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Hebt u recent met RVO.nl contact gehad over de voortgang? 

   Ja 

Met wie? Dhr. Erik van de Burgwal en mevr. Angela Laldjising 
(november, december 2020) 

1 Openbare samenvatting 
1.1 Aanleiding 
In de toonaangevende internationale beleidsarena is steun voor de inzet van duurzame 
biobrandstoffen voor transport groot. De internationale ‘Renewable Energy Agency’ (IRENA) en 
de International Energy Agency (IEA) zien duurzame biobrandstoffen, met op termijn e-fuels, en 
elektrisch rijden als complementaire klimaatopties voor de transitie in transport en mobiliteit2. 
Het zijn met name de duurzame biobrandstoffen die voorlopig de enige optie vormen voor 
substantieel terugdringen van fossiel in sectoren als luchtvaart, scheepvaart en het langeafstand-
wegvervoer. Rond 2030 zal hierin ook de inzet van groene elektriciteit fors zijn gegroeid zijn. 
IRENA geeft daarom aan dat wereldwijd gerichte actie en specifiek ondersteunend beleid nodig 
is om naast elektrificatie de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen te versnellen en de 
grondstofketens te ontwikkelen. Het IPCC (december 2018) stelt vast dat zonder inzet 
bioenergie het de wereld niet gaat lukken om onder de 1.5°C te blijven. Het benodigde volume 
aan bioenergie, zoals biobrandstoffen, wordt groter naarmate het landen niet of minder lukt om 
het gebruik van fossiel te verminderen. Voor transport is het vergoten van efficiency, minder 
mobiliteit en meer OV en elektrificatie noodzakelijk en verder moet in de ingezette 
energiedragers het aandeel fossiel zo snel mogelijk beperkt worden. De boodschap van het 
IPCC is dat de wereld in minder dan 15 jaar net-zero CO2-emissies moet zien te bereiken. Dat 
betekent dat praktisch alle landen hun ambities aanmerkelijk moeten verhogen. 

1.2 Doel van het project 
Binnen deze urgente context heeft Platform Duurzame Biobrandstoffen als missie vraag naar en 
aanbod van duurzame biobrandstoffen te versnellen die per direct de CO2-uitstoot in vervoer 
verlagen. Het Platform functioneert als een onafhankelijk kennis- en innovatiecluster. Het 
informeert markt en beleid over inzet van duurzame biobrandstoffen met als doel versnelling en 
schaalvergroting productie en inzet van vloeibare of gasvormige duurzame biobrandstoffen in 
Nederland. 

De productie van duurzame biobrandstoffen zal vooral in bioraffinaderijen plaatsvinden, met 
productie van zowel producten en componenten voor de chemische sector als biobrandstoffen 

 
1 Per 1 januari 2021 heeft het Platform een nieuw adres. Zie in de footer hieronder het nieuwe adres. 
2 IRENA April 2019 p.46 en IEA (Renewable 2018) p. 5. 
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voor de transportsector. Deze biobrandstoffen-chemie nexus is een belangrijke bouwsteen voor 
de economische positie van Nederland in een biobased en circulaire context. 

1.3 Gerealiseerde resultaten 
• Positieve haalbaarheid van een systeem van ‘Clean Fuel Contracts’ als sectorinitiatief 
• Oprichting zeevaarttafel voor het stimuleren en aanjagen productie van en vraag naar 

hernieuwbare brandstoffen voor zeevaart 
• Kennis- en inzichten over hoe hernieuwbare brandstoffen een kosteneffectief bij kunnen 

dragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit en in de transitie naar groene chemie.  
• Inzicht in verbeteren transparantie over de gehele keten van duurzame biobrandstoffen 

1.4 Externe ontwikkelingen 
Het Platform houdt er rekening mee dat de binnenkort vast te stellen doelen voor de 
Jaarverplichting energie vervoer weer ter discussie worden gesteld omdat geredeneerd vanuit 
de nieuwe Klimaatopgave die de Europese Commissie heeft vastgesteld (-55% i.p.v. -40% in 
2030) een hogere ambitie voor de inzet van hernieuwbare energie in transport nodig zal zijn. 

