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Visie op een duurzame bio-economie
Het kan nog steeds! Nederland is in de positie om voorop te lopen bij de
ontwikkeling van een bio-economie. Nederland heeft de kennis, de handels
netwerken, de havenfaciliteiten en een landbouwsector die toonaangevend is in de
wereld. Bij de juiste investeringen liggen hier grote kansen voor Nederland.
Een bio-economie kan bijdragen aan een toename van de werkgelegenheid,
verbetering van de concurrentiepositie van Nederland en een impuls zijn voor de
sectoren energie, chemie en logistiek & transport. En natuurlijk aan de vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen. Om de bio-economie te ontwikkelen is wel een
visie voor de toekomst nodig!

Wat is een bio-economie?
•

De ontwikkeling van een bio-economie is onderdeel van ‘duurzame groei’ waarbij
economische ontwikkeling samengaat met een beperking van de ecologische
voetafdruk en zero waste.

•

De belofte van de bio-economie is een transitie naar een circulaire economie.
Fossiele grondstoffen zijn daarin vervangen door biobased alternatieven en andere
bronnen van hernieuwbare energie zoals zon- en windenergie spelen een grote rol.

Hoe zou de bio-economie er uit kunnen zien?1
•

Personenvervoer op korte en middellange afstanden is voor een groot deel
elektrisch. Vervoer waarvoor elektriciteit geen technisch haalbare optie is
(personenvervoer over lange afstanden, vrachtvervoer en lucht- en scheepvaart)
maken gebruik van biobrandstoffen, maar ook van duurzaam geproduceerde
waterstof.

•

De landbouw speelt een belangrijke rol in de chemie (zoals bioplastics,
kunststoffen of harsen), in de staalproductie, in de energie- en transportsector en
in de vervanging van dierlijke eiwitten.

•

De landbouw en de gehele voedselketen hebben een enorme efficiëntieslag
overal ter wereld gemaakt. Er is genoeg voedsel, ook voor de groei van de
wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050. Een deel van de reststromen
wordt ingezet in de industrie en in de energiesector. Ook de bosbouw levert
hiervoor grondstoffen. De uitstoot van broeikasgassen is aanzienlijk afgenomen.

•

Lokale, decentrale energieopwekking draagt overal bij tot meer welvaart in

•

De ontbossing komt tot stilstand en natuurgebieden worden mondiaal beschermd

•

Alle opbrengsten van het land en alle delen van de plant worden optimaal benut,

plattelandsgebieden.
en/of in ere hersteld.
waarbij de bodemkwaliteit wordt behouden. Het onderscheid tussen product,
co-product, restproduct of afval is verdwenen. De voedselsector en farmaceutische
bedrijven halen eerst de hoogwaardige delen uit de gewassen. Wat overblijft
wordt vervolgens gebruikt voor diervoeder, chemie en staalproductie. Wat dan
nog overblijft wordt efficiënt ingezet voor energietoepassingen.
	

‘Duurzaamheid en Daadkracht’, Commissie Corbey (2011)
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•

In ontwikkelingslanden hebben kleine en middelgrote producenten een
verbeterde toegang tot water, land en vegetatie en kunnen volwaardig deelnemen
aan de bio-economie.

•

Nederland is als voortrekker van duurzaamheidseisen één van de toonaangevende

•

De in Nederland ontwikkelde technologie vindt wereldwijd een markt; de bio-

landen in de bio-economie.
economie is een grote bron van werkgelegenheid, groei en innovatie.
Alle reden dus om te investeren in de bio-economie! Er is wel een belangrijke
randvoorwaarde: de biomassa die wordt ingezet moet duurzaam zijn en mag de
toegang tot voedsel voor mensen waar ook ter wereld niet in de weg staan.
Dat vraagt om een beleid dat duurzaamheid voorop stelt.

Wat zijn de ambities?
De Europese Raad heeft in oktober 2014 een broeikasgasreductiedoel van 40%
afgesproken voor 2030, een EU-doel van 27% hernieuwbare energie en een voorlopig
indicatief energiebesparingsdoel van 27%. Het kabinet streeft in internationaal
verband naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en heeft in het
SER Energieakkoord een aandeel duurzame energie in 2023 afgesproken van 16%.
Het Europese Biobased Industries Consortium (BIC) heeft als doel gesteld 20%
biobased chemicaliën en materialen productie in Europa in 2020 en 30% voor 2030.
De VNCI wil 30% biobased grondstoffen in 2030, het Biorenewables Business Platform
30% in 2050. Maar is dit alles genoeg voor een transitie?

Hoe bereiken we de bio-economie?
Er zijn meerdere routes (regionaal, mondiaal, publiek, privaat) die de transitie naar
een bio-economie mogelijk maken. Ze zijn allemaal nodig. Duurzaamheid is op alle
routes de noodzakelijke richtingaanwijzer op weg naar de bio-economie waarbij de
overheid kan zorgen voor de juiste randvoorwaarden en coördinatie.
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Toelichting op visie
Missie Commissie Corbey
De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) wil ertoe
bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased
economy biedt voor de verduurzaming van landbouw, de energiesector, brandstoffen
sector en de chemiesector. De biobased economy speelt een belangrijke rol in het
bereiken van de klimaatdoelstellingen, de ontwikkeling van een kenniseconomie en
efficiënt gebruik van grondstoffen. Daarnaast biedt de biobased economy kansen voor
innovatie, export van duurzame productiemethoden en werkgelegenheid hier en
elders in de wereld. De Commissie Corbey is zich ervan bewust dat, naast deze
positieve effecten, er mogelijk ook negatieve effecten zijn van het stimuleren van
grote hoeveelheden biomassa voor energiedoeleinden en materialen. Duurzaamheid
is daarop het antwoord. Beleid is nodig waardoor de biobased economy de
voedselzekerheid en biodiversiteit versterkt – en zeker niet aantast.

