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Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische be-
leidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit 
van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en eva-
luaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is vóór alles beleidsgericht. 
Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk ge-
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Voorwoord 
De benutting van biomassa voor de verduurzaming van de energievoorziening en de productie-
industrie is aanleiding tot soms heftig debat. Enerzijds is in brede kring de overtuiging dat de 
vervanging van de hoeveelheden olie, steenkool en gas die we in de laatste 150 jaar zijn gaan 
gebruiken als basis voor onze economie en welvaart niet goed mogelijk is zonder toevlucht tot 
biologische grondstoffen. Zonder biomassa lukt het volgens deze zienswijze niet om richting 
2050 de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Biomassa, die nu al breed 
wordt ingezet, wordt aantrekkelijk gevonden omdat de benutting ervan een veel kortere kool-
stofcyclus kent dan de benutting van fossiele energiedragers, die er immers miljoenen jaren 
over heeft gedaan om gevormd te worden.  De met biomassa uitgestoten koolstofdioxide (CO2) 
kan worden gecompenseerd met nieuwe bomen en planten. Die ontnemen immers weer CO2 
aan de atmosfeer. Daarenboven kan de uitgestoten CO2 ook worden afgevangen of aangewend 
waardoor die uit de lucht wordt gehaald (‘negatieve emissies’). 

Anderzijds is in een evenzo brede kring de vrees dat een toenemende industriële benutting 
van biologische grondstoffen, naast de toenemende behoefte aan voedsel, onvermijdelijk zal 
leiden tot een nog verdergaande aanslag op de natuur. Een duurzaam beroep op ‘natuurlijke 
reststromen’ zal nauwelijks mogelijk blijken. Een verdergaande gesubsidieerde vermarkting 
van biomassa zal, zo is de vrees, leiden tot een toenemende industrialisering van niet alleen 
de bosteelt en boskap, maar ook de landbouw, met een verdergaande aantasting van de bio-
diversiteit tot gevolg. Die biodiversiteit staat al onverantwoord onder druk, met alle conse-
quenties van dien, ook voor de voedselvoorziening. Bovendien heeft biomassa andere nadelen, 
zoals in verband met de lage energetische waarde en de luchtverontreiniging.  

Ziehier één van de indringende duurzaamheidsdilemma’s van dit moment. Wat heeft prioriteit: 
de instandhouding/stimulering van de mondiale biodiversiteit of de mondiale terugdringing van 
broeikasgassen?  

Zo overzichtelijk als het vraagstuk hier in eerste instantie wordt geformuleerd, zo gecompli-
ceerd is de zoektocht naar het antwoord. Dat heeft te maken met een veelheid van factoren: 
onzekere kennis, een uiteenlopende inschatting van de milieu-effecten van eenmaal in gang 
gezette verduurzamingstrajecten, uiteenlopend vertrouwen in monitoringssystemen, uiteenlo-
pende wetenschappelijke perspectieven, uiteenlopende waarden en belangen. En dan hebben 
we het nog maar over twee van de vijf in deze studie onderscheiden perspectieven op de 
benutting van biomassa. 

De veelvormige complexiteit maakt een eenduidig wetenschappelijk oordeel onmogelijk. Al-
hoewel standpunten op onderdelen wel degelijk wetenschappelijk gewogen kunnen worden, 
kan de wetenschap hier niet als uiteindelijke scheidsrechter fungeren.  De feiten spreken niet 
voor zich, althans niet afdoende. Vandaar dat in deze studie, die als onderlegger moet dienen 
voor de uitwerking van een SER-advies over een integraal duurzaamheidskader voor de her-
komst en toepassing van biomassa, is gekozen voor een aanpak ‘op afstand’. Samen met 
betrokkenen zijn gehanteerde argumenten, onderliggende feiten en achterliggende perspec-
tieven geïnventariseerd. Hoe ziet dit argumentenlandschap eruit? Waarover is men het eens, 
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waarover niet? Wat impliceert dit voor het uiteindelijk vorm te geven duurzaamheidskader? 
Welke keuzes moeten daarin worden gemaakt om een doeltreffende, maar ook flexibele, want 
‘lerende’ uitweg te vinden uit het labyrint van vragen en dilemma’s? 

Ik dank de grote hoeveelheid mensen en organisaties die in de loop van dit intensieve traject 
hun kennis en inzicht met ons hebben gedeeld. Ongetwijfeld zal niet iedereen tevreden zijn 
met de uitkomst, juist omdat in deze studie is gekozen voor een methode ‘op afstand’. Desal-
niettemin waren zo’n 150 stakeholders bereid om hun inzichten en gedachten met ons te delen. 
Zonder die bijdrage was deze studie onmogelijk geweest. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee 
een uiterst nuttige onderlegger is geleverd voor een te ontwikkelen duurzaamheidskader voor 
biomassa. 

 

Hans Mommaas 

Directeur Planbureau voor de Leefomgeving 
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Samenvatting 
Het kabinet is ervan overtuigd dat in een klimaatneutrale, circulaire economie een belangrijke 
rol is weggelegd voor biomassa. Die biomassa moet dan wel voldoen aan duidelijke duurzaam-
heidscriteria die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Daartoe wil het kabinet een ‘inte-
graal duurzaamheidskader biomassa’ opstellen. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd advies uit te brengen over het 
draagvlak voor en de uitvoerbaarheid van een dergelijk kader. Daarnaast is het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd als inbreng daarvoor de huidige en toekomstige be-
schikbaarheid en de optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Neder-
land in te schatten. Omdat het debat rond biomassa zeer gepolariseerd is, is tegelijkertijd een 
gezamenlijk feitenonderzoek (joint fact finding) uitgevoerd waaraan een brede groep van 150 
stakeholders heeft bijgedragen. Het blijkt dat beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden 
van duurzame biomassa niet op puur wetenschappelijke gronden bepaald kunnen worden, 
maar uiteindelijk sterk afhangen van het bredere perspectief dat wordt gehanteerd. 