1.5 Vooruitblik 
Naar verwachting zullen Europese beleidsontwikkelingen(gegeven de ophoging van de 
klimaatopgave naar -55% lagere klimaatimpact in 2030) aandacht vragen voor het vertalen van 
de consequenties hiervan voor de sector in Nederland: 

• Uitwerkingen van RED 2:  

• Aantonen vang- en dekgewassen 
• Aantonen inzet verlaten landbouwgronden 
• Aantonen low ILUC3 prestatie van biobrandstoffen geproduceerd van high-ILUC risk 

grondstoffen 
• Gedelegeerde Handelingen en Uitvoeringsregelingen m.b.t. Renewable Fuels of Non 

Biological Origin (RFNBO’s, ook wel e-fuels genoemd), Recycled Carbon Fuels (RCF’s), 
vrijwillige certificeringssystemen en massabalans; 

• Mogelijke uitbreiding van de lijst grondstoffen in Bijlage IX-A in de RED2 
(EC/2018/2001) 

• Revisie RED 2 
• Mogelijke uitbreiding EU-ETS met wegvervoer (en gebowude omgeving) 
• Richtlijn Belasting op Energie (ETD) 
• Refuel EU Aviation (mandaat) en FuelEU Maritime initiative (zeevaart) 
• Taxonomy Rules 
• Circulaire economie 
• Aanpassing uitstootnormen voor personenauto’s en licht vrachtvervoer 
• Aanpassing Richtlijn infrastructuur alternatieve brandstoffen 
• Aanpassing Emission Sharing Regulation 

2 Werkpakketten 
WP 1 Basisactiviteiten voor het Bureau Platform Duurzame 
Biobrandstoffen in 2020 
In 2020 zijn de volgende activiteiten ondernomen als onderdeel van het werkpakket 
“Basisactiviteiten van het Bureau Platform Duurzame biobrandstoffen 

Kennissessies 
1. Workshop Navigant studie voor Ministerie IenW; 

 
3 ILUC staat voor Indirect Land Use Change  
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2. Workshop RED 2 voor Dummies in samenwerking met RVO en de Nederlandse 
Emissieautoriteit (NEa); 

3. Kennissessie waterstof gekoppeld aan motorontwikkelingen, in samenwerking met H2-
platform en TU Eindhoven; 

4. Werkgroep RED 2 bijeenkomsten over Wet implementatie afspraken Klimaatakkoord en 
RED 2 implementatie in Jaarverplichting; 

5. Kennissessie voor de COVA; 
6. Werksessies met het kennisconsortium TNO, WUR en TU-Eindhoven; 
7. Kennissessie voor InvestNL; 
8. Kennissessie Opschalen groengas; 
9. Kennissessie voor energiecommissaris Ruud Koornstra; 
10. Kennissessie vertegenwoordigers Gelders energieakkoord; 
11. Publieksseminar vanuit Pakhuis de Zwijger 
12. Werksessie mogelijke uitbreiding EU-ETS voor vervoer (15 december). 

Activiteiten 
1. Gesprek Platformvoorzitter en bureau met GroenLinks woordvoerder mobiliteit. 
2. Analyse en reactie in consultatie aanpassing wet millieubeheer voor nationale 

implementatie RED; 
3. Deelname aan Routekaart Cascadering o.l.v. RVO; 
4. Deelname aan het PBL Joint Fact Finding proces duurzaamheid biomassa; 
5. Bijdragen aan ontwikkelen van klimaatlabel binnenvaart; 
6. Reactie consultatie SDE++; 
7. Deelname Brandstoffentafel IenW; 
8. Leveren feedback op Factsheets TNO/RWS; 
9. Leveren feedback op Routeradar documenten TNO/RWS; 
10. Diverse contacten Ministerie I en W, RVO, PBL en NEa; 
11. Projectleiding haalbaarheidsstudie Clean Fuel Contracts; 
12. Deelname in advisory board Europese H2020 project AdvanceFuel; 