Aanleiding visiedocument
De transitie naar een bio-economie is nog maar net begonnen. De ‘bio-economie’
omvat alle sectoren van de samenleving die biomassa gebruiken, inclusief voedsel en
veevoer. De biobased economy is beperkter en betreft de sectoren chemie, materialen,
farma en energie/transport waarin biomassa de fossiele grondstoffen vervangt.
Dit visiedocument beperkt zich tot de rol van biomassa in de transitie naar een
circulaire economie. Biomassa kan bijdragen aan:
•

vervanging van fossiele grondstoffen in zowel energie (brandstof, grondstof)
als materialen,

•

toename van de efficiëntie van productieprocessen,

•

vastleggen van CO2,

•

meer banen en ‘groene groei’.

Enkele jaren geleden heeft de Europese Commissie een mededeling over de
bio-economie uitgebracht en de afgelopen jaren zijn ook diverse visiedocumenten
verschenen over de biobased economy. Het aspect duurzaamheid staat niet in al deze
visies centraal of is niet uitgewerkt. Recentelijk gaf het IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) van de VN aan dat de overschakeling op bio-energie een rol kan
spelen bij het tegengaan van klimaatverandering (mitigatie), maar dat er onder
andere nog onopgeloste vragen zijn op het gebied van duurzaamheid.

	
	

	

‘Innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa’, COM(2012)60
Onder andere: ‘Groenboek Energietransitie’, Platform Groene Grondstoffen (2007), ‘Punt op de horizon;
Aanzet voor een intersectoraal Businessplan Biobased Economy’ (2011) & ‘Strategie voor een groene
samenleving: Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy’ (2013) & BBE-TKI visiedocument
‘Transitie naar een duurzame, biobased samenleving en economie’ (2013)
‘Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change’, IPCC (2014)
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De Commissie Corbey wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame
bio-economie en geeft in dit document haar visie. Centraal staat de rol van biomassa
in de transitie naar een circulaire economie: een ‘kringloopeconomie’ waarin alle
gebruikte materialen in een product nuttig worden ingezet in hetzelfde of een ander
product zonder kwaliteitsverlies en waarin grondstoffen zo lang mogelijk worden
ingezet en op een zo hoogwaardig mogelijke manier (cascadering).
Dit visiedocument is geen statisch document, maar een discussiestuk. De Commissie
wil graag met u van gedachten wisselen over wat een duurzame bio-economie
inhoudt en hoe de transitie kan worden versneld tijdens een middagbijeenkomst op
16 januari 2015 in Utrecht. De uitkomst wordt meegenomen in het visiedocument én
in de roadmap waarin de route wordt geschetst hoe te komen tot deze duurzame
bio-economie in 2030 (bijlage 3). Een indicatie van de Nederlandse en internationale
vraag naar, en aanbod van biomassa is weergegeven in bijlage 1 en bijlage 2.

Doel
•

De Commissie Corbey ziet als wensbeeld voor 2050 een duurzame bio-economie,
waarbij biomassaketens in de voedselsector, de chemie, materialen en energie
aan elkaar gekoppeld zijn en synergie opleveren (bijvoorbeeld gebruik maken van
elkaars reststromen). Dat draagt bij aan een circulaire en CO2-neutrale economie
waar eindige grondstoffen niet worden verbruikt, maar slechts gebruikt.

•

Als tussendoel voor 2030 is benodigd dat belangrijke delen van deze bioeconomie zijn gerealiseerd: biomassa moet duurzaam worden geproduceerd en
verwerkt en efficiënt worden gebruikt. Tegelijkertijd zijn andere maatregelen
geïmplementeerd, bijvoorbeeld het tegengaan van ontbossing en zorgvuldig
gebruik van land met aandacht voor behoud en herstel van bodemkwaliteit.

•

Deze doelen moeten worden vertaald naar duidelijke en meetbare ambities
(targets).

De kansen van de bio-economie
De ontwikkeling van een duurzame bio-economie biedt kansen: een meer
evenwichtige wereld waarin milieudruk en druk op het natuurlijke klimaatevenwicht
afnemen en welvaart en welzijn toenemen. De bio-economie leidt tot nieuwe
producten en nieuwe verdienmodellen en grijpt zowel in op regionale kringlopen als
op mondiale netwerken. Klein- en grootschalige productie is daarbij mogelijk op een
duurzame manier. Afhankelijk van het type grondstof wordt deze in het producerende
land of in het importerende land verwerkt tot (half)fabricaten en wordt toegevoegde
waarde gecreëerd (bijvoorbeeld suikerriet dichtbij de akker, bio-olieraffinage in het
importerende land).
Wanneer biomassa goed wordt ingezet kunnen producten met een hogere
functionaliteit worden ontwikkeld (cascadering). Dit kan leiden tot een hogere
toegevoegde economische waarde. Met bioraffinage kan biomassa bijvoorbeeld
optimaal worden ingezet: door hoogwaardige componenten in chemie en veevoer
in te zetten (met een hoge toegevoegde economische waarde) is een business case
mogelijk waarmee de inzet van overige componenten in transportbrandstoffen
mogelijk zou zijn.
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De bio-economie kan alleen floreren als grondstoffen efficiënt worden gebruikt en
bijdragen aan het realiseren van de broeikasgasreductiedoelstellingen. Zowel door
vervanging van fossiele grondstoffen en betere efficiëntie als door het vastleggen van
CO2 in planten. Brandstoffen blijven nodig, maar fossiele brandstoffen kunnen
worden vervangen door hernieuwbare brandstoffen. Een schatting wijst uit dat door
een optimaal gebruik van groene grondstoffen het totaal aantal broeikasgasemissies
met maximaal een kwart kan worden gereduceerd. Aan het begin van de keten
bevordert duurzaam landgebruik de beste teelt met zo min mogelijk gebruik van
energie. Door op een slimme manier met land en verwerking van biomassa om te
gaan kan met minder biomassa toch aan de behoefte van meer toepassingen worden
voldaan, waardoor minder beslag op land wordt gelegd. Dit geldt ook voor duurzaam
watergebruik. Niet-duurzame irrigatie kost veel fossiele brandstoffen en put de
grondwatervoorraden uit.
De bio-economie kan bovendien bijdragen aan een toename van de werkgelegenheid
in de EU en in andere delen van de wereld, een impuls zijn voor de sectoren chemie
en logistiek & transport en de concurrentiepositie van Nederland verbeteren.
Nederland heeft dankzij zijn kennisinstellingen een goede uitgangspositie om een
koploperspositie in te nemen en de concurrentiekracht te verbeteren. Daarnaast
heeft Nederland dankzij de gunstige ligging en logistieke kwaliteiten een goede
uitgangspositie om circulariteit in praktijk te brengen en rendabel te maken.

