Bijlage 3: Roadmap
naar een duurzame
bio-economie in 2030
Notitie ten behoeve van Uitwerking Visie Bio-economie 2030 voor de Commissie Corbey
December 2014

2

Bijlage 3: Roadmap naar een duurzame bio-economie in 2030

Inleiding
Aanleiding van deze roadmap en scenarioanalyse
De Commissie Corbey zet zich in om de kansen die de ontwikkeling van een biobased
economy in Nederland biedt voor de verduurzaming van landbouw, de energiesector,
de brandstoffensector en de chemiesector te benutten. Hierbij ligt het accent niet
alleen op de positieve effecten, maar ook het voorkomen van de negatieve effecten
door aan te sturen op beleid, waarbij duurzaamheid telkens als belangrijke
randvoorwaarde gesteld wordt. De Commissie Corbey zou graag in discussie gaan
met stakeholders over de transitie naar een duurzame bio-economie en heeft als
input voor deze discussie een visiedocument voor 2030 opgesteld. Daarbij heeft ze
CE Delft en BE-Basic gevraagd deze visie uit te werken in een roadmap, waarin
uitgewerkt wordt hoe de weg naar de in de visie geschetste bio-economie in 2030 er
mogelijk uit zou kunnen zien in verschillende scenario’s voor overheidsbeleid en
internationale ontwikkelingen. Beide stukken zijn uitdrukkelijk bedoeld als
discussiestukken en niet als statische documenten. Deze bijlage bevat de uitgewerkte
roadmap voor de vier gekozen scenario’s inclusief de samenvatting van de inschatting
van de biomassabeschikbaarheid en behoefte, zoals uitgevoerd door BE-Basic
(bijlagen 1 en 2).

Doel
Het belangrijkste doel van dit document is het presenteren van een roadmap, waarin
de vier gedefinieerde scenario’s uit de visie verder worden uitgewerkt. Samen met de
al eerder uitgewerkte visie heeft deze roadmap het doel om als discussiestuk te
fungeren bij de dialoog tussen de Commissie Corbey en betrokken stakeholders.

Aanpak met vier scenario’s
De visie benoemt de huidige kloof tussen de economische, ecologische, sociale,
technologische en politieke werkelijkheid en de transitie naar een duurzame bioeconomie. Beleid is nodig om deze kloof te dichten en de transitie naar een
duurzame bio-economie mogelijk te maken. Hoe dit beleid in de praktijk moet
worden vormgegeven is niet simpel te bepalen. De Commissie Corbey benoemt in
haar visie twee globale onzekerheden, die hier van invloed op zijn, te weten:
•

De mate van globalisering: de huidige globalisering kan leiden tot een verdere
mondiale liberalisering, maar ook tot het uiteenvallen van de wereldeconomie in
regionale blokken, waarbij deze blokken voornamelijk zelfvoorzienend zijn.

•

De rol van de overheid: de beleidskeuzes zijn sterk afhankelijk van de mate
waarin de overheid een sturende rol kan en wil innemen of deze rol aan de
particuliere markt overlaat en zich beperkt tot een faciliterende rol.

Uitgaande van deze onzekerheden identificeert de visie vier mogelijke routes.
Een korte beschrijving van elke route is weergegeven in Tabel 1. Belangrijk om op te
merken is dat deze routes elkaar niet uitsluiten, maar elkaar aanvullen: de
uiteindelijke route naar een duurzame bio-economie in 2030 zal in de praktijk een
combinatie van deze vier routes blijken te zijn. De afzonderlijke routes zijn zo
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beschreven dat ze voldoende van elkaar verschillen. Door deze fundamentele
verschillen in combinatie met de huidige praktijk, lijken sommige routes onrealistisch,
zeker als men uitgaat van het jaar 2030. De scenario’s zijn met name bedoeld om de
discussie op gang te helpen om gezamenlijk te bepalen welke combinatie van de vier
scenario’s als realistisch en wenselijk gezien mag worden.