Verenigingsactiviteiten 
1. Website en ontwikkeling van infotheek 
2. Informatie uitbreiding op het onderwerp van E10 op DrivenbyNature 
3. 8 nieuwsbrieven 
4. X-aantal tweets 
5. 4 bestuursvergaderingen 
6. 2 ALV’s 
7. Individuele gesprekken met aantal leden 
8. Subsidieverantwoording 
9. Leden- en financiële administratie 
10. Representatie / aanspreekpunt 

Presentaties  
Een selectie van de presentaties die het Platform heeft verzorgd: 

1. Presentatie in Plenair programma Fuels of Future, Berlijn, Duitsland (januari) 
2. Presentatie op EU/India Advanced Biofuels conferentie, Delhi, India (maart) 
3. Presentatie op (online) Advanced Biofuels Conference, Stockholm, Zweden (September) 
4. Presentatie op (online) Tue Eindhoven Energy Days (november) 

WP 2 Organisatie achter de publiekscampagne DrivenbyNature 
Gezien de vele beleidsontwikkelingen, mede ook op Europees niveau die een groot effect 
hebben op de ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen en mede door COVID-19 wat de 
inhoudelijke voorbereidingen van sessies die online plaatsvinden, een stuk intensiever heeft 
gemaakt, is de afweging gemaakt, om een aanvraag te doen voor verlenging van de 
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werkzaamheden van het Platform in plaats van het tot uitvoering van dit werkpakket. Met deze 
wijziging heeft RVO ingestemd.4 

WP 3 Management Clean Fuel Contract programma 
1. Begeleiding studie in opdracht van Platform aan SQ Consult over verbeteren transparantie 

in de keten en afsluitende eindpresentatie; 
2. Haalbaarheidsstudie Clean Fuel Contracts in opdracht van consortium, projectadministratie, 

communicatie en begeleiding bij Platform. De studie is namens en met het consortium 
uitgevoerd door twee externe consultants.  
De uitvoering van het Clean Fuel Contracts haalbaarheidsproject heeft subsidie ontvangen 
uit het DKTI-Transport programma (DKTI519023). De projectkosten van het Platform 
betroffen uitsluitend ‘kosten derden’. De begeleidingsuren die het platform besteedde aan 
het begeleiden van het Clean Fuel Contract project vielen onder de onderhavige DKTI-
Transport Subsidie (DKTI219003) en niet onder de kosten van het haalbaarheidsproject. 

WP 4 Programma hernieuwbare energiedragers scheepvaart 
1. Werksessie over het rapport van PBL over beschikbaarheid van biomassa in samenwerking 

met Circular Biobased Delta 
2. Twee stakeholderbijeenkomsten in samenwerking met ministerie IenW over de toekomst 

van de opt-in regeling voor inboeken hernieuwbare brandstoffen voor zeevaart. 
3. Oprichting Zeevaarttafel; 
4. Deelname consortium NWO Clean Shipping programma; 
5. Vier workshops samen met het Europese industrie network: ART Fuels Forum/ Dutch 

Platform Sustainable Biofuels series of workshop for renewable fuels in maritime sector; 
6. Afstudeerstudie TUDelft met aankomende publicatie voor grondstoffen voor de meest 

voorkomende en verwachte marine biofuels die al in de periode tot 2030 kunnen 
opschalen; 

7. Verkenning zomerschool-programma hernieuwbare energie zeevaartsector met TU Delft, 
TU Eindhoven, TU Twente, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit samen met TKI 
BBE. 

WP 5 Programma duurzame biomassamobilisatie 
1. Ontwikkelen Platformreactie SER Duurzaamheidskader; 
2. Ontwikkelen gezamenlijke reactie biobased sectorpartijen op SER Duurzaamheidskader. 
3. Voorbereiding BioMob #2 die we omwille van het concept in een fysieke workshop willen 

laten plaatsvinden 
4. Kennisontwikkeling zoals analyseren van enkele belangrijke studieresultaten van Europese 

kennisconsortia  

Werkpakket 6: Projectcoördinatie 
• Subsidieverantwoording ook voor de DKTI-aanvraag namens het Clean Fuel Haalbaarheid 

consortium 
• Ledenadministratie 
• Financiële administratie 
• Opstellen Begroting- en jaarrekening 

