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Geachte voorzitter/leden,

.ln vervolg op de informatiebijeenkomst met uw Staten van 18 november 2020 in-
formeren wij u met deze brief en bijgevoegde notitie over de beleidsuitgangs-
punten die wij hanteren voor de inzet van biogrondstoffenl in Drenthe.

Biogrondstoffen zijn een belangrijke motor voor de circulaire economie en een
CO2-neutrale samenleving.Tij worden ingezet voor voedsel, veevoer, farmacie,
chemie, (bouw)materialen, brandstof en energie. Het gebruik van biogrond-
stoffen draagt bijaan vergroening van een groot aantal sectoren. Zijzijn dan ook
essentieel voor het terugdringen van CO2-emissies en de afhankelijkheid van fos-
siele grondstoffen. Onzeker is of in de toekomst de beschikbaarheid van bio-
grondstoffen voldoende is. ln Nederland zijn de mogelijkheden voor opschaling
van de productie van biogrondstoffen beperkt. Dat vraagt om optimaal gebruik
en een zo slim mogelijke inzet.

De provincie heeft geen specifieke wettelijke taak op het gebied van biogrond-
stoffen. Door zorgvuldig afwegingen te maken op basis van de uitgangspunten,
kunnen wij wel bepalen welke ontwikkelingen we stimuleren of ontmoedigen.
Wij maken onderscheid tussen de landelijke uitgangspunten en uitgangspunten
waar wij in Drenthe extra aandacht voor hebben.

1 Biogrondstoffen: alle plantaardig of dierlijk materiaal, afkomstig uit gewassen,

bomen, planten, algen en dierlijke producten.
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ln deze brief lichten wij de belangrijkste uitgangspunten kort toe. ln de bijge-
voegde notitie wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten, nevenstromen
van biogrondstoffen en inzet per programma in Drenthe.

Lan d el ijke uitg an gspu nte n

ln 2020 heeft de SER het adviesrapport'Biomassa in Balans' uitgebracht. Daarop-
volgend heeft het Kabinet het duurzaamheidskader biogrondstoffen opgesteld,
waarin de adviezen uit het SER-advies bekrachtigd zijn. Ook in Drenthe staan wij
achter de gestelde kaders en uitgangspunten uit het SER-advies. Dit betekent dat
wij de volgende uitgangspunten hanteren:
1. optimaal gebruik maken van (bio)grondstofÍen: vraag reduceren, hergebruik

en recyclen van producten;
2. waarborgen van duurzame inzet van biogrondstoffen door het hanteren van

landelijk vastgestelde criteria;
3. stimuleren van toepassingen waar geen haalbaar duurzaam alternatief voor-

handen is;

4. het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van biogrondstoffen conform de

waa rdepiram ide voor biog rondstoffen;
5. het meervoudig verwaarden van biogrondstoÍfen: alle onderdelen van bio-

grondstoffen zo goed mogelijk benutten.

Drentse uitgangspunten
Naast de landelijke uitgangspunten zien wij een aantal aanvullende uitgangs-
punten voor Drenthe. De Drentse uitgangspunten zijn tot stand gekomen door:
. het benutten van landelijke en regionale rapporten;
o inventarisatie van Ecoras naar de biogrondstofstromen in Drenthe;
o input opgehaald tijdens de sessie met uw Staten op 18 november 2020;

. de stakeholderssessie op 4 februari 2021 en een aantal extra gesprekken met
stakeholders in Drenthe.

De Drentse uitgangspunten zijn:
1 . een vitale bodem staat voorop. De inzet van biog rondstoffen voor andere

toepassingen dan bodemverbetering mag niet ten koste gaan van de bodem-
vitaliteit;

2. wanneer nevenstromen van biogrondstoffen voor andere (hoogwaardigere)

toepassingen ingezet kunnen worden, worden de effecten voor de huidige
toepassing(en) in beeld gebracht. Zo wordt bepaald of een andere inzet
meerwaarde biedt en gewenst is;

3. biogrondstoffen die primair geteeld worden voor laagwaardige toepassingen
en hoogwaardigere toepassingen niet of moeilijk mogelijk maken achten wij
niet wenselijk. Dit wordt bepaald conform cascadering en op basis van de

waa rdepiram ide voor biogrondstoffen;
4. wij benutten alle biogrondstoffen die vrijkomen uit nevenstromen uit de

landbouw en bij natuur- en groenbeheer. Waar er kansen zijn om meer bio-
grondstoffen te verwerven grijpen wij die aan, om zo de beschikbaarheid van
biog rondstoffen te verg roten;

5. wij brengen geen schade toe aan natuur(gebieden). Wij benutten kansen

waar oogsten van biogrondstoffen goed is voor de natuur en de inzet voor
de circulaire economie;



3

6. wij stimuleren de inzet van Drentse biogrondstoffen zoveel mogelijk voor re-

gionale verwerking. Zo maken wij optimaal gebruik van wat Drenthe te
bieden heeft en beperken we CO2-uitstoot voor transport;

