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1

Inleiding

In deze notitie beschrijven wij de stand van zaken rondom het gebruik biomassa voor energie in de
Metropool Regio Amsterdam (MRA*), belangrijke ontwikkelingen op dit thema en strategische hoofdlijnen
v.w.b. dilemma’s en sturingsmogelijkheden voor de MRA.
De MRA ziet het aantal projecten en initiatieven rondom circulaire verwerking van biomassa toenemen.
Tegelijkertijd ziet de MRA ook dat de inzet van biomassa voor warmte en/of energie-toepassing een hoge
vlucht neemt vanwege de urgentie om te komen tot energietransitie.
Daarom hebben MRA bestuurders behoefte aan een inventarisatie van welke biomassa-installaties er op
dit moment in de regio zijn en welke er in de toekomst gepland zijn. Dat dient afgezet te worden tegen de
beschikbare biomassa in de regio en de huidige en toekomstige biomassa-import.
Uit de groei van het aantal bio energie installaties vloeien een aantal vragen voort:
• Ontstaat er een overschot aan bio-energie installaties in de regio?
• Zijn de initiatieven op elkaar afgestemd: waar is coördinatie wenselijk en zijn er concurrerende
initiatieven? Is de verdeling van de installaties in de MRA efficiënt?
• Van welke biomassa verwachten we een tekort, ten opzichte van de beschikbare biomassa in de
regio? Hoeveel verwachten we dat de import gaat stijgen en van welke biomassa?
• Wat betekent dat voor rentabiliteit van initiatieven en op de biomassa-markt in de regio?
• Hoe gaat de toename van installaties de inzet van de beschikbare biomassa in de regio en de
biomassa-import beïnvloeden?
De antwoorden op deze vragen bieden handvatten om te bepalen of en op welke manier de MRA invloed
kan en wil uitoefenen op inzet van biomassa voor energie. Daarnaast moet dit onderzoek opties geven voor
keuzes die de MRA kan maken om eventuele ongewenste consequenties van inzet van biomassa voor bioenergie te beperken.
In dit rapport geven we de feiten weer, benoemen we belangrijke aspecten en dilemma´s en schetsen we
mogelijke keuzes die de MRA-bestuurders kunnen maken ten aanzien van biomassa voor
energietoepassingen.

* De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio
Amsterdam. Deelnemende gemeenten zijn: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen,
Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan,
Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort.
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2

Feiten: bio-energie-installaties in de MRA

Aan de hand van SDE+ aanvragen (RVO, 2019) en een aanvullende inventarisatie is het aantal installaties
die biomassa omzetten in energie in kaart gebracht. De hoeveelheid en het type biomassa die deze
installaties gebruiken is gebaseerd op kentallen van de rapportages “SDE+ basisprijzen” berekend door de
ECN (ECN, 2017), rapportages van de branchevereniging organische reststoffen (BVOR, 2019) en Afval
Circulair (Rijkswaterstaat, 2018). Globaal is biomassa te verdelen in stromen die te vergisten zijn (vaak vrij
natte biomassa zoals mest, GFT en reststromen uit de landbouw of industrie) en stromen die te verbranden
zijn (droge, houtachtige stromen). In bijlage 2 worden deze technieken in meer detail besproken.
Composteren levert geen energie, maar is toegevoegd aan de inventarisatie, omdat hier ook biomassa
wordt verwerkt die mogelijk te vergisten is. Nieuwe technieken zoals pyrolyse, torrefactie en vergassing
kunnen biomassa omzetten naar energie en grondstoffen voor chemie en brandstof. De installaties zijn vaak
nog in de pilot of ontwikkelfase, maar zullen in de toekomst een rol gaan spelen en we zien de eerste
installaties nu in ontwikkeling in de MRA.

2.1

Inventarisatie bio-energie installaties

Figuur 1 toont de locaties van bio-energie-installaties in de MRA die operationeel zijn.
Figuur 2 toont de locaties van bio-energie-installaties in de MRA die in de komende jaren gepland zijn.
Figuur 3 toont de locaties van alle bio-energie-installaties in de MRA (optelsom van figuur 1 en 2).
De drie kaarten laten telkens zien hoeveel biomassa in de installaties wordt verwerkt.
Figuur 4 toont de locaties van alle bio-energie-installaties in de MRA en de bestaande warmtenetten. Bij
deze kaart wordt de output van de installaties getoond (gas, warmte, elektriciteit en warmte of alleen
elektriciteit).

Figuur 1: huidige bio-energie-installaties in de MRA.
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Figuur 2: toekomstige bio-energie-installaties in de MRA.

Figuur 3: alle (d.w.z. gerealiseerde én geplande) bio-energie-installaties in de MRA uit de
inventarisatie.
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Figuur 4: alle (d.w.z. gerealiseerde én geplande) bio-energie-installaties in de MRA uit de
inventarisatie met hun output en de bestaande warmtenetten

In bijlage 3 is een lijst opgenomen met installaties in de MRA die nu uit biomassa energie of compost maken.
Er is een tweede lijst opgenomen met installaties die al een SDE+ subsidie vergund hebben gekregen maar
nog niet gerealiseerd zijn, en projecten die gepland zijn maar nog geen SDE+ hebben aangevraagd voor
zover wij die hebben kunnen opsporen. Op het moment dat een SDE+ subsidie vergund is, wordt een
installatie meestal in 1 tot 3 jaar daarna gerealiseerd. Dit is echter niet altijd zo, er zijn ook projecten die
ondanks een subsidietoekenning niet worden uitgevoerd.
In bijlage 4 worden deze installaties in meer detail behandeld, waarbij kaarten en lijsten zijn uitgesplitst op
basis van input (type biomassa en techniek) en output.

2.2

Constateringen

Uit deze inventarisatie constateren we:
Over het aantal en soort bio-energie-installaties:
• In totaal zijn 52 bio-energie-installaties gevonden, waarvan er 35 gerealiseerd zijn en 17 gepland;
• Verbranding door particulieren of klein zakelijk (grotendeels houtpellets) valt niet onder de SDE+
regeling, maar onder de iSDE-regeling. Opgeteld verbruiken deze bijna 1500 installaties een gelijke
hoeveelheid biomassa als een kleine SDE+ installatie (2609 ton houtpellets en 396 ton snoei- en
dunningshout). In de toekomst zou de benodigde hoeveelheid biomassa kunnen oplopen. Als we
inschatten dat in de toekomst 1% van de huishoudens in de MRA zou overgaat op dergelijke
installaties en dat er 2000 kg hout per huishouden per jaar benodigd is, dan is dat ca. 28.000 ton
hout(pellets).
• Er zijn 10 vergisters in en vlakbij de MRA-regio en 1 gepland en 1 uitbreiding gepland.
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Rioolslib wordt deels vergist of verbrand bij rioolwaterzuiveringen. De vergisters bij RWZI’s zijn als
één opgenomen in de tabel. Van de 26 RWZI’s in de MRA hebben er 6 een vergister op locatie. De
overige RWZI’s vervoeren hun slib naar één van deze vergisters.
Er zijn 10 bestaande verbrandingsinstallaties in en vlakbij de MRA-regio, 10 gepland en 2 on hold;
De hoeveelheid biomassa voor de geplande installaties voor verbranding is circa even groot als de
bestaande verbrandingsinstallaties.
Vergisting neemt volgens de planning nauwelijks toe.
Er zijn 2 vergassingsinstallaties gepland die samen 40.000 ton houtachtig materiaal gaan
gebruiken.
Er is 1 torrefactie-installatie (Lelystad) gepland voor 25.000 ton houtachtig materiaal, waarvan de
kolen aan de nabijgelegen kassen worden geleverd.
Er zijn 10 composteerinrichtingen in de MRA, 6 daarvan verwerken groenafval (o.a. van hoveniers,
beheerders en aannemers) uit de regio. De andere 4 verwerken GFT, waarbij vergisting gekoppeld
is (in een naastgelegen installatie of het digestaat dat overblijft na vergisting wordt in compost
omgezet).
Een aantal installaties zijn van bedrijven die publieke aandeelhouders hebben: HVC, de
Meerlanden en AEB. Logischerwijs verwerken zij biomassastromen van hun aandeelhouders (en
anderen) en hebben de aandeelhouders (gemeenten) medezeggenschap over het beleid. De
installaties van HVC en de Meerlanden vallen net buiten de MRA, maar zijn wel meegenomen in
de inventarisatie aangezien zij veel biomassa uit de MRA-regio verwerken.
Afvalverbrandingsinstallaties worden deels als bronnen van bio-energie aangemerkt omdat circa
55% van het afval van biogene oorsprong is. Alleen het biogene deel wordt meegerekend in de
hernieuwbare energieproductie. De AEB is de enige AVI in de MRA regio.

Over de locaties van deze bio-energie-installaties:
Er zijn drie clusters te onderscheiden in de MRA regio:
1.
Almere
2.
Lelystad
3.
Amsterdam (en daarbinnen is de Amsterdamse Haven een eigen cluster)
De installaties in deze drie clusters zijn in bijlage 5 op kaart en in tabellen weergegeven inclusief een aantal
opmerkingen over warmtelevering.
Over de producten (met name warmteafzet) van deze bio-energie installaties:
• Geproduceerde elektriciteit wordt ingevoed in het elektriciteitsnet.
• Installaties die elektriciteit produceren, produceren ook warmte, de verhouding daarvan is
gemiddeld 40% elektriciteit en 60% warmte.
• Geproduceerde warmte wordt ingezet in een warmtenet voor verwarming van woningen en utiliteit
op hoge (70-90 graden) of lage (40-60 graden) temperatuur, afhankelijk van de installatie en het
type warmtenet. Warmte kan ook worden benut voor chemische of thermische processen zoals
vaak gebruikelijk in de industrie of rioolwaterzuiveringsinstallaties.
• Warmte kan als warm water maximaal zo’n 20 kilometer worden getransporteerd vanwege kosten
van de leidingen en transportverliezen (lage temperatuur is daarbij gunstiger).
• Bij vergisting wordt biogas geproduceerd dat op aardgaskwaliteit gebracht kan worden en als groen
gas in het aardgasnetwerk kan worden ingevoed. Het groen gas kan ook als transportbrandstof
worden gebruikt. Het digestaat dat na vergisten overblijft kan als meststof (mestvergisters) of
compost (vergisters van GFT en groenafval) worden ingezet.
• De nieuw geplande installaties gaan alle warmte leveren aan warmtenettten (waarvan een aantal
nog niet gebouwd) of aan specifieke doelen zoals kantoren of zwembaden.
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In bijlage 6 is per gemeente de hoeveelheid biomassa die de installaties vragen (nu en in de toekomst) in
een grafiek weergegeven. De grafieken laat zien dat in Alkmaar, Purmerend en Lelystad de grootste
hoeveelheid biomassa gebruikt wordt door verbrandingsinstallaties die reeds gerealiseerd zijn. Er wordt
zichtbaar dat in Amsterdam en Diemen de geplande verbrandingsinstallaties veel biomassa zullen
gebruiken. Van de huidige vergistingsinstallaties wordt het grootste volume biomassa verwerkt in
Amsterdam en Hollands Kroon. Er zijn slechts beperkt nieuwe vergistingsinstallaties gepland.

2.3

Conclusies

We kunnen nu twee vragen uit de inleiding deels beantwoorden.
•

Ontstaat er een overschot aan bio-energie installaties in de regio?

In conclusie blijkt uit deze analyse dat de hoeveelheid bio-energie-installaties op basis van verbranding fors
toe gaan nemen. Het aantal installaties zal verdubbelen, net als de hoeveelheid biomassa die voor deze
installaties is benodigd. Van een exponentiële stijging van het aantal (verbrandings)centrales is echter geen
sprake, naast de installaties die een SDE+ subsidie hebben ontvangen (waarvoor een business case en
contracten voor de sourcing van biomassa noodzakelijk zijn) hebben wij geen indicaties dat er veel meer
projecten in de ideefase of precontractuele fase zijn. De hoeveelheid vergistingsinstallaties neemt beperkt
toe.
•

Zijn de initiatieven op elkaar afgestemd: waar is coördinatie wenselijk en zijn er concurrerende
initiatieven? Is de verdeling van de installaties in de MRA efficiënt?

De installaties die gerealiseerd of gepland zijn, staan op zichzelf en onderling is geen coördinatie of
samenhang. Voor de benodigde biomassa is hier coördinatie wenselijk als toepassing van (slechts)
regionale biomassa gewenst of verplicht is (zie hoofdstuk 8). Echter, in de afzet van producten (voornamelijk
warmte) is wel degelijk coördinatie als deze in een warmtenet wordt ingevoerd. De projecten worden dan
specifiek hierbij ontwikkeld wat betreft vermogen en temperatuur. De geplande installaties gaan vrijwel allen
invoeden in een warmtenet (bestaand dan wel specifiek hier te ontwikkelen), zie hiervoor bijlage 5. In de
Regionale Energie Strategieën is het van groot belang de bio-energie-installaties (aanbod) te matchen met
de locaties, karakteristieken en van de warmtevraag en een afwegingskader te maken met de alternatieve
warmtebronnen. Als dit gebeurt (en we zien bij de nieuwe installaties dat levering aan een warmtenet vrijwel
altijd wordt vermeld) dan is de verdeling efficiënt te noemen. Invoeden van elektriciteit wordt begrensd door
het elektriciteitsnet, dit is voor de bouw met de netbeheerder te regelen. Sommige installaties gebruiken
warmte of biogas voor eigen processen zoals bij de RWZI’s en sommige industriële installaties. Hierbij is
afzet ook geregeld.

3

De zes belangrijkste biomassaketens in de MRA

Er zijn verschillende soorten biomassa, die ook een verschillende toepassing hebben. Waar de één heel
hoogwaardig materiaal is (waar in de markt ruim geld voor wordt betaald) is voor het ander nauwelijks
commerciële animo. Niet alle biomassa is geschikt voor energie en niet alle biomassa is beschikbaar voor
energie. We beschrijven hieronder zes biomassastromen die voor bio-energietoepassingen in de MRA het
meest relevant zijn. Naast de toepassingen als energiebron beschrijven we ook de andere
toepassingsgebieden nu en in de toekomst. Voor elk van deze stromen wordt een aantal relevante
ontwikkelingen aan de kant van vraag en aanbod toegelicht.
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In de tabel per biomassasoort staan de hoeveelheden in tonnen/jaar van:
• Huidige installaties: de hoeveelheid die nu in de MRA-regio in installaties van dit type biomassa
wordt gebruikt;
• Geplande installaties: de hoeveelheid die in de MRA-regio van dit type biomassa gebruikt gaat
worden (er is een SDE-subsidie toegekend, maar de installatie moet nog worden gerealiseerd);
• Beschikbaar: de hoeveelheid van dit type biomassa dat in de MRA beschikbaar is. Beschikbaar is
hier bedoeld als ‘aanwezig’ niet als ‘geheel te gebruiken voor bio-energie toepassingen’ (Partners
for Innovation, 2018).
Een opmerkingen vooraf: de oorsprong van de biomassa is niet voor alle installaties bekend, dit wordt in de
SDE+ registratie niet bijgehouden en is per project nader te inventariseren. Voor zover we dit kunnen
achterhalen is het in de tabel in bijlage 3 vermeld.