 
4 Op 23 november 2020 heeft het Platform een brief gestuurd naar Dhr. Van de Burgwal van RVO) met het 
verzoek tot wijziging. In een mail heeft dhr. Van de Burgwal om verdere informatie en argumentatie. Op 26 
november 2020 heef thet Platform per mail de aanvullende informatie naar dhr. Van de Burgwal gestuurd. 
Op 8 december 2020 heeft mevr. Laldjisingper mail  verzocht om een aangepaste begroting. De 
aangepaste begroting is per mail op 8 december toegestuurd  Per brief van 11 december 2020 heeft RVO 
vervolgens akkoord gegevens op het wijzigingsverzoek. 



 5 

3 Resultaten 
In het projectplan is aangegeven dat het Platform eraan werkt om voor 2020 de volgende 
resultaten neer te zetten. Per punt lichten we toe wat er in 2020 is gebeurd 

1. Kennisverspreiding en ontwikkelen van informatie voor beleid en markt 

De overgang naar online kennissessies heeft het Platform snel ingezet en daarmee is 
grotendeels het beoogde programma in uitvoering gebracht ondanks de lock-down 
maatregelen. 

2. Vergroten transparantie/zichtbaar maken van de CO2-reductie 

Het door het Platform uitgezette studieproject “Accesibility and traceability in biofuels 
supply-chains” heeft ertoe geleid dat de sector inzicht heeft gekregen in de sterke punten 
van certificering van de biogrondstofketens en ook meer zicht op mogelijk zwakke punten.5 
Voor een deel zullen deze geadresseerd worden met de ontwikkeling van een Europese 
database voor het inboeken van hernieuwbare brandstoffen. Ook het Nederlandse 
ministerie heeft voorstellen gedaan voor het versterken van publiek toezicht op de 
biogrondstofketens. Voor een ander deel zijn er mogelijkheden voor partijen in de sector 
om zelf de informatiepositie te verbeteren. Ook is een actiepunt om de transparantie voor 
eindgebruiker in de markt te verhogen, dit wordt geadresseerd in het ontwikkelen van het 
Clean Fuel Contract-concept, zie werkpakket 3. In samenwerking met RVO krijgt deze 
ontwikkeling naar verwachting opvolging in een demonstratieproject in de periode 2021-
2022. 

3. Intensiveren relatie onderwijs en sector 

Het Platform investeert in de Learning Community Hernieuwbare Brandstoffen met 
ondersteuning uit Topsector Energie en TKI BBE. Dit netwerk richt zich in eerste instantie 
op HBO-opleidingen. 

Ook verkent het Platform in samenwerking met TKI BBE de mogelijkheden voor het 
agenderen van hernieuwbare energie voor de zeevaartsector met de drie technische 
universiteiten en Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit. Het belang van het 
onderwerp wordt door Universiteiten erkend, echter door COVID is de werkdruk bij 
universiteiten momenteel zo hoog dat de verdere uitwerking vooralsnog on hold is gezet. 
Het is van elementair belang dat een zomerschool-programma getrokken wordt vanuit 
universitaire docenten en professoren. 

Het Platform heeft verder in 2020 met TNO, WUR, TUe een kennisconsortium opgericht. De 
bedoeling is om gezamenlijk te werken aan een Biorefinery-strategie voor Nederland. 

4. Zoeken naar en creëren van mogelijkheden om een (inter-)nationaal programma 
hernieuwbare brandstoffen/energiedragers voor scheepvaart te ontwikkelen 

Het Platform heeft in 2020 nauw samengewerkt met het Europese industrienetwerk 
Alternative and Renewable Transport (ART) Fuels Forum6. Dat heeft geleid tot vier 
workshops op het onderwerp hernieuwbare brandstoffen / energiedragers voor zeevaart, 
samen met Europese partijen en de Europese Commissie. 

In 2020 is verder op initiatief van het Platform de Zeevaarttafel opgericht. De Zeevaarttafel 
voor hernieuwbare brandstoffen in de internationale zeevaartsector is bedoeld als 
stakeholderoverleg dat input levert aan het Minsiterie van IenW voor een te ontwikkelen 
visie op inzet hernieuwbare energie in zeevaart. 

