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: De motie
: Beantwoording vragen over beschikbaarheid en nuttige 

toepassing biomassa

Geachte dames en heren,

Aanleiding
U ontvangt deze brief omdat u op 11 juli 2018 een motie hebt aangenomen met de oproep de toepassing van 
biomassa in Groningen te onderzoeken. U hebt ons opgeroepen te onderzoeken hoeveel werkelijk duurzame 
biomassa beschikbaar is en kan worden geproduceerd in de provincie Groningen, en hoe deze biomassa zo 
efficiënt mogelijk kan worden toegepast.

Eerdere behandeling in PS
Op 11 juli 2018 hebt u de motie tijdens een vergadering van uw Staten aangenomen. De Statenvergadering 
behandelde toen de Tussenrapportage energietransitie 2016-2019.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
PS hebben de motie aangenomen en ontvangen met deze brief de resultaten van het onderzoek waartoe GS 
opgeroepen zijn. Het onderwerp valt onder het programma Energietransitie 2016-2019 en heeft raakvlakken 
met meerdere andere beleidsvelden, zoals landbouw, landelijk gebied en water, milieu en ruimtelijke ordening.

Vervolg
Met deze brief achten wij de motie uitgevoerd.

Extern betrokkenen
Ten behoeve van een goede uitvoering van de motie zijn RWE en Greenpeace gevraagd om advies ten 
aanzien van geschikte literatuur. Beide partijen hebben informatie aangeleverd die gebruikt is bij de 
beantwoording van de onderzoeksvragen. Daarnaast is met Staatsbosbeheer contact gezocht in verband met 
de rol die zij spelen in het leveren van biomassa.

Nadere toelichting
U hebt ons verzocht de volgende zaken te onderzoeken:

1. Hoeveel werkelijk duurzame biomassa is er beschikbaar in de provincie Groningen en hoe kan deze zo 
efficiënt mogelijk worden toegepast?

2. Op welke wijze kan duurzame, plantaardige biomassa worden geproduceerd binnen onze provincie 
zonder aantasting van bossen en biodiversiteit?
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Gehoord hebbende uw discussie voorafgaand aan de motie zien wij uw motie in de context van de 
verduurzaming van de energievoorziening en het aandeel dat lokale duurzame biomassa daarin kan spelen. 
Biomassa is in verschillende vormen beschikbaar. Het kan bestaan uit bijvoorbeeld gft-afval, mest, plantaardige 
olie en houtige biomassa, maar ook uit speciaal geteelte gewassen voor de benutting als biomassa. In de 
beantwoording richten wij ons op de beschikbaarheid van houtige biomassa en reststromen in de provincie die 
(ook) ingezet kunnen worden bij grote energiecentrales. De discussie in uw staten spitste zich toe op deze 
toepassing en dit sluit tevens aan bij de vragen over de productie van biomassa voor energie. Daarbij gaf u aan 
waarde te hechten aan de duurzaamheid van biomassa.

De duurzaamheid van biomassa is een ingewikkelde discussie. Over het algemeen (bron 
www.Milieucentraal.nl) wordt bio-energie als 'duurzaam' beschouwd als in de gehele energievoorzieningsketen: 

geen sprake is van schadelijke milieu-effecten;
de hoeveelheid plantaardig materiaal op peil blijft door voldoende aanplant en onderhoud van bossen; 
natuurlijke grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet;
en de omzetting van biomassa in bruikbare energie met een zo hoog mogelijk rendement gebeurt.

Uiteindelijk is certificering van biomassa de best controleerbare wijze om te beoordelen of biomassa ook 
daadwerkelijk duurzaam is en voldoet aan de bovenstaande criteria. Dat zal ook de wijze zijn waarop het Rijk 
en ook wij beoordelen of er sprake is van duurzame biomassa, wanneer wij biomassa gerelateerde 
projectinitiatieven beoordelen. Productie van elektriciteit en/of warmte moet voldoen aan certificerings- en 
verificatie-eisen om SDE+-subsidie te krijgen, zoals beschreven door RVO (https://vww.rvo.nl/subsidies- 
regelingen/stimulerinq-duurzame-energieproductie).