7. zoals is vastgelegd in de Groene Economische Agenda, nemen wij in onze

aanbestedingen circulaire (waaronder biobased) criteria op.Zo geven wij het
goede voorbeeld en stimuleren wij biobased toepassingen;

8. de inzet van biogrondstoffen voor energie en warmte zien wij in Drenthe als

noodzakelijk om onze doelen op het gebied van CO2-reductie en het aard-

gasvrij maken van bebouwing te behalen. Wel moeten wij met de inzet
zuinig omgaan: wij stimuleren de inzet alleen wanneer er (nog) geen haal-

baar en betaalbaar duurzaam alternatief is;

9. monomestvergisting mag decentraal en co-vergisting centraal (binnen in-

dustriële gebieden) worden ingezet.

Tot slot
De geschetste beleidsuitgangspunten verwerken we in de actualisatie van de Om-
gevingsvisie. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om de uitgangspunten in deze brief
toe te lichten in een commissievergadering.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Notitie Beleidsuitgangspunten biogrondstoffen in Drenthe
md/coll.
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1. Inleiding 

Biogrondstoffen bieden kansen om het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen. Biogrond-

stoffen zijn divers: het is al het plantaardig of dierlijk materiaal, afkomstig uit gewassen, bomen, 

planten, algen en dierlijke producten en de stoffen zijn op korte termijn hernieuwbaar. Niet alleen de 

afkomst is divers, ook de toepassingsmogelijkheden zijn breed. Van brandstof tot bouwmateriaal, 

van bodemverbeteraar tot plastic en van meubels tot medicijnen. De mogelijkheden zijn ongekend. 

In Drenthe is al jaren een ontwikkeling gaande rondom de teelt, verwerking, toepassing en het ge-

bruik van biogrondstoffen. Enkele voorbeelden zijn: het telen van Afrikaantjes voor natuurlijke onge-

diertebestrijding en het onttrekken van medicinale stoffen, groengas uit mestvergisting, het produce-

ren van bioplastic uit suikerbieten en het vervaardigen van biocomposieten uit plantaardige vezels. 

De potentie van biogrondstoffen is echter groter en kan nog beter benut worden op weg naar een 

circulaire economie en CO2 neutrale samenleving. 

De ontwikkeling van duurzame inzet van biogrondstoffen willen wij blijven ondersteunen en daar-

naast willen we ruimte bieden voor verdere groei. Tegelijkertijd zien we dat het advies van de Sociaal 

Economische Raad ‘Biomassa in Balans’ en het daaruit voortvloeiende ‘Duurzaamheidskader bio-

grondstoffen’ van afgelopen jaar vragen om heldere uitgangspunten. Hiermee kunnen we de de 

doorontwikkeling van de Drentse inzet van biogrondstoffen door de gehele keten heen stimuleren en 

toekomstbestendig houden.  

In deze notitie nemen we u mee in de uitgangspunten voor een duurzame inzet van biogrondstoffen 

in Drenthe; welke stromen hebben we in Drenthe beschikbaar, waar zien we kansen en belemmerin-

gen en welke inzet willen en kunnen we leveren. 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

2. Landelijke uitgangspunten biogrondstoffen 

Biogrondstoffen spelen een belangrijke rol in de transitie naar een CO2-neutrale samenleving en cir-

culaire economie. Deze stoffen zijn echter niet oneindig beschikbaar. Daarom is het belangrijk om 

keuzes te maken voor de inzet van biogrondstoffen en te borgen dat er sprake is van duurzame inzet. 

In navolging van het maatschappelijk debat over de inzet van biogrondstoffen met name voor de 

energietransitie, heeft het kabinet de SER om advies gevraagd. In 2020 heeft het SER het adviesrap-

port ‘Biomassa in Balans’ uitgebracht. Daaropvolgend heeft het kabinet het duurzaamheidskader bio-

grondstoffen opgesteld, waarin de belangrijkste punten uit het SER-advies bekrachtigd zijn. 

In Drenthe staan wij achter de gestelde kaders en uitgangspunten uit het SER advies. Op basis van 

het opgestelde afwegingskader in het adviesrapport ‘Biomassa in Balans’, maken wij stapsgewijs af-

wegingen voor de inzet van biogrondstoffen. Met als doel: bijdragen aan een CO2 neutrale en circu-

laire economie. 

 

 

De uitgangspunten die voortvloeien uit het afwegingskader: 

1. Optimaal gebruik maken van (bio)grondstoffen: reduceren, hergebruik en recyclen 

Om optimaal en duurzaam gebruik te maken van grondstoffen, is het van belang dat we eerst kij-

ken naar de vermindering van de vraag naar producten en hoe we verspilling tegen kunnen gaan. 