Ook ondersteunt het Platform het NWO-programma Clean Shipping Fuels. 

Ten slotte, heeft het Platform met TU Delft een studieproject opgezet het snijvlak 
brandstoffenroutes en biogrondstoffen. 

 
5 Et rapport is te vinden via: https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/infotheek-item/accessibility-and-
traceability-in-sustainable-biofuel-supply-chains/ 
6 www.artfuelsforum.eu 



 6 

5. Uitwisselen van kennis en deskundigheid bevorderen voor duurzame 
biomassamobilisatie voor de bio-economie 

Dit onderwerp is intensief aan de orde geweest in het Joint Fact Finding traject 
biomassabeschikbaarheid geleid door PBL. Het Platform heeft hieraan bijgedragen. 

Samen met Circular Biobased Delta heeft het Platform een zienswijze ontwikkeld en 
neergelegd bij het team dat het SER-advies over een duurzxaamheidskader voor inzet 
biomassa heeft ontwikkeld. 

Ook is het rapport grondig geanalyseerd en besproken met platformleden. 

Er is met leden een platformzienswijze ontwikkeld ten behoeve van de kabinetsreactie. 

Verder hebben voorbereiding voor de BioMob #2 voor een deel plaatsgevonden, zoals 
kennisopbouw in het studentenproject in samenwerking met TU Delft, maar omwille van 
een goede werking van de beoogde expertsessie levert een fysieke workshop beter 
resultaat op. (Hoewel de huidige prognoses op de ontwikkelingen rondom COVID-19 toch 
mogelijk gaan leiden tot een online concept). 

4 Mijlpalen 
Mijlpalen zijn lastig te definiëren in de context van een innovatie- en kenniscentrum. We hebben 
een reeks van succesvolle en goed bezochte kennissessies georganiseerd, we hebben een 
goede structuur van overleg en ontmoeting met leden. Het Platform heef een goed 
functionerend bestuur onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Twee mijlpalen zijn 
gerealiseerd op twee belangrijke aandachtspunten voor het Platform: het verder verbeteren van 
de transparantie in de duurzame biobrandstofketens en de voor Nederland zeer belangrijke 
ontwikkeling van opties voor zeevaart. 

Clean Fuel Contracts  
Desalniettemin hebben we in 2020 belangrijke stappen gezet in het uitwerken van een concept 
voor volgen hernieuwbare brandstoffen naar eindgebuikers op de markt met de 
haalbaarheidsstudie naar een systeem van Clean Fuel Contracts. 

Kennis over de werking van het systeem van hernieuwbare brandstoffen en de 
duurzaamheidscertificering van de brandstoffen, gekoppeld aan inzicht in de markt is de 
essentiële mix.  

Het garanderen van een onafhankelijke positie, en het ontwikkelen van initiatief vanuit de sector 
zijn belangrijke organisatorische aspecten. Inmiddels is er overigens ook een duidelijk belang 
vanuit de overheid aan toegevoegd, dat dat perspectief was tijdens de looptijd van de 
haalbaarheidsstudie nog niet gearticuleerd aan de kant van de overheid. 

Oprichting zeevaarttafel 
Vanuit de stakeholderoverleggen tussen de sector met het ministerie van IenW heeft het 
platform in 2020 het initiatief genomen tot het oprichten van een Zeevaarttafel. Deze 
bijeenkomst staan open voor partijen in de sector. Het doel is om een visie en strategie voor 
inzet hernieuwbare energie voor zeevaart te ontwikkelen met de daarbij behorende investeren 
in opschalen productiecapaciteit.  

5 Risico's 
In het projectplan zijn de volgende risico’s geïdentificeerd: 

• Geen additionele financieringsbronnen kunnen vinden voor het uitzetten van opdrachten, 
onderzoek voor kennisopbouw en inwinnen van advies. 

Risico hierop is door een toekenning van additionele middelen kleiner geworden en 
anderzijds te beheersen. 
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De additionele middelen vanuit de DKTI-regeling voor een consortium die de 
Haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd naar de Clean Fuel Contracts met inzet van externe 
consultants heeft in grote mate bijgedragen aan het ontwikkelen van dit project. 