Regionaal

Mondiaal

Grote rol

A: De energieke samenleving

B: Multinationals aan kop

privaat

Consumenten en lokale

MNO’s, grote mondiale

initiatief

bedrijven zijn initiators

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

Grote rol

C: De zelfvoorzienende EU

D: Biobased Kyoto

overheden

Overheden streven binnen

Mondiale organisaties

hun land of statenverband

(bijvoorbeeld de VN) maken

(bijvoorbeeld EU) een steeds

afspraken gericht op een

grotere zelfvoorzienendheid

duurzame bio-economie aan

na en stellen

de hand van

duurzaamheidskaders die per

duurzaamheidseisen en

land of statenverband

bescherming biodiversiteit

verschillen
Tabel 1

De vier mogelijke routes naar een duurzame bio-economie in 2030

Deze roadmap bevat de verdere uitwerking van deze vier routes. Hierbij wordt het
stappenplan, zoals weergegeven in Figuur 1 Stappenplan uitwerking roadmap,
gevolgd. Stap 1 is voorafgaand aan deze uitwerking door BE-Basic uitgewerkt
(bijlagen 1 en 2). Op basis van een inschatting van de biomassabeschikbaarheid en
een verdere uitwerking van de situatieschetsen uit Tabel 1 wordt per route ingeschat
op welke manier het beleid zal worden vormgegeven. Aan de hand van deze
beleidskeuzes wordt vervolgens gekeken welke biomassa-inzet te verwachten valt en
hoe de weg naar deze biomassa-inzet er mogelijk uit ziet.

Stap :

Stap :

Stap :

biomassabeschikbaarheid

Situatieschets
Nederland
per scenario

Invulling
beleid

Figuur 1

Stappenplan uitwerking roadmap

Stap :

Stap :

Te verwachten
De weg
biomassa-inzet
naar deze
op basis van biomassa-inzet
beleidskeuzes
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Opzet
Deze roadmap start met een toelichting op de context. Vervolgens worden de vier
routes uitgewerkt. De uitwerking per route van de roadmap bestaat uit een:
•

Uitgebreidere situatieschets van het wereldbeeld binnen de route (stap 2)

•

Invulling beleid qua type beleidsinstrumenten (stap 3)

•

Te verwachten biomassa inzet (stap 4)

•

De weg naar deze biomassa-inzet (stap 5)

Deze roadmap sluit vervolgens af met een vergelijking van de verschillende routes en
een aantal discussiepunten.

Context
Huidige situatie
Wanneer we naar de huidige beleidscontext van biomassa kijken in het kader van de
vier toekomstroutes wordt deze gekenmerkt door de volgende kenmerken:
•

Sterk beleidsgedreven: de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) en Richtlijn
Brandstofkwaliteit (FQD) hebben een sterke invloed op de mate van toepassing
van biomassa door de doelstellingen voor 2020, die in deze richtlijnen zijn
vastgelegd. Door de hogere prijs van biomassa ten opzichte van fossiel zou de
vraag naar biomassa zonder dit beleidskader grotendeels wegvallen. Hiermee
heeft de huidige situatie een sterk publiek karakter.

•

Regionaal karakter: Nederlands beleid wordt voor een groot gedeelte bepaald
door het Europese beleidskader. Wel laat dit beleidskader ruimte aan lidstaten in
de manier waarop de doelstellingen gerealiseerd worden, waardoor de aanpak
per lidstaat verschilt.

•

Geen level playing field fossiel/biomassa: momenteel ontbreekt het aan een level
playing field voor toepassingen van zowel fossiel als biomassa: door bijvoorbeeld
het subsidiëren van energie of het niet (volledig) doorberekeningen van milieue
ffecten van fossiele energie zijn de kansen voor fossiel en biomassa niet gelijk.

•

Ook binnen alle toepassingen van biomassa bestaat geen level playing field,
waarbij de concurrentie tussen de verschillende toepassingen ook sterk beïnvloed
wordt door beleid. Voorbeeld hiervan is de bijmengverplichting voor de
toepassing van biobrandstoffen in transport, maar ook de bij- en
meestooksubsidies voor toepassing van biomassa in de energiesector. Aan de
andere kant bestaat er geen stimulans voor toepassing in de chemie.

Toelichting randvoorwaarden
Bij de verschillende routes staat de overheid steeds voor de uitdaging om de
duurzaamheid van biomassa te garanderen, in het beleid rekening te houden met de
biomassabeschikbaarheid en de principes van cascadering en circulaire economie.
Hierbij dient duurzaamheid breder opgevat te worden dan alleen CO2-reductie, dus
ook de andere directe en indirecte effecten als gevolg van het gebruik van biomassa.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bredere duurzaamheidscriteria, zoals bijvoorbeeld
nu al gehanteerd voor biobrandstoffen.
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Daarnaast staat de overheid ook voor de opgave een gelijk speelveld voor alle
toepassingen van biomassa en alle toepassingen van energie (fossiel/bio etc.) te
creëren in het geval dit in een route niet al bestaat en de inzet van biomassa
belemmert.