Dit kan door, bij voorkeur, producten te hergebruiken voor dezelfde toepassing en anders te re-

cyclen. In het geval van biogrondstoffen is het van belang om alle nevenstromen zo goed moge-

lijk en zoveel mogelijk te benutten om verspilling tegen te gaan. 

 

2. Biogrondstoffen inzetten voor duurzame toepassingen die aantoonbaar bijdragen aan: 

− reductie van CO₂ en andere broeikasgassen (zoals stikstofoxiden en methaan); 



   
 

   
 

− transitie naar circulaire economie; 

− positief effect op werkgelegenheid en economie.  

Voor Drenthe sluiten we aan bij internationale of landelijke criteria, al dan niet wettelijk vast-

gelegd, om te bepalen of biogrondstoffen voldoende duurzaam zijn. Dit geldt zowel voor de 

productie als de toepassing van biogrondstoffen. Op dit moment vormen de Europese her-

nieuwbare energierichtlijnen RED en RED II de basis voor wettelijke duurzaamheidscriteria 

voor de handel en productie van duurzame biogrondstoffen. Door bestaande criteria te han-

teren willen we richting de markt een eenduidig kader bieden. 

3. Afbouw, ombouw en opbouw. De essentie is: zet biogrondstoffen zo effectief mogelijk in. 

Waar er andere duurzame alternatieven mogelijk zijn, gaat de voorkeur daar naar uit boven 

de inzet van biogrondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van elektriciteit via zon-

nepanelen of windmolens. Waar er nog geen haalbare en betaalbare alternatieven zijn kun-

nen biogrondstoffen worden ingezet. Het stimuleren van de inzet van biogrondstoffen richt 

zich op toepassingen die nodig zijn voor ombouw of opbouw. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Biomassa in Balans Biomassa in balans: een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen (SER ad-

viesrapport, 2020) 

 

  



   
 

   
 

 

4. Zo hoogwaardig mogelijke inzet van biogrondstoffen volgens de waardepiramide. Door het 

toepassen van cascadering wordt bepaald wanneer en waar de grondstof de meeste waarde 

heeft. 1 

 

5. Meervoudige verwaarding van biogrondstoffen. Dit houdt in dat er diverse gewassen zijn die 

elk op zichzelf grondstoffen leveren voor meerdere toepassingen. Een bekend voorbeeld is 

de suikerbiet. De verschillende componenten van de suikerbiet worden al gebruikt voor voe-

ding, grondstof voor de chemie, energieopwekking en bodemverrijking. Door middel van 

bioraffinage kun je verschillenden bouwstenen van een biogrondstof scheiden en opnieuw 

inzetten in andere toepassingen.  

 

 

 

 

 

  

 
1 Deze waarde betreft niet ‘enkel’ de financieel-economische waarde, maar ook de maatschappelijke waarde. Bij 
het volume gaat het om de hoeveelheid beschikbare omvang/ volume, vaak ook in combinatie met de mate van 
complexiteit om een bepaalde stof uit een biogrondstof te halen voor de betreffende toepassing. Zo is bij het 
produceren van een bepaald geneesmiddel het beschikbare volume aan de benodigde stof uit een biogrondstof 
niet alleen minder dan bijvoorbeeld de toepassing van biogrondstoffen voor bodemverbeteraar, maar is het de 
benodigde stof voor een medicijn veelal ook complexer te verkrijgen/ te onttrekken. 



   
 

   
 

3. Biogrondstoffen in Drenthe 

Drenthe is als groene provincie rijk aan biogrondstoffen. Met herkomst voornamelijk uit de natuur en 

uit de landbouw. Het overgrote deel biogrondstoffen, betreft de productie voor voedsel en veevoer. 

Een hoogwaardige toepassing die vanzelfsprekend van belang is voor de voedselvoorziening. Bij de 

productie voor voedsel en bij natuur- en groenbeheer komen ook andere stromen vrij, dit noemen 

we nevenstromen. Deze zijn voor Drenthe in kaart gebracht (zie bijlage). Wat we met deze grondstof-

fen kunnen en welke uitgangspunten we specifiek in Drenthe willen hanteren lichten we in dit hoofd-

stuk toe. 

We starten bij de basis: de bodem. Vervolgens kijken we naar de belangrijkste bronnen van her-

komst, namelijk landbouw en natuur. Tot slot, leggen we de relatie met de twee belangrijkste toe-

passingsgebieden op weg naar de overkoepelende doelstellingen van een CO2 neutrale samenleving 

en transitie naar een circulaire economie. 

3.1 Biogrondstoffen en bodem 

De bodem is van essentieel belang voor landbouw, natuur, kwaliteit en opslag van (drink)water en 

koolstof.2 Voor biogrondstoffen is een vitale bodem de basis. Het belang van de bodem wordt ook 

vastgelegd in de strategie bodem en ondergrond van de provincie. 