Tegelijkertijd moet de belangrijke ontwikkeling van werkpakket 5 voor een duurzame 
robuuste biogrondstoffenstrategie het stellen zonder additionele middelen. Daarmee drukt 
de voorbereiding op de uren van het platformbureau. En daarmee zal deze activiteit 
weliswaar doorgaan, maar met een aangepast ambitieniveau. 

• Weinig interesse in de markt, zowel bij producenten als bij eindgebruikers en bij belangrijke 
samenwerkingspartijen 

De markt voor hernieuwbare brandstoffen wordt in grote mate gecreëerd door de 
Jaarverplichting 2022-2030. 

Voor het zeevaartsegment is de voortzetting van de opt-in van groot belang. Er is veel 
interesse voor het ontwikkelen van een eigen mandaat voor de zeevaartsector. Risico is 
gebrek aan continuïteit voor de ketens die aan zeevaart leveren. 

• Het uitblijven van langdurig ondersteunend beleid en stimulerende wet- en regelgeving. 

Het Platform adviseert Nederland om te werken aan een nationale strategie voor 
bioraffinage. Hernieuwbare brandstoffen is groene chemie. Mandaten voor hernieuwbare 
brandstoffen productie zetten de conversie ook klaar voor groene chemie. Door vanuit 
deze connectie tussen het vergroenen van de brandstoffen en chemie beleid te maken, kan 
Nederland een kosteneffectieve strategie ontwikkelen voor de transitie in chemie. Daarmee 
wordt ook over 2030 heen perspectief gecreëerd voor investeringen.  

• Het opzeggen van leden en onvoldoende nieuwe leden kunnen aantrekken. 

De stand van zaken is dat het er inderdaad afmeldingen zijn ontvangen, opvallend genoeg 
vooral ook van partijen die juist in de groene chemie actief zijn. Overigens zijn er ook weer 
nieuwe partijen bijgekomen. 

Er zijn nieuwe risico’s naar voren gekomen met de herzieningen van de Europese regelgeving in 
het kader van de Europese Green Deal. In geval van hogere ambitie zal de sector inzet moeten 
opschalen. Invoeren van een emissiehandelssysteem in Europa voor wegtransport zou ook de 
ontwikkelingen voor hernieuwbare brandstoffen voor Nederland kunnen vertragen of verleggen 
naar inzet van ‘blauwe’ brandstoffen/energiedragers met technologieën zoals CCS. 

Een ander risico vormt het achterblijven van kennisopbouw en R&D op de ontwikkeling van e-
fuels. Dit zou andere landen, zoals Duitsland, in een voorsprongpositie kunnen brengen ten op 
zichten van de Nederlandse sector, ook met het ontwikkelen van de benodigde toegang tot 
hernieuwbare elektriciteit bronnen, bijvoorbeeld door projecten te ontwikkelen in landen in het 
Midden-Oosten. 

6 Belemmeringen 
Door het uitblijven van koolstofbeprijzing waarin fossiele koolstof duurder wordt aangeslagen in 
belasting dan koolstof van een hernieuwbare (of circulaire) oorsprong zijn fossiele brandstoffen 
en grondstoffen op dit moment goedkoper, omdat de maatschappelijke kosten niet worden 
meegenomen in de prijs. Regelgeving met verplichte doelen creëert de markt voor 
hernieuwbare brandstoffen.  

Het Platform ervaart als een belemmering het gebrek aan sturing op a), de snelheid van 
terugdringen klimaatimpact in vervoer en klimaatdoelen en op b) op kosteneffectiviteit voor de 
transitie naar duurzame mobiliteit en c) gebrek aan koppeling met de transitie naar groene 
chemie (hierboven genoemd bij risico’s). 

Inzet van hernieuwbare brandstoffen kan Nederland aan meer tonnen CO2-emissireductie 
helpen. Een scenario’s-analyse voor de transitie naar duurzame mobiliteit in Duitsland door 
DENA laat zien dat voor de samenleving de kosten van de transitie lager uitkomen met een twee 
sporen beleid op elektrificatie en inzet hernieuwbare brandstoffen (Naast andere maatregelen 
zoals vraagreductie, meer OV of modal shift). Een analyse op basis van kosteneffectiviteit en 
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TCO-vergelijking is dringend gewenst om de samenleving inzicht te geven in de kosten van 
opties. 