Beleidsimplicaties
Tussen de routes kan de beleidsinzet van de overheid sterk verschillen. In de private
scenario’s zal de overheid zich zo veel mogelijk op de achtergrond houden en alleen
een faciliterende rol innemen.
Binnen deze rol valt bij de private scenario’s te denken aan de volgende
beleidsinvullingen:
•

Allereerst kan beleid zo hervormd worden dat beleidsmatige belemmeringen,
die een gelijk speelveld voorkomen en niet in lijn zijn met cascaderingsprincipes,
worden weggenomen. Door alleen een gelijk speelveld te creëren laat de
overheid de verdere toepassing van biomassa over aan de marktwerking.

•

Ten tweede kan de overheid randvoorwaarden afdwingen, zodat in ieder geval
aan een minimumniveau van duurzaamheid voldaan wordt.

•

Ten derde kan de overheid de inzet van biomassa stimuleren door het stimuleren
van technologie (innovatie) en het voorzien in de benodigde infrastructuur
(havens en andere logistieke infrastructuur).

•

Tenslotte kan de overheid ook een bijdrage leveren door het faciliteren van
transparantie in de private sector.

In de publieke scenario’s, waarin de overheid meer een initiërende rol zal spelen,
zijn eerder de volgende beleidsinvullingen denkbaar:
•

Prijsverschil tussen bio- en fossiele energie wegnemen of helpen overbruggen
door subsidies, hoge CO2-prijs of verplichtingen om een toenemend aandeel
duurzaam te produceren/consumeren.

•

Daarnaast kan de overheid, naast het wegnemen van belemmeringen, bepaalde
aandelen biobased actief aanjagen door bijvoorbeeld het opstellen van
doelstellingen voor het aandeel biobased of door het bieden van stimulansen.
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Biomassabeschikbaarheid
Onderstaande tabel bevat de inschatting van de biomassabeschikbaarheid, zoals
ingeschat door BE-Basic. Voor een uitgebreidere toelichting: zie bijlagen 1 en 2.

2030

2030 (2050)

vraag (PJ)

aanbod (EJ, PJ)

Biobrandstoffen
Landgebonden vervoer:

50 – 400

Bunkers internat. lucht- en scheepvaart

30 – 300

Elektriciteit en warmte

220 – 400

Chemie en materialen

0 – 200

TOTAAL excl. bunkers

270 – 1000

incl. bunkers

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

Tabel 2

•

Biomassabeschikbaarheid

Veel van de recente gezaghebbende visies op de ontwikkeling van de biobased
economy in Nederland geven géén kwantitatieve inschattingen voor de
benodigde hoeveelheden biomassa in de komende decennia. De studies die wél
cijfers geven verschillen aanzienlijk in scope, detailniveau, classificaties en
eenheden. De verschillen worden deels veroorzaakt door de verschillende
uitgangsposities van de studies. De extrapolatie van state-of-the-art technologie
geeft veelal de onderkant van de range weer, terwijl visies met hoge ambities de
bovenkant inkleuren.

•

Er is een aanzienlijke beleidsinspanning nodig om de hoge(re) ambitieniveaus
waar te maken. Dit geldt zowel voor het stimuleren van de binnenlandse vraag
naar biomassa, als het stimuleren van binnenlands aanbod, als ook het wereldwijd
beschikbaar maken van voldoende duurzaam geproduceerde biomassa. Vooral de
inschattingen uit het Groenboek Platform Groene Grondstoffen (2007) zijn zeer
ambitieus. Hogere percentages biomassa-inzet zijn mogelijk in geval van een
ambitieus klimaatbeleid, een sterk internationaal georiënteerde wereld en
stimulering en snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën (waaronder 2e
generatie biobrandstoffen). Verwachte doorbraken in de periode na 2020 zijn
sterk van invloed op de resultaten voor 2030.
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•

Qua aanbod van biomassa in Nederland vallen vier punten op:
1. biomassa uit afval is veruit dominant;
2. bij een stijgende veestapel (geïndiceerd door verdwijnend melkquotum) en
verdere intensivering kan micro-vergisting rendabel worden; het potentieel
van micro-vergisting voor energie in Nederland is zeer hoog (25 PJ aan
biogasopbrengst in Nederland in 2030);
3. hoge inschattingen van binnenlandse energieteelt hangen sterk samen met
inspanningen op het gebied van bio-raffinage, coproductie die energie- als
chemietoepassingen tegelijkertijd bedient en zeer sterke verbetering van de
gewasopbrengst per hectare;
4. op termijn lijkt er een groot potentieel te zijn voor de teelt van zeewier bij
offshore windparken op zee.

