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Bespreking

SER-rapport



Biomassa belangrijk voor Overijssel

Sterke innovatieve bedrijven en

concentratie toeleverende industrie

Percentage duurzame energie 

in Overijssel hoger dan 

gemiddeld in NL, vooral 

dankzij biomassa.

Belangrijk voor 

warmteplannen



Inzet biomassa en voorstel SER-rapport



Afwegingskader

biogrondstoffen



Reacties in de media

Biomassa is waardevol als 

grondstof voor de chemische 

industrie, maar verbranden is 

zonde

Subsidies voor biomassa 

als bron van elektriciteit of warmte 

moeten zo snel mogelijk worden 

afgebouwd

NOS

NOS

NOS

“Houtstook is foute boel, dit is de 

conclusie van het SER-advies”



SER-rapport in het echt

Zet in op biobrandstoffen voor zwaar 

wegtransport, lucht en scheepvaart

Afbouw voor elektriciteit 

alleen voor basislast 

(niet voor pieklast of back-up)
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Uit: Routekaart Circular

Business Platform



SER-rapport in het echt
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Zet groen gas in als sluitstuk 

van de energietransitie
Cruciaal voor de afbouw van 

subsidies is dat er duurzame 

alternatieven zijn 

tegen redelijke kosten

Verbranden biomassa voor 

warmtenetten kan als dit tijdelijk 

is en op den duur wordt 

vervangen door andere duurzame 

bronnen 



SER-rapport in het echt

Vanuit transitieperspectief kan 

warmteopwekking uit 

biogrondstoffen bijdragen aan de 

klimaatdoelen, mits biogrondstoffen 

voldoen aan de eisen van RED en 

RED II.
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NTA8080 (Better Biomass) is 

geschikt certificeringsschema
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SER-rapport in het echt

Bij bio-warmtecentrales voor 

stadsverwarming kunnen met

behulp van rookgasreiniging, effecten

op de luchtkwaliteit nagenoeg geheel 

worden voorkomen
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Kansen

Mogelijk gemaakt door NEO-programma

Meervoudige

verwaarding

biomassa



Uitbouw activiteiten

Taskforce 

duurzaamheid

Voorlichting 

gemeenten biomassa 

en warmteplannen,

Masterclasses

Mede mogelijk 

gemaakt 

door NEO

Mogelijk gemaakt door 

provincie Gelderland 

en EFRO

Biomassa voor hoge 

temperatuur 

toepassingen

Pyrolyse voor geavanceerde 

biobrandstoffen (scheepsvaart) en 

andere biogrondstoffen en 

materialen

Alle projecten 

NTA8080
BEON-missionstatement

voorwaarde EnergiefondsGroen gas 

activiteiten

Mede mogelijk 

gemaakt 

door NEO

Mede mogelijk 

gemaakt 

door NEO

Voorwaarden

Mede mogelijk gemaakt 

door NEO



Zorgen

“SER-advies zorgt voor

onzekerheid, dit is slecht voor 

investeringsklimaat” 

Geen nieuwe initiatieven

Geen lokale investeringskracht

Bio-energiediscussie zorgt 

voor onveilig politiek

handelingsterrein

Geen ondersteuning 

lokale bestuurders

Geen overheidsfinanciering

Hoogwaardige toepassing 

alleen rendabel bij 

meervoudige verwaarding en 

inzet laagwaardige 

reststromen voor energie

Geen business case



Bedreiging “Einde houtstook bedreigt 

Twentse energieplannen” 

Tubantia

Duurzame energie ambities worden niet 

gehaald, Nederland blijft onderaan op de 

ranglijst.



Oproep

Ondersteuning door de 

Alliantie van de nuance die 

in het SER-rapport is 

aangebracht

Initiatieven in lijn met de 

aanbevelingen en nuances SER-

rapport

- Groen gas

- Pyrolyse

- Meervoudige verwaarding

combineren met duurzame 

regionale warmtevoorziening

- Informatievoorziening

Gezamenlijk blijven werken 

aan de optimale benutting 

van biomassa voor de 

verduurzaming van de 

samenleving

Aanbod

Met NMO/provincie

Met RES-regio/

Enexis

Met Twence/ 

provincie/

mobiliteit

Met RES-regio/

gemeenten/

woningcorp.
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