Het ‘hand op de kraan’-principe zoals afgesproken in het Klimaatakkoord kan leiden tot minder 
inzet van hernieuwbare brandstoffen maar niet tot meer omdat het volume voor hernieuwbare 
brandstoffen is gelimiteerd. Dat houdt in dat de introductie van hernieuwbare brandstoffen niet 
kan versnellen. Het Platform adviseert daarom om de inzet van fossiele energie in transport in 
absolute zin te limiteren (met een over de jaren afnemend plafond). En de vergroening van de 
brandstoffen als optie te stimuleren, zeker in geval de gewenste elektrificatie minder snel zou 
verlopen dan gehoopt.  

Het Platform heeft in kaart gebracht dat er meer en sneller reductie mogelijk is in de CO2-
emissieuitstoot van vervoer. Nederland kan daarvoor het huidige instrumentarium van de 
jaarverplichting inzetten en het toestaan van verhogen van blends in het bestaande 
voertuigenpark. Deze sturing vindt plaats naast de instrumenten die sturen naar elektrificatie van 
het wagenpark. Lock-in effecten zijn daarom niet aan de orde. 

7 Straatbeeld 
Niet van toepassing bij innovatiecluster-project. 

8 Kennis en verspreiding 
Geleerde lessen 

1. Het Platform levert de Nederlandse overheid belangrijk inzichten voor het voeren van een 
strategie voor een versnelling van reductie klimaatimpact in vervoer en voor een bijdrage 
aan een kosten-effectieve transitie naar duurzame mobiliteit. Verder leveren de mandaten 
voor hernieuwbare brandstoffen ook de conversiecapaciteit die nodig is voor de 
vergroening van de chemische industrie. Het levert Nederland voordelen op als vanuit dat 
gezichtspunt gestuurd wordt op de lange termijnontwikkelingen. 

2. In het studentenproject met TUDelft ontstond het belangrijke inzicht dat de toegang tot 
duurzame bio-feedstocks bepalend is voor ontwikkelingen in conversietechnieken. 
Nederland zal door een beperkt volume van nationaal beschikbaar te maken duurzame bio-
grondstoffen eerder aangewezen zijn op het ontwikkelen van internationale ketens. Het 
SER-advies voor een duurzaamheidskader voor bio-grondstoffen geeft hiervoor een 
belangrijk kader mee. Dit zal meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van 
bouwstenen voor mobilisatiestrategie van duurzame biogrondstoffen voor de Nederlandse 
context.  

3. Verbeteren van transparantie over de gehele biobrandstoffenketen geeft aanleiding voor 
het ontwikkelen van een systeem dat eindgebruikers meer inzicht geeft in hun CO2-
emissiereductieprestatie.  

4. De Zeevaarttafel levert een bijdragen aan condities voor regelgeving die inzet 
hernieuwbare brandstoffen aan zeevaart ondersteunen en stimuleren en inzichten voor het 
benodigde ondersteunde innovatie- en investeringsprogramma. 

Overzicht van publicaties en presentaties 
Een overzicht van de kennissessies en workshops kunt u vinden op de website. Deze zijn 
aangekondigd in de kleur bruin: https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/agenda/ 

Hierbij vindt u een overzicht van links naar de publicaties van het Platform in 2020: 

• Haalbaarheid Clean Fuel Contracts (2020) 
https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/infotheek-item/haalbaarheid-clean-fuel-
contracts/ 

• “Accessibility and traceability in sustainable biofuel supply chains” (2020), SQ Consult & 
Jinke van Dam Consulting: https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/infotheek-
item/accessibility-and-traceability-in-sustainable-biofuel-supply-chains/ 

• “Set a limit on fossil fuels in transport in the Netherlands”, 20 January 2020, 17th 
International conference Fuels of the Future, Berlin, Germany. Congrespresentatie: 
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https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/infotheek-item/fotf2020-set-a-limit-on-fossil-
fuels-in-transport-in-the-netherlands/ 