Doel van het rapport 
Het rapport heeft drie doelen: 1) het geven van een overzicht van de huidige en toekomstige 
(tot 2050) beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa, 2) een 
overzicht van de verschillende visies daarover en 3) een toetsing van de naar voren gebrachte 
argumenten op basis van literatuur, met daaruit volgend een reeks conclusies en aandachts-
punten voor het genoemde duurzaamheidskader. Het PBL heeft zich bij de eerste twee punten 
laten ondersteunen door CE Delft (voor het overzicht naar beschikbaarheid en toepassingsmo-
gelijkheden) en De Gemeynt/MSG Sustainable Strategies (voor de joint fact finding). Dit heeft 
twee achtergrondrapporten opgeleverd. 

Afbakening 
In overleg met het ministerie van IenW is de studie beperkt tot de productie en toepassing 
van biomassa voor materialen, voor energie en brandstoffen, voor toepassing in de landbouw 
als grondverbeteraar en als grondstof voor de chemische industrie. Binnen de gegeven tijd 
werd het te ambitieus geacht om ook een duurzaamheidskader voor de gehele voedsel- en 
veevoersector te willen opstellen. Dat neemt niet weg dat dit wel een essentiële vervolgstap 
is, zeker omdat de voedsel- en veevoerstromen op nationale, Europese en mondiale schaal 
veel groter zijn dan die van biomassa voor materialen, chemie en energietoepassingen. 

Joint fact finding 
Biomassa is een onderwerp waarover de opvattingen in de maatschappij zeer uiteenlopen. Het 
PBL heeft er daarom voor gekozen om zienswijzen uit verschillende gremia (wetenschap, over-
heid, bedrijfsleven, ngo’s) bij de gedachtenvorming te betrekken door het uitvoeren van een 
gezamenlijk feitenonderzoek (joint fact finding, jff), waaraan ruim 150 stakeholders hebben 
deelgenomen.  Hiertoe is er een online-enquête gehouden, zijn er drie bijeenkomsten georga-
niseerd en 34 interviews afgenomen. Op basis daarvan zijn voor tien belangrijke thema’s – 
waaronder klimaat, luchtkwaliteit, landgebruik en sociale, economische en natuuraspecten in 
herkomstgebieden van biomassa – de soms zeer verschillende opvattingen en onderliggende 
argumenten geïnventariseerd en weergegeven in een argumentenkaart. In die kaart staan 
tegenover elkaar de opvattingen en argumenten waarin het gebruik van biomassa als een kans 
of juist als een risico voor de onderscheiden thema’s wordt beschouwd. ‘Biodiversiteit’ is in de 
argumentenkaart niet als apart thema onderscheiden, maar speelt binnen verschillende 
thema’s een belangrijke rol. 

Punten van overeenstemming 
De argumentenkaart kan de indruk wekken dat er in het biomassadebat alleen opvattingen en 
argumenten zijn geuit die uitgesproken voor of tegen het gebruik van biomassa zijn, en dan 
vooral als energiebron. Maar er zijn zeker ook punten van overeenstemming in het debat. Zo 
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stellen stakeholders de klimaatdoelen niet ter discussie en zijn ze het erover eens dat zorgvul-
dig met landgebruik en de bodem moet worden omgegaan. Ook zien zij een blijvende rol voor 
biomassa weggelegd als materiaal (papier, karton en zaaghout voor de bouw en als vervanging 
van beton en staal) en als grondstof voor de chemie. Als energetische toepassing onvermijde-
lijk is om de duurzame energie- en klimaatdoelstellingen te halen, dan bij voorkeur waar nog 
weinig of geen alternatieven beschikbaar zijn (zoals in de lucht- en zeescheepvaart). Daarbij 
is directe verbranding van primaire biomassa een van de minste geprefereerde opties. Het 
vertrouwen in de duurzaamheid van biomassa is het grootst wanneer deze afkomstig is uit 
Nederland, en ook groter wanneer de biomassa uit Europa afkomstig is dan biomassa die van 
elders uit de wereld afkomstig is. Ook onderschrijven alle stakeholders het belang van de 
toepassing van ecologische, sociale en economische duurzaamheidsaspecten in de herkomst-
gebieden. En tot slot is er een grote mate van overeenstemming dat er onder voorwaarden 
hout geoogst mag en kan worden, waarbij het eerst langdurig opslaan van biogene koolstof 
en het vermijden van het gebruik van fossiele grondstoffen volgens hen belangrijke klimaat-
voordelen oplevert. 