Randvoorwaarde 1: duurzaamheid
Niet alle inzet en productie van biomassa is duurzaam. De productie van biomassa
kan bijdragen aan vermindering van broeikasgassen, maar als dit gebeurt op land
waar regenwoud voor is gekapt, kan het netto-effect (fors) negatief zijn.
Duurzaamheid is dus nodig: duurzaamheid is een positieve kracht en een drijfveer
voor efficiënt gebruik van grondstoffen en biomassa en duurzaam landgebruik,.
Duurzaamheid is zowel de katalysator als het kompas van de transitie naar een
bio-economie en voegt waarde toe.
De Commissie Corbey geeft aan duurzaamheid van de bio-economie een viervoudige
invulling. Allereerst volgt de commissie de definitie van duurzaamheid volgens het
Brundtland rapport: een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften
te voorzien in gevaar te brengen. Aantasting van bossen, bodems en biodiversiteit
moet worden voorkomen. Het gaat echter niet alleen om milieu en ecologie, maar
ook om sociale en economische randvoorwaarden (people, planet en profits).
Behoefte (needs) aan biomassa kan verschillend zijn. In één situatie kan dat
energiezekerheid zijn, in een andere voedselzekerheid of materiaalbehoefte.

	

‘Bio-based economy in Nederland, Macro-economische verkenning van grootschalige introductie van
groene grondstoffen in de Nederlandse energievoorziening’, Platform Groene Grondstoffen (2009)
	 ‘Innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa’, COM(2012)60
	 ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’, Raad voor de leefomgeving (2013)
 ‘Drie maal Duurzaam’, Commissie Corbey (2013)
	 ‘Duurzaamheid en Daadkracht’, Commissie Corbey (2011)
 ‘Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future’, VN (1987)
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Duurzaamheid houdt ten tweede in dat biomassa zo efficiënt mogelijk wordt inzet en
ook daar waar geen alternatief is voor fossiel. Duurzaam geproduceerde biomassa is
schaars, daarom is verspilling -waar dan ook in de keten- niet duurzaam. Cascadering,
het inzetten van biomassa daar waar de toegevoegde waarde en/of de broeikasgas
reductie het hoogst is, is een noodzakelijk richtinggevend principe.
Wat efficiënt is kan per land/regio en in de tijd verschillen: niet overal zijn de
knooppunten in de biomassaketens van voedsel, farma, energie en materialen
aanwezig en nieuwe behoeften en inzichten kunnen ontstaan. In alle regio’s geldt
dat de synergie tussen de ketens zoveel mogelijk moet worden benut. Efficiënt
landgebruik is daarbij ook zeer belangrijk. In het recente voedseladvies verwijst de
Commissie Corbey naar het bestaande landgebruik en het gebruik van biomassa voor
dierlijke eiwitten. Het is ook bij een forse productiviteitsstijging in de landbouw
onmogelijk om zowel massaal meer dierlijk eiwitten te consumeren, als de chemie te
voorzien van hernieuwbare grondstoffen als de energievoorziening te baseren op
biomassa. Er zullen daarom ook intelligente keuzes gemaakt moeten worden met
betrekking tot gebruik van land en biomassa, die gebaseerd zijn op de omvang van
de betreffende markten, het beschikbare areaal en moderne landbouwkundige
inzichten.
Duurzaamheid is in de derde plaats niet statisch, maar een leerproces. Er komen
nieuwe onderwerpen op, er zijn nieuwe vragen. Het is nodig om rekening te houden
met indirecte veranderingen in landgebruik (ILUC, Indirect Land Use Change) en met
de tijd die nodig is om de koolstofinhoud van biomassa weer te vervangen
(koolstofbalans, carbon debt). Voor biobrandstoffen die binnen de EU worden
bijgemengd zijn 17 goedgekeurde certificeringssystemen beschikbaar waartussen
kwaliteitsverschillen bestaan. Deze systemen houden wel rekening met landgebruik,
maar niet met ILUC. Hoewel er verschillende methoden beschikbaar zijn die ILUCeffecten minimaliseren, zijn er nog geen algemeen aanvaarde berekeningen en
methodes om ILUC en koolstofbalansen in bossen vast te stellen. Wel is er
overeenstemming over typen of stromen biomassa waarvan redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat deze effecten klein en verwaarloosbaar zijn. Ook andere
vraagstukken kunnen opkomen, zoals bodemvruchtbaarheid of gebruik van water.
Dat betekent dat de uitwerking van het begrip duurzaamheid in de loop der tijd kan
veranderen.
Duurzaamheid vereist tenslotte een stevig kader dat perspectief biedt en onder
nemers (investerings)zekerheid geeft. Zonder duidelijke richtsnoeren en vastgestelde
criteria is er voor ondernemers en maatschappij geen houvast en blijft de inzet van
biomassa onderwerp van maatschappelijk en politiek debat.

 Cascadering in de vorm van de waardepiramide schept als ideaal een verkeerd beeld. Het gaat niet om
het zoeken naar de toepassingen met de hoogste economische toepassing, maar om slim en efficiënt
gebruik van biomassa: ‘intelligent gebruik van grondstoffen’. Idealiter wordt de piramide een ruit: de
onderkant van niet bruikbare reststromen wordt steeds smaller.
 Het kabinet concludeert, overeenkomstig de visie van de Commissie Corbey, dat het niet mogelijk is om
een blauwdruk te geven voor cascadering, maar schetst wel randvoorwaarden: Kamerbrief ‘Groene
economische groei in Nederland (Green Deal)’, 33043 nr.33, 17 juni 2014
 ‘Verduurzaming Voedselsector’, Commissie Corbey (2014)
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Duurzaamheid is zo bezien geen ’last’, maar biedt juist kansen. Oplossingen voor een
duurzame bio-economie liggen in een efficiënte landbouw, het efficiënt omgaan met
biomassa in de hele productieketen om verspilling te voorkomen en het in acht
nemen van de grenzen van de capaciteit van de natuurlijke systemen waar de
landbouw van afhankelijk is. Wanneer de bio-economie duurzaam wordt ingezet,
leidt dit tot vergaande verbeteringen van de efficiëntie in de ketens.
Duurzaamheid kan zichzelf ook steeds meer verkopen en creëert nieuwe verdien
modellen (‘market pull’), zoals diverse grote en kleine bedrijven bewijzen.

