Nederland duurzaam aan kop - advies over duurzaamheidscriteria vaste biomassa is het tweede
advies van de Commissie Corbey over vaste biomassa, na het eerdere Biobased economy: duurzaam
en duidelijk. Richtte het eerste advies zich vooral op het te voeren beleid in Europees verband,
Nederland duurzaam aan kop kijkt naar wat Nederland zelf kan doen, los van wat er in EU-verband
gebeurt. Hieronder vindt u de aanbiedingsbrief bij het advies, gericht aan de Ministers van VROM
en Economische Zaken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haarlem, 29 april 2010
Geachte mevrouw Huizinga, mevrouw Van der Hoeven,
Met genoegen bied ik u ons advies Nederland duurzaam aan kop aan over de inzet van vaste
biomassa in de energiesector. Biomassa is een belangrijke bron van duurzame energie die voor
Nederland veel kansen en mogelijkheden biedt. Om de biobased economy tot een succes te maken is
duurzaamheid noodzakelijk. Zonder duidelijk overheidsbeleid blijven marktpartijen onzeker en
zonder duurzaamheidsgaranties blijft de inzet van biomassa omstreden. Hoewel de Europese
Commissie duurzaamheidsregels heeft opgesteld voor biobrandstoffen, zullen er vanuit Europa de
komende jaren geen duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa komen. De Commissie
Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa adviseert u om voor Nederland wel duurzaamheidsregels
op te stellen. Wij zijn van mening dat Nederland in de positie is om op dit terrein koploper te zijn.
Wij hebben lang nagedacht over de vraag welke duurzaamheidscriteria toegepast moeten worden:
de strengere en betere Nederlandse criteria of de wat meer soepele Europese duurzaamheidsregels
die nu gelden voor biobrandstoffen. Wij kiezen voor het laatste, maar voegen daar vier
opmerkingen aan toe. Allereerst moeten de Europese regels die nu gelden voor biobrandstoffen op
onderdelen aangepast worden om ze geschikt te maken voor toepassing op vaste biomassa. Ten
tweede bepleiten wij dat de Nederlandse overheid de toepassing van de strengere Nederlandse
criteria wel stimuleert, bijvoorbeeld in het aankoopbeleid van de overheid of door subsidies. Op de
derde plaats bepleiten we een proactieve opstelling naar omringende landen om zo duurzaamheid
tot een gezamenlijk beleid te maken. Dit vergemakkelijkt ook de internationale handel en draagt bij
aan eerlijke concurrentieverhoudingen. Ten slotte bepleiten we een evaluatie in 2014 om te bezien
of het duurzaamheidskader herzien en verbeterd kan worden.
Al met al zijn we ervan overtuigd dat we u hiermee een werkbare oplossing aanbieden, die
duidelijkheid biedt aan marktpartijen in de energiesector. Ook afnemers krijgen zo voldoende
garanties dat de biomassa die wordt ingezet in de energiesector duurzaam is, niet concurreert met
de voedselmarkt, en niet ten koste gaat van natuur, bossen of andere waardevolle ecosystemen.
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid u nader te informeren.
Hoogachtend,
Dr. Dorette Corbey,
Voorzitter Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