•

De chemie- en materiaalsector is in Nederland relatief groot ten opzichte van
andere landen. Dit betekent dat stimulering van inzet van biomassa vooral in
Nederland potentieel economisch aantrekkelijk en politiek (in het kader van
klimaatbeleid) belangrijk kan zijn, zeker gezien de mogelijkheid hierdoor van
brede ketentoepassingen, waarin cascadering een belangrijke rol speelt.

•

De verwachting is dat een groot deel van de vraag naar biomassa in Nederland zal
worden gedekt door import van biomassa. Een aantal studies, waaronder die van
het Nova Instituut, het IPCC en IRENA laat zien dat er in de komende decennia in
theorie voldoende duurzaam geproduceerde biomassa beschikbaar is in de EU en
wereldwijd om aan de toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie te
voldoen. Echter, de bandbreedtes zijn groot. Indien de uiterste waardes van vraag
en aanbod van land voor voedselgewassen en vee worden meegenomen is er een
aanzienlijk tekort of een veel hoger potentieel van biomassa voor energie.
De belangrijkste factor daarbij is het -onzekere- potentieel van energiegewassen
op overtollige, gedegradeerde en marginale gronden.

•

Uitgaande van een mondiaal potentieel van biomassa voor energieproductie van
100 EJ 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 chemie- en innovatieve materiaalsector,
waaronder die in Nederland.

•

De totale behoefte van biomassa in Nederland voor 2030 is geschat op
270–1000 PJ (zie Tabel 2), ofwel 0,8 tot 6,7% van het geprojecteerde mondiale
overschot aan biomassa in 2050, en 2 tot 42% van het geprojecteerde Europese
overschot aan biomassa in 2030.

	

Cascadering gaat over het zo optimaal mogelijk benutten van biomassa. Dat kan op verschillende
manieren. Er wordt gesproken over cascadering “in de tijd” wanneer biomassa wordt ingezet voor elkaar
opvolgende toepassingen, zoals timmerhout dat later spaanplaat wordt en uiteindelijk bio-energie. De
toepassing die aan het einde van elke fase de meeste toepassingsmogelijkheden openlaat, heeft de
voorkeur. Met cascadering “in functie” wordt het scheiden van biomassa in functionele componenten
bedoeld, die ieder zo optimaal mogelijk worden ingezet.
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Route A: De energieke samenleving
(regionaal/privaat)
Introductie route
In deze route komt de vraag naar biobased producten vanuit bewuste consumenten
en lokale bedrijven, oftewel: vanuit de energieke samenleving. Deze actoren zijn
bereid een iets hogere prijs te betalen voor allerlei ‘duurzamere’ producten als koffie
(Max Havelaar), hout en papier (FSC, PEFC), groente (Bio), smartphone (fairphone) en
vlees (bio en Beter Leven keurmerk). Het marktaandeel van veel van deze producten
blijft steken op ongeveer 10%, wat ook het percentage van consumenten is dat sterk
voor duurzame aankopen gaat. Een aantal producten waarvan de meerprijs van
duurzaam slechts beperkt is, heeft een veel hoger marktaandeel gekregen
(bijvoorbeeld koffie). De meerprijs van biobased producten in de energiemarkt wordt
de laatste jaren volledig door de overheid betaald (SDE+) of biobased producten zijn
verplicht (biobrandstoffenverplichting RED). Alleen in de bioplasticmarkt is een
beperkt aantal toepassingen (bijv. verpakkingen voor bioproducten) waar biobased
betaald wordt via een meerprijs voor consumenten. Vanwege de private focus van dit
scenario zal de meerprijs binnen dit scenario door consumenten betaald worden in
plaats van door de overheid.
Hoewel de vraag naar biobased producten substantieel zal zijn in deze route, wordt
wel verwacht dat zonder aanvullend beleid een substantieel deel van de
consumenten zal blijven kiezen voor de goedkopere opties. Een ander deel van de
bewuste consumenten zal een negatieve kijk hebben op de inzet van biomassa
vanwege de potentiële risico’s en daardoor de voorkeur geven aan een andere vorm
van hernieuwbare energie. De perceptie van (bewuste) consumenten wordt binnen
deze route sterk beïnvloed door duurzaamheidsvraagstukken die worden opgebracht
door NGO’s en consumentenwaakhonden, die hiermee een signalerende en
agenderende rol vervullen.
Door het regionale karakter van deze route ontstaan er regionale clusters, die min of
meer zelfvoorzienend zijn, of dit in ieder geval nastreven. Hierbij is ook het streven
om binnen de regio optimaal gebruik te maken van biomassa. Om de afweging rond
de optimale inzet te kunnen maken ontstaan er afwegingskaders voor cascadering op
regionaal niveau. Bij marktpartijen komt de regionale focus van deze route ook tot
uiting in het meewegen van de herkomst van biomassa (regionaal of mondiaal) in het
beslissingskader van consumenten. Indicatoren als ‘food miles’ worden meegenomen
om de overall duurzaamheid van producten in te schatten.