Randvoorwaarde 2: biomassabeschikbaarheid
Een biobased economy kan alleen tot ontwikkeling komen indien er voldoende
duurzame biomassa beschikbaar is. In 2010 is er in Nederland in totaal 115 petajoule
(PJ, 1015 joule) aan biomassa gebruikt voor de energievoorziening die voor het
grootste deel uit Nederland afkomstig is (zie figuur, bron: PBL). Het bestaat vooral uit
traditionele toepassingen in de houtindustrie, papierindustrie (inclusief recycling),
textiel en chemische toepassingen (zoals verven en oleochemische producten) en ook
uit nieuwe toepassingen zoals transportbrandstoffen en chemicaliën.

Er zijn verschillende studies gedaan naar de beschikbaarheid van biomassa in
Nederland, in Europa en wereldwijd. Een uitgebreid overzicht is te vinden in de
bijlage 1 en bijlage 2, een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen staat in de
tabel op de volgende pagina.
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De totale behoefte van biomassa in Nederland voor 2030 is geschat op 270-1000 PJ,
het totale aanbod 150-400 PJ. Uitgaande van een mondiaal potentieel van biomassa
voor energieproductie van 100 exajoule (EJ, 1018 joule) en een vraag naar biomassa
voor energie (inclusief transportbrandstoffen) van 65-85 EJ is er een overschot
(surplus) van 15 tot 35 EJ, dat in principe beschikbaar is voor gebruik in de chemieen innovatieve materiaalsector, waaronder die in Nederland. De verwachting is dat
een groot deel van vraag naar biomassa in Nederland zal worden gedekt door import
van biomassa.

2030

2030 (2050)

vraag (PJ)

aanbod (EJ, PJ)

Biobrandstoffen
Landgebonden vervoer:
Bunkers internat. lucht- en scheepvaart

50 – 400
30 – 300

Elektriciteit en warmte

220 – 400

Chemie en materialen

0 – 200

TOTAAL excl. bunkers
incl. bunkers

270 – 1000
300 – 1300

Aanbod biomassa in Nederland (2030)

150 – 400 PJ

Overschot Europees aanbod (2030)

2.4-13.2 EJ =
2400 – 13200 PJ

Overschot mondiaal aanbod (2050)

15-35 EJ =
15000 – 35000 PJ

Toch kan ook de Nederlandse landbouw een belangrijke rol spelen. Een studie van
Deloitte geeft aan dat Nederland ook een sterke positie kan hebben als biobased
grondstoffenland voor de chemische industrie door inzet op suikerriet. Daarop
inzetten creëert waarde en banen.
De studies naar beschikbaarheid van biomassa laten bijna allemaal een grote range
tussen de verschillende scenario’s zien: er is een groot verschil tussen het technische
potentieel en de verwachte beschikbaarheid onder meer duurzame en/of minder
ideale omstandigheden. Er is een aanzienlijke beleidsinspanning nodig om de
hoge(re) ambitieniveaus waar te maken. Dit geldt zowel voor het stimuleren van
binnenlands aanbod, als ook het wereldwijd beschikbaar maken van voldoende
duurzaam geproduceerde biomassa. De veronderstelling bij het hoge potentieel is
dat biomassa overal en op de meest efficiënte wijze geteeld en geoogst wordt en het
eetpatroon weinig dierlijke eiwitten bevat. De teelt van energiegewassen gaat bij
grote vraag waarschijnlijk ten koste van natuurlijke bossen en biodiversiteit – en is
dus niet duurzaam. Aan de andere kant van het spectrum zijn lage verwachtingen van
de beschikbaarheid van duurzame biomassa. Deze berekeningen gaan uit van een
 ‘Opportunities for the fermentation-based chemical industry’, Deloitte (2014)
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optimaal gebruik van reststromen, maar ook van een efficiëntiewinst in de landbouw
en een onveranderd eetpatroon.
De vraag is of het realistisch is te verwachten dat eetgewoonten op grote schaal
veranderen naar minder dierlijke eiwitten. Vooralsnog is de trend wereldwijd eerder
omgekeerd. Tenslotte nog de opmerking dat bestaande potentieel analyses veelal
technisch georiënteerd zijn en voorbij gaan aan dat in werkelijkheid vraag naar, en
aanbod van biomassa in evenwicht komen door middel van prijzen. Zo geven de
analyses aan dat er op Europees niveau een overschot van biomassa is, terwijl een
aanzienlijk deel van de biomassa die momenteel in Nederland wordt gebruikt voor
bijstook geïmporteerd wordt uit de Verenigde Staten en Canada.
Na analyse van de studies naar beschikbaarheid (bijlage 2) kiest de Commissie Corbey
in dit visiedocument voor een voorzichtige benadering en neemt het -relatief
lage- mondiale potentieel van 100 EJ als uitgangspunt. Daarbij realiseert de
commissie zich dat de trend van steeds grotere landbouwefficiëntie en hogere
productiviteit in de bosbouw zich wel moet voortzetten om zelfs het lage potentieel
te realiseren. Daarnaast is het nodig dat duurzaamheid van benodigde biomassa
wordt gegarandeerd, niet alleen binnen de EU, maar ook daarbuiten. Voor zover dat
niet mogelijk is, is een bijstelling naar beneden nodig. Het Europese overschot is
aanzienlijk lager.
Mocht -aan de andere kant- in de komende decennia blijken dat diëten veranderen,
waardoor aanzienlijk minder dierlijke eiwitten worden geconsumeerd, en/of de
efficiëntie in de landbouw en voedselproductie een grote vlucht neemt, dan is een
hogere verwachting gerechtvaardigd.
Een uitdaging is het efficiënter benutten van de biomassa door bioraffinage en
cascadering (in de tijd) zodat er meer waarde wordt gecreëerd. Daarnaast is het
mogelijk om in Nederland meer biomassa te gaan produceren door verhoging van de
biomassaproductiviteit in de landbouw of daarbuiten (meer tonnen per hectare) en
door onconventionele opties zoals productie van algen en wieren.

