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Inleiding 
 
Hoe kan biomassa het beste bijdragen aan de verduurzaming van de economie? 
Omdat duurzame biomassa zowel nationaal als mondiaal in onvoldoende mate 
aanwezig zullen zijn in de toekomst, zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het doel 
is duidelijk: We willen zo optimaal en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de 
beschikbare hoeveelheid biomassa om zoveel mogelijk klimaatwinst te boeken en de 
economische waarde van biomassa te vergroten. Dat betekent dat er een goede 
balans moet worden gezocht tussen materiaal- en energietoepassingen. In deze 
notitie gaat het erom hoe het energiedeel van de biomassa het best ingezet kan 
worden. Daarmee realiseren we ons dat de praktijk weerbarstig is. De beste optie is 
niet altijd haalbaar. Een grote energietransitie ligt voor ons. Antwoorden zijn niet altijd 
eenvoudig. Dit document is opgesteld door de taskforce duurzaamheid van het Bio-
energiecluster Oost-Nederland (BEON), om als leidraad te dienen in deze kwestie en 
te helpen in het maken van de juiste keuze.  
 
Inzet van biomassa 
 
De inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 is noodzakelijk voor de 
verduurzaming van de economie en het realiseren van de klimaatopgave. Biomassa 
wordt in alle sectoren van de economie gebruikt als energiebron. In de landbouw is 
biomassa belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid en de koolstofvoorraad in de 
bodem. Op termijn zal biomassa daarnaast ook in toenemende mate als materiaal en 
grondstof kunnen gaan dienen. 
 
Een zo optimaal en zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare hoeveelheid 
biomassa is gewenst om zoveel mogelijk klimaatwinst te boeken en de economische 
waarde van biomassa te vergroten.  
 
Uitgangspunt is dat alleen duurzame biomassa werkelijk bijdraagt aan verduurzaming 
van de economie en dat duurzame biomassa zowel nationaal als mondiaal in 
onvoldoende mate beschikbaar zal zijn om in alle vraag naar toepassingen te kunnen 
voorzien. 
 
In deze notitie van de Taskforce Duurzaamheid van BEON wordt vooral de 
houtachtige biomassa in beschouwing genomen die geschikt zijn voor energie en 
waarvoor geen materiaaltoepassingen beschikbaar zijn. Of waarvoor na cascadering 
in gebruiksmogelijkheden alleen nog energetische toepassingen overblijven of 
waarvoor in de materiaalketens nog onvoldoende verwerkingscapaciteit of 
marktpotentieel aanwezig is. 
 
Naast houtachtige biomassa wordt de toepassing van biogas en groen gas afkomstig 
uit de vergisting van organische materialen (zoals GFT) waarvoor geen voedsel of 
voedertoepassingen mogelijk zijn en biogas en groen gas uit de vergisting van mest 
voor energietoepassingen beschouwd. 
 

 
  



Vraag naar Energie 

Om een goed beeld te krijgen van de toekomstige vraag naar duurzame energie heeft 
het PBL de afgelopen jaren verschillende studies uitgevoerd. In deze studies is een 
inschatting gemaakt van de mogelijkheden voor verduurzaming van de 
energievoorziening op basis van functionaliteiten1 in de energiebehoefte. Op deze 
wijze moet de totale omvang en samenstelling van de huidige energiemix (12 % 
steenkool, 41 % aardgas en 39 % aardolie) sterk verlaagd en in 2050 nagenoeg 
volledig verduurzaamd zijn.2 
De indeling van de functionaliteiten kent voor wat betreft energievraag onderstaande 
samenstelling: 

• Lage temperatuur warmte, de warmtevraag in huishoudens, handel, diensten en 
overheid, en de glastuinbouw; 

• Hoge temperatuur warmte, warmtevraag in industrie, inclusief de kleine industrie; 

• Elektriciteit, de traditionele elektriciteitsvraag in huishoudens, diensten en 
industrie; 

• Mobiliteit, de energievraag voor transport over land, water en door de lucht, 
inclusief de elektriciteitsproductie en brandstofproductie voor voertuigen, bestaand 
elektriciteitsverbruik treinen en mobiele werktuigen. 