Behoefte en beschikbaarheid biomassa 
Volgens het onderzoek van CE Delft heeft de landbouw een groter potentieel aan duurzame 
biomassa dan de bosbouw. De (wetenschappelijke) literatuur laat echter een grote band-
breedte zien, omdat de geraamde potentiëlen sterk afhankelijk zijn van de onderliggende aan-
names. Denk daarbij aan land- en bosbouwproductiviteit, het beschikbare areaal, beleid in de 
herkomstlanden, de hoeveelheid restmateriaal dat op land- en bosbouwgrond moet achterblij-
ven, de mate waarin gedegradeerde en marginale gronden worden gebruikt voor biomassateelt 
en de waterbeschikbaarheid. Het perspectief van waaruit stakeholders redeneren bepaalt in 
hoge mate in welke keuzes of aannames men zich kan vinden en in welke niet, en daarmee 
ook of zij lage dan wel hoge potentieelramingen aannemelijk vinden. Om meer zicht te krijgen 
op hoe de Nederlandse behoefte aan biomassa zich verhoudt tot de mondiale en Europese 
beschikbaarheid, heeft CE Delft dit gerelateerd aan vijf uit het joint fact finding - proces ge-
destilleerde perspectieven. Aan de hand van deze vijf perspectieven – die respectievelijk kli-
maat, hernieuwbare energie (met minimale inzet van biomassa), hernieuwbare grondstoffen, 
ecologie en duurzame ontwikkeling als belangrijkste focus hebben – zijn veronderstellingen 
gedaan over de visie op de toelaatbaarheid van winning en/of import van biomassa uit be-
paalde bronnen en herkomstgebieden. Vervolgens is op basis daarvan ingeschat hoeveel bio-
massa volgens elk van de perspectieven beschikbaar is. Daarnaast zijn voor elk van de 
perspectieven veronderstellingen gedaan over de toelaatbaar geachte toepassingen en de 
daaruit voortvloeiende Nederlandse biomassabehoefte. Afhankelijk van het perspectief vari-
eert de biomassabehoefte van Nederland als aandeel van de totale beschikbaarheid in 2050 
van 0,6 procent (van de wereld) tot 6,5 procent (van de Europese Unie wanneer alleen daaruit 
import toelaatbaar wordt geacht). In geen enkel perspectief kan Nederland zelf in de behoefte 
voorzien. 

Toetsing van argumenten 
De argumenten die per thema zijn ingebracht, zijn getoetst aan meer dan 400 (wetenschap-
pelijke) studies en rapporten die deels in het joint fact finding-proces zijn aangedragen door 
de stakeholders en deels voortkomen uit eigen literatuuronderzoek. We vatten hier de meest 
in het oog springende conclusies samen. 

• De ‘terugverdientijd’ (de tijd die nodig is voordat het gebruik van biomassa CO2-netto winst 
oplevert) is niet hard te bepalen, maar er kunnen mogelijk wel restricties worden opgelegd 
aan biomassastromen met een hoog risico op lange terugverdientijden. 

• Bosbouw, bosbeheer en bescherming van bossen kunnen worden verbeterd met inachtne-
ming van hun multifunctionaliteit. 

• Mogelijke misstanden in de houtpelletindustrie moeten worden onderzocht en – als ze 
plaatsvinden – worden bestreden. 
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• Binnen de Europese Unie zou moeten worden gekeken naar mogelijk gebruik van margi-
nale of verlaten landbouwgronden voor biomassateelt, landbouw, natuur of combinaties 
daarvan. 

• De toepassing van ‘cascadering’, het zo hoogwaardig, optimaal en efficiënt mogelijk ge-
bruiken van biomassa, wordt breed gesteund, maar er zijn veel mogelijke invullingen. De 
overheid wordt aangeraden voor een helder principe te kiezen. 

• Oude biomassakachels en -ketels leiden tot (veel) meer luchtvervuiling dan nieuwe. Ver-
vanging kan aanzienlijke luchtkwaliteitswinst opleveren. 

• Bij het formuleren van wetgeving gericht op duurzaamheid moet de balans worden be-
waakt tussen fraudebestendigheid en uitvoerbaarheid. 

• De percentages van het mogelijke Nederlandse gebruik van biomassa ten opzichte van de 
mondiale of Europese (EU) beschikbaarheid (0,6 tot 6,5 procent) zijn in het algemeen 
hoger dan wat veel gesuggereerde verdeelsleutels aangeven voor de claim die Nederland 
op hoeveelheid duurzame biomassa mag leggen (‘fair share’), zoals het aandeel van Ne-
derland in de wereldbevolking of het bruto binnenlands product. Dit soort getallen kan 
echter alleen de start van een discussie zijn, en niet als uitgangspunt dienen voor import-
restricties. Het lijkt belangrijker om eerlijke handel in meer algemene zin na te streven. 

Aandachtspunten voor het duurzaamheidskader 
De grote bandbreedtes in de toekomstige beschikbaarheid van en behoefte aan duurzame 
biomassa – voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat hier vanuit de onderscheiden per-
spectieven verschillend naar wordt gekeken – vormen een uitdaging voor het vormgeven van 
het door de overheid gewenste integrale duurzaamheidskader voor biomassa. Op basis van de 
joint fact finding, de studie van CE-Delft en de door ons (het PBL) getrokken conclusies, be-
noemen we tot slot een aantal belangrijke aandachtspunten voor het van overheidswege op 
te stellen integrale duurzaamheidskader voor biomassa. 

• Het lijkt een riskante strategie als de overheid zou inzetten op een klimaatneutrale circu-
laire economie zonder een significante rol voor biomassa. Verlies van biodiversiteit door 
gebruik van biomassa is echter een reëel risico. Daarom is het van groot belang dat de 
gevolgen van een toenemend biomassagebruik nauwkeurig worden gemonitord en dat in 
beleid een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen vermindering van klimaatverande-
ring en biodiversiteitsverlies. Ook een gezonde en vruchtbare bodem met voldoende orga-
nische stof en het tegengaan van (indirecte) veranderingen in het landgebruik (ILUC of 
Indirect Land Use Change) zijn cruciaal en moeten worden gewaarborgd in overeenstem-
ming met de EU-wetgeving.  