De uitdagingen anno 2015
Het ‘productiepotentieel’ van de aardoppervlakte en de oceanen zou in principe
voldoende moeten zijn om de benodigde biomassa voor voedsel, voeder, farma,
chemie, materialen, bouw en energie/brandstoffen te produceren. Voorwaarde is dat
het landgebruik duurzaam is en niet leidt tot achteruitgang van de bodemkwaliteit,
dat biomassa efficiënt wordt ingezet en dat rest- en afvalstromen worden benut en
ontwikkelingen in de onderzoeksfase uiteindelijk leiden tot succesvolle toepassingen.
De bio-economie is een werkelijkheid in delen van de wereld en in sommige
sectoren. Zo wordt biomassa al eeuwenlang gebruikt als bouwmateriaal, voor
kleding, als energiebron (koken, verwarming) en worden reststromen hergebruikt op
het land waardoor essentiële voedingsstoffen terugkomen in de bodem. De verdere
ontwikkeling van een duurzame bio-economie gaat door de grote vraag naar
grondstoffen niet vanzelf, maar heeft aandacht nodig. Er zijn obstakels die in de weg
 ‘De macht van het menu’, PBL (2013)
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staan van een duurzame ontwikkeling van de bio-economie: economisch, ecologisch,
sociaal, technologisch én politiek.
De economische werkelijkheid
•

Een groter aanbod van duurzame biomassa ontstaat niet vanzelf. Duurzame
productie en inzet van biomassa heeft een extra prijs, markten komen daardoor
moeilijk tot ontwikkeling. De inzet van duurzame biomassa in de chemie- en
energiesector is meestal in eerste instantie duurder dan gebruik van fossiele
grondstoffen (cascadering kan dat verminderen). De beschikbaarheid van
duurzame biomassa wordt mede bepaald door de vraag en de daarmee
verbonden prijs. Beleid is van belang om het prijsverschil tijdelijk te verkleinen
tussen fossiele en biomassa grondstoffen om daarmee een omslag te initiëren.
Beleid kan er ook toe bijdragen dat de vraag naar duurzaam groeit, daardoor
wordt geïnvesteerd in duurzaamheid waardoor de duurzame opties relatief
goedkoper worden en het aanbod toeneemt. Meer vraag naar grondstoffen
betekent ook meer productie van die grondstoffen en meer investeringen in
efficiënt gebruik van land en hulpbronnen en ontwikkeling van technologieën.

•

Er bestaat geen gelijk speelveld:
-

Fossiele energie geniet financiële voordelen, dit vormt een belemmering bij
de ontwikkeling van een duurzame bio-economie.

--

De inzet van biomassa wordt door middel van verplichtingen en regelingen
gestimuleerd in de energiesector en bij transportbrandstoffen (doelstellingen
duurzame energie en transportbrandstoffen 2020), die stimulering ontbreekt
in andere sectoren. De productie van biobased materialen wordt volgens
sommigen in zekere mate gehinderd door doelstellingen voor bio-energie.
Stimuleringsregelingen die voor energie gelden zouden ook moeten gelden
voor materialen/chemie.

-

Ook voor biobrandstoffen is het speelveld ongelijk. De accijnzen op bioethanol
en biodiesel zijn gelijk aan die op fossiele brandstoffen, terwijl biogas en
(fossiele) elektriciteit veel minder worden belast. Bovendien is de
technologieontwikkeling van biogas-productie grotendeels vanuit MEP en
SDE+ betaald.

•

Het doorberekenen van kosten voor het voorkomen en/of opruimen van
vervuiling bij het gebruik van grondstoffen gebeurt steeds vaker, maar nog lang
niet voor alle producten. Daardoor komen de voordelen van duurzame
biomassa economisch gezien onvoldoende tot hun recht.

•

Beleid dat via het emissiehandelssysteem (ETS) inzet op broeikasgasreductie heeft
nauwelijks geleid tot de ontwikkeling van een bio-economie, (mede) door de lage
prijs van CO2-emissierechten. Energiebedrijven zetten in op de goedkoopste
opties om de broeikasgasreductiedoelstellingen te bereiken, waaronder
vervanging van kolen door gas. Een uitgebalanceerde set aan beleidsdoelen voor
de lange termijn is daarom noodzakelijk.

•

Wanneer daadwerkelijk overal serieuze maatregelen worden genomen om
klimaatverandering tegen te gaan (‘tweegradendoelstelling’), zou dat betekenen
dat grote delen van de fossiele voorraden niet kunnen worden ontgonnen. Omdat
de waarde van beursgenoteerde bedrijven in fossiele brandstoffen gebaseerd is

 ‘Energy subsidy reform: lessons and implications’, IMF (2013)
 ‘The business case for True Pricing’, Deloitte/EY/PwC/True Price (2014)
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op hun totale voorraad aan fossiele brandstoffen zou dat tot grote financiële
problemen kunnen leiden (‘carbon bubble’). Tijdige transitie is nodig.
•

Kosten om fossiele grondstoffen te winnen worden steeds hoger (bijvoorbeeld
teerzanden of olie uit diepzee). De broeikasgasuitstoot die hiermee verbonden is,
is ook aanzienlijk hoger dan bij de winning van gemakkelijk toegankelijke olie.
De maatschappelijke weerstand tegen Noordpoololie en teerzandolie wordt
groter. Er komt een economische en maatschappelijke limiet aan wat nog kan
worden opgebracht om fossiel te winnen; dan wordt biobased interessanter.

•

De landbouwsector heeft weinig of geen prikkels om de broeikasgasuitstoot te
reduceren.

•

In grote delen van de wereld zijn inkomens van primaire producenten in de landen bosbouw te laag om de noodzakelijke investeringen te doen die de opbrengst
per hectare vergroten. Daardoor blijft de gerealiseerde opbrengst achter bij het
potentieel.

