de 
zorgen en randvoorwaarden relevant zijn bij de duurzame inzet 
van biomassa in een circulaire, bio-based economie. In het 
vorige hoofdstuk zijn de meest wenselijke toepassingsgebieden 
geïdentificeerd. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke kansen 
deze nieuwe circulaire bio-based economie onze maatschappij biedt.

Banen en economische groei
Met de overgang naar een circulaire economie, en daarmee een 
betere inzet van reststromen, ontstaan er nieuwe economische 
perspectieven. Afval zoals we dat nu kennen bestaat in deze 
context vrijwel niet meer, men spreekt vooral van reststromen die 
na veelvuldig hoogwaardig gebruik vrijkomen en kunnen worden 
ingezet voor laagwaardigere toepassingen zoals chemie, transport 
en energie. Hiermee wordt een fossiele grondstof (of brandstof) 
vervangen en daarmee de druk op klimaat, milieu en natuur 
verlaagd. 

Dit biedt ook kansen voor een nieuwe economie waarin met 
name kennis (over waar reststromen vrijkomen, hoe deze in te 
zamelen zijn, en waar deze het beste in te zetten zijn) het nieuwe 
exportproduct wordt. Dit genereert nieuwe banen en versterkt 
economische groei. Hoe eerder Nederland overschakelt naar deze 
nieuwe economie, hoe steviger de koploperpositie is die Nederland 
hierin kan pakken.

Juiste stimulering
Voor het opzetten van een circulaire, bio-based economy zijn 
andere stimuleringskaders nodig dan we gewend zijn. Momenteel 
wordt biomassa als bron van hernieuwbare energie sterk 
gestimuleerd vanuit de overheid, onder andere met subsidies. Dit 
creëert echter een belangrijke push voor de inzet van biomassa, 
zonder dat deze stromen eerst op meer hoogwaardige manieren 
zijn ingezet (vanuit circulair gedachtegoed). Daarnaast is dit niet 
de meest kosteneffectieve manier om duurzame energieproductie 
te stimuleren. Een recente studie van CE Delft16 uit juli 2016 toont 
aan dat de inzet van biomassa in bij- en meestook in kolencentrales 
niet leidt tot de beste investering. Een combinatie van inzetten op 
zon en wind is over 8 jaar maar liefst 1 miljard euro goedkoper dan 
meestook bij dezelfde energieproductie (25PJ) en levert veel meer 
werkgelegenheid op. 

Ook is er een stimulering voor de inzet van biomassa als 
feedstock voor biobrandstoffen voor transport, via de Europese 
bijmengverplichting voor brandstoffen. Hier wordt wel enigszins 
gedifferentieerd voor wat betreft de in te zetten biomassa: een 
biobrandstof uit reststromen telt voor brandstofleveranciers in het 
huidige beleid twee keer mee ten opzichte van een zogenaamde 
conventionele biobrandstof direct gemaakt van voedselgewassen, 
waardoor het gebruik van reststromen meer wordt gestimuleerd 
ten opzichte van voedselgewassen. Desalniettemin creëert deze 
bijmengverplichting nog altijd veel ruimte voor het inzetten van 
niet-circulair toegepaste biomassastromen. 

Het is mogelijk om effectiever te sturen op de daadwerkelijk 
duurzame inzet van biomassa. Hiervoor is wel een meer 
integrale blik nodig en daarmee een aanscherping van het 
huidige stimuleringsbeleid. Een duurzame, circulaire inzet 
vraagt om afgewogen hand-aan-de-kraanbeleid. Hierbij is het 
van belang om niet alleen te kijken naar productie maar juist 
ook verantwoordelijkheid neer te leggen in de keten zelf bij de 
eigenaren van de (rest)stromen zodat ook de kracht van de markt 
wordt gebruikt om deze stromen op de juiste manieren in te zetten.

16)    http://www.ce.nl/publicatie/alternatieven_voor_biomassameestook_in_kolencentrales/1732
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4  Afwegingskader en conclusies

De overwegingen uit de voorgaande hoofdstukken leiden tot 
het volgende afwegingskader op weg naar een duurzame inzet 
van de beschikbare duurzame biomassa (zie figuur hieronder). 
De bovenste helft van de figuur laat zien welke toepassingen 
voorrang moeten krijgen voor een duurzame inzet van biomassa. 
In de bovenste helft van de cirkel wordt duidelijk welke stromen 
dan nog overblijven als duurzaam beschikbaar aanbod.

Onderaan de figuur wordt weergegeven hoe de additionele vraag 
naar biomassa eerst verkleind kan worden. De overgebleven 
additionele vraag zal volgens Natuur & Milieu voortkomen uit 
de sectoren die onderaan de cirkel zijn weergegeven. Voor een 
duurzame BBE is het noodzakelijk dat de onderste helft van de cirkel 
(de vraag) aansluit bij de bovenste helft van de cirkel (het aanbod).
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Uit de voorgaande drie hoofdstukken kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken:

•  Het aanbod van duurzame biomassa voor een circulaire bio-
based economy is schaars en wordt geschat op 200 PJ primaire 
energie voor Nederland en bestaat uit:

 1)   Reststromen van duurzaam geteelde landbouwgewassen en 
bos;

 2)   Reststromen uit de verwerkingsindustrie van voedsel en 
hout;

 3)   Duurzaam geteelde biomassa geteeld op functieloos niet-
agrarisch oppervlak (land, zee/water, daken, gedegenereerd 
land voor zover niet noodzakelijk voor ecosysteemherstel);

 4)   Biomassa uit afvalstromen van huishoudelijk en 
bedrijfsafval. 