	

‘Vlaamse Regering : Milieubewust zijn en handelen Vlaamse consument groeit’ http://www.politics.be/
persmededelingen/35326/
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Vraag naar biomassa en te verwachten biomassa inzet in dit scenario
De vraag naar biomassa in dit scenario regionaal/privaat zal waarschijnlijk beperkt
zijn in 2030. De ‘duurzame’ consument kiest gedeeltelijk voor wind en zonne-energie,
omdat daar minder discussie over is. De inzet van biomassa voor transport en energie
zal waarschijnlijk sterk afnemen zonder subsidie of verplichtingen. Als in een
optimistisch scenario 15% van de consumerende energiegebruikers (consumenten en
bedrijven) zou kiezen voor duurzame energie/grondstoffen en die vraag zich verdeeld
over bio, wind en zon dan gaat het grofweg om 5% van de energiemarkt en wellicht
10 a 15% van de grondstoffenmarkt.
Vergisting of houtkachels bij particulieren kunnen een belangrijke vraag naar
biomassa gaan vormen. Knelpunt voor dat laatste zijn de stof-, roet- en NOX -emissies.
Filters die nu in Duitsland worden ingevoerd kunnen hiervoor interessant zijn. Het op
basis van particuliere vraag opgekomen aandeel biobased in producten zal zonder
subsidie waarschijnlijk langzaam doorgroeien in een beperkt aantal zichtbare
consumentenmarkten.

Biomassabeschikbaarheid
Omdat in dit scenario de door de overheid gefaciliteerde vraag sterk afneemt is de
biomassabeschikbaarheid vrijwel geen probleem. Doordat maar een klein aandeel
van de consumenten daadwerkelijk kiest voor de duurzame variant van producten zal
de inzet van biomassa, bij het wegvallen van de huidige doelstellingen en de daaraan
gelinkte verplichtingen en subsidies, in eerste instantie afnemen. Naar verwachting
zal de biomassa-inzet daarna weer toenemen tot het huidige niveau.
In dit scenario, waarbij lokale samenwerkingsverbanden centraal staan, ligt het voor
de hand dat allereerst een beroep wordt gedaan op de 150-400 PJ in Nederland
beschikbare biomassa. Daarnaast worden relaties met andere regio’s aangegaan om
ontbrekende biomassa te importeren en duurzaamheid daarvan te garanderen, maar
doordat de vraag aan de onderkant van de bandbreedte zal blijven zal het merendeel
van de biomassa uit Nederland afkomstig kunnen zijn.

Invulling beleid
De rol van de overheid bestaat bij deze route uit het -via beleidsinstrumentenafdwingen van transparantie bij marktpartijen, zodat consumenten gefaciliteerd
worden in hun bewuste keuzes. Daarnaast kan de overheid zelf een voorlichtende rol
spelen. Vanwege het vrijblijvende karakter van de beleidsinstrumenten en het gebrek
aan van bovenaf opgelegde doelstellingen zijn de effecten onzeker. Daarnaast maakt
de versnippering (door de vraag vanuit een diversiteit aan lokale partijen) de vraag
en verdeling van biomassa in de verschillende toepassingen lastig te beïnvloeden
voor nationale en hogere overheden.
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Te verwachten technologie (ontwikkeling)
In dit scenario is er waarschijnlijk een langzame technologische ontwikkeling. Er is
voorkeur voor lokale technieken (vergisting, houtkachels). Innovatie-initiatieven
zullen zich voornamelijk richten op meer lokale/regionale initiatieven, waarbij
verschillende partijen samenwerkingsverbanden sluiten (bijvoorbeeld lokale
energievoorziening afkomstig van lokale industrie). Om optimaal gebruik te maken
van de beschikbare biomassa in de regio probeert men de kringlopen op lokaal
niveau te sluiten en ontstaat hierdoor ook automatisch oog voor de cascaderings
principes. Door de beperkte schaal en versnippering van innovatie liggen grote
efficiëntiewinsten niet voor de hand; er valt geen doorbraak in innovatie binnen de
chemiesector te verwachten. Daar is de vraag vanuit de consumenten te beperkt voor
en de meerprijs nog te hoog. Doordat er op lokaal niveau gestuurd wordt op een
efficiënte inzet van biomassa zou dit in breder perspectief niet de meest efficiëntie
inzet hoeven op te leveren. Het cascaderingspotentieel wordt hierdoor in Nederland
niet optimaal benut.