3.1

Mest

Huidig

Gepland

Beschikbaar

24.000
3.400
1.235.000
Mest wordt door vergisting in biogas omgezet. Dit kan vervolgens worden omgezet in warmte en/of
elektriciteit. Een andere optie is om het op te werken tot groen gas (samenstelling gelijk aan aardgas) en in
te voeden in het gasnet. In de MRA wordt nu een klein deel benut voor vergisting, de rest (deels ook
ingevoerd van buiten de MRA) wordt door boeren rechtstreeks uitgereden op het land.
Gezien het maatschappelijke debat rondom mest en de veestapel is de verwachting reëel dat het aanbod
in de komende decennia gaat verminderen. De huidige en geplande vergistingscapaciteit verwerkt een klein
deel van het aanbod. Vergisting van mest ontwikkelt zich (monovergisting komt in de lopende SDE+
aanvragen steeds meer voor) en na vergisting is het digestaat (80% van de massa) nog steeds beschikbaar
voor bemesting. Optimaal is om mest zo vers mogelijk te vergisten om methaan uitstoot (een ca. 25 maal
zo sterk broeikasgas als CO2) te voorkomen en biogas te winnen en om door middel van innovaties (in
stallen en techniek) meerdere knelpunten tegelijk aan te pakken (zoals stikstof, fijnstof, methaan en energieopwek).

3.2

Snoei- en dunningshout

Huidig

Gepland

146.000

250.000

Beschikbaar

18.663
Snoei- en dunningshout wordt verbrand en omgezet in
warmte en/of elektriciteit. In de MRA-regio is circa 400.000 ton (in gebruik en gepland) nodig terwijl er minder
dan 20.000 ton beschikbaar is. Het merendeel, 95% wordt aangevoerd van buiten de MRA-regio (vaak van
beheerders van (natuur)gebieden zoals Natuurmonumenten en RWS) en grotendeels uit Nederland. Het
debat over de inzet van houtige biomassa richt zich niet alleen op internationale stromen, maar ook op de
houtige biomassa die in Nederland vrijkomt. Terreinbeheerders hebben te maken met kritische vragen over
het oogsten van dit type biomassa, ook als het vrijkomt als bijproduct van natuurbeheersopgaven, wat hen
terughoudend maakt met het verder ontwikkelen van dit type biomassa. Voor een overzicht van de
maatschappelijke zorgen verwijzen we naar paragraaf 5.2 Het grootste deel van de biomassaverbrandingsinstallaties in de MRA gebruikt als input snoei- en dunningshout en afvalhout. Dit komt in de
vorm van houtpellets of houtsnippers. Over houtpellets in 3.7 meer informatie, dit kan uit de gehele wereld
komen (met een nadruk op productiebossen in de VS, Canada en de Baltische Staten). Houtsnippers
betreffen vrijwel altijd een regionale markt -Duitsland, België en Nederland. Conform EU wetgeving dient
bosbeheer en landschapsbeheer duurzaam te zijn.
Conclusie: Het grootste deel van het hout wordt verkregen van buiten de regio omdat de hoeveelheid voor
de huidige installaties nu al de beschikbare hoeveelheid overstijgt. Gezien de geplande installaties zal dit
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fors gaan toenemen. Het algemene beeld is dat in Nederland een groot tekort een groot tekort aan snoeien dunningshout gaat ontstaan. Dit wordt ingevuld met import van houtpellets. In de MRA is dit relatief t.o.v.
het totaal van Nederland beperkt omdat er geen bijstook van houtpellets in kolencentrales gepland is, maar
het gaat alsnog om significante hoeveelheden (zie ook hoofdstuk 4).

3.3

Houtafval (A/B-hout)

Huidig

Gepland

Beschikbaar

65.000
298.000
Houtafval wordt grotendeels door burgers aangeboden bij 170.000
de milieustraat van de gemeente en komt grotendeels uit verbouwingen en sloop. A-hout (schoon hout) kan
lokaal worden ingezet als brandstof in kleinschalige installaties. B-hout (met spijkers, verf etc.) wordt
verwerkt in B-hout verbrandingsinstallaties, waarbij het aandeel B-hout in afval op 80% wordt geschat. Chout (chemisch behandeld) wordt verwerkt in verbrandingsinstallaties (in het geval van de MRA in Duitsland)
voor gevaarlijk afval en laten we buiten beschouwing. Schoon houtafval uit de industrie is een relatief kleine
hoeveelheid en komt overeen met A/B-hout. Dit type hout wordt op dit moment verbrand net buiten de MRAregio (HVC Alkmaar) en er zijn installaties gepland die willen gaan vergassen. Er is nog een potentie van
rond de 64.000 ton dat niet in de regio wordt verwerkt.

3.4

GFT van huishoudens

Huidig
370.000

Gepland
0

Beschikbaar
122.000

132.000 ton/jaar wordt vergist en omgezet in groen gas en
238.000 ton/jaar wordt gecomposteerd. Deze laatste hoeveelheid is deels een dubbeltelling met de
hoeveelheid die vergist wordt, want veel digestaat (dat overblijft na vergisten) wordt na-gecomposteerd.
Deze verwerkte hoeveelheid is veel meer dan er beschikbaar is (aanbod) in de regio: er is netto invoer uit
andere delen van Nederland.
Er is nog een potentieel van 370.000 ton/jaar dat niet gescheiden wordt ingezameld en in het huishoudelijk
restafval beland. De reden is dat in stedelijke gebieden de kwaliteit van de GFT laag is en dat bewoners
weinig mogelijkheden hebben om in de stad gescheiden in te zamelen. Er zijn in Nederland 21 installaties
waar GFT vergist mag worden en er is overcapaciteit (Rijkswaterstaat, 2018). Voor GFT sluiten gemeenten
een contract af of zijn aandeelhouder bij een verwerker.
Er komt ook organisch afval vrij bij bedrijven dat lijkt op GFT (hoofdzakelijk resten en schillen van groenten,
fruit, aardappelen en tuinafval) en bij horeca ontstaat swill (bestaat vooral uit (gekookte) voedselresten
afkomstig uit keukens, kantines en restaurants). De hoeveelheden die gescheiden worden ingezameld zijn
beperkt.

3.5

VGI

Huidig

Gepland

Beschikbaar

156.000
8.000
1.045.000
VGI
zijn
reststromen
uit
de
voedingsen
genotsmiddelenindustrie die vaak redelijk zuiver zijn en ingezet worden b.v. als veevoer of voor
biobrandstof. De zuivere reststromen hebben een economische waarde en worden ingezet voor
hoogwaardige toepassingen. Industriële bedrijven kennen de waarde van hun eigen reststromen erg goed
en zullen streven naar de economisch meest gunstige afzet. Als zij voor energietoepassingen kiezen, dan
wordt deze energie vaak ingezet voor de eigen processen. De potentie van VGI stromen voor energie in
de MRA is daarmee klein.
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3.6

Bermgras, maaisel en waterplanten

Op dit moment wordt 0 ton/jaar verwerkt voor Huidig
Gepland
Beschikbaar
energietoepassingen in de MRA. Gras blijft nu vaak liggen 0
0
68.000
na het maaien (hoge kosten voor afvoer en verwerking en
soms op moeilijk te bereiken plaatsen) of wordt gecomposteerd (buiten de MRA). Bij beheer en onderhoud
van (water)wegen komen er waterplanten en bermgras vrij. Echter zijn deze biomassastromen vaak vervuild
met andere type planten, zand en zwerfvuil. Dat maakt deze stroom op dit moment niet of minder geschikt
om te vergisten. Afhankelijk van de kwaliteit is verbranden of vergisten van gras mogelijk of kan het
grondstof zijn voor biobased producten (vezels en d.m.v. bioraffinage tot grassap en eiwitten). Het verdient
aanbeveling deze mogelijkheden nader te onderzoeken om stromen uit beheer en onderhoud regionaal in
te zetten.

3.7

Houtpellets

Huidig

Gepland

Beschikbaar

120.000
0
NUON heeft het plan om in Diemen elektriciteit en warmte 0
te produceren met pellets. Aangezien pellets niet beschikbaar zijn in de regio worden deze van buiten de
MRA-regio gehaald. Pellets komt als reststroom uit productiebossen voor rondhout/zaaghout, in
bijvoorbeeld in de Baltische staten, VS en Canada. Deze pellets worden als gevolg van handelsprijzen (die
voor hout voor o.a. meubels hoger liggen dan voor energie) en de duurzaamheidscriteria die de SDE+
hanteert gemaakt van resthout, dus niet van complete bomen die alleen voor energietoepassingen worden
gerooid (zie voor een goed overzicht van de geldende Nederlandse criteria (RVO, sd). In Nederland is er
een tekort aan houtachtig materiaal voor verbranding en houtpellets bieden een hoge energiedichtheid,
goede transporteerbaarheid en wereldmarktprijzen. De vraag zal toenemen. De maatschappelijke discussie
over de inzet van biomassa voor energie spitst zich in de MRA-regio toe op de biomassacentrale in Diemen.
Zie 4.2. Deze maatschappelijke discussie speelt breder in Nederland waar het verzet tegen pellet-stook (in
hiervoor bedoelde centrales dan wel meestook in een kolencentrale) sterk toeneemt.

3.8

Advies

Het verdient aanbeveling de biomassastromen verder te differentiëren en voor de verschillende hoofdtypen
biomassa meer gericht beleid te maken. Een of twee van die hoofdstromen en bijbehorende
conversietechnologieën en toepassingen, zouden als innovatiespeerpunt voor de MRA-regio kunnen
worden gekozen. Als de regio koploper wordt in het verwerken van specifieke biomassastromen (voor zo
mogelijk hoogwwaardige toepassingen) dan is dat gustig voor bedrijven(clusters) en samenwerking tussen
kennispartners.. Een SWOT-analyse voor de toepassingen, kennis en kunde binnen de regio kan daarbij
helpen. Sorteer daarbij voor op de lange termijn verwachting dat biomassa primair ingezet zal gaan worden
voor materialen en grondstoffen en pas daarna voor energie. Een aanzet voor kansrijke biomassastromen
en business cases is in een voorgaande studie voor de MRA al gedaan ( (Partners for Innovation, 2018).

4

Verhouding beschikbare biomassa versus installaties

Dit overzicht heeft als doel om te bepalen welke biomassa nodig is voor de huidige en toekomstige
installaties en waar tekorten ontstaan.
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In dit hoofdstuk koppelen we eerder onderzoek over de hoeveelheden van de diverse biomassa stromen in
de regio (Partners for Innovation, 2018) aan de geplande installaties. In bijlage 7 zijn de bio-energieinstallaties in de MRA en de hoeveelheden biomassa die zij (gaan) gebruiken gerelateerd aan de
hoeveelheid biomassa die beschikbaar is in de MRA.

4.1

Reële potentie

Niet alle biomassa die potentieel aanwezig is, is ook beschikbaar of te benutten voor energie. De reële
potentie zal lager zijn dan de maximale potentie en de hoeveelheid die reëel beschikbaar is hangt af van:
• Hoeveel biomassa echt te verzamelen is (‘oogstbaar’);
• Hoeveel biomassa te gebruiken is en niet bijvoorbeeld is vervuild door grond of andere biomassa
(voldoende zuiver);
• Hoeveel er nodig is voor bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid of andere randvoorwaarden die de
hoeveelheid verminderen;
• Hoeveel biomassa een hoogwaardiger toepassingen heeft dan energie (bijvoorbeeld stro als
stalbedekker) of kan krijgen (biobased);
• Hoeveel er contractueel te krijgen is (economische kentallen zoals kosten, looptijd van contracten
etc.);
• Andere beperkingen die de hoeveelheid biomassa die beschikbaar is voor energie verminderen.
Soms is de potentie van een type biomassa echter hoger dan wat er nu vrijkomt. Bij GFT is dat duidelijk als
we kijken naar het deel dat gescheiden wordt opgehaald t.o.v. het deel dat bij het restafval terecht komt. En
ook zal de mate en de aard van biomassa beschikbaarheid zal sterk afhangen van ontwikkelingen in de
veeteelt en akkerbouw, de wijze van landschapsbeheer en de mate waarin biomassa reststromen kunnen
worden ingezet als grondstof. Dit kan leiden tot een daling van het biomassa aanbod voor energie (verlaging
veestapel, zon-PV-velden), maar evenzogoed een stijging bij het toepassen van energieteelt,
combinatieteelt of toename van het gescheiden en schoon oogsten van bermgras.
Geschat wordt dat 50% tot 70% van het potentieel aan biomassa beschikbaar kan komen voor energie
toepassingen. Op termijn zal de biomassa onderdeel gaan uitmaken van de biobased economy waarbij
eerst de biomassa wordt ingezet als grondstof, onbruikbare reststromen die hierbij vrijkomen kunnen
vervolgens worden ingezet als brandstof.
Om de reële potentie voor de biomassastromen te analyseren moet er naar elke stroom apart worden
gekeken. Een aantal opmerkingen bij de zes belangrijkste grootste stromen in hoofdstuk 3:
1. Mest: de gebruikte cijfers geven weer wat in de stal wordt geproduceerd (dus wat op het land valt
is daar niet in meegenomen). In principe is 100% te benutten voor vergisting. Bij kippenmest is
stikstof een probleem, daarom wordt het in de praktijk verbrand.
2. Snoei- en dunningshout: 25 tot 50% is hernieuwbaar uit de Nederlandse bossen en terreinen te
oogsten.
3. Houtafval (A/B-hout): in principe is al het ingezamelde houtafval te benutten voor energie. Er is
geen spaanplaatindustrie in Nederland en er geldt een negatieve prijs van enkele tientallen euro’s:
gemeenten moeten betalen om deze stroom te verwerken
4. GFT: de cijfers die zijn opgenomen is wat gescheiden wordt ingezameld. Dat is in principe 100%
beschikbaar, maar gemeenten besteden het via contracten aan. Een deel wordt gecomposteerd.
De maximale toekomstige potentie is nog hoger, omdat een deel bij het restafval terecht komt.
5. Industrie (VGI sector): de dierlijke en plantaardige stromen zijn vaak zuivere stromen met hoge
waarde als veevoer. Als het als energiebron gebruikt wordt dan vaak op het eigen bedrijf. Tegen de
0% reële potentie om als energiebron voor de gebouwde omgeving te benutten.
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6. Bermgras, maaisel en waterplanten: de potentie voor energie is laag gezien de oogstbaarheid,
zuiverheid en mogelijkheid om middels raffinage en andere technieken (op termijn) hoogwaardige
toepassingen te ontwikkelen.
7. Houtpellets: dit is resthout (voornamelijk zaagsel) dat in de vorm van geperste korrels voor
energietoepassingen wordt bestemd. In het onderdeel ‘import’ gaan we hier nader op in.