De ecologische werkelijkheid
•

Het klimaat verandert: VN-wetenschappers van het IPCC geven aan dat voor
95 procent zeker is dat de mens sinds het midden van de vorige eeuw verantwoor
delijk is voor de oplopende temperaturen op aarde. De gevolgen van klimaat
verandering, zoals meer hittegolven of zware orkanen, zijn ernstig en het zal
lastig worden om de ‘tweegradendoelstelling’ te bereiken. Hoe sneller de transitie
plaatsvindt, hoe groter de kans om nog binnen de tweegradendoelstelling te
blijven.

•

Behoud en verbetering van biodiversiteit, gezonde bodems en waterhuishouding
is een belangrijke randvoorwaarde voor een duurzame bio-economie, rekening
houdend met regionale en mondiale aspecten. Dit is echter nog geen gangbare
praktijk. Bij een snel stijgende of te grote vraag naar biomassa dreigt het gevaar
van een niet-duurzame productie en toepassing: ontbossing, afname van
biodiversiteit, degradatie van bodems, erosie, uitputting van waterbronnen.
Ecosysteemdiensten horen meegenomen te worden in een business case, waarbij
ook het vastleggen van koolstof in bodems en planten wordt meegerekend als
broeikasgasreductie, zodat ondernemers deze positieve resultaten te gelde
kunnen maken.

•

Tegelijkertijd zijn er marginale uitgeputte landbouwgronden die nog wel benut
kunnen worden voor verbouwen van bepaalde typen biomassa en is er potentieel
voor landbouw op zee (bijvoorbeeld zeewier), algen en stadslandbouw.

De sociale werkelijkheid
•

Werkgelegenheid en investeringen: in veel gebieden heeft de lokale economie
(zowel in rijke als in arme landen) een impuls nodig: er is behoefte aan meer
werkgelegenheid en betere banen. De bio-economie biedt hiertoe kansen en leidt
tot nieuwe producten en nieuwe verdienmodellen.






‘Greenhouse gas impact of marginal fossil fuel use’, Ecofys (2014)
http://www.ipcc.ch/index.htm
‘Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply’, UNEP (2014)
Zie voorbeelden van positieve en negatieve sociale effecten in: ‘Sociale verantwoordelijkheid. Advies over
uitbreiding van de Europese duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen’, Commissie Corbey (2013)
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•

In veel gebieden op de wereld is ondervoeding een reëel probleem en is voedsel
zekerheid onvoldoende gewaarborgd. Landbouwverbeteringen kunnen leiden tot
hogere opbrengsten (efficiëntieverbeteringen), die ook de voedselzekerheid ten
goede komen.

•

Investeringen in biomassaproductie of landbouw leiden echter niet automatisch
tot verbeteringen van de toegang tot voedsel of tot betere werkgelegenheid en
hogere inkomens. In sommige productiegebieden in ontwikkelingslanden in Azië
en Afrika ontstaat een relatieve verarming van bevolkingsgroepen, omdat de
toegangsrechten tot land, water en vegetatie verslechteren of zijn ontnomen
(land grabbing).

•

In grote delen van de wereld zijn mensen voor brandstof en bouwmaterialen
aangewezen op het naburige bos/savanne waarvoor duurzaamheid niet kan
worden geborgd.

De technologische werkelijkheid
•

Er is een groot potentieel voor het beter benutten van biomassa. Door bio
raffinage kan biomassa in verschillende componenten worden gescheiden,
die ieder worden ingezet in de meest optimale toepassingen (zie paragraaf:
‘De kansen van de bio-economie’).

•

Nieuwe geavanceerde biomassa’s zijn veelbelovend, maar bevinden zich -evenals
vele bewerkingsfasen van biomassa- nog in het ontwikkelingsstadium, daarbij is
nog onduidelijk wat de winnende technieken zijn. Voorbeelden zijn: marine-based
biomassa (o.a. zeewieren), algentechnologie of bacteriën die vanuit CO2 en
zonlicht specifieke (bio)grondstoffen produceren of direct de beoogde producten
zonder tussenstap (directe conversie via ‘artificial leaves’, waarbij de
‘biomassafase’ wordt overgeslagen).

De politieke – en beleidswerkelijkheid
•

Een transitie naar een bio-economie vereist een duidelijk duurzaamheidskader op
alle niveaus: nationaal, Europees en mondiaal. Biomassa wordt over de hele
wereld verhandeld en het tegengaan van klimaatverandering kan niet nationaal of
regionaal worden opgelost. Op mondiaal niveau bestaat echter nauwelijks een
rechtsorde die een wereldwijde aanpak en duurzaamheidskader mogelijk maakt,
wel zijn private initiatieven van bedrijven die duurzaamheid centraal stellen en
garanderen.

•

Level playing field: er zijn belemmeringen in wet- en regelgeving die de totstand
koming van de bio-economie bemoeilijken. Er is beleid dat de beschikbaarheid
van biomassa voor chemie en materialen verkleint. Ook handelsafspraken of
-regelgeving kunnen een belemmering vormen. Voor fossiele en biobased gronden brandstoffen moeten dezelfde eisen gelden ten aanzien van life cycle analysis
en carbon foot print. Voor een goede marktwerking is het noodzakelijk dat overal
integrale kostprijzen gehanteerd worden: naast directe winningskosten ook
milieuschade.

•

Nationaal/Europees toezicht op naleving van duurzaamheid is gebrekkig, privaat

•

Er is geen duidelijk en breed aanvaard kader voor duurzame biomassa, behalve

toezicht is daarvoor niet altijd een alternatief.
voor biobrandstoffen. Voor ondernemers en consumenten moet duidelijk zijn
onder welke voorwaarden biomassa duurzaam is.
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•

Afvalbeleid is gericht op het tegengaan van het storten van afvalstoffen en gaat er
in principe van uit dat elk land zijn eigen afval opruimt en beheert en is primair
gericht op het beschermen van volksgezondheid en milieu. Het onderscheid
tussen (bij)producten die zonder meer als grondstof kunnen worden ingezet en
afvalstoffen is arbitrair en blijkt in de praktijk een belemmering voor bedrijven die
hun reststromen willen benutten voor nieuwe materialen/producten omdat ze
bestempeld zijn als afval. De huidige afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s)
verwerken vanuit een maatschappelijke taak een grote stroom (afval)materiaal.
Daarbij wordt weliswaar (groene) elektriciteit opgewekt, maar in de meeste
gevallen staan deze installaties te geïsoleerd om ook de warmte efficiënt te
kunnen benutten. Deze grote stroom (afval)materiaal kan beter en efficiënter
worden benut.