• Het is raadzaam om zowel in te zetten op de ontwikkeling van de productie van duurzame 
biomassa als op die van de productie van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen op 
basis van duurzame elektriciteit. 

• De kans op acceptatie van en draagvlak voor de keuzes van de overheid kan wellicht 
worden vergroot door de stakeholders en experts die in dit project waren betrokken te 
blijven betrekken bij een gezamenlijk op te stellen ontwikkelagenda en bij de programma-
tische uitvoering daarvan. Aanbevolen wordt om de ontwikkelagenda mede te richten op 
robuuste biomassaconversie- en scheidingstechnieken op industriële schaal, die in staat 
zijn om van verschillende soorten biomassa via een tussenproduct verschillende eindpro-
ducten te maken. 

• Luchtkwaliteit en gezondheidseffecten zouden meegenomen moeten worden in een duur-
zaamheidskader. De zorgen hierover bij verschillende stakeholders zijn groot.  

• Het de vraag in hoeverre het juridisch mogelijk is dat Nederland scherpere eisen stelt aan 
geïmporteerde biomassa dan de eisen die in de Europese Unie worden gehanteerd. Het 
gesprek over verdere aanscherping en/of handhaving van de wetgeving zal dus ook op 
Europees niveau moeten blijven worden gevoerd.  
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Bevindingen joint fact finding-proces 

Selectie van stakeholders 
Het jff-proces stond open voor iedereen die een inhoudelijke bijdrage wilde leveren aan de 
discussie over duurzame biomassa, hetzij door kennis over de beschikbaarheid en mogelijke 
toepassingen, hetzij door kennis over duurzaamheidsaspecten. De keuze voor een inclusieve 
aanpak is afgewogen tegen een meer exclusieve aanpak waarbij vooraf alleen experts worden 
geselecteerd op basis van kennis en onafhankelijkheid. Een exclusieve aanpak kan weliswaar 
sneller tot een duidelijk oordeel komen, maar is gevoelig voor kritiek op de keuze van experts. 
Zo zouden critici kunnen oordelen dat bepaalde partijen – bijvoorbeeld belangenbehartigers, 
klimaatwetenschappers of beleidsmakers - onevenredig zwaar zijn vertegenwoordigd.  

Het projectteam heeft op basis van eigen kennis van het Nederlandse netwerk en een beperkt 
internetonderzoek een eerste lijst met stakeholders opgesteld. Daarnaast is het onderzoek 
publiek aangekondigd op de website van het PBL en is aan de deelnemende partijen gevraagd, 
in enquête en interviews, wie er naar hun mening nog meer betrokken zouden moeten worden. 
Dit heeft geresulteerd in een lijst met 247 geïnformeerde stakeholders, waarvan er 151 actief 
hebben bijgedragen. De stakeholders waren werkzaam bij onder andere overheden, branche-
organisaties, kennisorganisaties, adviesbureaus, ngo’s, gebiedsbeheerders en certificerende of 
normstellende organisaties. Eén stakeholder heeft zich uit het proces teruggetrokken omdat 
deze stakeholder zich niet kon vinden in het gevolgde jff-proces. 

Enquête, interviews en bijeenkomsten 
Aan het begin van het jff-proces is een enquête onder stakeholders verspreid met als doel om 
input te leveren aan de kwantitatieve beschouwing over de beschikbaarheid van en toepas-
singsmogelijkheid voor biomassa in Nederland, en om een scherper beeld te krijgen van de 
verschillende posities in het biomassa-debat. De enquête is ingevuld door een diverse groep 
van 97 respondenten. Tevens zijn 34 verdiepende interviews gehouden met vertegenwoordi-
gers van verschillende organisaties met uiteenlopende expertisegebieden, en zijn er drie sta-
keholderbijeenkomsten georganiseerd waarin de deelnemers mondeling en digitaal hun visies 
en argumenten konden inbrengen en bediscussiëren. Het stakeholderproces was puur consul-
tatief, en er zijn binnen het proces geen inhoudelijke conclusies getrokken. Tijdens het jff-
proces zijn de ingebrachte argumenten en overwegingen alle van evenveel belang geacht, en 
in de verslaglegging zijn ze niet gewogen en niet gekoppeld aan de persoon of organisatie die 
het argument heeft inbracht.  

De argumentenkaart 
Op basis van de enquêtes, de interviews en de bijeenkomsten en een nieuws-scan zijn door 
De Gemeynt/MSG Sustainable Strategies voor een tiental thema’s de verschillende opvattingen 
en onderliggende argumenten geïnventariseerd en heeft De Gemeynt/MSG-Sustainable Stra-
tegies samen met het PBL een ‘argumentenkaart’ opgesteld. De tien thema’s zijn klimaat, 
landgebruik, energietransitie (incl. cascadering), ‘people planet profit’, economie, luchtkwali-
teit, certificering, koolstofboekhouding, beleid en eerlijke verdeling (fair share, oftewel hoe 
groot de claim is die Nederland op de mondiale en Europese hoeveelheid duurzame biomassa 
mag leggen). Het thema ‘biodiversiteit’ - en dan vooral het mogelijke verlies daarvan ten ge-
volge van grootschalige biomassaproductie - is niet als apart thema in de argumentenkaart 
onderscheiden maar wordt behandeld als een overkoepelend thema dat expliciet en impliciet 
terugkomt in verschillende andere thema’s en bijbehorende argumenten. Tevens vormt het de 
basis van één van de vijf onderscheiden perspectieven van stakeholders (zie verder onder ‘Vijf 
perspectieven’). 