Biogrondstoffen zijn zowel een kans als bedreiging voor de bodem. Ze worden in de vorm van mest, 

plantenresten of digestaat, wat ontstaat bij vergisting, ingezet voor het behoud en versterking van de 

vitaliteit van de bodem. Denk aan het achterlaten van tak en tophout in productiegebieden en na-

tuurgebieden en gewasresten zoals loof in de landbouw. Deze toepassing van biogrondstoffen zien 

we als hoogwaardig; het draagt direct bij aan de voedselvoorziening in de waardepiramide. 

Biogrondstoffen kennen vele mogelijke toepassingen, zoals verwerking in bouwmaterialen, medicij-

nen en grondstof voor de chemie. Een groei in vraag naar dit soort toepassingen kan ten koste gaan 

van de waarde van deze grondstoffen voor de kwaliteit van de bodem. In Drenthe willen we dit voor-

komen.  

 

 

 

 

 

3.2 Biogrondstoffen en landbouw 

De landbouwsector (akkerbouw en veeteelt) is de grootste leverancier van biogrondstoffen in onze 

provincie. Vaak ontstaan er nevenstromen bij de productie van voedsel, op volgorde van omvang in 

Drenthe: mest afkomstig van vee, stro & hooi en blad/loof van gewassen (met name van bieten, 

aardappelen en mais). Daarnaast ontstaan er nevenstromen bij de verwerking van landbouwpro-

ducten in de voedingsmiddelenindustrie. 

  

 
2 https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/de-bodem-bereikt 

Drents uitgangspunt: 

Een vitale bodem staat voorop. De inzet van biogrondstoffen voor andere toepassin-

gen dan voor bodemverbetering mag niet ten kostte gaan van de bodemvitaliteit. 



   
 

   
 

De nevenstromen van biogrondstoffen uit de landbouwsector in Drenthe worden op dit moment 

vooral toegepast als bodemverbeteraar, voor energie en warmte en voor voedsel en veevoer (zoals 

stro en hooi). Daarnaast zijn er ook meerdere initiatieven die biogrondstoffen op een andere manier 

inzetten. Een aantal voorbeelden uitgelicht: 

− In het programma Fascinating zet Noord-Nederland (onder andere) in op de eiwittransitie en het 

verwaarden van reststromen als grondstof voor de Chemische industrie. Zo wordt bijvoorbeeld 

uit suikerbiet bioplastic geproduceerd en eiwitten uit aardappelen gehaald voor vleesvervan-

gende producten. 

− Binnen de tuinbouw kweken tuinders planten die gebruikt kunnen worden voor geneesmiddelen, 

cosmetica of bijvoorbeeld als natuurlijke kleurstof. 

Er zijn weinig nevenstromen uit de landbouwsector van enige omvang in Drenthe die geen toepas-

sing hebben. De meeste nevenstromen worden dus al gebruikt. Bij nevenstromen die geschikt zijn 

voor een andere hoogwaardige toepassing is het belangrijk de afweging te maken wat de effecten 

zijn voor de huidige toepassing. Een voorbeeld is loof van aardappelen en suikerbieten. In de huidige 

situatie blijft dit grotendeels achter op het land (zodat het bijdraagt aan de bodemvitaliteit), maar 

het kan ook een rol spelen in vergisting (energieproductie) en in bioraffinage (bijvoorbeeld voor 

plantaardige eiwitten). 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment telen we in beperkte mate gewassen voor specifieke toepassingen anders dan voor 

voedsel en veevoer. Het betreft in dat geval geen nevenstroom maar primaire productie. Voorbeel-

den zijn de bollenteelt, sierteelt, teelt van mais voor vergisting en het telen van Afrikaantjes voor na-

tuurlijke ongediertebestrijding en medicijnen. Aangezien we in Drenthe zuinig om willen gaan met de 

beperkte ruimte achten wij biogrondstoffen die primair geteeld worden voor laagwaardige toepas-

singen en hoogwaardigere toepassingen niet of moeilijk mogelijk maken niet wenselijk. Daarom wil-

len wij het telen van gewassen specifiek voor de energietransitie niet stimuleren wanneer het andere 

ontwikkelingen in de weg staat.  

 

 

 

 

  

Drents uitganspunt: 

Wanneer nevenstromen van biogrondstoffen voor andere (hoogwaardigere) toepas-

singen ingezet kunnen worden, dan worden de effecten voor de huidige toepas-

sing(en) in beeld gebracht. Zo wordt bepaald of een andere inzet meerwaarde biedt 

en gewenst is.  

Drents uitgangspunt: 

Biogrondstoffen die primair geteeld worden voor laagwaardige toepassingen en 

hoogwaardigere toepassingen niet of moeilijk mogelijk maken achten wij niet wen-

selijk. Dit wordt bepaald conform cascadering en op basis van de waardepiramide 

voor biogrondstoffen. 