4.2

Import

Landelijk
Een groot gedeelte van de biomassa die in Nederland wordt ingezet, wordt geïmporteerd. Dit is met name
het geval voor houtpellets voor bijstook in kolencentrales, die vanuit Noord-Amerika, Canada en de
Baltische staten (van Bergen, nb) worden ingevoerd. Voor wat betreft warmteproductie bij bedrijven en
huishoudens is de herkomst van het hout minder transparant, maar worden voornamelijk reststromen en
lokaal beschikbare houtstromen gebruikt.
Het aandeel geïmporteerde biomassa zal in de komende jaren nog verder toenemen om aan de 2020doelstellingen (Klimaatakkoord, 2019) te voldoen. Volgens het visiedocument uit 2015 van het (toenmalige
ministerie van Economische Zaken (Biomassa 2030. Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg
naar 2030, 2015) is de verwachte vraag in 2030 van biomassa voor energie, biobrandstoffen, chemie en
materialen voor 432-570 PJ. Voor de bijstook in kolencentrales is in het Energieakkoord in 2014
afgesproken om de hoeveelheid biomassa bijstook in kolencentrales te verhogen tot 25 PJ energieproductie
in 2023, waarvoor ongeveer 3,5 miljoen ton houtpellets nodig zijn. In Nederland kan in 2050 hooguit 200 PJ
aan biomassa worden ingezameld, dat is ca. 35-45% van het totaal, de rest zal geïmporteerd moeten
worden (themawebsite biomassa PBL, sd).
Een deel van de Nederlandse houtachtige biomassa wordt op dit moment geëxporteerd. Dit komt omdat
biomassa (voor energie en andere toepassingen als materiaal) een wereldmarkt is en concurrentie en
schaal leiden tot internationale contracten. Zo gaat een deel van het snoei- en dunningshout van Almere
naar Denemarken (ook als de torrefactiecentrale operationeel is) en importeert Vattenval in Diemen straks
houtpellets uit de Baltische Staten.
In figuur 5 is een verdeling van houtpellets voor Nederland schematisch weergegeven (Agentschap NL,
2012).
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Figuur 5: Overzicht van de productie, consumptie en handel van houtpellets (Agentschap NL, 2012)
Deze internationale handel, met netto-import voor Nederland is overigens niet anders dan voor andere
grondstoffen voor energie. Ook olie, kolen en aardgas, die energie, transportbrandstof en/of grondstof
leveren, worden grotendeel geïmporteerd.
En ook doet de houtverwerkende industrie in Nederland (in toenemende mate) beroep op geïmporteerd
hout. Met name in de secundaire houtverwerking (meubelsector, bouw, verpakkingen) is meer dan 90% van
het hout en de halffabricaten uit het buitenland afkomstig, voor de primaire houtverwerking (zagerijen)
betreft het aandeel import ongeveer de helft (RVO, sd).
Nederland zal naar verwachting een grote importeur van houtpellets worden. In figuur 6 is een verdeling
naar landen opgenomen, waarbij zichtbaar is dat het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, ZuidKorea en Japan grote importeurs van houtpellets zijn of gaan worden. Ook is zichtbaar dat de vraag in
Nederland de komende jaren sterk zal toenemen en daarna stabiliseren. De groei wordt voor het overgrote
deel veroorzaakt door de bijstook van houtpellets in vier grote kolencentrales in Nederland:
- De Amercentrale van RWE in Geertruidenberg
- De Unipercentrale in Rotterdam
- De RWE centrale in Eemshaven
- De Engiecentrale in Rotterdam
In 2018-2020 begint in deze centrales onder SDE+ subsidie bij- en meestook van hout om de hoeveelheid
kolen te verminderen. De hoeveelheid pellets zal oplopen tot 3,5 miljoen ton/jaar. Het uiteindelijke doel is
om door duurzame bronnen de CO2 emissie te verminderen en de klimaatdoelstellingen van het
Klimaatakkoord te halen.
Overigens importeerde Nederland tot 2012 ook houtpellets voor bij- en meestook, dit is echter in de jaren
daarna gestopt door nieuw beleid op subsidies en pas na de vorming van het SDE+ beleid in 2015 weer op
gang gekomen.
De SDE+ regeling stelt strenge duurzaamheidseisen aan de biomassa voor bij- en meestook. Een overzicht
is bijvoorbeeld te vinden in (RVO, sd).
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De wereldproductie aan houtpellets ligt op 30 miljoen ton per jaar en -Nederland zal daarvan over een paar
jaar 3,5 miljoen ton gebruiken. De discussie of de productie duurzaam, in de zin van ‘volhoudbaar’ is, wordt
volop gevoerd, ook door wetenschappers onderling. Productiebossen worden duurzaam beheerd volgens
de SDE+ eisen en de aangroei is jaarlijks groter dan de kap. Er zijn echter mondiaal effecten door een
toenemende vraag aan hout(pellets) die nadelig kunnen zijn en waar geen volledig inzicht in en controle op
is. De discussie of houtpellets wel een duurzame bron zijn in de zin van CO2-uitstoot, koolstofschuld en
ketenemissies komt in hoofdstuk 5 aan de orde.
Biomassa is niet alleen voor de verduurzaming van de energievoorziening in beeld. Ook andere sectoren
kijken naar deze grondstof om o.a. transportbrandstoffen, chemische producten en materialen zonder
fossiele bronnen te fabriceren. Binnen het Klimaatakkoord is vanuit de verschillende sectoren (of ‘tafels’)
een (mogelijke) vraag naar biomassa geformuleerd, voor diverse doeleinden. Volgens berekeningen van
het PBL moeten we volgens de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord rekenen op 340 tot 570 PJ aan
biomassa-inzet in 2030 (Royal HaskoningDHV, 2018) (Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen, 2018) Dit
zou betekenen dat tussen 2023 en 2030 de inzet van biomassa in Nederland met zo’n 1,5 tot 3 keer zou
moeten toenemen. Op de langere termijn zal vooral de chemie en hoogwaardige transportbrandstoffen
(waar geen alternatief is voor andere CO2-arme bronnen) gaan vragen om inzet van biomassa als
koolstofbron. Dan zal cascadering in materiaal (zie figuur 7; de bekende biomassa piramide) en
energieopwekking alleen met onbruikbare reststromen plaatsvinden, (Royal HaskoningDHV, 2018) en in
tijd (waarbij biomassa eerst als materiaal of grondstof hoogwaardig wordt gebruikt en pas na een aantal
cycli als ‘onbruikbare’ grondstof wordt ingezet voor energieopwekking) criteria gaan geven voor inzet van
biomassa. Een verdere ontwikkeling in technieken en aanpassingen in het (stimulerings-)beleid zullen
hiervoor noodzakelijk zijn en tot een versnelling van de rendabele inzet van biomassa voor hoogwaardiger
toepassingen dan energie leiden Er wordt op dit moment gewerkt aan een kader dat eisen gaat stellen aan
biomassa op basis van onderzoeken die het PBL en de SER nu doen. PBL kijkt bijvoorbeeld naar de
beschikbaarheid en beoordeelt per biomassastroom wat de mogelijkheden zijn om die in te zetten. De SER
kijkt naar het draagvlak.
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Figuur 7: de biomassa-piramide op basis van toegevoegde waarde (Kuipers, et al., 2015).
Door het overheidsbeleid op het gebied van een klimaatneutrale en circulaire economie kijkt de
chemiesector nadrukkelijk naar het gebruik van biomassa als grondstof ter vervanging van fossiel. De
chemie heeft een routekaart 2050 gemaakt waarin biomassa als alternatieve grondstof voor fossiel in de
komende decennia een prominente rol zal gaan spelen 1. De vraag uit de chemie naar duurzame biomassa
zal gaan toenemen, en aangezien biomassa als grondstof een waardevollere toepassing is dan biomassa
als energiebron (los gezien van de marktaanpassingen door subsidies), zullen de energietoepassingen in
toenemende mate ‘concurrentie’ krijgen van de chemische sector. Gezien de grote stromen die de chemie
nodig heeft zal dit effect hebben op de mondiale markt voor duurzame biomassa en naar verwachting ook
op de regionale markten voor biomassa. Omdat de toepassing van biomassa in de chemie nog in de
kinderschoenen staat, zal dat niet voor 2030 zichtbaar gaan worden. De termijn om tot grootschalige
biobased toepassingen (chemie op basis van biomassa) te komen hangt af van technische ontwikkelingen
en van de business case. De inrichting van het huidige subsidiesysteem stimuleert energie sterker dan
andere toepassingen. Omleiden van subsidiestromen naar biobased toepassingen kan de ontwikkeling en
rentabiliteit hiervan versnellen.
Het Rijksbrede programma circulaire economie heeft de ambitie om in 2030 50% minder primaire
grondstoffen te gebruiken in Nederland. Dat zal deels worden ingevuld met recycling en hergebruik, maar
ook deels met biomassa.
Metropoolregio Amsterdam
Ten opzichte van het landelijke beeld is de behoefte aan geïmporteerde biomassa (in de vorm van
houtpellets) voor de geïnventariseerde (operationele en geplande) bio-energie installaties in de MRA zeer
bescheiden (0,12 t.o.v. 3,5 miljoen ton/jaar). Deze 3,5 miljoen ton/jaar voor heel Nederland heeft echter
betrekking op 2020/2023 en de geïnventariseerde installaties in de MRA lopen tot ca. 2021 (omdat het gaat
over toegekende SDE+ subsidies). En relatief geringe vraag naar import biomassa betekent ook niet dat
de MRA zich geen mening hoeft te vormen over de wenselijkheid van import en het gebruik van biomassa
voor energie. De centrale in Diemen wordt de grootste houtpelletcentrale in Nederland en door de andere
geplande installaties (en degenen die nog geen SDE+ aanvraag hebben ingediend en in een vroeger
stadium van planning zitten) ontstaat er meer vraag naar houtige biomassa. Gezien de (inter)nationale trend
om met biomassa aan de doelstellingen van verduurzaming van de energievoorziening bij te dragen is te
verwachten dat er in de toekomst meer vragen op gemeentes en provincies af zullen komen van
initiatiefnemers én bewoners/maatschappelijke organisaties. Het is van belang om te komen tot leidende
principes hoe om te gaan met biomassa voor energie, een duurzame invulling voor de energievoorziening
(o.a. via de Regionale Energiestrategie) en de oorsprong van biomassa.
1 Roadmap Dutch chemical industry in 2050 (2018): De chemische industrie heeft in 2050 280 PJ duurzame biomassa nodig en 170 PJ hernieuwbare
elektriciteit (ter vergelijking: de huidige opwekking van hernieuwbare elektriciteit in Nederland bedraagt 54 PJ)

28-11-2019

BG8311TPRP1911281355

14

Alleen voor intern gebruik

De Amsterdamse haven heeft de strategische ambitie om geleidelijk minder afhankelijk te worden van
fossiele brandstoffen en daarvoor in de plaats andersoortige lading aan te trekken (Port of Amsterdam,
2019). De sterke groei van met name agribulk en containers compenseert de vermindering aan import van
kolen en daarnaast zet de haven in op circulaire economie door o.a. recycling en biobrandstoffen. Ook
import en overslag van biomassa is een richting die de haven ambieert. In het Nieuwsblad Transport staat
dat Amsterdam in 2020 al 6 miljoen ton houtpellets wil importeren, maar dit was voordat de Hemwegcentrale
dicht zou gaan (Jumelet, 2012).
De energie- en klimaatambities van verschillende gemeenten in de MRA zijn stevig. Amsterdam wil in 2040
aardgasvrij zijn en in 2050 klimaatneutraal. Almere wil in 2025 CO2-neutraal zijn en Zaanstad wil
klimaatneutraal zijn in 2040. De verwachting is dat een deel van de oplossing zal gaan komen uit een
energetische inzet van biomassa waardoor de vraag naar biomassa in de regio zal toenemen. In de
Regionale Energiestrategieën speelt bio-energie een rol, waarvan de grootte afhangt van de keuzes van de
regio. Sommige gemeenten en provincies hebben al uitspraken gedaan over biomassa, waarbij opvalt dat
lokale biomassa de voorkeur heeft en biomassateelt voor energie wordt onderzocht. De provincie NoordHolland zet bijvoorbeeld in op lokale biomassa door het stimuleren van innovatie en onderzoekt waar de
kansen liggen voor de landbouw en bosbouw. Voor Lelystad geldt dat de ambitie is om een flinke bijdrage
te leveren aan een energieneutraal ofzelfs energiepositief (=leverend) Lelystad, door duurzame opwek met
wind (aanvullend op regioplan), zon en biomassateelt op restgronden en centrale (mest)vergisting in
combinatie met nieuwe, open energienetwerken, smart grid/slimme oplossingen en een “hub” bij de Maxima
centrale.
Deze Regionale Energiestrategie van de regio’s (de MRA valt binnen de RES regio’s Noord-Holland Zuid,
Noord-Holland Noord en Flevoland, (Nationaal Programma Regionale Energie Strategie, 2019)) heeft een
belangrijke rol om te bepalen welke plek biomassa in de energiemix krijgt. Vooral bij de warmtestrategie
(hoe gaan we de gebouwde omgeving aardgasvrij krijgen) speelt bio-energie een rol, maar ook voor de
(grootschalige) opwek van elektriciteit. Idealiter horen besluiten rondom cascadering, toepassing van
biomassa voor energie en afwegingen hoe en waar juist aan de tafel van de RES-afspraken plaats (waar
alle partners aan tafel zitten, participatie plaatsvind en het gesprek met de Rijksoverheid start).

4.3

Conclusie

We kunnen nu de drie andere vragen uit de inleiding beantwoorden:
•

Van welke biomassa verwachten we een tekort, ten opzichte van de beschikbare biomassa in de
regio? Hoeveel verwachten we dat de import gaat stijgen en van welke biomassa?

Het is duidelijk dat voor de installaties uit de inventarisatie (operationeel en gepland) vooral de hoeveelheid
snoei- en dunningshout en houtpellets (beide verbranding) en GFT (vergisting) het regionale aanbod
onvoldoende is. De behoefte aan houtachtig materiaal voor verbranding is in heel Nederland groot en juist
daarom vindt (steeds meer) import van houtpellets plaats.
Houtachtig materiaal bevat veel droge stof en houtpellets bij uitstek laten zich goed verplaatsen (per schip)
en zijn universeel toepasbaar. Dit betreft een wereldmarkt. De markt voor houtsnippers is meer gefocust op
Duitsland, België en Nederland. Andere biomassa en vooral biomassa met een hoge vochtigheid zal niet
over grote afstanden vervoerd (kunnen) worden. Eventueel kan dit wel na een voorbewerkings of eerste
verwerkingstap (naar bijvoorbeeld bio-ethanol).
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De import van houtpellets zal naar verwachting tot ca. 3,5 miljoen ton/jaar groeien voor bijstook in
kolencentrales en daarnaast wordt het ook toegepast in andere biomassacentrales (zoals die van Vattenfall
in Diemen). En de totale behoefte aan biomassa voor chemie, brandstoffen en energie is in totaal nog eens
17 tot 22 maal zo groot, dit betreft meer dan alleen houtpellets.
•

Wat betekent dat voor rentabiliteit van initiatieven en op de biomassa-markt in de regio?

Een tekort aan aanbod laat de prijzen van biomassa stijgen en wereldwijd neemt de vraag naar biomassa
toe. Toch is bij houtsnippers een prijsdaling zichtbaar en bij houtpellets een stabilisatie, dit komt door de
toename in productie. Er zit nog behoorlijke groei in de productie van hout (productiebossen die kunnen
voldoen aan de duurzaamheidseisen) in o.a. de VS, Canada en de Baltische staten. Doordat dit type
biomassa een internationale markt is zullen prijzen minder volatiel zijn dan van regionale biomassa.
Daarnaast is deze houtachtige biomassa (snippers en pellets) ook via langetermijncontracten. Contracten
van meer dan 10 jaar kunnen naar verwachting bilateraal met internationale leveranciers worden
afgesloten (ECN, 2017). Als er verscherpte en/of verbrede duurzaamheiscriteria komen in Nederland of
de MRA dan neemt de prijsdruk op biomassa die hieraan voldoet waarschijnlijk toe. Als regionale of
Nederlandse biomassa verplicht gesteld zou gaan worden, dan is de verwachting dat de prijs van snoeien dunningshout gaat stijgen. In dat laatste geval wordt de rentabiliteit van biomassa-installaties van dat
type onder druk gezet.
De prijzen van A/B hout(afval) staan onder druk, gemeenten betalen nu al veel geld (tussen ca 25 en 75
euro/ton) om A/B hout te laten verwerken. Dit betreft een Europese/nationale markt.
Belangrijk om op te merken is dat internationale ontwikkelingen een sterke invloed kunnen hebben op de
prijzen van biomassa als deze internationaal verhandeld worden. Een voorbeeld hiervan is of de subsidie
op verbranding van afvalhout in Duitsland zal blijven bestaan.
Voor GFT (waar ook tekort is t.o.v. de regionale beschikbaarheid) is de markt verdeeld over 21
installaties. Er is overcapaciteit, wat nieuwe installaties financieel ongunstig maakt. Zeker ook omdat de
biogasopbrengst bij vergisting t.ov. het SDE+ richtbedrag tegenvalt bij de operationele installaties.
Een kanttekening bij de opmerkingen over prijsontwikkelingen is dat de SDE+ subsidie jaarlijks wordt
aangepast o.a. op prijs. Dit is namelijk een exploitatiesubsidie die de rentabiliteit van nieuwe installaties
moet verhogen. Daarmee wordt prijsinvloed dus grotendeels gedempt.
•

Hoe gaat de toename van installaties de inzet van de beschikbare biomassa in de regio en de
biomassa-import beïnvloeden?

In de MRA is in de inventarisatie zichtbaar dat er een tekort is aan houtachtig materiaal voor verbranden en
GFT. Andere biomassastromen voor energie zijn op dit moment voldoende aanwezig (zoals mest en
stromen uit beheer en onderhoud). We hebben al eerder opgemerkt dat de reeële potentie, de wenselijkheid
(zijn er hoogwaardiger toepassingen?) en de rentabiliteit per biomassa-type verschilt.
De geplande toename van (vooral) verbrandingsinstallaties gaat de regionale beschikbaar ver te boven, dat
was echter bij de huidige installaties ook al zo. Er is dus al volop nationale (en ook internationale) handel in
biomassa. Bij handel die over de grenzen van West-Europa (incl. Scandinavie) heengaat, gaat het vrijwel
altijd over houtpellets.
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5

Strategische analyse en ontwikkelingen rondom biomassa

In hoofdstuk 3 en 4 hebben we een aantal ontwikkelingen voor vraag en aanbod van de belangrijkste
biomassaketens voor de regio en internationaal laten zien. Daarnaast zijn er algemene ontwikkelingen
rondom (de visie op) biomassa die invloed kunnen hebben. En er zijn verschillende kanttekeningen te
plaatsen bij het beleid dat de MRA kan ontwikkelen om bio-energie te sturen in de toekomst. Deze worden
hieronder opgesomd en uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden een aantal strategische issues op hoofdlijnen
beschreven die in een vervolgstudie beter uitgewerkt en onderbouwd zouden kunnen worden.
In dit hoofdstuk beschrijven we enkele wezenlijke issues die van belang zijn voor de vraag of en hoe vanuit
de MRA-regio ontwikkelingen rond de inzet van biomassa voor energieopwekking gestuurd of beïnvloed
kunnen worden. We beantwoorden de vraag vanuit MRA naar een strategische analyse over dilemma’s en
risico’s in een lastig debat waarin:
1. Niet of nauwelijks beïnvloedbare ontwikkelingen op MRA afkomen (nationaal en internationaal
klimaatbeleid, regels en incentives die de businesscases voor biomassa en zijn alternatieven
bepalen);
2. Maatschappelijke opvattingen over wat wenselijk of onwenselijk is sterk uiteenlopen, terwijl
bovendien het spectrum aan opvattingen ook nog eens in de tijd verschuift;
3. Belangen van grote bedrijven een rol spelen;
4. Initiatieven om biomassa voor energie te gebruiken zowel kansen als bedreigingen voor MRA met
zich meebrengt;
5. Er een aantal landelijke of zelfs internationale issues aan biomassa kleven, maar er tevens lokale
issues zijn (tegenstand van omwonenden).

5.1

Beïnvloeding biomassastromen beperkt

Biomassa is internationale markt
De inventarisatie van installaties is gedaan voor de MRA-regio, waarbij globaal is aangegeven uit welk
gebied de biomassastromen worden betrokken. De Nederlandse en internationale markten voor biomassa
zijn veel groter dan de regio en worden bepaald door enerzijds economische wetmatigheden rondom
aanbod en vraag, en anderzijds door nationale en internationale beleidsincentives, met name de SDE+
regeling en de bijmengregels voor motorbrandstoffen. Daarnaast spelen internationale afspraken en
certificeringsschema’s over de duurzaamheid van biomassa een rol, die betrekking hebben op het aanbod
van biomassa maar niet of slechts zijdelings op de toepassingen.
Dat plaatst ook de mogelijkheden om biomassastromen in de regio te beïnvloeden in perspectief: deze zijn
zeer beperkt. Dat geldt in nog sterkere mate voor individuele gemeenten.
Nationaal beleid: biomassa is noodzakelijk voor de energievoorziening
Aanbod van en vraag naar biomassa voor energietoepassingen in de MRA worden sterk beïnvloed door het
nationale overheidsbeleid zoals voortvloeit uit het Klimaatakkoord en het eerdere Energieakkoord. Het
Klimaatakkoord stelt dat biomassa in de komende decennia noodzakelijk is voor het realiseren van de
klimaatopgave door inzet als energiebron. De SDE+-regeling financiert voor verschillende
biomassastromen de onrendabele top én stelt gelijktijdig eisen aan duurzame herkomst 2. Merk op dat de
motivatie voor inzet verschuift. Ging het primair om het aandeel hernieuwbare energie (waarbij biomassa
2

Alleen voor houtpellets zijn duurzaamheidseisen van kracht. Zie: https://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/biomassasde/duurzaamheidseisen
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volgens de Europese definities als zodanig is aangemerkt), steeds meer verschuift de discussie naar het
achterliggende doel van CO2-reductie. En daarmee naar de omstreden kwestie of en in welke mate
biomassa-inzet voor energie daadwerkelijk CO2-emissies vermindert, over de hele keten en in de tijd gezien.
Biomassa is nodig voor energie én voor circulaire economie
Er zijn landelijke en regionale ambities op het gebied van circulaire economie en op het gebied van klimaat.
Beide doen een beroep op de inzet van biomassa en er kan afhankelijk van de (landelijke) instrumentatie
sprake zijn van concurrentie om schaarse biomassa voor deze twee doelen. Ook de langere termijn ambities
op het gebied van circulariteit zullen gerealiseerd moeten worden met, deels, dezelfde biomassa die als
energiebron wordt ingezet.
Veel scenario’s laten zien dat biomassa niet alleen een grotere rol zal gaan spelen als energiebron, maar
ook als grondstof, naast toepassingen als materiaal, bij het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en om
koolstof in de bodem vast te leggen. Dat zal leiden tot een grotere vraag naar biomassa binnen Nederland
en in Europa of ook wel daarbuiten Hierdoor verwacht het Klimaatakkoord dat duurzame biomassa op
termijn schaars gaat worden (Klimaatakkoord, 2019, p. 188). In het akkoord is aangegeven dat biomassa
zo hoogwaardig moet worden ingezet zodat het maximaal bijdraagt aan verduurzaming van onze economie
(Klimaatakkoord, 2019, p. 50). Naast de gebruikelijke economische regels van vraag en aanbod bepaalt
overheidsbeleid mede waar de biomassa wordt ingezet.
Een belangrijke vraag is voor welke toepassing biomassa wordt ingezet. Wordt het omgezet in elektriciteit,
in warmte, moeten bepaalde stromen op het land achterblijven ten behoeve van de nutriënten, of wordt het
ingezet als grondstof voor de circulaire en biobased economy? En is CO2-reductie de belangrijkste driver of
zijn er andere doelen? De weging van deze antwoorden zijn beleidsvragen die nog niet beantwoord zijn en
die deels ook op nationaal niveau beantwoord zullen moeten worden. Een deel van die vragen worden
beantwoord door het kader biomassa dat nu gemaakt wordt aan de hand van onderzoeken voor PBL en de
SER.
Additionele moeilijkheid bij de afwegingen is dat wel de algemene termijn ‘biomassa’ wordt gebruikt, maar
daarachter gaat een baaierd aan soorten biomassa, verwerkingstechnieken en toepassingsmogelijkheden
schuil. De ene biomassa is de andere niet en niet elk type biomassa is geschikt voor elke toepassing.
Daardoor is het moeilijk algemeen geldende uitspraken te doen. Belangrijk is het om op te merken dat er
per type biomassa specifiek gekeken moet worden naar mogelijke toepassingen en dat discussies over
bio-energie niet generiek te voeren zijn. De organische fractie in huishoudelijk afval (GFT, al dan niet
gescheiden ingezameld) kan je optimaal vergisten en tegelijkertijd doet dit geen afbreuk aan de
mogelijkheid waardevolle organische meststof (compost) te produceren. En niet al het houtachtig
materiaal heeft een mogelijke toepassing als bouwmateriaal, er zullen altijd reststromen overblijven die zo
klein of laagwaardig zijn dat ze als energiebron ingezet zullen blijven worden.
Overheidsbeleid stimuleert energietoepassing onevenwichtig
De SDE+- regeling stimuleert het gebruik van duurzame biomassa voor het opwekken van energie. Een
soortgelijke regeling die inzet voor materialen en grondstoffen bevordert zou gezien de uitspraken in het
Klimaatakkoord op zijn plaats zijn, en ook marktpartijen die zich richten op het gebruik van biomassa als
grondstof vragen om zo’n soort regeling. Die is er vooralsnog niet. Daarentegen wordt de inzet van
biomassa voor de circulaire economie belemmerd door wetten, kaders en regels die in het verleden op
goede gronden zijn vormgegeven, maar die nu in elk geval feitelijk belemmerend en vertragend op de
ontwikkeling van circulariteit werken.
Als er een regeling komt die ook de circulaire inzet van biomassa beloont dan zal de vraag naar
hoogwaardige toepassingen van biomassa als materiaal en grondstof toenemen waardoor minder biomassa
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beschikbaar zal zijn voor directe energietoepassingen. Biomassa zal gaan naar die toepassingen met de
hoogte economische waarde. Inzet voor materialen en grondstoffen gaan boven energie. Cascadering en
bioraffinage zijn technologieën die verder zullen worden ontwikkeld. De verwachting is dat, in de circulaire
economie, biomassa voor materiaal/grondstof zal worden ingezet en slechts dan voor energietoepassingen
inzetbaar zijn als door kwaliteitsvermindering de materialen/grondstoffen uit biomassa niet meer bruikbaar
zijn.
CO2-afvang en -opslag ook bij biomassa noodzakelijk
In de grote meerderheid van wetenschappelijke scenario’s die de opwarming tot maximaal 2 graden
beperken zijn op termijn negatieve emissies nodig om de overshoot in de CO 2-concentratie weer terug te
brengen tot het niveau dat met 2 graden correspondeert. Elke vorm van energetische benutting van
biomassa zal van CO2-afvang en -opslag moeten worden voorzien om deze zogeheten negatieve emissies
te verkrijgen. De MRA-regio kan overwegen daar al in een vroeg stadium met het afgeven van vergunningen
rekening mee te houden door eisen t.a.v. later mogelijke ‘capture readyness’ op te nemen. Dat zou ook een
mogelijk stuurinstrument kunnen zijn.
De MRA als samenwerkingsverband
De MRA is een samenwerking tussen verschillende overheden en heeft geen wettelijke taken, noch zijn er
mandaten overgedragen. Meningsvorming op het thema bio-energie is daarom in MRA verband mogelijk,
echter is instrumentering in beleid en maatregelen op individueel gemeente (en provincie) niveau daarna
noodzakelijk.
Prikkels en randvoorwaarden voor biomassa en energie komen uit de grotere beleidskringen Rijksoverheid
en Europa. De MRA kan aanvullende eisen stellen en aanmoedigen/ontmoedigen maar heeft daar weinig
juridische instrumenten voor. In de vorm van convenanten, vestigingsrandvoorwaarden (o.a. luchtkwaliteit)
en routekaarten (o.a. warmte/RES) kan zij wel invloed uitoefenen.
Verantwoordelijkheid MRA voor energie
Meningsvorming over wenselijkheid van biomassa voor energie kan niet losstaan van de
verantwoordelijkheid die de MRA heeft om invulling te geven aan verduurzaming van de energievoorziening
(zowel warmte als elektriciteit). Er is niet zomaar een plan B als biomassa uit de energiemix geschrapt zou
worden. De RES is naast een inventarisatie en multistakeholderproces ook een stevige ambitie en het
aanbod aan de Rijksoverheid moet ook daadwerkelijk worden uitgevoerd als zij in 2020 wordt vastgesteld.
De MRA kan de rol op zich nemen om de verschillende biomassasporen bij de Regionale EnergieStrategiën
in de regio en van de twee provincies op zich te nemen. In een dichtbevolkt, energie-intensieve regio als de
MRA is het onvermijdelijk te erkennen dat de regio afhankelijk is van de bredere omgeving. Of dat binnen
Nederland of ook internationaal moet zijn en onder welke voorwaarde dat passend is, zou onderwerp
moeten zijn van nadere discussie en besluitvorming.
De stuurmogelijkheden voor regionale overheden zijn betrekkelijk gering, en het spiegelbeeld hiervan is dat
ondernemers de vrijheid hebben biomassa-initiatieven te ontwikkelen die wel aan alle wettelijke eisen
voldoen maar niet passen binnen zo’n visie, en daarmee een ondernemersrisico nemen.