In Tabel S.1 zijn de verschillende opvattingen voor de tien onderscheiden thema’s weergege-
ven. Aan de linkerzijde van de argumentenkaart staan opvattingen en argumenten waarin 
biomassa vooral als een kans wordt beschouwd voor het bereiken van een circulaire (bio)-
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Uit de argumentenkaart en de punten van overeenstemming komt het beeld naar voren dat 
stakeholders het wel eens zijn over het nut en de noodzaak van de doelen die in elk van de 
thema’s dominant zijn. Maar ze hebben een ander antwoord op de vraag of en in welke mate 
biomassa een rol moet spelen bij het realiseren van die doelen, aan welke duurzaamheidseisen 
die moet voldoen, en waar die duurzame biomassa dan vandaan zou mogen komen. 

Vijf perspectieven 
Tijdens het jff-proces bleek dat de stakeholders wat betreft de geschilpunten niet bij alle 
thema’s consequent aan de linker- of aan de rechterzijde van de argumentenkaart kunnen 
worden ingedeeld. Ze laten zich dus niet eenvoudig indelen in voor- en tegenstanders. Er 
werden uiteenlopende redeneerlijnen zichtbaar, die elk op zich consistent en onderbouwd zijn 
met onderliggende rapporten en analyses, maar die maar ten dele verenigbaar zijn met andere 
redeneerlijnen. Er blijkt niet zozeer een debat te zijn over wat feiten zouden zijn, maar vooral 
over de opvattingen en de duiding van deze feiten in het licht van iemands perspectief.  

Om die reden hebben De Gemeynt en MSG Sustainable Strategies gezocht naar een indeling 
in wereldbeelden of perspectieven die de verschillende posities in het debat (gedeeltelijk) kun-
nen verklaren, en die daarmee kunnen helpen de verschillende redeneerlijnen beter te duiden. 
Hierbij is geen zuiver wetenschappelijke invalshoek gekozen, maar is een eigen pragmatische 
indeling gemaakt op basis van de enquêteresultaten in combinatie met de gesprekken, bijeen-
komsten en interviews. De Gemeynt en MSG Sustainable Strategies hebben deze redeneer-
lijnen teruggebracht tot een vijftal perspectieven (zie figuur S.1), onder de noemer van 1) 
Klimaat, 2) Strikt hernieuwbaar, 3) Hernieuwbare grondstoffen, 4) Ecologie en 5) Duurzame 
ontwikkeling. Elk van deze perspectieven heeft een eigen (maatschappelijke) hoofddoelstel-
ling, en tevens een eigen beeld van de huidige en gewenste staat van het klimaat, de natuur, 
de biodiversiteit, de landbouw- en voedselvoorziening, de (lokale) economie en het energie-
systeem. Een perspectief omvat dan ook niet alleen een visie op biomassa op zich, maar ook 
op het bredere systeem waarin biomassa al dan niet voor energie- en andere toepassingen 
inzetbaar wordt geacht. Hoewel stakeholders gevoelig kunnen zijn voor argumenten uit meer-
dere perspectieven, geldt voor de meesten dat één bepaald perspectief overheersend is. De 
deelnemers van het jff-proces beschouwden de indeling in perspectieven als herkenbaar en 
vruchtbaar voor het diepgaander en constructief doorspreken van de de verschillen en over-
eenkomsten. 

Tot slot: omdat elk van de onderscheiden perspectieven een andere visie heeft op welke duur-
zaamheidseisen hoe streng moeten worden gehanteerd en welke herkomstgebieden en toe-
passingen toelaatbaar zijn, komen ze ook alle vijf tot andere inschattingen van hoe groot de 
Nederlandse behoefte aan biomassa is en hoeveel er beschikbaar is. In dit rapport is op basis 
van de stakeholderperspectieven een aanzet gedaan om dat te kwantificeren. 
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Bron: (De Gemeynt & MSG Strategies, 2020).  

Figuur S.1 Karakterisering van de perspectieven. 

Bevindingen biomassabehoefte en -beschikbaarheid 
CE Delft heeft in het kader van deze studie op basis van beschikbare literatuur in kaart ge-
bracht hoe groot de Nederlandse behoefte aan en de beschikbaarheid voor Nederland van 
biomassa bij verschillende interpretaties van duurzaamheid nu en in de toekomst (2030 en 
2050) zouden kunnen zijn. Bij het vaststellen van de beschikbaarheid is import meegenomen. 
Vanwege de grote onzekerheden die inherent zijn aan toekomstramingen en het feit dat in de 
literatuur vaak verschillende uitgangspunten worden gehanteerd, heeft CE Delft alleen band-
breedtes en geen exacte hoeveelheden gepresenteerd. 

