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Geachte voorzitter/leden,
Hierbij informeren wij u over het traject "actualisatie biomassa beleid Drenthe".
De discussie rond biomassa is al een tijdje gaande. Het gaat daarbij over diverse uit
eenlopende onderwerpen zoals de duurzaamheid van de bijstook van hout in energie
centrales, vergistring van mest, bosaanplant voor extra C02 vastlegging en de teelt
van eiwitrijke gewassen op eigen bodem. Een visie over Biomassa raakt daarmee
bijna elke beleidsveld en is onvoorwaardelijk verbonden aan vele transities die nu
gaande zijn. Van energie, landbouw tot circulaire economie zijn er raakvlakken en
vraagt hoog waarschijnlijk keuzes. Dit vraagt om een open, betrokken en transparant
traject.
STAND VAN ZAKEN KABINET
Het kabinet wil een breed gedragen integraal duurzaamheidskader voor alle typen bio
massa opstellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daartoe aan de
SER gevraagd hier advies over uit te brengen. Dit SER-advies 'Biomassa in balans' is
recent op 8 juli 2020 uitgebracht.
Als input voor dit SER-advies heeft het planbureau voor de leefomgeving (PBL) met
betrekking tot biomassa een aantal studies uitgevoerd of laten uitvoeren. Het
betreft:
• beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa, 8 mei
2020;

•

biomassa in perspectief, 3 april 2020;
• bio-scope, februari 2020.
In bijlage 1 zijn de linkjes naar de desbetreffende rapportages opgenomen.
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Kort samengevat is de kern van de studies: Voor biomassa lijkt in een klimaat neu
trale, circulaire economie een belangrijke rol weggelegd. Tegelijkertijd is er veel maat
schappelijke discussie over de wenselijkheid van (grootschalige) productie en het
gebruik van verschillende soorten biomassa voor energie, chemie en materiaaltoepas
singen. Hoeveel duurzame biomassa in de toekomst beschikbaar is en welke toepas
singsmogelijkheden verantwoord zijn, hangt vervolgens sterk af van het perspectief
dat men hanteert.
DRENTSE BIOMASSA
Het produceren van biomassa is grotendeels bodem/land gebonden. Circa 70 % van
het geheel Drentse oppervlak is landbouw en daarmee is biomassa-teelt relevant voor
vele opgaven.
Om te komen tot een gedragen Drents beleidskader en visie wordt naar verwachting
een traject met vele maatschappelijke discussies (zie samenvatting PBL). Een aantal
discussiepunten waar antwoord op gegeven moet worden zijn:
•

•

•
•

wat is de huidige productie aan biomassa;
welke verwachtingen aan biomassaproductie zijn er voor de korte-, midden- en
lange termijn;
hoe verhoudt zich biomassa-teelt met andere opgaven (energievoorziening, kring
looplandbouw, biodiversiteit, klimaat, watervoorziening etc.);
welke kansen en risico's zijn er om de ruimtedruk te verminderen en functies te
combineren;
wat vinden wij belangrijk voor de Drentse leefomgeving en economie en welke
verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld om biomassa hoogwaardig in te
zetten;
waar produceren wij wat en waarom;
is bijstook van biomassa duurzaam;
welke systeemwijzigingen zijn nodig;
welke bevoegdheden en instrumenten hebben gemeenten en provincie om een
eventuele visie te realiseren;
welke rol kunnen en willen wij vervullen.

VOORSTEL AANPAK
Om te komen tot een gedragen eindresultaat wordt voorgesteld om dit jaar de focus te
leggen op de voorbereidingsfase. Ten eerste is tijd nodig om betrokkenen waaronder
u en externen te informeren en te /participeren in het traject. Ten tweede omdat er nog
een aantal belangrijke recent verschenen rapportages moeten worden doorgenomen
(SER-advies "Biomassa in balans" en advies van Raad voor Leefomgeving en lnfra
"De bodem bereikt") die waardevolle input leveren.
In de voorbereidingsfase willen wij samen met u een aantal activiteiten uitvoeren. Het
betreft:
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Activiteiten voorbereidingsfase
Vooraankondiging traject verdiepingsslag Biomassabeleid Drenthe
Interne presentatie (of brochure) aan uw Staten. Gericht
op kennisdeling en overzicht van belangrijke informatiebronnen (en mogelijk ophalen van de vragen die er
spelen)
Sessie met uw Staten gericht op dilemma's en issues en
welke informatie is nog wenselijk.
(Gedeelde uitgangspunten, criteria en randvoorwaarden)
Sessie met externen en bestuur (nader in te vullen).
Terugkoppeling van de opdracht en afstemmen betrokkenheid & vervolgacties om te komen tot Biomassabeleid.
Start fase 2

Tijdlijn/grove planning
Juli
September/ Oktober

Oktober

November
November/ December

Januari 2021

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

--

, voorzitter

, secretaris

Bijlagen:
Naslagwerk/ informatiebronnen
Link PBL algemeen:
https://www.pbl.nl/publicaties/beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van
duurzame-biomassa-verslag-van-een-zoektocht-naar-gedeelde-feiten
link PBL rapport:
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-201 3-biomassa-wensen-grenzen
interactive-1279. pdf
link CE rapport bio-scope:
https://www.ce.nl/publicaties/2454/bio-scope-toepassingen-en-beschikbaarheid-van
duurzame-biomassa
link rapport biomassa in perspectief:
https://www.gemeynt.nl/nl/download/biomassa-in-perspectief/md/coll
link SER-advies Biomassa in balans:
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2020/biomassa-in-balans.pdf
Link RLl-advies De bodem bereikt:
https://www.rli.nl/sites/defaulVfiles/advies de bodem bereikt - def.pdf