•

Een ketenbenadering ontbreekt. Actoren aan het begin van de keten zouden
beloond moeten worden voor het mogelijk maken van een beter gebruik van
grondstoffen verderop in de keten en/of in andere keten(s). Dat kan bijvoorbeeld
door een ‘verhandelbare duurzaamheidsprikkel’, bijvoorbeeld uitgedrukt als
duurzaamheidsbijdrage per hectare. Samenwerking in ketens is nodig om efficiënt
en intelligent landgebruik te bevorderen en reststromen beter te benutten. De
totstandkoming van de bio-economie kan worden versneld door samenwerking
tussen verschillende schakels in de keten zo eenvoudig mogelijk te maken.

De kloof overbruggen
Tussen de economische, ecologische, sociale, technologische en politieke
werkelijkheid en de ontwikkeling van een duurzame bio-economie gaapt een grote
kloof. Eenvoudig beleid is gewenst (sturen op minimale CO2-uitstoot), maar is niet
voldoende. Toch is het met effectief beleid mogelijk een transitie op gang te helpen.
Maar hoe moet het beleid er uit zien om bovenstaande vraagstukken te over
bruggen? Die vraag kan niet eenduidig worden beantwoord: er is geen golden bullit.
Er zijn twee globale onzekerheden. Allereerst: ontwikkelt de wereldeconomie zich in
de richting van verdere globalisering of niet? Is er sprake van een verdere mondiale
liberalisering, open markten en uitwisseling van technologie? Of valt de wereld
economie uiteen in regionale blokken die voor het grootste deel zelfvoorzienend
zijn? Ten tweede is de vraag hoe sturend overheden kunnen en willen zijn. Stellen
overheden gezamenlijk randvoorwaarden en dwingen ze via beleid en regels de
transitie naar de bio-economie af, of laten ze dit over aan de particuliere sector.
Het antwoord op deze vragen levert vier mogelijk routes op, zie de tabel op de
volgende pagina.
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Regionaal

Mondiaal

Grote rol privaat

A: De energieke samenleving

B: Multinationals aan kop

initiatief

Consumenten en lokale bedrijven zijn

MNO’s, grote mondiale

initiators (‘de energieke samenleving’)

voedselproducenten en energie- en
chemische bedrijven, zijn drijfveer
achter transitie

Grote rol overheden

C: De zelfvoorzienende EU

D: Biobased Kyoto

Overheden streven binnen hun land

Mondiale organisaties (bijvoorbeeld

of statenverband (bijvoorbeeld EU)

de VN) maken afspraken gericht op

een steeds grotere

een duurzame bio-economie aan de

zelfvoorzienendheid na en stellen

hand van duurzaamheidseisen en

duurzaamheidskaders die per land of

bescherming biodiversiteit

statenverband verschillen

De drijvende kracht is op alle routes verschillend. De vier routes sluiten elkaar niet
uit, maar vullen elkaar aan. In route A zijn het vooral de consumenten of lokale
overheden die vragen naar duurzame producten, lokale bedrijven bieden deze aan.
Er ontstaan regionale oases van duurzame bio-economie, die min of meer
zelfvoorzienend zijn en een voorbeeldfunctie hebben. Provincies en steden/dorpen
kunnen een stimulerende/faciliterende rol hebben. Voorbeelden zijn: initiatieven in
onder meer Overijssel en Zuid-Holland, het ‘Convenant of Mayors’: burgemeesters van
grote steden die gezamenlijk milieu- en energievraagstukken aanpakken en de
Biomass Towns in Japan.
In route B zijn het multinationals (MNO’s) die initiatief nemen om productie te
verduurzamen, al dan niet in reactie op kritiek van NGO’s. Zij ontwikkelen en
vermarkten biotechnieken en dwingen ook verduurzaming van de landbouwsector af
(zoals het ‘Unilever Sustainable Living Plan’). De Vereniging Nederlandse Chemische
Industrie (VNCI) schetst deze route in haar visierapporten 2030-2050.
In route C dwingen overheden randvoorwaarden af: ze stimuleren kennisontwikkeling
en verminderen zo de ecologische voetafdruk. Maatregelen beïnvloeden de keuzes
van consumenten en bedrijven. De duurzaamheidseisen kunnen echter van land tot
land verschillen wat de mondiale handelsstromen belemmert. Voorbeelden zijn het
nationale SER Energieakkoord (2013) en het Europese emissiehandelssysteem (ETS) of
belasting op broeikasgasuitstoot of producten of diensten: vlees, vliegreizen. In haar
mededeling over de bio-economie geeft de Europese Commissie aan duurzaam
gebruik van hernieuwbare hulpbronnen te willen stimuleren door: (1) te investeren
in onderzoek en innovatie, (2) groei en integratie van bio-economische sectoren te
ondersteunen en (3) beleidscoördinatie en betrokkenheid van alle stakeholders te
versterken.



Visie-rapport ‘The chemical industry in the Netherlands: world leading today and in 2030-2050’, VNCI
(2012) & addendum: ‘The shale gas revolution and its impact on the chemical industry in the Netherlands.
Addendum to VNCI Vision’, VNCI (2013)
 ‘Innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa’, COM(2012)60, mededeling Europese
Commissie (2012). De mededeling beoogt bij te dragen aan de doelstelling van de Europa
2020-vlaggenschipinitiatieven ‘Innovatie-Unie’ en een ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’.
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In route D is er mondiale inspanning. Dit kan een tijdrovende route zijn of resulteren
in minder ambitieuze afspraken, maar de afspraken hebben wel een mondiaal bereik
(bijvoorbeeld de VN-klimaatonderhandelingen).

Route naar bio-economie van 2030
Er is geen ideale korte route naar de bio-economie van 2030. Een samenspel van
transitiestappen is nodig waarbij de overheid kan zorgen voor de juiste
randvoorwaarden en coördinatie:
A. Lokale regio’s als voorbeeld: regio’s die het aandeel bio in productie en
productieprocessen verhogen, met een hoog niveau van duurzaamheid
(Sustainable biomass regions). Het streven is om binnen de regio optimaal gebruik
te maken van biomassa en kennis daarvoor in te zetten. Benodigd:
•

Een afwegingskader voor cascadering in de regionale context.

