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Brief aan leden SER-commissie Duurzame Ontwikkeling 

Bunnik, 5 juni 2020 

Betreft: Adviesaanvraag bij de SER over een duurzaamheidskader voor biomassa. 

Geachte heer Van der Vooren, 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft enkele belangrijke conclusies getrokken in het 

rapport Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa (2020). PBL maakt 

heel duidelijk dat het behalen van de klimaatdoelstellingen zonder inzet van biomassa niet lukt. 

Verder wijst het Planbureau erop dat er vele soorten biomassa zijn met vele toepassingen. Het 

PBL-rapport doet zeer zinnige aanbevelingen voor een gebalanceerde aanpak van 

biomassaproductie, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Uiteindelijk speelt ook factor tijd mee. 

De biomassa die nu voor duurzame biobrandstoffen voor inzet in transport georganiseerd wordt, 

staat straks ook klaar voor de vergroening van chemie. Dat sluit heel goed aan bij de brief van 

Minister Wiebes over de verduurzaming van de basisindustrie1. 

Nederland kan met het ontwikkelen van toekomstperspectieven voor alternatieve petrochemie en 

het daarbij vervangen van fossiele grondstoffen bijdragen aan oplossingen voor ecologische 

vraagstukken en de eigen economie dienen. Met betrekking tot brandstoffen is van belang dat 

Nederland meer dan andere landen een positie te verliezen heeft: het in Nederland tanken van 

internationaal vliegverkeer en scheepvaart komt neer op een veelvoud van de CO2 uitstoot en 

omzet van het wegverkeer. In de vergroening van de chemie, die goeddeels voor de exportmarkt 

werkt, liggen zowel het behoud van huidige banen als de groei van toekomstige banen. Voor deze 

noodzakelijke vergroening van fossiele brandstoffen en chemie is stimulerend beleid nodig. 

Processen op basis van groene grondstoffen concurreren met goedkope fossiele bronnen. Er is 

grote innovatiekracht nodig om processen die geoptimaliseerd zijn op fossiele koolstof te 

vervangen door processen op basis van groene koolstof.  

Kennis- en Innovatieplatform Duurzame Biobrandstoffen (PDB) en Circular Biobased Delta voor 

hernieuwbare chemie zijn beide spelers voor wie duurzaamheid het cruciale uitgangspunt is. We 

hebben veel kennis van de huidige praktijk en innovatiemogelijkheden, die evident relevant zijn bij 

het op te stellen biomassa duurzaamheidskader. Om de sector te ondersteunen in de ontwikkeling 

van een circulaire biobased economie zouden we u graag enkele punten meegeven ter 

overweging bij uw advies over een duurzaamheidskader biomassa. 

Ons uitgangspunt daarbij is dat dit kader voldoende ruimte biedt voor innovaties en investeerders 

vertrouwen geeft. Alleen zo kan het helpen bij het ontwikkelen en uitbouw van de noodzakelijke 

duurzame biomassa grondstofketens voor de bio-raffinage en verdere verwerking die Nederland 

nodig heeft ter vervanging van fossiel in deze sector. De grote opgave voor deze sector ligt in het 

blijvend beschikbaar maken van duurzame biomassa voor chemie en brandstoffen. Met stabiel 

beleid dat investeringsvertrouwen vergroot. 

We zijn graag bereid om het perspectief van de sector nader toe te lichten. 

In afwachting van uw rapport verblijven wij, 

Hoogachtend,  

 

 

Prof. John Grin, onafhankelijk voorzitter Platform Duurzame Biobrandstoffen  

Willem Sederel, Chairman of the Board Circular Biobased Delta  

 

1 Kamerbrief Min EZK (15 mei 2020), ‘Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan 

ons.’ 
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