Beschikbaarheid van duurzame biomassa 
De inventarisatie van de beschikbaarheid van biomassa is gericht op de sectoren landbouw en 
bosbouw in de herkomstgebieden Nederland, de Europese Unie en de wereld. Daarbij is on-
derscheid gemaakt naar productiestromen en primaire, secundaire en tertiaire reststromen 
(zie de toelichting onder ‘Afbakening’). Bij de bepaling van de biomassabeschikbaarheid zijn 
alleen getallen gebruikt waarover in de literatuur brede overeenstemming is, oftewel waarvan 
de gekozen veronderstellingen door velen als plausibel worden gekenschetst. Voor zover mo-
gelijk is daarbij onderscheid gemaakt tussen een ‘duurzaam’ en ‘technisch duurzaam’ potenti-
eel aan biomassa. Het duurzame potentieel is gebaseerd op studies waarin rekening is 
gehouden met verregaande ecologische duurzaamheidsbeperkingen, zoals uitsluiting van are-
aal met een watertekort of waterstress, areaal met een verhoogde kans op bodemdegradatie 
of areaal met een hoge biodiversiteits-waarde. Het ‘technisch duurzame’ potentieel gaat uit 
van studies waarin alleen rekening wordt gehouden met basale duurzaamheidseisen, zoals het 
met voorrang voorzien in de behoefte aan voedsel en kleding voor de wereldbevolking (het 
‘food, feed and fibre first-principe’) en het uitsluiten van beschermde gebieden en oorspron-
kelijke natuur. 
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Bron: (CE Delft, 2020) 

Figuur S.2 Huidige en toekomstige (2030 en 2050) beschikbaarheid van biomassa uit land-
bouw- en bosbouwstromen voor energie- en materiaaltoepassingen in de wereld, de Europese 
Unie en in Nederland. Min_d en max_d zijn respectievelijk de minimale en maximale duurzame 
beschikbaarheid, tech_d is de technisch duurzame beschikbaarheid. De EU-28 totalen zijn la-
ger in 2050 dan in 2030. Dit komt onder andere doordat er weinig studies zijn die dit hebben 
gekwantificeerd (secundaire reststromen ontbreken bijvoorbeeld). De Nederlandse beschik-
baarheidscijfers voor 2030 en 2050 zijn inclusief het huidige gebruik. 

Het grootste potentieel aan duurzame biomassa blijkt in de landbouw te liggen, zowel in de 
Europese Unie als mondiaal (zie figuur S.2). Het gaat daarbij om biomassa uit biomassateelt 
en om reststromen van andere teelten. De potentiële beschikbaarheid in 2030 en 2050 vanuit 
de land- en bosbouw is sterk afhankelijk van de onderliggende aannames voor een groot aantal 
factoren, waaronder de land- en bosbouwproductiviteit, het beschikbare landbouwareaal (dat 
sterk afhankelijk is van het aandeel dierlijke producten in het dieet), beleid in de herkomst-
landen, de hoeveelheid restmateriaal die op land- en bosbouwgrond moet achterblijven ten 
behoeve van de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit, de mate waarin gedegradeerde en 
marginale gronden voor biomassateelt worden gebruikt en de waterbeschikbaarheid. Opge-
merkt dient te worden dat in figuur S.2 de toekomstige beschikbaarheid in Nederland, in te-
genstelling tot de EU- en de mondiale cijfers, is weergegeven inclusief het huidige gebruik. Dit 
vanuit de gedachte dat een betere benutting van de bestaande stromen in potentie ook extra 
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is dat PtL op basis van zonne- of windenergie minder oppervlak nodig heeft dan biokero-
sine. Nadelen van PtL ten opzichte van biobrandstof zijn dat de (investerings)kosten nog 
erg hoog zijn en dat de technologie nog niet volwassen is. Het lijkt daarom verstandig in 
te zetten op zowel de ontwikkeling van de productie van duurzame biomassa als van duur-
zame elektriciteit als basis voor de productie van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen. 
Hoewel nog in een experimenteel stadium, kan daarbij ook worden gedacht aan het com-
bineren van biomassa en waterstof uit duurzame elektriciteit (power-to-hydrogen of PtG) 
waarbij de omzettingsverliezen van de gebruikte biomassa mogelijk met een factor 2 tot 
2,5 kunnen worden verkleind. 

5. Een belangrijke opgave is vast te stellen hoe bossen beter beheerd en beschermd 
kunnen worden en bosbouw samen kan gaan met meerdere functies 

Hoewel het netto wereldwijde bosareaal sinds 1990 beperkt is afgenomen, is ontbossing 
van natuurlijke bossystemen in verschillende wereldregio’s en in sommige Europese lan-
den zoals Roemenië een serieus probleem. Alle stakeholders in het biomassadebat bena-
drukken dat als de productie van houtige biomassa zou leiden tot vernietiging of degradatie 
van natuurlijk bos, dit als onwenselijk moet worden beschouwd en bovendien zou indruisen 
tegen ecologische doelen, (Europese) wetgeving en de daarbij gehanteerde certificerings-
schema’s. Maar vervolgens zijn zij het niet eens over de mate waarin dit al dan niet feitelijk 
plaatsvindt of dreigt te gebeuren. Dat komt deels doordat de grens tussen ‘natuurlijk’ bos 
en productiebos niet scherp te trekken is. Een meer zinvolle insteek voor de discussie is 
dat die zou gaan over de manier waarop (ook Nederlandse) bossen beter beheerd en vooral 
beschermd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het beschermde oppervlak waar geen (of 
nauwelijks) bosbouwpraktijken plaatsvinden te vergroten, (her)bebossing plaatsvindt en 
(commerciële) bosbouw in niet-beschermde bossen maximaal te laten samengaan met 
andere belangrijke functies zoals CO2-vastlegging, biodiversiteitsbehoud, klimaatadaptatie 
en recreatie (‘climate smart forestry’). Tegelijk moeten signalen dat er praktijken gaande 
zijn die niet passen in duurzaam bosbeheer serieus worden onderzocht - en als ze kloppen 
worden tegengegaan -, omdat die het vertrouwen in duurzaam bosbeheer ernstig kunnen 
ondergraven.  

