
Agendering biomassa. 
 
Visie van de fractie: 
In de klimaatplannen van de regering, waarbij GS zich bij aansluit, voor 2030 blijkt van de 
duurzame energie 60 procent te zijn gebaseerd op biomassa. Er bestaat echter 
wetenschappelijk geen twijfel over dat houtige biomassa, uitzonderingen daargelaten, 
onterecht als duurzaam en CO2-reducerend beschouwd wordt: de CO2-reductie volgt pas 
over honderd jaar en de verbranding produceert naast aanzienlijk meer luchtvervuiling ook 
meer dan twee maal zoveel CO2 als het huidige aardgas. Biomassa is dus geen duurzame 
energie en verhoogt sterk de CO2-emissies. Dat er geen alternatief zou zijn dat wél 
duurzaam is, kan daarom nooit reden zijn om met biomassa door te gaan tot 2030 en daar in 
de vergunningverlening vrij baan voor te maken. Toch is dit wel redenering van GS zoals 
weergegeven in ingekomen stuk A6 van de OGB op 1 december 2021. JA21 Drenthe zegt: 
kappen met biomassa! 
 
Wellicht nog het meest aansprekende voorbeeld van de fnuikende gevolgen voor het milieu 
van het koppelen van klimaat en energie is het bizarre verdienmodel van biomassa. 
Activisten hebben verzonnen dat het wereldwijd kaalkappen van bossen en wouden om 
deze te verbranden in industriële installaties bijdraagt aan ‘het klimaat’. Flora en fauna 
kreunen en steunen overal onder deze brute aanslag op de biodiversiteit terwijl de stijging 
van de zeespiegel geen centimeter wordt beïnvloed. 
 
 
Huidige situatie: 
Ook Drenthe kent biomassa-centrales, de grootste in Meppel, waarin hout vanuit de hele 
wereld, niet zelden afkomstig uit oerbossen, wordt verbrand.   
 
Maar, er gloort hoop! GS heeft namelijk aangegeven dat: 
 

- Bij de verbranding van biomassa meer CO2 per eenheid opgewekte energie wordt 
uitgestoten dan bij alle andere fossiele brandstoffen. (26 jan 2021 beantwoording 
schriftelijke vragen). 

- ‘’Wij maken ons ook zorgen over dat wereldwijd bomen worden bedreigd. Houtkap 
voor energieproductie heeft niet onze voorkeur.’’ (26 jan 2021 beantwoording 
schriftelijke vragen) 

- Drenthe doorloopt momenteel stappen om tot een nieuw biogrondstoffen beleid te 
komen. De herkomst van de biomassa valt hier ook onder. Op basis van dit 
toekomstige beleid kunnen nieuwe vergunningen voor het gebruik van 
biogrondstoffen worden getoetst. (26 januari 2021 beantwoording schriftelijke 
vragen) 

- GS heeft zich zich uitgesproken welwillend te staan tegenover de stelling dat 
“geïmporteerde houtige biomassa geen duurzame brandstof is”. (7 juli 2021 PS)  

- GS heeft zich uitgesproken welwillend te staan tegenover de stelling dat 
“binnenlandse houtige biomassa, regionale organische restproducten daargelaten, 
geen duurzame brandstof is.” (7 juli 2021 PS).  

 



Alles wijst er dus op dat (1) GS erkent dat houtige biomassa, op regionale organische 
restproducten daargelaten, niet duurzaam is en (2) dat het daarbij in de toekomst 
bevoegdheden wil vergaren door leveranciersvoorschriften te verwerken in het 
vergunningstraject. Met andere woorden, de foute biomassa die nu nog vrijelijk z’n weg 
vindt naar Drentse verbrandingscentrales wordt in een toekomstig Drents biogrondstoffen-
beleid bemoeilijkt als het aan GS ligt.      
 
Vorming nieuw biogrondstoffen-beleid : 
Maar, onder ingekomen stuk A6 van de OGB op 1 december 2021 staat:  
 
‘’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.’’ 
 
In het SER rapport staat:  
- duurzame biomassa moet uiteindelijk zo beperkt en hoogwaardig mogelijk worden ingezet. 
Dit geldt voor biomassa zowel van nationale als van internationale herkomst. 
- Algemene tendens in rapport: biobased grondstoffen voldoen niet aan duurzaamheid-
eisen, en wegens lage kwaliteit wordt het nu enkel gebruikt als overbruggensperiode tot 
2030.  
 
Daar zit voor de JA21 fractie enige discrepantie met eerdere juist zeer verstandige 
uitspraken van GS. 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen aan GS: 
 

- Gaat GS in haar nieuwe biogrondstoffen-beleid leveranciers-eisen koppelen aan 
(nieuwe) biomassacentrale-vergunningsaanvreagen? 

o Zo nee, waarom niet? 
- Is GS bereidt om uitgangspunt 5 (wij brengen  geen  schade  toe aan 

natuur(gebieden)) prioriteit te geven boven de uitgangspunten van het SER-advies? 
 
Vragen aan overige fracties: 
 

- Wat is de visie van uw fractie omtrent biomassa? 
- Is uw fractie van mening dat Drenthe leveranciersvoorschriften dient te verwerken in 

het vergunningstraject? 
 
Hartelijk dank, 
 
JA21, Thomas Blinde 
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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;
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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.