 
Opties voor Duurzame Energie 

Op basis van de hiervoor beschreven functionaliteiten wordt een schets op hoofdlijnen 
gegeven van de energiebronnen die beschikbaar zijn richting 2050 volgens het PBL 
die verschillende varianten om de klimaatdoelen te realiseren heeft beoordeeld3. 
 
Lage Temperatuur Warmte 
De totale vraag in 2050 naar lage temperatuurwarmte bedraagt 350-410 PJ, 
afhankelijk van de gerealiseerde additionele besparingen. Belangrijke energiedragers 
voor het directe gebruik zijn aardgas/groen gas, elektriciteit, warmte en 
omgevingswarmte. Het aandeel elektriciteit in het gebruik is als gevolg van 
elektrificatie van de verwarming aanzienlijk. In de berekende toekomstbeelden is de 
gebouwde omgeving niet helemaal aardgasvrij. Daarnaast wordt nog groen 
methaangas ingezet en in bepaalde varianten waterstof bijgemengd in het gasnet. 
 
De rol van warmteproductie voor warmtelevering is lastig te bepalen omdat door de 
enorme verschillen in schaalniveau de grens tussen warmtelevering en eigen 
productie door de gebruiker niet altijd goed te trekken is.  Een groot 
glastuinbouwbedrijf kan een eigen geothermiebron hebben terwijl inzet van 
geothermie bij huishoudens een warmtenet vergt. Toch is de verwachting dat 
warmtelevering aan de Lage Temperatuur Warmte wel een robuust onderdeel zal 
vormen in de warmtevoorziening. In de oplossingen van het PBL-model komt veel van 
de warmte voor de Lage Temperatuur Warmte van de industrie. De belangrijkste 
reden daarvoor lijkt dat er op het grotere schaalniveau van de industrie CO2- arme of 
–vrije oplossingen voor warmteproductie zijn die op het kleinere schaalniveau van de 
meeste ruimteverwarmingsvraag ontbreken of veel duurder zijn.  
In de industrie is bijvoorbeeld, vanwege de schaalgrootte, warmteproductie met 

(BE)CCS mogelijk (bio-energie met koolstofopslag). (Rest)warmtelevering uit BECCS 

van de industrie voor ruimteverwarming, levert een negatieve emissie op voor 

ruimteverwarming. De warmteproductie in de industrie komt vaak uit een zeer diverse 

mix van aardgas, biomassa (beide vaak met CCS), elektriciteit. Ook aardwarmte 

speelt vaak een rol. 

 
1. https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-verkenning-van-klimaatdoelen-van-

lange-termijnbeelden-naar-korte-termijn-actie-2966.pdf 

2. https://longreads.cbs.nl/trends18/economie/cijfers/energie/  

3. https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-verkenning-van-klimaatdoelen-van-

lange-termijnbeelden-naar-korte-termijn-actie-2966.pdf 
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Hoge Temperatuur Warmte 
De belangrijkste energiedragers voor energetische inzet in de Hoge Temperatuur 
Warmte zijn elektriciteit, kolen en biomassa. Opvallend zijn de grote ranges in het 
verbruik van energiedragers. Door het schaalniveau is de Hoge Temperatuur Warmte 
erg flexibel bij de inzet van verschillende energiedragers, en verschillen in 
beschikbaarheid van potentiëlen komen hier dan ook sterk naar voren. Het verbruik 
van kolen hangt rechtstreeks samen met de keuze van de technologie voor de 
productie van ijzer en staal. 
 
Elektriciteit 
De traditionele elektriciteitsvraag als krachtbron en voor verlichting maakt in 2050 40-

60 procent van de totale elektriciteitsvraag uit. De emissies komen geheel van de 

aanbodkant: in 2050 heeft de elektriciteitsopwekking nauwelijks emissies, maar 

evenmin negatieve emissies van betekenis. 

Het grootste deel van de elektriciteitsproductie komt in 2050 uit wind, meestal gevolgd 
door zon. De precieze verhoudingen variëren wel sterk, waarbij de hoeveelheid 
elektriciteit uit wind 3 tot 6 keer zo groot is als die uit zon. Regelbare productie uit 
(groen) gas komt voor in enkele varianten. Vooral opslag en flexibele vraag spelen 
een belangrijk rol bij het op elkaar aan laten sluiten van vraag en aanbod inclusief 
nieuwe processen op elektriciteit in de industrie. Deze processen hebben een grotere 
capaciteit zodat het proces in minder uren dezelfde productie realiseert. Bij een laag 
aanbod van wind en zon schakelen deze processen dan af. 
 