   
 

   
 

3.3 Biogrondstoffen en natuurlijke omgeving 

Drenthe staat bekend als groene provincie met veel natuur. Dit levert een unieke bijdrage aan biodi-

versiteit, kwaliteit van de leefomgeving, toerisme en het eigen karakter. Deze natuurlijke omgeving 

herbergt ook een groot potentieel aan biogrondstoffen door jaarlijkse bijgroei. Denk aan maaisel, 

heide, riet en hout of houtig materiaal.  

Natuurbeheerders kunnen een rol vervullen als leverancier van biogrondstoffen en hebben aangege-

ven hier ook voor open te staan. Dit geldt ook voor overheden die een beheerstaak uitvoeren (pro-

vincie, gemeente en waterschappen). Op dit moment is de omvang van nevenstromen uit de natuur-

lijke omgeving nog beperkt. Om dit te benutten moet er sprake zijn van rendabele toepassingen (ook 

om de kosten van het verwerven te dekken) en voldoende eindafnemers. 

Niet alle potentie die er is aan natuurlijke bijgroei kunnen we in de praktijk daadwerkelijk werven. Dit 

heeft te maken met praktische belemmeringen, zoals beperkte infrastructuur, maar ook met het niet 

schaden van de natuur. Het behouden van de kernkwaliteiten van Drenthe en het beschermen van 

natuurgebieden staat voorop. Het moet geen doel op zich worden om biogrondstoffen te oogsten uit 

natuurgebieden. Desondanks zijn er juist in deze gebieden ook kansen. Vaker en meer oogsten levert 

ook voordelen voor de natuur op. Zo gaat het verlanding tegen en kan het bijdragen aan biodiversi-

teit door dominantie van één gewas te voorkomen en beperkte verscheidenheid aan voedingsstoffen 

voor de bodem te voorkomen. Wanneer er minder kosten zijn voor het afvoeren van maaisels, ont-

staan er mogelijkheden voor natuurbeheerders om bijvoorbeeld bij het beheer van rietlanden meer 

te maaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De biogrondstoffen die je kunt verwerven uit natuurlijke begroeiing zijn vaak vezelrijk. Als zodanig 

biedt het geïdentificeerde technisch potentieel kansen voor Drenthe op het gebied van biocomposie-

ten. Een alternatieve toepassingsroute richt zich op bioraffinage waarbij niet wordt gekeken naar de 

vezels maar naar inhoudsstoffen die hun weg kunnen vinden richting chemie -zoals bioplastics—of 

richting farmaceutische toepassingen.  

3.4 Biogrondstoffen en circulaire economie 

Biogrondstoffen vormen een grote potentie als alternatief voor de inzet van fossiele grondstoffen. Ze 

zijn dan ook essentieel om de transitie naar een circulaire economie te behalen. Het draait dan om 

de evolutie van onze economie van een ‘Neem-Maak-Gooi weg’ model (dat steeds meer beperkt 

wordt door schaarse grondstoffen) naar een model dat een gesloten kringloop heeft en in de grond 

regeneratief is. Een economie waar afval niet meer bestaat en is vervangen door grondstoffen die zo 

hoogwaardig mogelijk weer ingezet worden voor andere producten en diensten. 

Drents uitgangspunt: 

We brengen geen schade toe aan natuur(gebieden). We benutten kansen waar oog-

sten van biogrondstoffen goed is voor de natuur en de inzet voor de circulaire eco-

nomie. 

  

Drents uitgangspunt: 

We benutten alle biogrondstoffen die vrijkomen uit nevenstromen uit de landbouw 

en bij natuur- en groenbeheer. Waar er kansen zijn om meer biogrondstoffen te ver-

werven grijpen wij die aan, om zo de beschikbaarheid van biogrondstoffen te verg-

roten. 



   
 

   
 

Circulaire economie richt zich op het efficiënter omgaan met grondstoffen. Dit betekent verlenging 

van de levensduur van producten, minimaal grondstofgebruik, hergebruik van producten in de hui-

dige toepassing en zo hoogwaardig mogelijk hergebruik door recycling. Biogrondstoffen zijn een goed 

en duurzaam alternatief voor het gebruik van fossiele grondstoffen bij toepassingen waar nog steeds 

nieuwe grondstoffen voor nodig zijn. Dit vanwege het op korte termijn hernieuwbare karakter. Het 

stimuleren en ondersteunen van biogrondstoffen draagt bij aan het behalen van de landelijke doel-

stellingen van de circulaire economie: 100% circulair in 2050 en 50% reductie van primaire grondstof-

fen (mineralen, fossiele grondstoffen en metalen) in 2030 ten opzichte van 2016. 