De weg naar deze biomassa-inzet
De overheid bouwt de SDE+ regeling voor biomassa en wellicht ook andere
duurzame energie na 2020 af. Zij volgt de Europese lijn dat er vooral ingezet wordt
op CO2-reductie in het algemeen, maar de invulling van deze CO2-reductie wordt in
dit scenario vooral bepaald door CO2-doelstellingen vastgelegd op lokaal niveau,
waarbij verschillende partijen in een lokale coalitie samenwerken om deze doel
stelling te realiseren. Denk hierbij aan klimaatneutrale regio’s of steden. Binnen
regio’s is daarnaast veel oog voor de directe milieueffecten als gevolg van zowel de
lokale productie van voedsel als lokale energieopwekking, de inzet van biomassa in
de regionale industrie en de inzet in transport. Dit omdat er een directe link bestaat
tussen biomassaproductie en -verwerking en de leefomgeving van consumenten.
Qua biomassa-inzet per sector zal het door de beperkte vraag dicht bij de huidige
inzet en verdeling tussen de sectoren energie, transport en chemie blijven liggen.
Er is alleen sprake van gestage groei. Bij de chemie en materialen-sector zal de vraag
in eerste instantie vooral uitgaan naar duurzame bouwmaterialen en pas later naar
de meer hightech chemie. De meerkosten zijn hierbij leidend voor de toepassing.

Duurzaamheid van biomassa in dit scenario
In dit scenario hangt de inzet van biomassa af van het draagvlak bij de ‘duurzame
consument’. Dit draagvlak wordt ondersteund door duurzaamheidssystemen die de
duurzaamheid van de biomassa voor de consumentenmarkt ondersteunen. Hoever de
duurzaamheidseisen binnen deze systemen gaan en op welke aspecten de nadruk
komt te liggen hangt af van de perceptie van deze ‘duurzame consumenten’. In eerste
instantie is de verwachting dat consumenten zich meer zorgen maken om de
concretere problemen, zoals de sociale duurzaamheidscriteria, ontbossing en het
gebruik van water. Aspecten als biodiversiteit zijn voor veel consumenten nog
abstracte begrippen. Door de regionale focus zijn de diverse ketens relatief
overzichtelijk voor de consument en zal er door deze ‘korte’ ketens weinig sprake zijn
van grote schandalen, hoewel consumenten wel kritisch blijven. Het NIMBY-effect kan
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optreden: men wil bijvoorbeeld geen windmolens in de directe woonomgeving of
dichtbij de kust. Dat zou kunnen leiden tot een grotere inzet van biomassa.
De certificeringssystemen, die binnen dit scenario tot stand komen, worden vooral
binnen multistakeholdergroepen opgezet, zoals de diverse ‘roundtables’ van de
afgelopen jaren. Vanaf het begin zijn consumenten, NGO’s en overheden betrokken.
Door de sterke rol van de consument in dit scenario ligt de nadruk ook sterk op
keurmerken en andere manieren om de duurzaamheidseigenschappen van producten
te communiceren richting de consument. Vanwege het lokale karakter van dit
scenario blijft het aantal stakeholders en het internationale karakter van de
certificeringssystemen beperkt, waardoor het in praktijk meer regionale roundtables
zullen zijn.

Agenda in dit scenario
•

Lokale duurzaamheidscertificering ondersteunen en duurzaamheidsclaims
controleren.

•

Coördinatie tussen regionale systemen.

•

Focus op kleinere, lokale partijen en deze de juiste handvaten aanreiken
(bijvoorbeeld gemeenten, bedrijven, bewonersverenigingen).

•

Voorlichting en campagnes.

