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Aan: 

Nederlandse vertegenwoordigers in de ENVI Commissie van het Europees 
Parlement 

 

Bunnik, 19 oktober 2017 

 

Betreft: Besluitvorming RED II in het Europees Parlement 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In het Europees Parlement gaat u de komende tijd stemmen over de voorstellen 
voor de nieuwe Richtlijn voor hernieuwbare energie (RED-II).  

Deze nieuwe Richtlijn zal in grote mate de wijze en mogelijkheden om de CO2-
uitstoot van de Nederlandse transportsector te reduceren gaan bepalen.  

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de CO2-uitstoot van transport op een 
verontrustende wijze blijft stijgen. Daarom moet de samenleving de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen dringend verkleinen. Daartoe moeten 
we maximaal inzetten op alle hernieuwbare alternatieven. En in deze transitie 
naar fossielvrij transport spelen duurzame biobrandstoffen een belangrijke rol. 

Het opzetten van nieuwe en geavanceerde biobrandstof-productiefaciliteiten 
vraagt om aanzienlijke investeringen. Bovendien is het noodzakelijk om 
gewenste grondstoffenstromen op duurzame wijze op gang te brengen. Het 
Platform wil daarom benadrukken dat er voldoende investeringszekerheid nodig 
is met stabiel beleid. 

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen vraagt  

• Steun voor het pakket van duurzaamheidscriteria zoals in het 
commissievoorstel is opgenomen.  

• Het Platform bepleit hogere doelstellingen voor hernieuwbare energie 
en het aandeel duurzame biobrandstoffen daarin. Het voorstel voor een 
aandeel van 27% hernieuwbare energie in 2030 is onvoldoende om het 
Akkoord van Parijs te halen. 

• Verhoog de doelstelling voor duurzame biobrandstoffen in transport naar 
tenminste 15%. 

• Het Platform dringt er tevens op aan om ook een impuls te geven aan de 
toepassing van biobrandstoffen in de Europese scheepvaartsector en 
eenzelfde stimuleringsinstrument als voor de inzet van biobrandstoffen in 
de luchtvaartsector te hanteren. 
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Het Platform is geen voorstander van amendementen die voor geavanceerde 
biobrandstoffen een indirecte uitstootfactor opleggen vanwege veronderstelde 
verplaatsingseffecten. Buiten het feit dat een wetenschappelijke fundering 
hiervoor ontbreekt, zal een dergelijke maatregel innovatie belemmeren alsmede 
de ‘learning curve’ ondermijnen die vele interessante grondstoffen en 
conversieroutes voor geavanceerde biobrandstoffen nog te doorlopen hebben.  

Voorstellen om grondstoffen van de lijst te kunnen halen tijdens de looptijd van 
RED II schaadt de investeringszekerheid. Deze grondstoffenlijst is ruim 3 jaar 
geleden door zowel Parlement als Raad vastgesteld op basis waarvan bedrijven 
hun investeringen hebben gepland. 

Duurzame biobrandstoffen vormen juíst voor Nederland een belangrijke 
‘enabler’ het grote petrochemische industriële complex om te bouwen naar een 
biobased grondstoffenbasis. De biobrandstoffensector creëert de mogelijkheid 
om een belangrijke impuls te geven aan werkgelegenheid in de groene 
economie. Bovendien stimuleert de vraag naar grondstoffen voor duurzame 
biomassa de innovatie in de Europese land- en bosbouw. 

Het Akkoord van Parijs verlangt het terugbrengen van fossiele brandstoffen wat 
de inzet van alle alternatieve opties vereist. Voor de transitie naar een groene 
economie is ambitieus beleid nodig. Wij vragen u daarom om de voorstellen van 
de RED II te ondersteunen en de ambities voor het aandeel hernieuwbare 
energie en de doelstellingen voor duurzame biobrandstoffen omhoog te 
schroeven. 

Indien gewenst kunt u altijd contact opnemen voor vragen of voor een nadere 
toelichting. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Eric van den Heuvel 

Directeur Platform Duurzame Biobrandstoffen 