6. Bosbouw kan samengaan met een netto vastlegging van CO2, maar dat vereist 
actief beleid om die vastlegging op peil te houden 

De netto CO2-vastlegging in het Europese bos (EU-28 inclusief Oost-Europese landen en 
Rusland) was in 2014 720 megaton CO2 oftewel 9 procent van de Europese CO2-emissies. 
Statistieken van regio’s met een omvangrijke bosbouwsector (Scandinavië, het zuidoosten 
van de Verenigde Staten) laten zien dat bosbouw kan samengaan met een toename over 
een lange periode van de hoeveelheid hout (en dus vastgelegde CO2) in het bos. Tegelij-
kertijd wordt geconstateerd dat er in de Europese Unie in de afgelopen jaren sprake lijkt 
te zijn van een afname van de opname van CO2 van ruim 300 megaton CO2 in 2000 tot 
zo’n 250 megaton in 2017. Dit komt door een combinatie van veroudering van het bos, de 
toenemende impact van droogte, hitte en stormen door klimaatverandering, maar ook 
door een toename van de oogst voor zaaghout en bio-energie. Zelfs met inachtneming van 
de zogenoemde LULUCF-regulatie (Land Use and Land Use Change and Forestry) die ver-
plicht dat iedere EU-lidstaat emissies door landgebruik moet compenseren door een even 
grote vastlegging, is de verwachting dat deze reductie in CO2-opname zal doorzetten (tot 
ruim 200 megaton in 2030) tenzij dit door additioneel EU-beleid wordt tegengegaan. Hier-
bij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van bestaande informatie-tools en kaarten 
die kunnen ondersteunen bij het bepalen van managementstrategieën voor het Europese 
bos.  
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13. Door emissies die voortkomen uit de koolstof in geoogst hout te registreren op 
het moment van oogst wordt dubbeltelling voorkomen, maar deze registratie lijkt 
niet in alle landen op orde 

In de broeikasgasemissieregistratie in het kader het Parijsakkoord is de standaardbenade-
ring dat de emissies die voortkomen uit de koolstof in het geoogste hout worden toegekend 
aan het land waar de oogst plaatsvindt. Op het moment van verbranding worden de emis-
sies als nul gerekend om dubbeltelling te voorkomen. Critici beargumenteren dat de landen 
waar de biomassa wordt gebruikt hierdoor hun verantwoordelijkheid ‘afschuiven’ op de 
landen waar wordt geoogst. Als de emissies evenwel toegekend zouden worden aan het 
land dat of de sector die de biomassa verbrandt, dan zou dat ertoe leiden dat in het land 
van herkomst ongestraft geoogst kan worden, terwijl het gebruik van die oogst in een 
ander land geen enkel voordeel zou opleveren in termen van CO2-reductie (of zelfs zou 
leiden tot hogere emissies). Een tweede kritiekpunt is dat de implementatie en verificatie 
van de emissieregistratie in relatie tot bossen en bosbouw in veel landen niet op orde zou 
zijn. Dit lijkt deels terechte kritiek, maar over de mate waarin dit het geval zijn de menin-
gen onder stakeholders verdeeld. 

14. Het fair share principe is lastig te operationaliseren in beleid. De discussie hier-
over zou eigenlijk op een hoger en integraler niveau gevoerd moeten worden. 

De ‘fair share’-discussie handelt over de vraag hoe groot de claim is die Nederland op de 
mondiale en Europese beschikbare duurzame biomassa mag leggen. Als maat voor deze 
claim zijn in het biomassadebat verschillende verdeelsleutels voorgesteld, zoals het aan-
deel van Nederland in het mondiale bnp (0,9 procent), in de wereldbevolking (0,22 pro-
cent), of in het mondiaal landoppervlak (0,03 procent). Wanneer deze percentages worden 
vergeleken met de claims op biomassa die in tabel S.3 zijn berekend voor de verschillende 
perspectieven dan valt op dat de claim in bijna alle gevallen groter tot veel groter is dan 
op grond van deze verdeelsleutels fair zou zijn. 

In de discussie met stakeholders kwam echter naar voren dat dit soort verdeelsleutels 
vooral als indicaties beschouwd moeten worden die de balans tussen vraag en aanbod 
inzichtelijker maken en hooguit kunnen dienen als een startpunt voor de discussie over 
hoe een eerlijke verdeling eventueel in beleid kan worden vertaald. Daarbij gaven zij aan 
dat de ‘fair share’-discussie veel meer een vraagstuk is waarachter een breed gedeelde 
wens schuilgaat van een rechtvaardige verdeling van grondstoffen die bijdraagt aan een 
eerlijker verdeling van rijkdom en welvaart in de wereld. Daarmee zou de discussie eigen-
lijk gevoerd moeten worden op een hoger en integraler niveau. 