•

Relaties met andere regio’s om ontbrekende biomassa te importeren en
duurzaamheid daarvan te garanderen.

•

Experimenten met nieuwe beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld ‘belasting op
onttrokken waarde’, waarbij verrekening plaatsvindt zowel van CO2-uitstoot,
als het gebruik van water, fosfaat en land.

B. MNO’s als voorbeeld: bedrijven die verschillende handelsketens aan elkaar
knopen om efficiëntiewinst te realiseren. Benodigd:
•

Een aanvaarde methode om duurzaamheidswinst te berekenen.

•

Een duidelijk afwegingskader dat per regio kan verschillen.

•

Transparantie in herkomst van biomassa en productieomstandigheden.

•

Regionale garantiesystemen waarbij onafhankelijke partijen toezicht
uitoefenen.

C. Landen/statenverbanden (bijv. EU) als voorbeeld: landen die de voorwaarden
scheppen voor een duurzame bio-economie. Benodigd:
•

Wegnemen van ‘verkeerde prikkels’ (subsidies op vervuilende producten of
technieken, belonen van niet-duurzaam gedrag, etc.).

•

De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) herzien en aanvullen met beleid voor
stimulering van de inzet van biomassa in de chemiesector. Bijvoorbeeld door
een Renewable Energy and Materials Directive (REMD), of door een apart beleid
gericht op de chemie.

•

Hogere efficiëntie van landbouw en veeteelt in beleid verankeren. Daarbij
moet duurzaamheidswinst aan het begin van de keten ook rendabel zijn
(verhandelbaarheid van duurzaamheidsprestaties).

•

Beter internaliseren van de externe kosten van fossiele grondstoffen in de prijs
ten behoeve van een gelijk speelveld en/of wegnemen van financiële
voordelen van fossiel. Een deel van het geld dat dit oplevert, kan benut
worden voor een fonds ter bevordering van bio-economie.

•

Innovatiestrategie met aandacht voor marktontwikkeling door bijvoorbeeld
bio-preferred programma’s. Naast research is valorisatie belangrijk: het
neerzetten op commerciële schaal.

•

Handelsbeleid om te garanderen dat import van biomassa duurzaam is.
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•

Ontwikkelen van Europese duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa uit
bossen.

•

Actieve regionale en nationale overheden die de ontwikkeling van de bioeconomie in hun regio of land stimuleren.

D. Mondiale organisaties als voorbeeld: mondiale of intergouvernementele
organisaties maken afspraken over randvoorwaarden voor een duurzame bioeconomie. Benodigd:
•

Beschermen van waardevolle natuurgebieden en biodiversiteit.

•

Kaders stellen voor duurzaamheid.

•

Wegnemen (handels)belemmeringen voor duurzaamheidseisen, bijvoorbeeld
binnen de Wereldhandelsorganisatie.

Een aanpak op verschillende niveaus met verschillende partijen maakt de transitie
mogelijk. Van belang is dat niet alleen ketens op elkaar afgestemd worden, maar ook
beleid en regelgeving. Daarvoor is langdurig commitment en een langetermijn
perspectief nodig. Alleen dan kan de transitie naar een duurzame bio-economie
succesvol zijn. De beschikbaarheid van duurzame biomassa is alleen optimaal
wanneer duurzaamheidsgaranties ook buiten de EU bestaan. Wanneer dit niet het
geval is, is het beter uit te gaan van beperkte beschikbaarheid en van een
zelfvoorzienende bio-economie op Europees niveau.
In bijlage 3 (roadmap) worden de vier routes nader uitgewerkt.

Aanzet tot conclusies - voor discussie en voor verdere uitwerking
1. Er moet een duidelijk duurzaamheidskader komen dat geldt voor alle biomassa en
waarmee regio’s, landen, bedrijven en ngo’s kunnen werken. Vraag: hoe te
garanderen? Certificering (privaat) of/en regionaal toezicht (publiek)?
2. De inzet moet zijn om de hoeveelheid beschikbare duurzame biomassa te
vergroten door verbetering van de efficiëntie van landbouw, bosbouw en marine
productie en ook bij de conversie van biomassa en bij de inzet van biomassa zelf.
Vraag: hoe?
3. Er moeten doelstellingen komen voor de inzet van biomassa en de reductie van
broeikasgassen in chemie en materialen. Vraag: welke?
4. Eén van de grootste uitdagingen van de biobased economy is biomassa zo efficiënt
mogelijk in te zetten. Vraag: hoe vorm te geven aan cascadering en de circulaire
economie en hoe kan de overheid dat oppakken?
5. Bij efficiënt gebruik gaat het uiteraard ook om de voedselsector. Vraag: moet de
overheid aansturen op verandering van dieet?
6. De faciliterende rol van overheid bestaat ook uit ondersteuning van technologie
ontwikkeling en uit logistiek/infrastructuur. Vraag: welke en hoe? Hoe kan de
overheid technologie-neutraal blijven en toch de juiste sturing geven aan de
ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren?
7. Marktontwikkeling blijft nodig om het prijsverschil tussen fossiel en biomassa te
overbruggen. Daarbij moet worden gestreefd naar een gelijk speelveld. Vraag:
hoe (fiscaal, subsidies, verplichtingen)?
8. Belemmeringen op terrein van mededinging en afvalwetgeving moeten worden
opgeruimd. Vraag: wat kan Nederland zelf doen?
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9. Er moet een inzet zijn op Europees en mondiaal niveau. Vraag: moeten we -bij
gebrek aan mondiale duurzaamheidskaders- voorlopig uitgaan van een Europese
bio-economie? Hoe kunnen derde landen dan alsnog op een geloofwaardige
manier betrokken worden bij de Europese bio-economie? OF: kan Europa
vertrouwen op mondiale initiatieven (publiek/privaat) om duurzaamheid te
garanderen?
10. Er moet daarnaast een inzet zijn op regionaal/lokaal niveau en op nationaal
niveau. Vraag: moet de inzet zijn om de ontwikkeling van de bio-economie
regionaal/nationaal vorm te geven?