De ontwikkeling van biogrondstoffen voor hoogwaardige toepassingen binnen de circulaire econo-

mie neemt toe. Denk aan het vervangen van nu nog fossiele producten, zoals synthetische plastics, 

asfalt, bitumen dakbedekking, isolatiemateriaal, synthetische kleding en beton. Ook in Drenthe is 

deze ontwikkeling gaande. Een aantal voorbeelden: 

− de gebiedscoöperatie in Zuid-West Drenthe werkt aan het inzamelen van bermmaaisel op 

een centraal punt om dit te verwerken tot bijvoorbeeld groen gas of voor bouw- of isolatie-

materiaal;  

− in Drenthe is het biocomposietenplatform en platform biobased plaatmateriaal opgericht; 

− binnen Drenthe Woont Circulair zijn zes consortia bezig met het opzetten van circulaire 

bouwprojecten waarin biobased ook een onderdeel vormt. 

In Drenthe is er ook een goed netwerk tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Een voorbeeld 

hiervan is de nauwe samenwerking tussen NHLStenden en Rijksuniversiteit Groningen (onder de vlag 

van Universiteit van het Noorden) met het chemie & kunststoffen bedrijfsleven in Zuidoost Drenthe. 

Om CO2 uitstoot te beperken en ketens te sluiten, is het wenselijk om Drentse biogrondstoffen zo-

veel mogelijk lokaal te verwerken. Dit biedt kansen voor de primaire sector en sectoren als de maak-

industrie, chemie en agri-business. 

 

 

 

 

Zelf hebben wij een rol in het vervullen van het goede voorbeeld en het zijn van launching customer. 

Als onderdeel van circulaire criteria nemen we biobased criteria mee in beslissingen voor aanbeste-

dingen en inkoop. Dit is ook opgenomen in de vastgestelde Groene Economische Agenda. 

 

 

 

 

 

3.5 Biogrondstoffen en energie en warmte 

Biogrondstoffen: 

-  leveren een belangrijke bijdrage aan een CO2 neutrale samenleving; 

-  kennen een korte CO2 cyclus in vergelijking met fossiele brandstoffen; 

Drents uitgangspunt: 

We stimuleren de inzet van Drentse biogrondstoffen zoveel mogelijk voor regionale 

verwerking. Zo maken we optimaal gebruik van wat Drenthe te bieden heeft en be-

perken we CO2 uitstoot voor transport. 

Drents uitgangspunt: 

In onze aanbestedingen nemen wij circulaire (waaronder biobased) criteria 

op. Zo geven wij het goede voorbeeld en stimuleren wij biobased toepassin-

gen. 

 



   
 

   
 

-  zijn vaak binnen enkele jaren weer aangegroeid, terwijl het bij fossiele brandstoffen     

 miljoenen jaren duurt voordat deze weer aangevuld zijn.  

 

De afgelopen jaren hebben al veel ontwikkelingen plaatsgevonden in het kader van de energietransi-

tie. Vanuit de overheid is de specifieke inzet van biogrondstoffen voor energie en warmte ook tijden 

gestimuleerd via subsidies.  

 

Er is veel discussie of de inzet van biogrondstoffen voor de energietransitie duurzaam is. Vooral wan-

neer het houtige biomassa betreft. De inzet van biogrondstoffen is ook in Drenthe nodig voor het be-

halen van de energiedoelstellingen uit het klimaatakkoord. Het PBL (planbureau voor de leefomge-

ving) verwacht dat dit ook geldt voor de inzet van houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassin-

gen.3 Daarbij komt dat de Europese klimaatwet is vastgesteld op 28 juni 2021. Op 14 juli 2021 heeft 

de Europese Commissie onder de titel ‘’fit for 55’’ een pakket beleidsvoorstellen gepresenteerd om 

het Europese klimaatbeleid met de doelstellingen uit de Europese klimaatwet in lijn te brengen. In 

deze voorstellen worden de eisen aan biogrondstoffen ook aangescherpt. Hierin is onder andere een 

verbod opgenomen op gebruik van houtige biomassa afkomstig van primaire/ oorspronkelijke bos-

sen, veengebieden en draslanden en een verbod op nationale, financiële steun voor gebruik van bio-

massa afkomstig van stammen, stronken en wortels voor energieproductie. Ook mag houtige bio-

massa vanaf 2026 niet meer ingezet worden voor elektriciteitsproductie. Deze voorstellen moeten 

nog door de Europese besluitvorming en vervolgens verwerkt worden in nationale wetgeving.  