Route B: Multinationals aan kop
(mondiaal/privaat)
Introductie route
In route B zijn het niet de kleine marktpartijen en consumenten, maar de multi
nationals (MNO’s) die initiatief nemen om productie te verduurzamen, al dan niet in
reactie op kritiek van NGO’s. De MNO’s 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. Hierdoor ontstaat een sterke
ontwikkeling van duurzaamheidssystemen en private keteninitiatieven.

Vraag naar biomassa en verwachte inzet biomassa in dit scenario
Dit scenario draait op multinationals die wereldwijd productiefaciliteiten hebben en
wereldwijd positief staan tegenover de inzet van biomassa voor energie, transport en
grondstoffen. Zij zullen biomassa inzetten op locaties waar biomassa goed beschikbaar
is tegen een lage prijs en waar fossiele alternatieven relatief duurder zijn. Omdat
fossiele grondstoffen in Nederland relatief goedkoop zijn voor de grote industrie en zij
kunnen voortbouwen op de goede logistiek daarvan en omdat veel biomassa
geïmporteerd moet worden zal de productie meestal niet in Nederland zijn. Binnen dit
scenario kan het dan ook zijn dat huidige in Nederland gevestigde MNO’s naar het
buitenland vertrekken met negatieve gevolgen voor het BNP en de werkgelegenheid.
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Inzet van biomassa zal vooral plaatsvinden in Scandinavische landen, Canada,
Oekraïne, Zuid Amerika, en later in Afrika. Verschepen naar Nederland van biomassa
om hier te concurreren met relatief goedkope fossiele energie is niet logisch. Tenzij
er ingezet wordt op import van biomassa gebaseerde halffabricaten die door de
Nederlandse industrie kunnen worden gebruikt. Inzet van biomassa in Nederland
blijft beperkt tot het verwerken van problematisch afval/reststromen (mest) of
eventueel combinaties met agrarische innovaties (grasraffinage etc).
De vraag naar directe toepassing van biomassa in Nederland is waarschijnlijk beperkt.
Biomassa bereikt ons indirect via grondstoffen die elders met behulp van biomassa
geproduceerd zijn.

Biomassabeschikbaarheid
De biomassabeschikbaarheid is in dit scenario voor Nederland geen probleem,
omdat ook in dit scenario de vraag naar (ruwe) biomassa vrij beperkt zal blijven.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in andere delen van de wereld kan de vraag naar
ruwe duurzame biomassa daar wel een probleem worden en aan de bovenkant van
de bandbreedte uitkomen. Dit kan uiteindelijk gevolgen hebben voor de hoeveelheid
biobased producten, die uiteindelijk naar Nederland geëxporteerd worden.
Het volledig benutten van de in Nederland beschikbare biomassa zal pas gebeuren
wanneer mondiaal de biomassabeschikbaarheid tot hoge prijzen gaat leiden en het
rendabel wordt om de biomassa in Nederland te exporteren of direct in eigen land in
te zetten. Doordat de overheid niet langer de vraag creëert is het aandeel biomassa
binnen dit scenario volledig afhankelijk van de business case voor biomassa en
daarmee ook sterk van factoren als de olieprijs en de biomassaprijs zelf. Zo zal de
vraag naar biomassa vanzelf weer afnemen wanneer de biomassaprijs t.o.v. fossiel te
hoog wordt, tenzij MNO’s daar bewust voor kiezen.

Invulling beleid
De Nederlandse overheid kan binnen deze route een faciliterende rol vervullen,
waarbij vanwege het sterke private en internationale karakter van deze route ‘Green
Deals’ op Europees niveau een logisch middel lijken. Qua regulerende functie kan de
Nederlandse overheid als marktmeester optreden, maar door het grote internationale
speelveld binnen deze route is dat lastig. De Nederlandse overheid zou wel aan
kunnen sluiten bij internationale gremia, waar zowel publieke als private partijen
bij aangesloten zijn. Om te voorkomen dat MNO’s vertrekken uit Nederland kan de
Nederlandse overheid het gebruik van biomassa faciliteren door in te zetten op
technologie-ontwikkeling en een goede infrastructuur.

De weg naar deze biomassa-inzet
De inzet van biomassa wordt vooral gedreven door vrije handel oftewel sterk bepaald
door de vrije marktwerking. MNO’s stellen hun eigen doelstellingen voor de inzet van
biomassa vast en handelen daar naar. Samenwerkingsverbanden met andere
marktpartijen worden aangegaan om deze biomassa-inzet te kunnen garanderen.
Doordat sectorale doelstellingen binnen dit scenario verdwijnen zal het bedrijfsleven
naar verwachting zelf gaan sturen op de meest hoogwaardige toepassing en
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efficiëntie. Het gebruik van biobrandstoffen neemt sterk af wat ten goede komt aan
de chemie- en energiesector.