• “Stakeholders about deployment of renewable fuels for seagoing shipping”, een 
rapport van Navigant. Het platform heeft voor het ministerie van IenW een 
stakeholderproces georganiseerd. Zie. 
https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/versterken-nederlands-leiderschap-in-
hernieuwbare-brandstoffen-in-zeevaart-nodig/ 

• Eric van den Heuvel gaf in het radioprogramma De Techniek achter Biobrandstof van 
BNR Techniektour context over de intwikkeling van hernieuwbare brandstoffen in 
Nederland. Zie https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/de-bnr-techniektour-gaat-in-
op-de-techniek-achter-biobrandstof/ 

• Het Platform publiceerde een reactie op het PBL rapport naar Beschikbaarheid en 
toepassingsmogelijkheden voor duurzame biomassa. Zie 
https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/reactie-op-pbl-studie-naar-beschikbaarheid-
en-toepassingsmogelijkheden-duurzame-biomassa/ 

• Het platform reageerde met andere circulaire economie organisaties en vanuit het 
platformperspectief op het SER Advies Duurzaamheidskader biomassa. zie 
https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/reactie-ser-advies-biomassa-in-balans-van-
sector-bio-economie/ en https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/commentaar-
platform-op-ser-advies-biomassa-in-balans/ 

• Het Platform Duurzame Biobrandstoffen geeft in 10 punten commentaar 
op de Kabinetsreactie op het SER-advies duurzaamheidskader biogrondstoffen. Zie 
https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/analyse-kabinetsreactie-duurzaamheidskader-
biogrondstoffen-voor-hernieuwbare-brandstoffen/  

• Platform zet tijdens publiek lunchtalk Plan B(randstoffen) op de agenda. Zie 
https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/plan-brandstoffen-vergroenen-chemie-loopt-
via-groene-brandstoffen/ 

9 Begroting 
Op 23 november 2020 heeft het Platform in een brief verzocht om een verschuiving van de 
einddatum van het project en goedkeuring voor enkele wijzigingen in de inhoudelijke 
programmering van de activiteiten. Deze brief is in bezit van RVO, DKTI-programma. Na 
mailwisseling met RVO op 23 en 26 november en 8 december is verdere argumentatie voor de 
verschuiving van einddatum en wijzigingen in de inhoudelijke programmering aangegeven. 
Tevens is een aangepaste begroting ingediend.  

Per brief van 11 december 2020 heeft RVO de verschuiving van de einddatum, de inhoudelijke 
goedkeuring en de aangepaste begroting goedgekeurd (kenmerk brief: DKTI200BCY2QU  

Naast de goedgekeurde wijziging va de begroting, verlopen voor het overige de 
projectwerkzaamheden zoals vooraf bedacht. Er zijn geen problemen met aanbesteding, omdat 
de werkzaamheden van het dagelijkse bureau vooraf zijn afgesproken en daarbij conform 
begroting wordt gewerkt. Er worden wel kosten derden gemaakt, maar ook deze zijn conform 
de begroting. 
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10 Toestemming gegevensdeling 
Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat verzamelt informatie uit de DKTI-projectrapportages in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de verzamelde info kunnen knelpunten in beleid 
en uitvoering worden geïdentificeerd en aangepakt. Communicatie over deze knelpunten vindt 
plaats in algemene zin en wordt niet specifiek gekoppeld aan uw project. 

(s.v.p. aanvinken/aanvullen wat van toepassing is) 

✔ Ik geef toestemming voor het gebruik van projectinformatie door Rijkswaterstaat uit deze en 
eerdere rapportages voor dit DKTI-project. 

O Ik geef alleen toestemming voor het gebruik van projectinformatie uit deze rapportage door 
Rijkswaterstaat.  

O Ik geef alleen toestemming voor het gebruik van projectinformatie door Rijkswaterstaat uit 
eerdere rapportages voor dit DKTI-project.  

O Ik geef geen toestemming, reden:  

Naam :   Eric van den Heuvel 

Organisatie: Platform Duurzame Biobrandstoffen 


