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Platform Bio-Energie

Visie Rol Bio-energie sector in de
Biobased Economy
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• Huidig en toekomstig biomassagebruik
• Wat is biobased economy?
• Positie van de bio-energiesector binnen

Biobased Economy
• PBE-visie op de rol van de bio-energie

sector in de Biobased Economy
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Biomassavraag voor verschillende bioenergietoepassingen en chemie toepassingen
onder vier contrasterende scenario’s in 2020 en 2030 (Elbersen et al., 2010).
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Biobased Economy

Biobased Economy – een economie waarin bedrijven –
nationaal en internationaal – non-food toepassingen

(chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen,
elektriciteit en warmte) vervaardigen uit groene

grondstoffen oftewel biomassa (LNV, 2007)
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Biocascadering

Biocascadering – biomassabenutting volgens
afnemende waarde voor de samenleving, dus:

humane voeding – veevoer – chemicaliën/materialen
– transportbrandstoffen – elektriciteit – warmte
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Positie bio-energiesector in biobased
economy

Bioenergie als integraal stukje van de bioraffinagepuzzle.
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Positie bio-energiesector in biobased
economy

• De verwachting is dat de Biobased Economy in de
komende jaren een grote vlucht gaat nemen

• Componenten van biomassa met betere kwaliteit
zullen verschuiven naar produkten, en biomassa met
laagwaardiger kwaliteit naar energie

• Uiteindelijk: meervoudig efficiënt gebruik van
biomassa via biocascadering en in bioraffinage
concepten waarvan bio-energie steeds een integraal
onderdeel uitmaakt

• Bio-energie is een basisvoorwaarde voor een
integrale duurzame oplossing



8

PBE visie Biobased Economy
PBE onderschrijft de prioritering: biomassa inzetten voor
hoogwaardige producten zoals vervanging van fossiele
grondstoffen voor de productie van materialen en andere
producten met hoge toegevoegde waarde, en vervolgens de
reststromen inzetten voor bio-energie.

Het gaat uiteindelijk om optimale verwaarding van biomassa,
dat betekent niet per definitie energietoepassing achter in de rij.
Deze geeft onmisbare besparing op fossiel en reductie CO2.
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PBE visie Biobased Economy

PBE is voorstander van duurzaamheidseisen voor
biomassa, met een gelijk speelveld binnen (minimaal)
Europa. Niet alleen voor biomassa voor energie maar
ook voor andere non-food toepassingen, en niet
alleen voor bio-energie maar ook voor fossiele en
kernenergie.
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PBE visie Biobased Economy

De bioenergiesector vervult nu een belangrijke rol om
biomassa beschikbaar te maken en heeft veel
ervaring met het opzetten van duurzame
biomassaketens en certificeringssystemen waarmee
een leidende rol kan worden vervuld in de
ontwikkeling van nieuwe biomassaketens voor
Biobased Economy. Zonder bestaande logistieke
ketens zal het voor bepaalde nieuwe biobased-
produkten moeilijk zijn om tot wasdom te komen.
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PBE visie Biobased Economy

Een gezamenlijke inspanning door diverse sectoren
(agro, natuurbeheer, logistiek, papierindustrie,
chemie en energie), maar ook tussen diverse
organisaties (ondernemers, onderzoek, onderwijs,
overheid en maatschappelijke organisaties) is
noodzakelijk om de transitie naar een toekomstige
Biobased Economy tot een succes te maken.
Zonder bioenergie geen Biobased Economy.
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