•  Door de focus op reststromen is opschaalbaarheid minder 
goed mogelijk. Wel ligt hier een uitdaging voor het ontsluiten 
en heralloceren van deze reststromen. Alleen bij categorie 
3 zou opschaling mogelijk kunnen zijn. Dat betekent dat het 
beschikbare aanbod niet tot nauwelijks kan groeien. 

•  Een regionale focus is nodig voor de creatie van een 
daadwerkelijk duurzaam aanbod, vanwege het wereldwijde 
verdelingsvraagstuk, vanwege het feit dat het duurzaam 
aanbod vooral reststromen betreft en om de controle en 
transparantie in de keten te kunnen borgen. 

•  Ook met extreme besparing is het aanbod van biomassa niet 
toereikend om aan een additionele vraag van de chemie-, 
materialen-, mobiliteits- en energiesector te voldoen.

•  Er moeten keuzes gemaakt worden voor de allocatie van 
biomassa: 

→  -   Eerst de sectoren waar geen duurzame alternatieven voor 
zijn. Dit zijn: meer hout in materialen, specialisaties in chemie, 
scheepvaart, luchtvaart, zwaar transport, industriële warmte 
en piekvraag van elektriciteit.

 -   Cascadering is daarbij een randvoorwaarde. 
Bodemvruchtbaarheid, medicijnen, voedsel en veevoer komen 
vóór andere toepassingen. 

•  De inzet van biomassa is vaak een tijdelijke oplossing 
die na besparing, elektrificatie en andere technische 
oplossingen ingezet wordt en weer uitgefaseerd zal worden 
wanneer nieuwe technische oplossingen meer structurele 
verduurzaming kunnen realiseren. Dit vanwege de schaarse 
beschikbaarheid.

Op basis hiervan doen we de volgende aanbevelingen:

•  Het huidige overheidsbeleid stimuleert op meerdere manieren 
een laagwaardige inzet van biomassa, in plaats van de 
gewenste hoogwaardige en duurzame inzet. Wij pleiten voor 
een zeer voorzichtig en afgewogen beleidsinstrumentarium 
dat het mogelijk maakt om in gepaste hoeveelheden duurzame 
biomassa bij de juiste sectoren te stimuleren en waarin de 
stimulans voor laagwaardige inzet wordt weggenomen. 

•  Wij pleiten voor sterke innovaties voor alternatieven 
(weergegeven in tabel 3, Onderverdeling sectoren) zoals 
elektrificatie van industrie, vervoer, scheepvaart, chemie 
uit waterstof en goed technisch recyclen van technische 
monostromen.

•  Het ontsluiten van dit duurzame aanbod zou langzaam 
uitgebouwd kunnen worden. Goede governance, 
beheersbaarheid en daarmee een regionale focus zijn daarbij 
cruciaal. 



natuur & Milieu |biomassavisie   16

Bronnenlijst

Biomass Futures 2012, “Atlas of EU biomass potentials”

Biomassa voor 2030, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/01/biomassa-2030

Brandstofvisie 2014, https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2015/08/nm_rapport_duurzame_brandstoffen_v2.pdf 

CBS 2015, “ Elektriciteitsverbruik 16 keer hoger dan in 1950”

CE Delft 2014, “Kansen voor warmte”

Commissie Corbey 2014, bijlage 1 van “Notitie ten behoeve van Uitwerking Visie Bio-economie 2030 voor de Commissie Corbey”

Compendium voor de leefomgeving 2014, “Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2013”

DNV GL 2017, “Biomassabeschikbaarheid in Nederland”

Dornburg et al. 2008, “Biomass Assessment: Assessment of global biomass potentials and their links to food, water, biodiversity, energy 
demand and economy”

Ecofys 2014, “Duurzame energie voor transport in Nederland”

EEA 2006, “How much bioenergy can Europe produce without harming the environment?”

Elbersen 2005, “Biobased Economy info sheet”

Energievisie 2016, https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/06/NM-Energievisie-juni-2016.pdf 

Grondstoffenakkoord 2017, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/180-ondertekenaars-nationaal-
grondstoffenakkoord

IPCC 2011, “Bioenergy; IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Mitigation” 

IRENA 2014, “Global Bioenergy Supply and Demand Projections”

Koppejan et al. 2009, “Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor elektriciteit en warmte in 2020”

Mobiliteitsvisie 2017, https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/02/Mobiliteitsvisie.pdf 

PBL 2014, “Wensen en Grenzen van biomassa”



Colofon

Uitgave
Natuur & Milieu
Juli 2017
Utrecht

Tekst en inhoud
Natuur & Milieu

Vormgeving
DeUitwerkStudio