Wij beantwoorden uw vragen inhoudelijk hieronder.

1) Hoeveel werkelijk duurzame biomassa is er beschikbaar in de provincie Groningen en hoe kan 
deze zo efficiënt mogelijk worden toegepast?

De hoeveelheid beschikbare biomassa drukken wij uit in kton droge stof. Om een referentiepunt te geven: de 
centrale van RWE heeft op jaarbasis bij 15% biomassa-input ongeer 800 kton biomassa nodig.

Beschikbare hoeveelheid biomassa
Wat de beschikbare hoeveelheid biomassa betreft geeft een rapport van Hengeveld (2015) een indicatie voor 
de provincie Groningen. In het rapport worden de volgende soorten biomassa beschouwd:

Bietenloof
Aardappelloof
Stro
Berm- en dij kg ras
Gras en heide uit natuurgebieden
Hout uit landschapsbeheer
Reststromen uit de bosbouw
Reststromen van de houtverwerkende industrie
Reststromen uit de agro-industrie.

In dit rapport wordt geschat dat de hoeveelheid beschikbare biomassa uit deze bronnen 250 kton droge stof is.

Houtige biomassa is een belangrijk onderdeel hiervan wanneer wij spreken over productie van biomassa en 
over de bijstook in centrales. Het in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geschreven 
rapport van Probos (Boosten 2018) laat zien dat in de provincie vanuit deze bron 31,8 kiloton droge stof per jaar 
beschikbaar is. Deze biomassa kan uit de bestaande houtopstanden (productiebossen, natuurgebieden, 
gebouwde omgeving) worden geoogst. Een deel van het beschikbare houtige biomasssa is beschikbaar als 
gevolg van bomenkap vanwege de omvorming van bos naar bijvoorbeeld een open landschapstype of 
bebouwing. Deels worden er ook bossen en bomen weer aangeplant.

Efficiënte inzet van biomassa
De meest efficiënte inzet van biomassa definiëren we vanuit energetisch perspectief als de inzet waarbij 
verspilling en energieverlies zo klein mogelijk zijn. De meest efficiënte inzet van biomassa hangt sterk af van het 
type biomassa: rondhout, pellets en shreds zijn vormen waarin houtige biomassa verhandeld wordt en uiteraard 
hebben deze producten uiteenlopende toepassingsgebieden. In centrales voor elektriciteits- en/of 
warmteproductie worden pellets gebruikt.



Vanuit economisch perspectief levert de leverancier van biomassa vanzelfsprekend bij voorkeur aan de 
afnemer die de hoogste prijs betaalt. De afnemer betaalt het liefst een lage prijs, In de prijs moeten kosten van 
de logistieke keten ook meegenomen worden. Het is goed voorstelbaar dat bepaalde reststromen onbenut 
blijven omdat de kosten van verwerking hoger zijn dan de te behalen opbrengsten. Ook biomassa uit het 
buitenland kan in de gehele keten soms goedkoper zijn dan lokale biomassa.

Daarnaast speelt de circulaire economie en cascadering een rol. Deze leidt tot andere mogelijke inzet van 
biomassa. Van houtige biomassa kan bijvoorbeeld een groot scala van biobased producten gemaakt worden.
De in het hout aanwezige suikers vormen na bioraffinage de grondstoffen voor bioplastics of wellicht voedsel. 
Het restmateriaal kan weer in een ander proces gebruikt worden. Zo ontstaat er een keten van toepassingen die 
vanuit circulariteit zeer wenselijk is. Dit leidt echter niet in directe zin tot verduurzaming van de 
energievoorziening.

Bovenstaande laat zien dat het niet altijd eenvoudig te bevorderen, maar vanuit duurzaamheidsperspectief ook 
niet altijd wenselijk is, dat (lokale) biomassa wordt gebruikt voor de bijstook van centrales.