5.2
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De maatschappelijke acceptatie van biomassa voor energie neemt af. De groeiende vraag naar en inzet
van biomassa voor de productie van energie vormen al jaren aanleiding voor een hevig maatschappelijk
debat. De inzichten van partijen verschillen met name fundamenteel over (Royal HaskoningDHV, 2018):
» Reductie-emissie broeikasgassen. Hoeveel broeikasgasemissie wordt er daadwerkelijk
gereduceerd bij de inzet van biomassa ter vervanging van fossiele brandstoffen? De CO2-uitstoot
voor dezelfde hoeveelheid energie is bij (verbranden van) biomassa zo’n 10% hoger dan bij gebruik
van fossiele brandstoffen (Reijn, 2018). En deze CO2-uitstoot is door nieuwe bomen in ca. 30 jaar
gecompenseerd. Is het een oplossing door nu biomassa te verbranden en daarmee CO 2 uit te stoten
die in de komende decennia door aanplant en groei van bomen weer uit de lucht wordt gehaald?
Menigeen stelt dat het klimaatprobleem zo urgent is dat dit geen oplossing is. Anderen houden zich
aan de overtuiging dat dit kortcyclische CO2 (vastlegging in een periode van tientallen jaren) wel
degelijk klimaatneutraal is en dat er door de groei van bomen een CO 2-krediet is opgebouwd voor
het als energiebron wordt benut. Dit geldt des te sterker als alleen rest- en afvalhout wordt gebruikt,
waarvoor primair geen bomen worden gekapt. Of dat in de toekomst houdbaar is met een
wereldwijd toenemende vraag naar biomassa en of er voldoende controle is op een duurzame
herkomst van de biomassa is onzeker.
Regelmatig worden de emissies ten gevolge van transport van biomassa ook genoemd als nadeel.
Deze emissies zijn echter gering. LCA-studies laten zien dat transport van biomassa maar zeer
beperkt bijdraagt aan CO2-emissies over de gehele keten (Royal HaskoningDHV, 2018) (MaiMoulin, 2018)
Daarnaast zijn ook fijnstof en stikstofverbindingen ongunstig voor het milieu. In grootschalige
installaties zijn door goede reiniging de uitstoot zeer beperkt. Voor kleinschalige installaties
(houtkachels e.d.) is dit echter wel problematisch.
» Duurzaamheid. Aan welke duurzaamheidscriteria – waarbij wordt gekeken naar het evenwicht
tussen ecologische, economische en sociale belangen – moet biomassa voldoen? In de SDE+
regeling moet voor houtpellets installaties (meer dan 5 MW) aan eisen worden voldaan w.b.t de
reductie en berekening van de broeikasgasemissie; bodembeheer; koolstofvoorraden in bodem,
strooisel, dood hout en vegetatie en verandering in landgebruik; duurzaam bosbeheer en w.b.t. het
handelsketensysteem (Chain of custody). Voor kleinere installaties en reststromen uit bv. de
industrie zijn er minder strenge eisen. In Europa volgt de komende jaren een nieuwe Richtlijn
hernieuwbare energie (RED II). Deze eisen gelden echter niet voor alle installaties, soorten
biomassa en/of toepassingen. Ondanks de duurzaamheidseisen in Nederland en Europa, is de
context ingewikkeld omdat voor verschillende toepassingen, soorten biomassa, grootte van
installaties en landen in Europa verschillende eisen gelden. Dit maakt de discussie complex en de
maatschappelijke onrust moeilijk te controleren. Er zijn zorgen dat er door toenemende vraag naar
biomassa meer wordt gekapt dan goed is voor het bos en dat er geen duurzaam bosbeheer
plaatsvindt.
» Toepassing. Als er onvoldoende duurzame biomassa beschikbaar is, welke toepassing heeft
dan prioriteit voor welke ambitie? En op hoeveel biomassa in de wereld heeft Nederland eigenlijk
‘recht’ (fair share)?
In het klimaatakkoord wordt aangegeven dat het kabinet ervan overtuigd is dat de inzet van biomassa nu
en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van
de klimaatopgave en dat alleen duurzame biomassa werkelijk bijdraagt aan verduurzaming van de
economie. Om dit laatste te faciliteren wil het kabinet een integraal duurzaamheidskader opstellen dat in
28-11-2019

BG8311TPRP1911281355

20

Alleen voor intern gebruik

principe van toepassing is op alle biomassa en alle toepassingen. PBL is verzocht om een studie uit te
voeren naar de maximale beschikbaarheid per in te zetten biomassastroom. Naar de
toepassingsmogelijkheden per in te zetten biomassastroom, uitgaande van een zo optimaal en efficiënt
mogelijk gebruik (cascadering). En om duurzaamheidscriteria per in te zetten biomassastroom op te
stellen. (PBL, 2019).
Luchtkwaliteit
Een vraag waar gemeenten mee te maken hebben is het effect van emissies (met name NOx en fijnstof) op
de luchtkwaliteit. Het kleinere deel van fijnstof (PM2,5) wordt vaak als indicator gebruikt voor alle
gezondheidseffecten die met fijnstof zijn geassocieerd. De waarde voor NOx die de WHO adviseert wordt
in Nederland overschreden, In Amsterdam in 2017 zelfs op 33 plekken in de stad (van Zoelen, 2018).
Indien het aantal installaties dat biomassa gebruikt voor energieopwekking wordt uitgebreid lopen
gemeenten een risico dat de concentratie van fijnstof stijgt. Dat speelt met name bij kleinere installaties
waarvoor uitstootverlaging (per energie-eenheid) kostbaarder is dan voor grote installaties, en waarvoor de
eisen (per energie-eenheid) minder streng zijn. Voor de stikstofproblematiek zijn de (grootschalige)
biomassa-installaties van weinig invloed, door de wettelijke eisen wordt de uitstoot van stikstofverbindingen
verregaand beperkt. De bouw van installaties wordt door de stikstofproblematiek wel geremd. In het
convenant voor de centrale in Diemen is afgesproken dat Vattenfall zich tot twee keer zo strenge
fijnstofeisen als de wet voorschrijft gaat houden. In Diemen leidt de centrale tot hooguit een fractie meer
fijnstof (1/10.000ste deel van de huidige concentratie) en 1/400ste deel van de huidige concentratie
stikstofoxiden (https://www.ad.nl/amsterdam/strengere-eisen-voor-biomassacentrale-diemen~a95ffa68/, 2019) . Of zoals de
gemeenten en Vattenfall samen concluderen: door de ‘strengere afspraken’ heeft de centrale ‘nagenoeg’
geen impact op de lokale luchtkwaliteit. Verder wordt het transport van de haven naar Diemen uitstootvrij,
liefst met elektrische vrachtwagens.

6

Handelingsperspectief voor de MRA

De hierboven beschreven issues en dilemma’s zijn geen van alle gemakkelijk door te vertalen naar acties
voor de MRA-regio. Ze nopen tot de ontwikkeling van een visie op inzet van biomassa, bijvoorbeeld in de
vorm van een afwegingskader waarvoor we hieronder enkele ingrediënten aanreiken.

6.1

Eindbeeld en routekaart

Eindbeeld
Als vertrekpunt voor een visie kiezen we een lange-termijnsituatie die zou kunnen ontstaan als de wereld
en dus ook Nederland – en de MRA-regio – zijn beleidsinzet en instrumentarium volledig richt op het
beneden 2 graden houden van de klimaatopwarming. Dat impliceert grofweg een nul-emissie-economie
rond 2050, een implementatie van negatieve-emissietechnieken vanaf rond 2040 en realisatie van de
circulaire economie die vanaf 2030 qua techniek en hoeveelheden biomassa volwassen wordt. Het
impliceert dat indien fossiele koolstof de feedstocks (grondstoffen) voor o.a. de chemie levert, deze koolstof
‘eindeloos’ in cycli blijft dan wel dat de koolstof die uit de cycli dreigt te ontsnappen wordt afgevangen en
opgeslagen, dan wel dat koolstof uit biomassa wordt benut die bij de groei atmosferisch koolstof vastlegt.
Gegeven de toenemende schaarste aan inzetbare biomassa zullen ook die koolstofverbindingen zo lang
mogelijk in cycli moeten worden gehouden, en gegeven de op termijn onontkoombaarheid van negatieve
emissies om beneden de 2 graden opwarming te blijven zal ook die koolstof bij energetische benutting na
enkele cycli moeten worden afgevangen en opgeslagen dan wel anderszins moeten worden geborgen
(‘sink’).
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In zo’n ‘eindbeeld’ zal de meeste beschikbare biomassa als materiaal en als feedstocks worden ingezet,
waarna pas na enige cycli energetische benutting (‘cascadering’) aan de orde komt, en dat ook nog eens
bij voorkeur met CO2-verwijdering en -vastlegging. Voor direct energetisch gebruik zal dan beperkt ruimte
zijn.
De ruimte die er in een emissievrije economie voor niet als voedsel te benutten biomassa is, zal met name
voor toepassingen moeten worden ‘gereserveerd’ waar niet of nauwelijks alternatieven voor zijn (zie o.a.
Green Liaisons, Hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen, 2018):
- Materialen
- Feedstock voor de chemie
- Energie
o Hogetemperatuurprocessen indien (nog) onvoldoende waterstof beschikbaar is
o Zwaar, lucht- en langeafstandstransport voor zover dat onvoldoende met elektriciteit aan te
drijven is
o En mogelijk ook pieklastinzet (balancering) voor elektriciteitsopwekking (weinig draaiuren,
alleen als er onvoldoende zon- en windstroom is)
Minder goed in zo’n eindbeeld passen bijvoorbeeld:
o Kleinschalige energie voor de gebouwde omgeving
o Inzet voor warmtevoorziening met lagere temperaturen
o Inzet voor elektriciteitsopwekking (behoudens pieklastinzet, zie boven)
Routekaart bio-energie
Vanuit zo’n langetermijnperspectief zou een visie biomassa voor de MRA, een routekaart bio-energie,
kunnen terug redeneren (back-casting) naar wat in de komende 10 jaar zou moeten worden gedaan om bij
dit lange-termijnbeeld uit te komen, en wat zou moeten worden vermeden om niet in lock-in-situaties te
geraken. Een routekaart moet een aantal ingrediënten bevatten:
- Ontwerpkeuzes hoe bijvoorbeeld biomassa wel en niet voor te gebruiken is; zoals bijvoorbeeld:
• Bio-energie in de vorm van vergisten of verbranden is een optie, mits de biomassa lokaal
voorhanden is. Op korte termijn als directe toepassing en na 2030 als onderdeel van de biobased
economy waarbij de biomassa primair wordt benut als grondstof én secundair als brandstof.
• De grootschalige inzet van houtachtige biomassa via import (in de regio / in Nederland) is tot 2030
aanvaardbaar, mits de biomassa duurzaam is (NTA8080 criteria) en het streven is om biomassa te
gebruiken als grondstof en als materiaal. De reststromen kunnen worden gebruikt als brandstof.
• Geen energieteelt louter voor energie of biobrandstof in de regio. Nota bene: de discussie of
bijvoorbeeld energieteelt op tijdelijk braakliggend terrein of onder zonnevelden wel mogelijk is moet
daarbij ook gevoerd.
• De inzet van biomassa moet maximaal effectief (liever toepassing als biogas of warmte dan
elektriciteit) t.o.v. andere energiebronnen en kosteneffectief.
- Een afwegingskader warmte waar vraag en aanbod, warmtebronnen en randvoorwaarden (warmtenet
of niet, lage of hoge temperatuur warmte, op termijn over te schakelen op andere warmtebron) bij elkaar
worden gebracht. Dit is onderdeel van de warmtevisies die gemeenten en de RES’sen die regio’s
opstellen zou het gebruik van biomassa in gemeenten/regio/provincie meer strategisch, met het oog op
de langere termijn benaderd moeten worden. Voorbeelden van afwegingen zijn:
• Bio-energieinstallaties worden bij voorkeur gevestigd bij bedrijven en nabij afnemers
• Bio-energie wordt in een stedelijke omgeving alleen ingezet via grootschalige installaties met een
moderne rookgasreiniging, zodat fijnstof en NOx niet toeneemt. De kleinschalige toepassing van
bio-energie kan in stedelijk gebied alleen als er geen andere hernieuwbare warmte-oplossingen
zijn.
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•

Warmtevoorziening op lagere temperaturen wordt maximaal ingevuld door niet-biomassa bronnen
zoals geothermie, aquathermie, restwarmte en power to heat. Biomassa (flexibel inzetbaar in plaats
en tijd) wordt alleen daar toegepast waar geen andere hernieuwbare warmtebronnen voorhanden
of onvoldoende flexibel zijn.
• Bio-energie mag alleen daar toegepast worden als aangetoond kan worden dat er geen alternatieve
warmtebronnen of dat andere opties onevenredig duur zijn;
• Bij het vervangen van aardgas om broeikasgasemissies te reduceren mag er geen toename in
andere emissies zijn. De reductie van broeikasgasemissies over de keten moet minimaal gelijk zijn
aan de doelstellingen vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs 3.
Ontwikkelingen van nieuwe technieken en toepassingen van biomassa in de tijd;
Beschikbaarheid van biomassa in de tijd (zowel vermindering als vergroting van de hoeveelheid) in en
buiten de regio; toepasbaarheid van reststromen voor andere toepassingen dan energie;

-

Een aantal elementen voor zo’n routekaart worden in dit rapport aangestipt, maar dienen nader uitgewerkt
te worden. Idealiter zal een deel daarvan onderdeel worden van de RES en warmtevisies die met
stakeholders moet worden ontwikkeld. Een deel van de keuzes zijn politiek van aard (of import van
biomassa al dan niet wenselijk is bijvoorbeeld) en daarover in de volgende paragraaf meer.