������������	�
���������	����������������������������������������	�������

���  !"�#"!"�$%&!'$(")   �$ * (�+',# -")*,($

� ���������������������������
����	./���0�1�������/���
����������������
������.��

��2	������3�������1�������
4�����������3�������1��������
���������
���������2������������������������

� �������������2�����
���0��
� ����������5������
67897:;<=>?@AB:=CC7:D<EFAD:7GGA8<H@I<GJ@;==DKLMN<>A<HO:PA:C=:D@Q@C=D@A<@8<
����������./����������	�����R����������
�����S��
��

�����	�������������������R�./R��0�
������������T��
�����������1��/����
����	����U����������2���1�������
�2�
��2�������/��������R��2��������R�������
�
����0���

V �����������R��2��
��������0���	 ���������W�	�������
���R��2�����.������������	���������
����0��
����������R��2��������������
�����0�������

W�����X��Y������R�./�������1��2������
Z[\�����/���1��2�
���
U���������
���2��������������/������2������������
�������2/��������������
�
����0��
�U����������
���	������.

] ��������	�������	������./���� ]����������̂�������.��

T��R��2���������������0	���2������R������	�����
��	�������	������./����U�1�������R�2���	����
	������./��1�������R�����
�����	����U������1���������	���/�
����1������������
������	�
����������
��		�����
��������
�2U�����	./�������2������	�

����2���������2����
�����.������U���2���	���������	�����/���������������/������������2��

T����2����	�����������������

� ������X����������./�Y�����������/��� �����������̂�������.��

T��R��2�1������������
��1��2������������������.������������/��0�������
��������������R������������1���������������������������������1��������2��
	��2�/�����	̂����/���������������������������������������������
1�����	�����
�����������	�����_̂�������������������������0������������
��1����	���

�̀���������	����������./�	�
����������

����������������������������a��U�R���
��2�������������b�������������

c ��������������������1�����	������
����� ���������d����������
�����1��������������
��1��2�������������������.������������/��0�������
��������������R����������1�����������d���������������������1�2�����������
���������������������1����	�����d�����������1������������	�����

�̀�����	������������2������������/���

e �����������.����		��
����������������

f�����

T��R��2����������	����1��2��������������������������������������
���������2������������������.����		���1���������2	��������1��������	�

������������U�������.������1����	./���R�./������2
�����������
��0���������������������R�./��
		������	�2
�����
��	���2�����������
���������	��	
�������������
��1��2����������������������������������
���������������������2/����/���������2����	����	���������������	�
������
��������������������	��������/
�������_a��R������������������������������
����������������������U�������.������1����	./����

��R��	
���	����1��������������������
/��������R��2�����/���1��2�
���
������
/��������.����������	���2��������22��/����
���2	��������1��������	U����
�2���������
�	������.�����

b ������R������1��� ���������̀�����

���R��2��������������2/�����������2������������g�����
����������/���
��1�22���������������R��a��a���������������X2����	./�����Y�
�����������������/����������������������
��1��2������������������
��0����������������������2
�������2����
		���1���a����R����a�������

h	��������������̀�����

��������1��������	���������	 ������.��
T��R��2�������	���
����������1��������	���������/��R�������������2�
	./������������������������	�����������������U�����������		�����������
���
1	���2����	������./�����������������22�����������1���������.�����

f�����	�����2����	������2��	�������
����2�����	./����0��������0�
��������
1��������	�
f���1�������	�������./�����������������
�������������	./������1��������̀��
������
����������������./�������������

�



������������	�
���������	����������������������������������������	�������

���������������������������� ���������

����������������������������	����������� ��������!����	�

����"��
	�������"���� ��"�������#������������������������#����������������
�
���������������������	�

�	���������������������	�#�����$

 ��������������������#�����	�����������������������#���������������������
	������������	���"�����������������������������������%����""���������
�����������������������������&������������������	������ ����
�����
�
��������
�"'$

��� ��"���#��������������������	�
"����������������������������	��
�����������������������""��������������
������������������#�������������

(�������� ���������	�
		��������"��	��
���������������	��������#���	�
�������
�������������������
�����������������

�������������������������� ���������

�������������������	�������������	����������)� ���	�������
*������������	����������#�)��������������������������)��������� �������
�����������������������#��������#
�����"��	������$ ��������������������
���*������������	����������#�����#���������������	����������������
"
����������������������������	�
""���������������������	����$

��� ��"��#�����������������������	��������	����	����"���������������	�����
��������	�������������)

(������"�
���
�����������	���"��������
���������������� 
�������������
��		���������		���������#
���� ���
"����

�+��������������	 ���������

���#
������	
�	���,����������

� �����������������#������"������������"�
�����������	�#�����������-������ ��#�����������"���������	������
��������	��������������	���"�	���$%.�����������������������
"����	�#����������������������������������������������	�)� ���	�/�����
��")����������#����#���	
�	����������		��$%0	���������	����"�������#����
�������������������������������������������
�������"������������������������
��������)� ���	���� ����������)������������	�������������	
�	���,�����
&��'�����

� �����������������#������"$

1��������������-�%��������"��������������������	����������������������
���������
	���������	������������	� ���$%��������������	����������
����"�������������� ��������������"��"�	���� �������������"��������
����""��$%�����#����������������������������������������������
��������"�����"	�������������������������	���������#������"�����������$

.�� ��"���-2����������������������#�����#������"������������������������
��������������#�������"����������������	�#�������"����������)�
 ���	����"�������#��������
�������"���������&����
	������ ����������'�

�����������������	�

����"��
��������������������������������#���
34���������������������������	����
#�����	��� ��������"������	�������.1����
	�
����


