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Adviesaanvraag duurzaamheidskader biomassa

Geachte mevrouw Hamer,
In mijn brief van 13 juni 2019 heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om de
SER te vragen het kabinet te adviseren over het draagvlak voor en
uitvoerbaarheid van het duurzaamheidskader voor de herkomst en toepassing van
biomassa.
In het Klimaatakkoord is aangekondigd dat het kabinet een kader zal ontwikkelen
voor de duurzame inzet van biomassa. Het kabinet zou hierover willen besluiten
op basis van de volgende bouwstenen:
•
Een beschouwing door het PBL van de beschikbaarheid en
toepassingsmogelijkheden per in te zetten biomassastroom.
•
Een voorstel voor concrete duurzaamheidscriteria voor de productie van
biomassa door een adviesbureau.
•
Een advies door de SER over het draagvlak voor en de uitvoerbaarheid van
het duurzaamheidskader, mede op basis van bovengenoemde studies.
Het kabinet verwacht op basis van deze bouwstenen de benodigde informatie in
handen te hebben om te komen tot beleidskeuzes op het gebied van verdeling
(fair share), gewenste prioritering van toepassingen en cascadering.
Bovengenoemde bouwstenen kennen, naast een zekere volgtijdelijkheid, ook
wederzijdse afhankelijkheden en vragen daarom om zorgvuldige afstemming.
Bovendien is de duurzaamheid van biomassa een vraagstuk waarover vele
zienswijzen bestaan. Het PBL geeft de beschouwing van beschikbaarheid daarom
vorm als een proces van joint fact finding (JFF). Ook bij de ontwikkeling van
duurzaamheidscriteria worden stakeholders betrokken. Daarom is het belangrijk
om dit JFF-proces, de consultatiesessies ten behoeve van de ontwikkeling van de
duurzaamheidscriteria en het advies over het duurzaamheidskader goed op elkaar
af te stemmen. In reactie op mijn brief van 13 juni heeft u reeds aangegeven het
JFF-proces stevig mee te willen vormgeven. Dit waardeer ik zeer, aangezien het
naar mijn mening in hoge mate bijdraagt aan het welslagen van het opstellen van
het duurzaamheidskader.
Als vervolg hierop stuur ik u hierbij, mede namens de Minister van EZK, de
aangekondigde adviesaanvraag. Het doel is om op basis van uw advies te komen
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tot een kader voor duurzame inzet van biomassa, met duurzaamheidscriteria die
handhaafbaar zijn en toepasbaar voor alle biomassa en alle toepassingen. Ik
verzoek u in uw advies in ieder geval de onderstaande vragen te betrekken:
1.

Binnen welke grenzen is er draagvlak voor een duurzame inzet van
biomassa voor de periode tot 2030 en daarna? Dit betreft zowel de vraag
of er consensus is over beschikbaarheid van duurzame biomassa voor
Nederland (inclusief import) als over toepassing van deze biomassa.
2. Welke (handhaafbare) duurzaamheidscriteria zijn voor maatschappelijke
partijen inpasbaar en uitvoerbaar? Hierbij verzoek ik u rekening te houden
met sociale, economische, ecologische en juridische aspecten van het
vraagstuk.
3. Hoe zien de maatschappelijke partijen de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen private partijen en de overheid ten aanzien van sturing (en de
fasering daarin) op zowel de beschikbaarheid van duurzame biomassa als
de prioritering en cascadering van stromen voor duurzame toepassing?
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Aandachtspunten hierbij zijn Europees beleid en de Europese regelgeving ten
aanzien van de inzet van en de duurzaamheid van biomassa en verschillende
varianten van fair share wat betreft beschikbaarheid van duurzame biomassa voor
Nederland. In 2016 is het rijksinkoopbeleid voor duurzaam hout geëvalueerd.
Naar aanleiding hiervan vind ik hervorming van dit rijksinkoopbeleid wenselijk.
Daarom verzoek ik u tevens het rijksinkoopbeleid voor duurzaam hout (inclusief
de kwaliteitsborging in de uitvoering) te betrekken bij het duurzaamheidskader.
Het rapport over de concrete duurzaamheidscriteria en de beschouwingen van PBL
over beschikbaarheid en toepasbaarheid van duurzame biomassa zullen u ter
beschikking worden gesteld zodra ze gereed zijn, respectievelijk eind oktober en
eind januari. Tussen- en/ of conceptrapportages zullen tevens met u worden
gedeeld.
Wij zien uw advies graag uiterlijk maart 2020 tegemoet.
Hoogachtend,

Mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van

Meer
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