6.2

Politieke keuzes en scenario’s

Hoe de MRA om wil gaan met biomassa voor energietoepassingen is een politieke keuze. Immers, het
biomassadebat is complex, en wordt sterk bepaald door normatieve maatschappelijke afwegingen die de
politiek moet maken. Grofweg zijn er drie richtingen mogelijk, die we hieronder presenteren en toelichten.
Scenario 1: de MRA formuleert geen aanvullend beleid t.o.v. Nederland en Europa en laat de markt zijn
gang gaan. Dit noemen we ‘ongewijzigd’.
Scenario 2: de MRA scherpt de randvoorwaarden aan waaronder biomassa voor energie mag worden
toegepast. Dat doet zij o.a. door een scherpe visie en routekaart, het sluiten van convenanten met
initiatiefnemers en haar bevoegdheden gestructureerd in te zetten. Dit scenario noemen we ‘maximaal
sturen’. Initiatieven voor circulaire inzet van biomassa worden bevorderd en de MRA probeert een ontwikkelen investeringsklimaat te scheppen dat die biomassa-initiatieven bevordert die bij uitstek in de visie passen.
Scenario 3: de MRA zet de toepassing van biomassa voor energie maximaal onder druk en probeert nieuwe
initiatieven actief tegen te houden. Dit noemen we ‘tegenhouden bio-energie’. Ook in dit scenario wordt
ingezet op de circulaire inzet van biomassa.
Deze scenario’s dienen de beeld- en oordeelsvorming, maar zijn geen kant-en-klare besluiten. De
uiteindelijke sturingsfilosofie zal naar alle waarschijnlijkheid een mengeling zijn van de drie scenario’s en
ook daarin zijn ‘ja, mits en ‘nee, tenzij’ subversies mogelijk.

Scenario 1: ‘Ongewijzigd’

3

Scenario 2: ‘Maximaal sturen’

Scenario 3: ‘Tegenhouden bioenergie’

In de RED II zijn reductiepercentages van 70% tot 1 januari 2026 en 80% vanaf die datum opgenomen.
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Import

Neemt toe, gevaar van ongewenste1
effecten

Neemt toe, ongewenste effecten
kunnen voorkomen worden

Neemt niet toe, evt. doorvoer naar
andere regio’s via haven

Aantal installaties

Neemt waarschijnlijk toe, economische
afweging

Neemt waarschijnlijk toe, maar
gecontroleerd; sturing door economie
en eisen.

Zal niet toenemen

Hoeveelheid
biomassa

Extra biomassa nodig, wereldmarkt.
Biomassa die makkelijk verwerkt (prijs,
toepassing, transport) zal voorrang
krijgen. Dit gaat vrijwel altijd over
houtpellets of houtsnippers.

Extra biomassa nodig, wereldmarkt met
extra eisen aan herkomst. Druk op
Nederlandse biomassa neemt toe.
Stimuleert benutting van ‘lastiger’
stromen.

Regionale biomassa wordt in huidige
installaties of elders verwerkt.
Ongunstige biomassa (prijs, toepassing,
transport) zal niet benut worden voor
energie.

Hoogwaardig
gebruik biomassa /
cascadering

Bij ongewijzigde subsidies gevaar dat
energetische toepassing voor
hoogwaardige toepassing gaat; primair
financiële mechanismen.

Bij ongewijzigde subsidies gevaar dat
energetische toepassing voor
hoogwaardige toepassing gaat, maar
door aanvullend beleid en visie mogelijk
om niet alleen op financiële
mechanismen te sturen4.

Energetische toepassing niet mogelijk,
hoogwaardiger toepassing van
Nederlandse biomassa zou niche
kunnen zijn voor bedrijven in regio.

Verslechtert, vooral door kleinere
installaties als er geen locatiebeleid is.

Bij strengere regulering kan locatie2,
techniek en schaal zo gekozen worden
dat luchtkwaliteit niet verslechtert.

Geen verslechtering (NB: er is wel een
alternatieve energievoorziening nodig,
deze goed beoordelen op aspect
luchtkwaliteit)

Ondernemerschap/
concurrentie

Gelijkwaardig aan rest van Nederland:
level playing field. Concurrentie kan
leiden tot verslechten business case
(prijzen en contracten biomassa) en evt.
tot mislukken van projecten.

Geen level playing field door
aanvullende eisen t.o.v. de rest van
Nederland. Concurrentie op
Nederlandse biomassa of biomassa die
voldoet aan eisen zal toenemen, zal
leiden tot verslechteren business cases
of moeilijkheden voor nieuwe projecten.

Bestaande installaties zullen stabieler
zijn w.b.t. verkrijgen biomassa en afzet.
Nieuwe initiatieven zijn niet mogelijk,
bedrijven in MRA minder mogelijkheden
dan elders: geen level playing field.
Opzetten cascadering vanuit onderkant
piramide (energie) is niet mogelijk,
innovatieve projecten met hoogwaardig
gebruik van biomassa wel (en evt. extra
stimuleren).

Maatschappelijk
draagvlak

Ongeruste burgers, protesten,
milieuorganisaties en maatschappelijke
groepen zijn tegen, negatieve
publiciteit.

Er zullen nog steeds tegenstanders zijn
van bio-energie, goede communicatie
kan helpen keuzes goed uit te leggen,
scherpe lijn MRA kan zowel positief als
negatief worden beoordeeld

Mensen en groepen die tegen bioenergie zijn zullen positief zijn,
ondernemers en haven waarschijnlijk
negatief, energievoorziening zal op
alternatieve bronnen moeten, vraag is
wat draagvlak daarvoor is. Zal als
politieke keuze (inclusief discussie
voor/tegen) benaderd worden.

Sturingsmogelijkheden

Volgt Nederlands en Europees beleid.

Privaatrechtelijk via convenanten,
luchtkwaliteitsbeleid (bijvoorbeeld SLA),
richtlijnen warmtetransitie vaststellen en

Maximaal benutten van
luchtkwaliteitsbeleid (bijvoorbeeld PAS),
vastleggen in omgevingsvisie; visie op
benutting biomassa ontwikkelen,

Luchtkwaliteit
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initiatieven toetsen3. Handhaving
belangrijk.

Risico’s

•
•
•
•

Maatschappelijke tegenstand
Druk op biomassa met evt.
ongewenste effecten
Import noodzakelijk en niet
eigenstandig te controleren
Evt. (lokale) overcapaciteit wat
betreft beschikbare biomassa en
energieproductie, geen afstemming

•
•
•
•
•
•

Privaatrechtelijke maatregelen goed
uitwerken en implementeren;
Beperkte mogelijkheden om
regelgeving in te zetten, beperkt
mandaat
Extra inzet op beleidsvorming en
uitvoering (menskracht, middelen);
Juridische procedures door
bedrijven;
Verslechterde concurrentie- en
vestigingsklimaat
Deels alternatieve (evt. minder
efficiënt of kosteneffectieve)
energiebronnen noodzakelijk

uitdragen en gewenste ontwikkelingen
gericht stimuleren.

•
•
•

•
•
•

Juridische procedures van bedrijven.
Weinig instrumenten via
regelgeving, weinig mandaat
Tekort aan duurzame
energiebronnen als bio-energie niet
in de mix mag voorkomen:
alternatieve (evt. minder efficiënt of
kosteneffectieve) energiebronnen
noodzakelijk
Verslechtering concurrentie- en
vestigingsklimaat
MRA uitzonderingspositie, vraagt
bestuurlijke moed
Als MRA onderling verdeeld is wordt
uitvoerbaarheid kleiner

1

Het is niet gezegd dat ongewenste effecten optreden, maar de maatschappelijke vrees is dat er door
importeren van biomassa bossen worden gekapt, wereldwijd met biomassa wordt gesleept, rijke landen
ongebalanceerd profiteren, extra CO2 in de atmosfeer komt en biomassa laagwaardig ingezet wordt.
2

Bijvoorbeeld door het aanwijzen van gebieden waar geen biomassacentrales mogen komen vanwege
luchtkwaliteit. Op basis van o.a. gemeentelijke verordeningen kunnen nadere eisen aan de energetische
benutting van biomassa worden gesteld met het oog op de luchtkwaliteit (leefkwaliteit is een van de doelen
van de MRA). Vooral particuliere (haarden en kachels) en kleinschalige bedrijfsmatige installaties kunnen
onder zo’n regime worden gereguleerd.
3

Zet een loket op MRA niveau op waar initiatiefnemers voor biomassaprojecten (breder dan energie) zich
moeten melden en waar vestigingsvoorwaarden, beleid en afstemming tussen overheid en ondernemer
gecoördineerd wordt voor alle gemeenten. Zo komt er een uniforme regulering, wordt kennis en ervaring
gebundeld en ontstaat betere controle van projecten. Dit loket kan ook zorgen voor communicatie van een
heldere visie op de rol van biomassa in de toekomst. Dit maakt aan stakeholders, waaronder in elk geval
ondernemers in biomassa, duidelijk welke toekomstrichting MRA nastreeft, en dat initiatieven die daarbij
beter aansluiten meer welkom zijn dan initiatieven die daar minder goed bij passen.
4

Vooruitlopend op de meer gebalanceerde stimulering door een nieuwe SDE regeling, kan MRA een eigen
beleid vormgeven dat inzet van biomassa hoger in de cascade beloont. Daarbij kan naar het geheel aan
incentives en regels worden gekeken die bepalen hoe een biomassa-businesscase uitpakt, waaronder:
• Subsidies en financieringsmodellen en -vehikels (zoals het Amsterdams Energie- en Klimaatfonds
dat thans stuurt op directe CO2-reductie en op die basis directe energiebenutting van biomassa
financiert)
• Vergunningenprocessen: mogelijk kan de vergunningverlening voor circulaire inzet van biomassa
worden gestroomlijnd, en kan in het vergunningenproces (waaronder in de MER-procedure) voor
directe energetische benutting de initiatiefnemer worden uitgedaagd circulaire alternatieven voor
directe inzet volwaardig mee te nemen.

6.3

Meekoppelkansen

Biomassa en energie zijn in dit rapport sterk met elkaar verbonden en vaak als moeilijke combinatie. Er is
echter ook volop mogelijkheid om positief naar bio-energie te kijken. Denk hierbij aan kansen om:
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•

•

De productie van regionale biomassa sterk te vergroten door aanplant van o.a. bomen (in bos, maar
ook in de straat en in landschapselementen). Je weet dan in ieder geval zeker dat de biomassa
duurzaam is en je kunt additionele voordelen creëren, zoals waterzuivering en waterberging,
koolstofvastlegging, verkoeling (in de stad), fijnstof verwijdering, natuurcreatie en
biodiversiteitsvergroting.
Een biobased cluster (o.a. in de haven) te stimuleren. Volume en markt is nodig om toepassingen
en markt te creëren en de import en benutting van biomassa voor energie kan dit katalyseren.

Door bio-energie niet als geïsoleerd thema te behandelen en te kiezen voor een rol waarbij je laat zien hoe
je op een goede manier met biomassa kunt omgaan en win-win situaties kunt creëren met andere thema’s
kan de MRA een voorbeeldfunctie vervullen voor integrale benadering van leefomgeving, energie en
economie.
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A2

Bijlage 2: concepten bio-energie

Uit biomassa kan energie gemaakt worden door vergisting en verbranding. Nieuwe technieken zoals
pyrolyse, vergassing en torrefactie zullen in de toekomst beschikbaar komen en maken energie in
combinatie met biobased grondstoffen of biobrandstof. Biomassa kan ook door bioraffinage of chemisch
worden omgezet in biobased producten (denk aan eiwitten, lignine voor plastics, suikers voor de chemie,
biobrandstoffen). In het ideale geval wordt biomassa zo hoogwaardig mogelijk ingezet en alleen de
reststromen en onbruikbare delen voor energie gebruikt.
Vergisten
Vergisten is een geschikte techniek om biomassa met een hoog vochtgehalte om te zetten in energie.
Biogas is een bijproduct van verschillende vergistingsprocessen van organisch materiaal. Dit kan
verschillen van plantaardige materialen zoals maisresten en gras, of dierlijke resten zoals mest. Ook kan
er biogas gewonnen worden uit rioolslib. Het hoofdbestanddelen van biogas zijn circa 60% methaan en
35% koolstofdioxide (CO2). Wat de bron ook is, het gaat om biologisch afval wat (lokaal) beschikbaar
moet zijn om biogas van te maken. Biogas kan rechtstreeks als brandstof gebruikt worden of worden
opgewaardeerd naar groen gas. Bij opwaardering wordende CO2 en sporengassen verwijderd zodat het
gas van aardgaskwaliteit wordt. Dan kan het rechtstreeks in het aardgasnet worden gebruikt of ingezet
worden als transportbrandstof.
Bij gebruik als brandstof wordt biogas in een gasmotor warmtekrachtinstallatie verbrand, waar zowel
elektriciteit als warmte geproduceerd wordt. Het kan ook gebruikt worden voor alleen de productie van
28-11-2019