 

Voor de inzet van biogrondstoffen voor warmte en energie is veel massa nodig. Dit betekent dat we 

goed moeten kijken waarvoor we biogrondstoffen willen inzetten. In de basis komt dit neer op waar 

het echt nodig is door het ontbreken van alternatieven. Concreet betekent dit voor Drenthe dat: 

− voor elektriciteit wordt ingezet op duurzame energie uit wind en zon. Alleen voor pieklast voor 
elektriciteit kunnen biogrondstoffen tijdelijk een rol spelen totdat er duurzame alternatieven be-
schikbaar zijn die de piek kunnen opvangen;  

− in het landelijke gebied is er een lage dichtheid van bebouwing en vaak betreft het oudere ge-
bouwen. Hier kan groengas een rol vervullen voor het verwarmen van deze bebouwing. Het iso-
leren van gebouwen om de warmtevraag terug te dringen blijft belangrijk; 

− biogrondstoffen tijdelijk een rol kunnen spelen voor het verwarmen van gebouwen door middel 
van een warmtenet in opmaat naar duurzamere alternatieven zoals aquathermie of geothermie. 
Aan dergelijke duurzamere bronnen moet dan ook voorrang gegeven worden;   

− het ingezet kan worden in de chemische industrie voor hoge temperatuurwarmte. Hier zijn voor-
alsnog geen haalbare alternatieven voorhanden; 

− het ingezet kan worden als brandstof voor zwaar transport. 

 

 

 

 

 
3 Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen | PBL Planbureau voor de Leefomgeving 

Drents uitgangspunt: 

De inzet van biogrondstoffen voor energie en warmte zien we in Drenthe als nood-

zakelijk om onze doelen op het gebied van CO2 reductie en het aardgasvrij maken 

van bebouwing te behalen. Wel moeten we met de inzet zuinig omgaan: we stimule-

ren de inzet alleen wanneer er (nog) geen haalbaar en betaalbaar duurzaam alterna-

tief is. 

 

 

https://www.pbl.nl/publicaties/advies-uitfasering-houtige-biogrondstoffen-voor-warmtetoepassingen


   
 

   
 

Drents uitgangspunt: 

Monomestvergisting mag decentraal en co-vergisting centraal (binnen indu-

striële gebieden) worden ingezet. 

 

Biogrondstoffen uit Drenthe ingezet voor energie en warmte komen vooral uit mest, natuurlijke be-
groeiing en resten van voedselgewassen.  

Vergisten van biogrondstoffen kan leiden tot kansen op andere vlakken, bijvoorbeeld door het terug 
leveren van digestaat voor bodemverbetering en het verminderen van ammoniak- en stikstofuit-
stoot. We zoeken bij het stimuleren van de productie van groengas actief naar deze koppelingen. 
Voor mono-mestvergisting geldt dat dit zoveel mogelijk lokaal moet plaatsvinden. De aanvoer van 
mest en verwerking kan goed lokaal plaats vinden. Bij co-vergisting wordt niet alleen mest vergist, 
maar ook andere biogrondstoffen. Co-vergisting dient juist centraal georganiseerd te worden, met 
name op daarvoor ingerichte, industriële terreinen. Hiermee wordt overlast, bijvoorbeeld door een 
toename van transportbewegingen, zoveel mogelijk voorkomen en verkeersveiligheid geborgd. Voor 
mest geldt dat de omvang in de toekomst onzeker is door mogelijke afname in de veestapel. 

 

 
 
Houtige reststromen uit Drenthe spelen een beperkte rol. Er is geen inzicht te verkrijgen in de import 
van houtige reststromen. In lijn met de voorstellen van de Europese commissie in het ‘’fit for 55’’ 
pakket moet in Drenthe de inzet van hout uit beschermde en natuurgebieden elders voorkomen 
worden. Hout moet zoveel mogelijk ingezet worden voor hoogwaardige toepassingen, zoals binnen 
de bouw. Hierdoor vindt voor langere tijd CO2 opslag plaats. Laagwaardige reststromen van hout (zo-
als houtige nevenstromen van bijvoorbeeld snoeiafval, GFT-afval uit de fruitteelt en houtresten uit 
grofvuil) kunnen echter nog wel tijdelijk nodig zijn. 

  



   
 

   
 

4. Onze inzet 

De provincie heeft geen specifieke wettelijke taak op het gebied van biogrondstoffen. Door zorgvul-

dig de afwegingen te maken op basis van de uitgangspunten in deze notitie, kunnen we wel bepalen 

welke ontwikkelingen we stimuleren. Toepassingen gebaseerd op biogrondstoffen vragen vaak om 

(technische) doorontwikkeling, opschaling, wegnemen van wettelijke belemmeringen en voldoende 

afzetmarkt. Onze inzet richt zich op: 

-  het verbinden van partners en initiatieven; 

-  aanreiken van kennis; 

-  het uitvoeren van onderzoek; 

-  financieel bijdragen; 

-  partner zijn in landelijke of Europese subsidieaanvragen; 

-  uitvoeren van lobbywerk om duurzame inzet van biogrondstoffen op te kunnen schalen.  

De inzet op het stimuleren van ontwikkelingen rondom biogrondstoffen gebeurt binnen bestaande 

programma’s. Biogrondstoffen hebben vooral een plek binnen de programma’s toekomstgerichte 

landbouw, circulaire economie en de energietransitie.  

In het programma toekomstgerichte landbouw wordt ingezet op: 

- de transitie naar kringlooplandbouw;  

- duurzame inzet van nevenstromen uit landbouwgewassen en dierlijke producten voor bo-

demverbetering; 

-  gezonde duurzame voeding; 

- andere hoogwaardige toepassingen, zoals de eiwittransitie.  

