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Geachte heer Kamp,
In uw beleid geeft u prioriteit aan het stimuleren van groene groei en de transitie naar een
circulaire economie. Een duurzame bio-economie gebaseerd op biomassa is daar een
belangrijk onderdeel van en heeft veel positieve effecten: minder broeikasgasuitstoot, minder
afhankelijkheid van fossiele energie en grondstoffen, betere en efficiëntere land- en bosbouw
en meer werkgelegenheid. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie
Corbey) biedt u hierbij haar visie aan op de rol van duurzame biomassa voor de biobased
economy in de context van de transitie naar een duurzame circulaire bio-economie. De visie
stelt nieuw kabinetsbeleid voor dat duidelijk prioriteit geeft aan een duurzame transitie,
inclusief acties op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau.
De transitie naar een duurzame circulaire bio-economie stagneert nu onnodig, zo bleek uit
discussies met een groot aantal belanghebbenden afgelopen januari. Belemmeringen zijn
onder andere onzekerheid over het duurzaamheidskader na 2020 en de striktheid van de
afvalregelgeving waardoor veel reststromen niet kunnen worden benut. Terwijl er voor
Nederland volop kansen liggen bij de ontwikkeling van een hightech biobased economy: een
economie waarin biomassa en reststromen uit de land- en bosbouw en
voedingsmiddelenindustrie worden ingezet voor hoogwaardige niet-voedseltoepassingen.
De rol van de overheid is daarbij cruciaal en varieert van zeer lichte interventies, zoals
monitoren, tot een duidelijke regierol waarbij de overheid faciliteert en/of gewenst gedrag
stimuleert. De transitie naar een circulaire bio-economie vraagt om beleid dat duurzaamheid
voorop stelt en rekening houdt met de draagkracht van de aarde en haar ecosystemen.
Positieve prikkels kunnen de transitie versnellen, nu is het momentum:

Veel regio’s en provincies als Zuidwest Nederland (‘Biobased Delta’) en Overijssel
willen vooruit en kunnen de faciliterende rol van de rijksoverheid goed gebruiken.

In het nationale topsectorenbeleid zijn aanpassingen nodig: meer samenwerking
tussen verschillende sectoren en tussen departementen loont.

In Europa wordt gesproken over het nieuwe energiebeleid, de toekomst van de
Richtlijnen hernieuwbare energie en brandstofkwaliteit en ‘better regulation’.
Bovendien is Nederland binnenkort voorzitter van de Europese Raad en zal dan een
seminar organiseren over de bio-economie.
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De Commissie Corbey adviseert het kabinet ten eerste om duidelijk ambitie uit te spreken:
maak duidelijk wat Nederland wil met de circulaire bio-economie en voer consistent en
gefaseerd beleid gericht op de langere termijn. Benut daarbij de kracht van de regio’s, van
het internationale bedrijfsleven, van Europa en de potentie van mondiale afspraken.
Bijvoorbeeld via een stakeholderdialoog en een lange termijn grondstoffenplan voor voedsel,
voeder, chemie/materialen en energie gericht op 2050, inclusief bodemvruchtbaarheid. De
vele betrokken partijen hebben ieder hun eigen inspirerende ideeën en –soms botsendeinzichten, zo bleek ook uit discussies binnen de Commissie Corbey. Het is dus belangrijk dat
de overheid duidelijke kaders creëert. Daarnaast adviseert de commissie onder andere om te
sturen op duurzame productie van biomassa, het mobiliseren van duurzame biomassa te
stimuleren en beleid responsief te maken en bij te stellen als er onbedoelde negatieve
effecten optreden.
De Commissie Corbey is er van overtuigd dat haar praktische aanbevelingen de transitie naar
een duurzame circulaire bio-economie kunnen versnellen. Uiteraard zijn wij van harte bereid
tot een nadere toelichting.
Met hartelijke groet,

Dorette Corbey, Voorzitter Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