Mobiliteit 
In 2050 is mobiliteit in veel sterkere mate gebaseerd op elektriciteit dan nu en mogelijk 
ook van waterstof en/of aardgas (deels groen gas); Dat betekent dat de rol van 
olieproducten als diesel, benzine en kerosine minder wordt, al blijft die belangrijk en 
worden deze brandstoffen deels uit hernieuwbare bronnen geproduceerd 
 
Biogene brandstoffen komen voor het leeuwendeel uit houtige biomassa, waarvan het 
grootste deel uit het buitenland komt. Andere biomassastromen lenen zich minder 
goed voor de productie van biogene brandstoffen, maar vergisting van mest en 
binnenlandse reststromen levert ook een bijdrage aan biogas. In 2050 is er een 
aanzienlijk aandeel Fischer-Tropsch diesel voor transport. Daarnaast wellicht 
derivaten uit pyrolyse olie. Ook voor lucht- en scheepvaart zijn groene brandstoffen in 
2050 eigenlijk de enige optie met groot potentieel. Grootschalige inzet vindt alleen pas 
plaats bij ruime beschikbaarheid van biomassa. 
 
Waterstof heeft ten opzichte van elektriciteit een aantal voor- en nadelen: waterstof is 
beter op te slaan – vooral een voordeel in mobiele toepassingen - en het is iets 
makkelijker met grote vermogensdichtheden te transporteren, maar daartegenover 
staan lagere ketenrendementen. Ten opzichte van methaan of vloeibare brandstoffen 
is opslag juist weer lastiger. Productie van waterstof uit elektriciteit gaat met een 
rendement van ongeveer 70 procent, en omzetting van de waterstof in het gewenste 
product gaat meestal ook met een lager rendement dan bij elektriciteit.  
 
Eventueel is het ook mogelijk om waterstof verder om te zetten naar koolwaterstoffen, 
met CO2. Evenals biogene brandstoffen maken brandstoffen uit power-to-fuel dure 
aanpassingen voor de toepassing van de energie bij eindgebruikerssectoren 
overbodig. Het emissiereductie-effect is echter kleiner en biogene brandstoffen zijn 
goedkoper. Ook een goedkoper alternatief is om de CO2 op te slaan en de ontstane 
emissieruimte te gebruiken voor inzet van fossiele brandstoffen. Pas als deze 
alternatieven – biomassa en CCS – uitgeput zijn, komt power-to-fuel in beeld.  
 
 
 
  



Afwegingen 
 
Het is gewenst om de beperkt beschikbare biomassa zo optimaal en zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken van de beschikbare hoeveelheid biomassa is gewenst om 
zoveel mogelijk klimaatwinst te boeken en de economische waarde van biomassa te 
vergroten. Dat betekent dat er een goede balans zal moeten worden gezocht tussen 
materiaal- en energietoepassingen. Praktijk blijft dat een deel van de biomassa 
beschikbaar blijft voor energie. In deze notitie gaat het erom hoe dit deel het best 
ingezet kan worden. 
 
De directe inzet van houtachtige biomassa en biogas/groen gas voor 
ruimteverwarming beperkt de mogelijkheden om houtachtige biomassa en 
biogas/groen gas in te zetten voor hoogwaardige toepassingen. Als de energie uit 
biomassa wordt ingezet voor lage temperatuur warmte kan de energie immers niet of 
nauwelijks worden ingezet voor andere processen. 
 
Hierbij kan voorts in ogenschouw worden genomen dat er een reeks aan alternatieve 
lagere temperatuur warmtebronnen beschikbaar zijn en komen, zoals geothermie, 
aquathermie, riothermie en zonthermie die in samenhang met isolatiemaatregelen 
kunnen worden ingezet voor ruimteverwarming zowel in de stedelijke omgeving via 
warmtenetten als in landelijk gebied met individuele oplossingen.4  
 
De inzet van biomassa voor elektriciteitsproductie heeft als nadeel dat veel warmte 
verloren kan gaan die voor andere toepassingen ingezet zou kunnen worden. 
Voordeel is echter dat elektriciteit benut kan worden voor allerlei hoogwaardige 
toepassingen Op termijn heeft het bovendien de voorkeur om zoveel als mogelijk 
gebruik te maken van de mogelijkheden van elektriciteitsproductie uit wind en zon en 
de flexibilisering van de vraag naar elektriciteit ten behoeve van mobiliteit en 
industriële processen.  
 