BG8311TPRP1911281355

28

Alleen voor intern gebruik

warmte. Er zijn verschillende schaalniveaus wat betreft input en soort (alleen mest, mestcovergisting of
andere biomassa). De juiste inzet van vergisting (schaal, output) hangt af van de gekozen
warmtestrategie.
Bij vergisting blijft digestaat over als restproduct. Dit is in volume nog zo’n 80% van de oorspronkelijke
biomassa, met een laag koolstofgehalte maar met mineralen (o.a. stikstof dat goed opneembaar is voor
planten) en vezels. Dit digestaat kan als meststof/bodemverbeteraar worden ingezet of worden
nagecomposteerd om de eigenschappen te verbeteren en korrels te maken.
Verbranding
Droge biomassa kan verbrand worden en levert dan warmte (stoom of heet water) of warmte en
elektriciteit (ca. 40% elektriciteit en 60% warmte). Afvalverbrandingsinstallaties (van o.a. huisvuil) worden
ook als bronnen van bio-energie aangemerkt omdat circa 55% van het afval van biogene (organische)
oorsprong is. Alleen het biogene deel van de energieproductie wordt meegerekend in de hernieuwbare
energieproductie.
Composteren
Composteren is een natuurlijk proces, waarbij schimmels en bacteriën plantaardig materiaal omzetten in
humus. Zij breken het materiaal af en gebruiken elkaars afbraakproducten voor hun levensprocessen. Bij
dit proces gebruiken ze zuurstof en komt er koolstofdioxide, water en warmte vrij. Bij nieuwe technieken
is het mogelijk hoge kwaliteit warmte te winnen. Compost wordt gebruikt in de land- en tuinbouw als
bodemverbeteraar en meststof door vermenging met, of bestrooiing van, de bovenlaag van de bodem.
Voor het composteringsproces zijn onder andere belangrijk: de samenstelling van het basismateriaal
(groente-, fruit- en tuinafval), de temperatuur, de vochtigheid en de aanwezigheid van zuurstof.
Groenverwerkers scheiden bij compostering een deel van het houtige materiaal uit het groenafval af voor
betere menging. Deze shreds kunnen als brandstof worden gebruikt in een verbrander, het gaat daarbij
om ca. 300 kton shreds op 4 Mton groenafval. Als innovatie zijn installaties mogelijk waar warmte die
vrijkomt bij compostering wordt opgevangen.
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A3

Bijlage 3: huidige en geplande installaties

Onderstaande tabel geeft de lijst van biomassa installaties die reeds in bedrijf zijn in de MRA:
Gemeente

Categorie
biomassa

Type
biomassa

Volume
Oorsprong
biomassa
biomassa
(ton/jaar)

Output
installatie

Eigendom

Orgaworld Compostering
ZAW

Lelystad

Afval

GFT
VGI

38.660
31.356

25% MRA

Compost en
brandstof

Privaat

Orgaworld Vergisting en
Compostering Biocel

Lelystad

Afval

GFT
VGI

31.581
14.007

o.a. Flevoland

Compost

Privaat

Composteerbedrijf Escapade

Amstelveen

Afval

Groenafval

15.000

Regio

Compost

Privaat

Groenrecycling De
Breekhoorn B.V.

Haarlemmermeer Afval

Groenafval

15.000

Regio

Compost

Privaat

Groen & Grond Combinatie
vof

Haarlemmermeer Afval

Groenafval

7.500

Regio

Compost

Privaat

Santpoort Recycling B.V.

Velsen

Afval

Groenafval

2.500

Regio

Compost

Privaat

Vosse Groenrecycling B.V.

Amsterdam

Afval

Groenafval

30.000

Regio

Compost en
brandstof

Privaat

De Meerlanden Holding N.V.

Haarlemmermeer Afval

GFT
VGI

46.221
7.299

Aandeelhouders
Meerlanden

Compost

Publiek

HVC composteringsinstallatie

Purmerend

Afval

GFT
Groenafval

45.960

Aandeelhouders
HVC

Compost

Publiek

Otte Lisse

Lisse

Afval

Groenafval

nb

regio

Compost

Privaat

HVC - Middenmeer

Hollands Kroon

Afval

GFT
Groenafval

114.298
1.720

Aandeelhouders
HVC

Green Machine B.V.

Haarlemmermeer nb

nb

nb

Conversietechniek Naam installatie

Compostering

Verbranding
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Publiek
Warmte

Privaat
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Vergisting

28-11-2019

0

Amsterdam &
omstreken

Warmte

Publiek

Beheer &
Snoei- en
onderhoud dunningshout

104.000

Staatsbosbeheer,
buiten MRA

Warmte

Privaat

Lelystad

Beheer &
Snoei- en
onderhoud dunningshout

1.222

oa lokaal gesnoeid Elektriciteit en
hout
warmte

Argent Energy Netherlands
Holding B.V.

Amsterdam

Industrie

6.168

Uit eigen proces

Begreen Energy B.V.

Hilversum

Beheer &
Snoei- en
onderhoud dunningshout

2.333

Omliggende
gebieden
Warmte
Natuurmonumenten

Privaat

Primco BMC Lelystad B.V.

Lelystad

Beheer &
Snoei- en
onderhoud dunningshout

25.922

max 80 km van de Elektriciteit en
centrale
warmte

Privaat

N.V. NUON Energy

Lelystad

Beheer &
Snoei- en
onderhoud dunningshout

12.224

Uit de regio

Elektriciteit en
warmte

Privaat

HVC Bio-energie Alkmaar

Alkmaar

Afval

170.000

70% van de
gemeentes die
deelnemen in HVC

Warmte

Publiek

Particulier/klein zakelijke
biomassa ketels

Divers

Beheer &
Snoei- en
onderhoud dunningshout

396

Warmte

Privaat

Particulier/klein zakelijke
pelletkachels

Divers

Beheer &
Pellets
onderhoud

2.609

Elektriciteit en
warmte

Privaat

AEB AEC

Amsterdam

Afval

Organische
fractie restafval

25.200

Amsterdam &
omstreken

Elektriciteit

Publiek

Orgaworld WKK II B.V.

Amsterdam

Industrie

VGI

48.671

Heel NL

Elektriciteit

Privaat

Orgaworld WKK III B.V.

Amsterdam

Industrie

VGI

16.941

Heel NL

Elektriciteit

Privaat

Stichting Wageningen
Research

Lelystad

Mest &
landbouw

Mest en costroom

1.013

Elektriciteit

Publiek

Aeb Exploitatie B.V.

Amsterdam

Afval

SVP Holding B.V.

Purmerend

N.V. Sportbedrijf Lelystad

restafval

Dierlijk vet

Afvalhout
huishoudens

BG8311TPRP1911281355
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Elektriciteit en
warmte

Nb
Privaat
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28-11-2019

GFT
VGI

31.604
1.964

Mest &
landbouw

Mest en costroom

38.894

Argrifoodbedrijven
heel NL

Lelystad

Afval

GFT
VGI

20.797
2.266

55,2 ton afkomstig Elektriciteit en
uit MRA
warmte

Privaat

Lelystad

Industrie

VGI

5.259

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Privaat

Elektriciteit en
warmte

Publiek

Gas

Publiek

De Meerlanden Holding N.V.

Haarlemmermeer Afval

Groen Gas Almere B.V.

Almere

Orgaworld B.V. (Biocel)
McCain Foods Holland B.V.

Gas

Publiek

Gas

Privaat

The Waste Transformers B.V. Amsterdam

Industrie

VGI

230

Lokale restaurants,
theaters,
Elektriciteit en
bierbrouwerijen en warmte
andere bedrijven

RWZI’s

Divers

Slib

RWZI slib

40.825

RWZI slib uit de
regio

HVC - Middenmeer

Hollands Kroon

Afval

GFT
Groenafval

80.000
3.817

Orgaworld Greenmills
Amsterdam

Amsterdam

Industrie

VGI

67.700

BG8311TPRP1911281355
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O.a. naastgelegen Elektriciteit en
Simadan en Cargill, warmte

Privaat
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Onderstaande tabel geeft de lijst met biomassa installaties die nog gepland zijn in de regio:

Gemeente

Categorie
biomassa

Volume
Type biomassa biomassa
(ton/jaar)

Oorsprong
biomassa

Output
installatie

Eigendom

AEB BEC

Amsterdam

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

118.860

Straal van max 150
km van Amsterdam

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Loders
Croklaan B.V.

Zaanstad

Industrie

Plantaardig vet

7.698

Eigen reststromen
(wordt oorspronkelijk Warmte
geïmporteerd)

Eteck Energie
Techniek B.V.

Diemen

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

471

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Bio-Energie
Almere B.V.

Almere

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

35.040

Elektriciteit en
warmte

Privaat

TBM Europe
B.V.

Uithoorn

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

24.000

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Bio Energy
Netherlands
B.V.

Amsterdam

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

21.244

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Olam Cocoa

Zaanstad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

21.080

Elektriciteit en
warmte

Privaat

BIO Forte B.V. Zaanstad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

2.760

Elektriciteit en
warmte

Privaat

BEI De nieuwe
Beheer &
Haarlemmermeer
Liede
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

nb

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Naam
Conversietechniek
installatie

Verbranding

28-11-2019
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Publiek
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De
Meerlanden
Holding N.V.

Haarlemmermeer nb

nb

nb

Vattenfall
Diemen

Diemen

Pellets

Pellets

120.000

Groen Gas
Almere B.V.

Almere

Mest & landbouw

Mest en costroom

4.375

Anoniem

Lelystad

Mest & landbouw

Mest en costroom

1.291

Bio Energy
Netherlands
B.V.

Amsterdam

Afval

B-hout

19.200

Bio Energy
Netherlands
B.V.

Amsterdam

Afval

B-hout

Torrefactie
Almere

Almere

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout
A/B hout

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Baltische staten

Warmte

Publiek

Heel NL

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Elektriciteit en
warmte

Privaat

Uit de omgeving

Elektriciteit en
warmte

Privaat

20.800

Uit de omgeving

Warmte

Privaat

25.000
25.000

Uit de regio

Warmte

Privaat

Vergisting

Vergassing

Torrefactie

28-11-2019
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A4

Bijlage 4: bio-energie installaties uitgesplitst

1. op basis van input

Figuur 4.1 Biomassa vergistingsinstallaties reeds gerealiseerd
Volume
input
(ton/jaar)

Output

GFT
Groenafval

80.000
3.817

Gas

Industrie

VGI
AWZI slib

67.700
Nb

Elektriciteit en
warmte

Industrie

VGI

48.671

Elektriciteit

BG8311TPRP1911281355
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Nr

Naam biomassa
installatie

Gemeente

Categorie Type
biomassa biomassa

6

HVC - Middenmeer

Hollands Kroon

Afval

7

Orgaworld
Greenmills
Amsterdam

Amsterdam

8

Orgaworld WKK II
B.V.

Amsterdam

28-11-2019
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12

Groen Gas Almere
4B.V.

Almere

15

De Meerlanden
Holding N.V.

25

Mest &
landbouw

Mest en costroom

38.893

Gas

Haarlemmermeer Afval

GFT
VGI

31.604
1.964

Gas

Orgaworld B.V.
(Biocel)

Lelystad

Afval

GFT
VGI

20.797
2.266

Elektriciteit en
warmte

27

Orgaworld WKK III
B.V.

Amsterdam

Industrie

VGI

16.941

Elektriciteit

34

McCain Foods
Holland B.V.

Lelystad

Industrie

VGI

5.259

Elektriciteit en
warmte

36

Anoniem

Beverwijk

Slib

RWZI slib

4.223

Gas

44

Stichting
Wageningen
Research

Lelystad

Mest &
landbouw

Mest en costroom

1.013

Elektriciteit

47

The Waste
Transformers B.V.

Amsterdam

Industrie

VGI

230

Elektriciteit en
warmte

4

SDE+ aanvraag was op mestvergisting maar het lijkt erop dat industriële reststromen gebruikt worden (VGI).
https://flevozine.nl/nieuws/groen-gas-fabriek-almere-doet-het-goed/
28-11-2019
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Figuur 4.2 Biomassa verbrandingsinstallaties reeds gerealiseerd

Gemeente

Categorie
biomassa

Type
biomassa

Volume
input
(ton/jaar)

Output

HVC Bio-energie
Alkmaar

Alkmaar

Afval

Afvalhout
huishoudens

170.000

Elektriciteit en
warmte

5

SVP Holding B.V.

Purmerend

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

104.000

18

Primco BMC
Lelystad B.V.

Lelystad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

25.922

19

AEB AEC

Amsterdam

Afval

Organische
25.200
fractie restafval

Elektriciteit en
warmte

30

N.V. NUON Energy Lelystad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

12.224

Elektriciteit en
warmte

33

Argent Energy
Netherlands
Holding B.V.

Industrie

Dierlijk vet

6.167

Elektriciteit en
warmte

Nr

Naam biomassa
installatie

1

28-11-2019

Amsterdam

BG8311TPRP1911281355

Warmte
Warmte
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40

Begreen Energy
B.V.

Hilversum

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

2.333

43

N.V. Sportbedrijf
Lelystad

Lelystad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

1.222

48

Aeb Exploitatie B.V. Amsterdam

Afval

restafval

50

Green Machine
B.V.

28-11-2019

Haarlemmermeer nb

nb

nb

BG8311TPRP1911281355

Elektriciteit en
warmte
Warmte
Warmte
Elektriciteit
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Figuur 4.3 Biomassa composteringsinstallaties reeds gerealiseerd
Volume
input
(ton/jaar)

Output

114.298
1.720

Compost

Nr

Naam biomassa
installatie

Gemeente

Categorie Type
biomassa biomassa

4

HVC - Middenmeer

Hollands Kroon

Afval

9

De Meerlanden Holding
N.V.

Haarlemmermeer Afval

GFT
VGI

10

HVC composteringsinstallatie

Purmerend

Afval

GFT
Groenafval

45.960
10.408

Compost

13

Orgaworld Compostering
Lelystad
ZAW

Afval

GFT
VGI

38.660
31.356

Compost en
brandstof

16

Orgaworld Vergisting en
Compostering Biocel

Lelystad

Afval

GFT
VGI

31.581
14.007

Compost

17

Vosse Groenrecycling
B.V.

Amsterdam

Afval

Groenafval

30.000

Compost en
brandstof

28-11-2019
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44.474
7.299
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28

Composteerbedrijf
Escapade

Amstelveen

Afval

Groenafval

15.000

Compost

29

Groenrecycling De
Breekhoorn B.V.

Haarlemmermeer Afval

Groenafval

15.000

Compost

32

Groen & Grond
Combinatie vof

Haarlemmermeer Afval

Groenafval

7.500

Compost

39

Santpoort Recycling B.V. Velsen

Afval

Groenafval

2.500

Compost

49

Otte Lisse

Afval

Groenafval

nb

Compost

BG8311TPRP1911281355
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Lisse
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Figuur 4.4 Rioolwaterzuiveringsinstallaties reeds gerealiseerd
Nr

Naam RWZI

Waterschap

Volume input (ton/jaar)

53

Amsterdam West

Waternet

14.730

56

Haarlem Waarderpolder

Hoogheemraadschap van Rijnland

4.259

57

Beverwijk

Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

3.234

59

Amstelveen

Waternet

2.192

61

Horstermeer

Waternet

2.175

73

Weesp

Waternet

539

28-11-2019
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Figuur 4.5 Biomassa vergistingsinstallaties nog te realiseren

Nr

Naam biomassa
installatie

Gemeente

Categorie
biomassa

Type
biomassa

Volume input
Output
(ton/jaar)

35

Groen Gas Almere
B.V.