Het verwaarden van nevenstromen of het telen van gewassen voor toepassing als groene grondstof 

gebeurt vooral binnen het deelprogramma Agribusiness. POP3 subsidies en de subsidie delta agra-

risch natuurbeheer dragen bij aan de doelstellingen van het programma. Voor bodemverbetering 

wordt ook ingezet op cursussen en kennisdeling, zoals bodem APK en van bodemkennis naar bodem-

kunde.  

Binnen het programma circulaire economie heeft de biobased economy een plek in de Groene Eco-

nomische Agenda. Er wordt ingezet op: 

-  het versterken van groen ondernemerschap; 

-  scholing, kennis en innovatie 

- via lobby op het wegnemen (wettelijke) belemmeringen; 

- een (boven)regionaal groen ecosysteem. 

Zo wordt er via IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer), NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) 

en de Taskforce Groene Chemie Emmen een ondersteuningsstructuur geboden aan ondernemers, is 

de inzet van biogrondstoffen onderdeel van het onderwijs en worden biobased projecten onder-

steund. Dit zijn bijvoorbeeld projecten zoals ‘het Schone Noorden’, dat zich richt op circulaire en bio-

based plastics en initiatieven die gericht zijn op verbindingen tussen de primaire sector en sectoren 

als agri - business, chemie en maakindustrie in de biobased economy. Als provincie kunnen we ook 

zelf een steentje bijdragen aan een biobased en circulaire economie: door het goede voorbeeld te 

geven. In lijn met de Groene Economische Agenda van de provincie willen we groene criteria meene-

men in ons aanbestedingsbeleid. Zo kunnen we marktontwikkelingen stimuleren en voortvarend op-

treden als launching customer.  



   
 

   
 

Binnen de energietransitie faciliteren we initiatieven om groen gas van de grond te krijgen. Dat doen 

we door  

- ons netwerk in te zetten; 

- wet- en regelgeving zo mogelijk aan te passen 

- een financiële bijdrage te doen om de onrendabele top weg te nemen.  

Verder verkennen we andere mogelijkheden om pilots voor groengasproductie te realiseren. Als pi-

lots succesvol blijken willen we deze faciliteren om op te kunnen schalen. Samen met Energiefonds 

Drenthe onderzoeken we of we de financieringsmogelijkheden kunnen verbeteren en kijken we naar 

mogelijkheden om de businesscases voor vergisting of andere biogasproductietechnieken rond te 

krijgen. 

Voor het beschermen van de bodem en natuurwaarden zijn er wel wettelijke instrumenten die inge-

zet worden en waarbinnen onze uitgangspunten worden meegewogen. Denk aan regels voor Na-

tura2000 gebieden, Wet natuurbescherming, Wet bodembescherming en de aankomende Omge-

vingswet. Bij vergunningverlening van vergistingsinstallaties is er invloed op de locatie.  

Verder worden de uitgangspunten meegenomen in de actualisatie van de omgevingsvisie. 

  



   
 

   
 

Bijlage: Biogrondstofstromen in Drenthe  

De biogrondstofstromen voor Drenthe zijn door Ecoras in kaart gebracht in onderstaand overzicht. In 

de inventarisatie is gekeken naar de nevenstromen bij de primaire productie. In de primaire sectoren 

van landbouw en natuur- en groenbeheer gaat het om stromen die vrijkomen bij de verbouwing van 

voedsel of onderhoud van gebieden. Daarnaast komen er ook nevenstromen uit de voedings- en ge-

notsmiddelen industrie (VGI) en bij publiekelijk afval.  

Grofweg onderscheiden we een aantal toepassingen waarnevenstromen ingezet worden: 

-  voedsel en veevoer; 

- chemicaliën en brandstof; 

-  energie en warmte; 

-  grondverbeteraar.  

Daarnaast is van een deel van de stromen (nog) onbekend wat de toepassing is en wordt een deel 

ook (nog) niet benut. Bij natuurlijk potentieel dienen we de kanttekening te maken dat het hier gaat 

om biogrondstoffen die nog niet gewonnen worden. Daarnaast kan het volledige potentieel in de 

praktijk niet benut worden, vanwege beperkingen in infrastructuur en kosten om dit te winnen. 

 

 

 

 

Figuur 1 Overzichtsdiagram van de bio-grondstof stromen in Drenthe. In de linker en middelste balk staan de groene kleuren voor de primaire sector, 
geel voor de secundaire sector en blauw voor de tertiaire sector. De oorsprong categorieën en de reststromen staan in de labels. In de rechterbalk 
staan de stromen verdeeld in het huidige potentieel volgens de biogrondstof-piramide (Waardepiramide). Achter elke stofstroom staat tussen haakjes 
het volume in kton droge stof vermeld. 