Op het gebied van mobiliteit zal voor personenvervoer de nadruk komen te liggen op 
elektrisch vervoer. Op het gebied van vrachtvervoer en transport over water kunnen 
groen gas of pyrolyse olie alternatieven vormen voor de huidige brandstoffen van 
fossiele oorsprong. De opwerking van groen gas uit biogas afkomstig van vergisting is 
voor weg- en watertransport waarschijnlijk de meest efficiënte route als voor de 
organische afvalstromen die nu voor biodiesel worden ingezet, materiaaltoepassingen 
de voorkeur krijgen.  
 
Een andere hoogwaardige toepassing betreft de inzet van houtachtige biomassa en 
groen gas/biogas bij toepassingen in de industrie waar hoge temperatuur wordt 
gevraagd zeker als er nog onvoldoende duurzaam opgewekte elektriciteit beschikbaar 
is om elektrische ketels waar dat mogelijk is te gaan toepassen. Deze optie heeft 
zeker de voorkeur als dit gecombineerd kan worden met elektriciteitsproductie en als 
de benutting van de restwarmte die bij de industriële toepassingen vrijkomt mogelijk 
is. Het heeft vanuit dit perspectief de voorkeur om bij inzet van biomassa voor 
energetische toepassingen te bezien waar synergie gevonden kan worden tussen 
industrie en lage temperatuur verwarming in de gebouwde omgeving. 
 
  

 
4 Dit zijn laagwaardige warmtebronnen die vaak met warmtepompen nog opgewerkt moeten worden naar 

hogere temperatuur. Dit zal het stroomgebruik verhogen. 

 



Transitiebrandstof 
 
In het bovenstaande wordt een eindbeeld geschapen voor de verduurzaming van, 
onder meer, de voorziening voor Lage Temperatuur Warmte. Om hier te komen, zal 
een transitie doorgemaakt moeten worden van de huidige situatie waarin nog 
hoofdzakelijk aardgas wordt gebruikt. In deze transitiefase kan biomassa een rol van 
betekenis krijgen vanwege de betaalbare en goed te realiseren mogelijkheden. Dit 
geldt voor de toepassing in warmtenetten, maar ook voor ruimteverwarming van 
individuele woningen, maatschappelijk vastgoed of bedrijfsgebouwen. Ook tussen 
2030 en 2050 zal volgens prognoses een groot deel van het vastgoed in Nederland 
nog afhankelijk zijn van aardgas. De inzet van biomassa zal steeds in combinatie met 
besparingsmaatregelen zijn. En vooral als flexibele bron naast andere duurzame 
energiebronnen. In het Klimaatakkoord wordt biomassa als optie genoemd voor 
ruimteverwarming als andere opties niet beschikbaar zijn of veel duurder uitpakken. 
Belangrijk is om infrastructuur zo in te richten dat na verloop van tijd overgeschakeld 
zou kunnen worden op andere bronnen. 
 
Conclusies 

Duurzame biomassa is schaars en het is belangrijk om keuzes te maken. Hoe kan 

biomassa zo worden gebruikt dat zoveel mogelijk klimaatwinst wordt geboekt en de 

economische waarde zoveel mogelijk wordt vergroot? Dat betekent dat er een goede 

balans zal moeten worden gezocht tussen materiaal- en energietoepassingen. Voor 

energietoepassingen geldt dat biomassa zo veel mogelijk dient te worden gebruikt als 

transportbrandstof voor Mobiliteit of voor Hoge Temperatuur Warmte inclusief 

elektriciteitsopwekking met warmtekrachtkoppeling. Voor Lage Temperatuur Warmte 

dient biomassa beschikbaar te blijven als een flexibel inzetbare transitiebrandstof 

waarbij de inzet beperkt gehouden wordt door passende besparingsmaatregelen en 

andere duurzame energiebronnen.  
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