Beschikbaarheid versus vraag
De meest grootschalige en in het oog lopende afnemer van biomassa in de provincie is de Eemshavencentrale 
van RWE. RWE wil volledig overschakelen op de stook van biomassa. Met de op dit moment vergunde 15% 
biomassabijstook vertegenwoordigt de centrale, zoals eerder al benoemd, een vraag van 800 kton biomassa 
per jaar. Deze biomassa voor biomassabijstook moet dus voor het overgrote deel van buiten onze provincie 
komen. Wanneerde hele centrale op biomassa draait, is er nog ongeveer zeven keer zo veel biomassa nodig. 
Dit geeft gelijk de verhouding aan van hetgeen nodig is ten opzichte van hetgeen aanwezig is in de provincie. In 
deze behoefte kan niet worden voorzien door levering van houtige biomassa van voldoende kwaliteit uit 
Nederland, laat staan onze provincie. Voor een serieuze rol voor biomassa in de energievoorziening is 
biomassa uit het buitenland nodig.

Staatsbosbeheer (SBB) is als beheerder van een groot deel van de Nederlandse bossen een sleutelspeler in de 
voorziening van houtige biomassa voor verschillende toepassingen. Zo werkt SBB als partner in een consortium 
met Avantium, Chemport Europe, Nouryon en RWE aan de voorziening van houtsnippers voor de productie van 
suikers voor chemische producten. Ook voor SBB is het duidelijk dat lokaal aanbod van biomassa maar voor 
een deel kan voorzien in de behoefte. Zij geven aan dat op Europese schaal er een betere verhouding tussen 
behoefte en aanbod is.

2) Op welke wijze kan duurzame, plantaardige biomassa worden geproduceerd binnen onze 
provincie zonder aantasting van bossen en biodiversiteit?

Uw tweede vraag gaat over de mogelijkheid biomassa te produceren. Het eerder genomende onderzoek van 
Probos (Boosten 2018) schat dat de Nederlandse productie van houtige biomassa in 2030 801 kton droge stof 
kan bedragen. Dit houdt in dat in 2030 in Nederland evenveel geproduceerd kan worden als RWE op basis van 
de huidige vergunning zou kunnen gebruiken. Voorde provincie Groningen worden geen aparte cijfers 
gegeven. Probos schat dat de Nederlandse productie in 2030 nauwelijks groter is dan in 2018. Het lijkt niet 
onredelijk ook voor Groningen aan te nemen dat de productie van biomassa ongeveer gelijk zal blijven. Zelfs 
wanneer de aanplant voortvarend wordt gedaan, kan de productie van biomassa tot 2030 hierdoor nauwelijks 
stijgen doordat de bomen dan nog niet oogstrijp zijn.

In principe kan de productie van duurzame plantaardige biomassa plaatsvinden zonder aantasting van 
biodiversiteit, door het areaal van biomassa te vergroten. Het Actieplan Bos en Hout (WUR 2016) roept op tot 
grootschalige aanplant van biomassa. Wij staan positief tegenover de ambitie om een groene groei te realiseren 
van 1% per jaar. Deze 1% groei aan bomen/bos per jaar komt ongeveer overeen met 70 ha per jaar.
Wij onderzoeken naar aanleiding van een motie van 13 maart 2019 waar in de provincie bomen en bossen 
aangeplant kunnen worden en wat de kosten en baten hiervan zijn. Naar verwachting hebben wij eind dit jaar 
een scherper beeld qua locaties, mogelijkheden, soorten groen en inzicht in de kosten en baten. Uiteraard is het 
van groot belang dat de biodiversiteit beschermd en zo mogelijk verbeterd wordt bij de productie van biomassa.

Concluderend
De lokale duurzame productie van biomassa speelt een bescheiden rol in de totale energievraag en de vraag 
die grotere partijen zoals RWE hebben. Het lijkt verstandig met name lokale (en beperktere) vraag aan lokaal 
aanbod te koppelen. Als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan en de klimaatambities moet worden 
onderzocht hoe warmte op een andere manier geleverd of opgewekt kan worden. In dat kader kan lokaal



aanbod van biomassa wellicht een rol spelen. Dit zal dan in de Regionale Energie Strategie en warmteplannen 
die moeten worden gemaakt naar voren moeten komen.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

I A
, voorzitter.

, locosecretaris.
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