Afspraken maken over harde limieten voor de hoeveelheid biomassa die mag worden ge-
bruikt in de Nederlandse economie is dus buitengewoon lastig (en wordt ook niet gevoerd 
voor andere producten zoals aardolie of cacao). Daarnaast kan dit een belemmering zijn 
voor de kansen van Nederlandse bedrijven om hun beschikbare infrastructuur en kennis 
optimaal te laten bijdragen aan een internationale bio-economie. Volgens sommige sta-
keholders dient vooral eerlijke handel (‘fair trade’) nagestreefd te worden, waarbij het 
primaat moet liggen bij goede (sociale) duurzaamheidscriteria en monitoring voor zover 
deze niet al door de gehanteerde certificeringsschema’s zijn afgedekt.  
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omdat dan bij schaarste of juist wegvallende vraag kan worden overgestapt op een andere 
biomassasoort of toepassing. 

Specifieke aandachtspunten 
Op basis van de geformuleerde conclusies kunnen we ook enkele meer specifieke aandachts-
punten voor het te ontwikkelen duurzaamheidskader formuleren: 

• Ondanks de eisen zoals die zijn gesteld in de huidige (EU-)wetgeving is verlies van biodi-
versiteit door gebruik van biomassa een reëel risico. Daarom is het van groot belang dat 
de gevolgen van een toenemend biomassagebruik nauwkeurig worden gemonitord en dat 
in beleid een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen vermindering van klimaatveran-
dering en biodiversiteitsverlies. Omdat de aard en het risico van eventuele nadelige effec-
ten variëren per biomassastroom en herkomstgebied is maatwerk nodig (zie hierna onder 
het kopje ‘Monitoring en onderzoek’).  

• Een gezonde en vruchtbare bodem met voldoende organische stof is cruciaal en moet 
worden geborgd in overeenstemming met de EU-wetgeving. 

• Aangaande indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC) lijkt het verstandig aan te sluiten 
bij het EU-wetgevingstraject. 

• Een harde maximale koolstofschuld of terugverdientijd voor biomassa lijkt niet werkbaar. 
Wel kunnen biomassastromen worden aangewezen die het risico op een hoge koolstof-
schuld of een (te) lange terugverdientijd minimaliseren. 

• Hanteer een eenduidig cascaderingsprincipe mede op basis van de Routekaart Cascadering 
en de Transitieagenda ‘biomassa en voedsel’ waarin eerste aanzetten daarvoor worden 
gegeven. 

• Overweeg om luchtkwaliteit en gezondheidseffecten mee te nemen in een duurzaamheids-
kader. De zorgen hierover bij verschillende stakeholders zijn groot, ook al dragen moderne 
biomassaverbrandingsinstallaties in beperkte mate bij aan een verslechtering van de lucht-
kwaliteit en de gezondheid.  

Bij het opstellen van een duurzaamheidskader is het nog wel de vraag in hoeverre het juridisch 
mogelijk is dat Nederland scherpere eisen stelt aan geïmporteerde biomassa dan door de Eu-
ropese Unie worden gehanteerd. Het gesprek over verdere aanscherping en/of handhaving 
van de EU-wetgeving zal dus ook op Europees niveau gevoerd moeten blijven worden.  

Daarbij speelt het dilemma dat te strenge en/of gedetailleerde wetgeving kan leiden tot een 
dusdanige complexiteit en hoge kosten dat die moeilijk uitvoerbaar wordt. In het duurzaam-
heidskader zou daarom gezocht moeten worden naar een balans tussen fraudebestendigheid 
en uitvoerbaarheid. 

Monitoring en onderzoek 
EU-wetgeving (bestaand en in ontwikkeling) en certificeringssystemen dekken reeds een brede 
set aan duurzaamheidscriteria af. Echter, ze kunnen nooit volledige duurzaamheid garanderen 
en de kans op fraude uitsluiten. De consequentie is dat er binnen het duurzaamheidskader niet 
voetstoots van kan worden uitgegaan dat bestaande wetgeving en certificering afdoende zijn. 
In dit rapport doen we daarom enkele suggesties die vooral in de sfeer van monitoring en 
onderzoek liggen: 

• Het opzetten van (verbeterde) track-and-trace systemen en het monitoren van de gevol-
gen op landschapsschaal van een toenemende biomassaproductie op (indirecte) landge-
bruiksveranderingen en biodiversiteit. 

• Het serieus onderzoeken van de signalen van ngo’s en andere partijen dat er praktijken 
gaande zijn die niet passen in duurzaam bosbeheer – en als die kloppen, het tegengaan 
van die praktijken. 

• Een punt van aandacht moet zijn dat de emissieregistratie of de koolstofboekhouding in 
het land van herkomst op orde is. 
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• In EU-verband zou onderzocht moeten worden in hoeverre marginale, gedegradeerde en 
verlaten (landbouw)gronden in de EU (of Europa) geschikt kunnen zijn voor natuurontwik-
keling, biomassateelt en/of extensieve landbouw.  

• Vanwege de ambitieuze doelen die de overheid heeft geformuleerd voor het gebruik van 
biomassa voor materialen in onder meer de bouw is het belangrijk dat onderzoek wordt 
gedaan naar de mogelijke behoefte in de toekomst; op dit moment is daar weinig over 
bekend.  
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40% wordt geëxporteerd en de overige 20% wordt vastgelegd in houtproducten (meubels, 
bouw).  

a)

 

b)
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c)

 

Figuur 1-1 Sankey van a) landbouwproducten, b) dierlijke en plantaardige oliën en vetten, en 
c) houtige biomassa voor voedsel, veevoer, houtproducten, biobrandstoffen en energie in Ne-
derland in 2012 op basis van Goh & Junginger (2013). 

  