Almere

Mest &
landbouw

Mest en costroom

4.375

Elektriciteit en
warmte

42

Anoniem

Lelystad

Mest &
landbouw

Mest en costroom

1.290

Elektriciteit en
warmte

28-11-2019
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Figuur 4.6 Biomassa verbrandingsinstallaties nog te realiseren

Gemeente

Categorie
biomassa

Type
biomassa

Volume
input
(ton/jaar)

Output

Vattenfall Diemen

Diemen

Pellets

Pellets

120.000

Warmte

3

AEB BEC

Amsterdam

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

118.860

Elektriciteit en
warmte

14

Bio-Energie Almere
Almere
B.V.

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

35.040

Elektriciteit en
warmte

21

TBM Europe B.V.

Uithoorn

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

24.000

Elektriciteit en
warmte

22

Bio Energy
Netherlands B.V.

Amsterdam

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

21.244

Elektriciteit en
warmte

23

Olam Cocoa

Zaanstad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

21.080

Elektriciteit en
warmte

31

Loders Croklaan
B.V.

Zaanstad

Industrie

Plantaardig vet

Nr

Naam biomassa
installatie

2

28-11-2019
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37

BIO Forte B.V.

Zaanstad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

2.760

Elektriciteit en
warmte

41

BIO Forte B.V.

Zaanstad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

1.625

Elektriciteit en
warmte

45

Eteck Energie
Techniek B.V.

Diemen

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

471

Elektriciteit en
warmte

51

BEI De nieuwe
Liede

Haarlemmermeer

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

nb

Elektriciteit en
warmte

52

De Meerlanden
Holding N.V.

Haarlemmermeer nb

nb

nb

Elektriciteit en
warmte

Er zijn een aantal installaties die in de planning staan waarvan het twijfelachtig is of deze daadwerkelijk
gerealiseerd worden.
• Installatie nr. 3 van AEB BEC bijvoorbeeld heeft in 2016 de SDE+ subsidie toegekend gekregen,
maar is nog steeds niet gerealiseerd (RVO, 2019). Ook is de financiële situatie niet optimaal om
een nieuwe installatie gerealiseerd te krijgen (Koops, 2019).
• Installatie nr. 14 van Bio-Energie Almere B.V. heeft geen enkele publieke informatie beschikbaar,
op de SDE+ lijst van RVO na. Dit wekt twijfels of deze nog wel gerealiseerd gaat worden,
aangezien over de meeste installaties informatie op de website of op andere plekken op internet
te vinden is.
• De geplande installaties van Vattenfall in Diemen, BIO Forte B.V. en BEI De nieuwe Liede stuiten
op veel weerstand van omwonenden en ambtenaren (De Orkaan, Zaans nieuws, 2019)
(HCnieuws, 2019) (Turkenburg, Schöne, & Meyer, 2019). Dit kan als gevolg hebben dat de
realisatie van deze installaties vertraagd of zelfs afgeblazen kan worden.

28-11-2019
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Figuur 4.7 Overige biomassa installaties nog te realiseren

Nr

Naam biomassa
installatie

Gemeente

Categorie
biomassa

Type
biomassa

Volume
input
(ton/jaar)

Output

20

Torrefactie Almere

Almere

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout
A/B hout

25.000
25.000

Warmte

24

Bio Energy
Netherlands B.V.
(vergassing)

Amsterdam Afval

B-hout

20.800

Warmte

26

Bio Energy
Netherlands B.V.
(vergassing)

Amsterdam Afval

B-hout

19.200

Elektriciteit en
warmte

Na het slaan van de eerste paal voor de nieuwe installatie in november 2017 is er geen enkele update te
vinden over de installatie van Bio Energy Netherlands B.V. Het is dus twijfelachtig of deze voltooid gaat
worden (Bio Energy Netherlands, 2019).

28-11-2019
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2. op basis van output
De bollen geven op basis van de grootte het vermogen weer.

Figuur 4.8 Biomassa installaties reeds gerealiseerd

28-11-2019
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De bollen geven op basis van de grootte het vermogen weer.

Figuur 4.9 Biomassa installaties nog te realiseren

28-11-2019
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De bollen geven op basis van de grootte het vermogen weer.

Figuur 4.10 Biomassa installaties die nu al gerealiseerd zijn én nog te realiseren
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A5

Bijlage 5: clusters van bio-energie-installaties in de MRA

Cluster Almere

Figuur 5.1 Installaties in cluster Almere
Nr

Naam biomassa
installatie

Categorie
biomassa

Type
biomassa

Volume input
Output
(ton/jaar)

12

Groen Gas Almere B.V.

Mest &
landbouw

Mest en costroom

38.893

14

Bio-Energie Almere
B.V.

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
35.040
dunningshout

Elektriciteit en
14,6
warmte

20

Torrefactie Almere

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
25.000
dunningshout
25.000
A/B hout

Warmte

35

Groen Gas Almere B.V.

Mest &
landbouw

Mest en costroom

Elektriciteit en
0,7
warmte

4.375

Gas

Vermogen
(MW)
4,6

Niet bekend

Grijs gemarkeerd betekent dat deze nog niet gerealiseerd is.
Opmerkingen:
• Groen Gas Almere: biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas dat in het aardgasnet wordt
toegevoegd.
• Over Bio-Energie Almere B.V. is geen informatie te vinden.
28-11-2019
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Cluster Lelystad

Figuur 5.2: installaties in cluster Lelystad
Nr

Naam biomassa
installatie

Categorie
biomassa

Type
biomassa

Volume
input
(ton/jaar)

Output

Vermogen
(MW)

18

Primco BMC Lelystad
B.V.

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

25.922

Warmte

11,6

25

Orgaworld B.V.
(Biocel)

Afval

GFT
VGI

20.797
2.266

Elektriciteit en
1,9
warmte

30

N.V. NUON Energy

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

12.224

Elektriciteit en
30
warmte

34

McCain Foods Holland
Industrie
B.V.

VGI

5.259

Elektriciteit en
0,8
warmte

42

Anoniem

Mest &
landbouw

Mest en costroom

1.290

Elektriciteit en
0,5
warmte

43

N.V. Sportbedrijf
Lelystad

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

1.222

Warmte

0,5

44

Stichting Wageningen
Research

Mest &
landbouw

Mest en costroom

1.013

Elektriciteit

0,1

Grijs gemarkeerd betekent dat deze nog niet gerealiseerd is.
Opmerkingen:
• Primco BMC en NUON Energy leveren allebei al warmte aan het warmtenet. Zij zijn beide van NUON.

28-11-2019
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•
•
•

De biomassa installatie van het sportbedrijf Lelystad wordt gebruikt om het sportcomplex (zwembad,
sporthal en tennisbalen) te verwarmen.
Biocel maakt van het biogas uit vergisting elektra en warmte. De elektra wordt aan het net geleverd,
de warmte wordt voor het eigen proces gebruikt.
De installatie van Stichting Wageningen Research is voor onderzoeksdoeleinden en is geen
commerciële energielevering.

Cluster Amsterdam
Zie cluster Amsterdam haven

Figuur 5.3 Installaties in cluster Amsterdam
Nr

Naam biomassa
installatie

Categorie
biomassa

Type
biomassa

Volume
input
(ton/jaar)

Output

Vermogen
(MW)

2

Vattenfall Diemen

Pellets

Pellets

120.000

Warmte

120

24

Bio Energy
Netherlands B.V.
(vergassing)

Afval

B-hout

20.800

Warmte

5,2

26

Bio Energy
Netherlands B.V.
(vergassing)

Afval

B-hout

19.200

Elektriciteit en
4,8
warmte
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45

Eteck Energie
Techniek B.V.

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

471

Elektriciteit en
45
warmte

59

RWZI Amstelveen

Slib

Rioolslib

2.192

Gas

Niet bekend

73

RWZI Weesp

Slib

Rioolslib

539

Gas

Niet bekend

Grijs gemarkeerd betekent dat deze nog niet gerealiseerd is.
Opmerkingen:
• De geplande installatie van Vattenfall gaat warmte aan het warmtenet te leveren.
• Eteck gaat ook leveren aan het warmtenet
• Bio Energy Netherlands B.V. verwerkt het (syn)gas dat door vergassing is ontstaan tot elektriciteit en
warmte. Deze kan via het (elektriciteits- of warmte)net aan huishoudens of bedrijven geleverd worden.
Cluster Amsterdam haven

Figuur 5.4 Installaties in cluster Amsterdam haven
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Volume
input
(ton/jaar)

Nr

Naam biomassa
installatie

Categorie
biomassa

Type
biomassa

3

AEB BEC

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

118.860

Elektriciteit en
39,6
warmte

7

Orgaworld Greenmills
Amsterdam

Industrie

VGI
AWZI slib

67.700
Niet bekend

Elektriciteit en
11
warmte

8

Orgaworld WKK II B.V. Industrie

VGI

48.671

Elektriciteit

19

AEB AEC

Afval

Organische
fractie
restafval

25.200

Elektriciteit en
Niet bekend
warmte

22

Bio Energy
Netherlands B.V.

Beheer &
onderhoud

Snoei- en
dunningshout

21.244

Elektriciteit en
10,6
warmte

27

Orgaworld WKK III
B.V.

Industrie

VGI

16.941

Elektriciteit

33

Argent Energy
Netherlands Holding
B.V.

Industrie

Dierlijk vet

6.167

Elektriciteit en
9,6
warmte

48

Aeb Exploitatie B.V.

Afval

restafval

53

RWZI Amsterdam
West

Slib

Rioolslib

14.730

Output

Vermogen
(MW)

4,3

2

Warmte

155,2

Gas

Niet bekend

Grijs gemarkeerd betekent dat deze nog niet gerealiseerd is.
• Alle installaties zijn dicht genoeg in de buurt van het warmtenet om daar aan te kunnen leveren
• De AEB BEC gaat aan het warmtenet Amsterdam leveren via Westpoort Warmte.
• Bio Energy Netherlands B.V. gaat de opgewekte warmte en elektriciteit uit het (syn)gas leveren aan
AEB die aangesloten is aan het warmtenet.
• Orgaworld levert warmte aan het lokale warmtenet en het regionale elektriciteitsnet. De warmte wordt
ook gebruikt voor eigen processen.
Opmerkingen over de installaties buiten deze drie clusters m.b.t. warmtelevering:
• De vergistingsinstallatie van de Meerlanden ligt niet in de buurt van een warmtenet, en de warmte
wordt vooral gebruikt voor de eigen processen.
• Biogas dat bij rioolwaterzuiveringsinstallaties vrijkomt door vergisting wordt vaak door een WKK
(warmtekrachtkoppeling) omgezet in warmte en elektriciteit. De elektriciteit wordt deel voor eigen
processen gebruikt, en grotendeels geleverd aan het net. De warmte wordt voornamelijk voor de
eigen processen gebruikt (verwarmen van de slibgisting), indien sprake is van restwarmte wordt deze
in de regio aangeboden. Een andere optie waar RWZI’s gebruik van maken is het opwerken van
biogas tot groen gas (vervang aardgas), zoals bijvoorbeeld de rwzi Beverwijk.
• BEI de nieuwe Liede moet warmte gaan leveren aan een nog aan te leggen warmtenet.
• BIO Forte gaat warmte leveren aan het warmtenet Zaanstad.
• BeGreen levert in Hilversum warmte aan het kantorenpark Arenapark.
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A6

Bijlage 6: gebruik biomassa per gemeente

Deze grafieken zijn exclusief de biomassa die gebruikt wordt in particuliere en klein zakelijke installaties
en RWZI’s.
Het valt op dat de grootste groei zit in
Biomassa voor verbranding (ton)
de gemeentes Amsterdam, Diemen en
Almere. Verder gebruik de huidige
200.000
installatie van HVC in Alkmaar al een
180.000
grote hoeveelheid biomassa (afvalhout
160.000
van huishoudens) voor verbranding. De
140.000
BioWarmteCentrale in Purmerend
120.000
gebruikt ook een grote hoeveelheid
100.000
biomassa (snoei- en dunningshout)
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Gerealiseerd

Gepland

Figuur 6.1 Volume biomassa (ton) dat gebruikt wordt en zal worden door verbrandingsinstallaties.
De volumes van torrefactie en vergassing zijn ook meegenomen in deze grafiek.

Biomassa voor vergisting (ton)
160.000
140.000

Het valt op dat er bijna geen nieuwe
biomassa gevraagd wordt voor
vergisting. Alleen in Almere en Lelystad
komen er nieuwe installaties (mest
covergisiting).

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Gerealiseerd

Gepland

Figuur 6.2 Volume biomassa (ton) dat gebruikt wordt en zal worden door vergistingsinstallaties
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A7

Bijlage 7: overzicht van beschikbare en gebruikte biomassa
Beschikbare biomassa (ton)

Gebruik biomassa door bio-installaties (ton)
Gebruik huidige bio-installaties

Gebruik geplande bio-installaties

Huidige
Potentiële
Verbran
Vergisting
beschikbaarheid(1) biomassa (2) ding

Composteri
Totaal
ng

GFT huishoudens

122.000

369.697

237.782

GFT en swill bedrijven

107.580

326.000

A/B hout

298.600

298.600

Schoon resthout uit
industrie

20.000

20.000

VGI reststromen

1.045.297

1.050.988

6.168

Houtige biomassa

18.663

18.663

145.702

Gras

67.650

81.600

Landbouw

Mest (4)

1.234.667

1.453.333

Overig

Houtpellets

Afval

Beheer &
onderhoud

Vergisting

Overig
(3)

170.000

370.183

170.000

150.331

23.944

25.200
2.914.457

3.618.881

60.605

347.069 367.281

65.000

150.331

7.698

145.702

225.080

23.944

25.000

3.399

127.491

213.296

365.273

1.079.624

2.266
352.779

5.66

90.000

(1) de hoeveelheid beschikbare biomassa in de MRA is overgenomen uit het rapport van Partner for Innovation (Partners for Innovation, 2018)
(2) de potentiele hoeveelheid biomassa in de MRA is overgenomen uit het rapport van Partner for Innovation (Partners for Innovation, 2018)
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Totaal

370.183

120.000

Overige stromen
Totaal

132.401

Verbrandin
g

Totaal gebruik

55

65.000

235.000

7.698

164.197

250.080

395.782

3.399

27.344

120.000

120.000

2.266

215.562

448.445

1.528.068
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(3) Torrefactie, vergassing
(4) Aangenomen is dat 60% van de input van de mestvergistingsinstallaties mest is. De overige 40% is co-stroom.
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