Te verwachten technologie (ontwikkeling)
In dit scenario is er waarschijnlijk een flinke technologische ontwikkeling die vooral
plaats vindt in de landen waar omstandigheden gunstig zijn voor het opzetten van
pilotinstallaties. De schaalgrootte van de MNO’s binnen deze route biedt naar
verwachting meer kansen voor innovatie dan binnen het regionale private scenario
(A). Innovatie in de chemie zal een grote vlucht nemen en bij de bestaande
toepassingen van biomassa in de energievoorziening zullen de
technologieontwikkelingen vooral voor grote efficiëntiewinsten gaan zorgen.
De technologieontwikkeling binnen de brandstoffensector zal afnemen:
productiefaciliteiten van de huidige generatie biobrandstoffen zullen niet langer voor
deze doeleinden gebruikt worden en in geavanceerde biobrandstoffen wordt niet
langer geïnvesteerd.

Duurzaamheid van biomassa in dit scenario
Omdat inzet van biomassa in dit scenario veelal in het buitenland plaats vindt is het
lastig om vanuit Nederland duurzaamheidcriteria te regelen. De duurzaamheid van
biomassa zal in dit scenario sterk afhankelijk zijn van de vraag of multinationals dit
gaan regelen. Als bio als belangrijk aspect in de marketing opgenomen gaat worden
is dit wel te verwachten.
Ook is te verwachten dat er in dit scenario verschillende duurzaamheidssystemen
komen waarmee multinationals met elkaar concurreren. Waar in scenario A
‘De energieke samenleving’ duurzaamheidsscenario’s in dialoog met de verschillende
stakeholders worden afgestemd, nemen bedrijven in dit scenario de lead. De
duurzaamheidssystemen zijn ingewikkelder, omdat de ketens in dit scenario langer
zijn. Daarnaast zijn ze vaak bedrijfsspecifiek, zoals de huidige RBSA (Abengoa RED
Bioenergy Sustainability Assurance). Internationale NGO’s zorgen in dit scenario voor
de kwaliteitscheck, maar doordat ze niet tot de initiërende partijen behoren is hun
bijdrage vooral reactief. Risico is dat op deze manier de duurzaamheid steeds achteraf
wordt gecontroleerd en gegarandeerd. Het kan echter de wens van MNO’s zijn om
wel in samenspraak met NGO’s duurzaamheidscriteria te ontwerpen.

Agenda in dit scenario
•

Specialiseren naar duurzaamheidsystemen van bedrijven.

•

Verbreden naar inzet van biomassa wereldwijd.

•

Eventueel internationale NGO’s ondersteunen.

•

Richten op behoud werkgelegenheid en economische activiteit van MNO’s in
Nederland door een sterk innovatie- en stimuleringsbeleid, bijvoorbeeld door het
importeren van halffabricaten aantrekkelijk te maken en het stimuleren van
technologieontwikkeling en een goede infrastructuur.
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Route C: De zelfvoorzienende EU
(regionaal/publiek)
Introductie route
Overheden streven binnen hun land of statenverband (bijvoorbeeld EU) een steeds
grotere zelfvoorzienendheid na en dwingen door middel van duurzaamheidskaders
de randvoorwaarden af voor het duurzaam gebruik van biomassa. De invulling van
deze duurzaamheidskaders kan vervolgens per land of statenverband verschillen.
Overheden 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 CO2-uitstoot bij
producten of diensten: vlees, vliegreizen.
In feite is deze route nog het meeste vergelijkbaar met het huidige beleidskader, met
name gelet op het biobrandstoffenbeleid, waarbij op EU-niveau verplichtingen zijn
vastgelegd, maar lidstaten zelf een eigen invulling kunnen geven aan het realiseren
van deze verplichtingen. Daarnaast heeft het biobrandstoffenbeleid ook altijd een
sterke focus gehad op de stimulering van de Europese landbouw (tot de grenzen van
het protectionisme) en was daarmee ook al gericht op zelfvoorzienendheid.
Gezien de huidige lastige verhouding met Rusland over gas wordt beschikbaar
biomassa uit Rusland in dit scenario niet meegenomen voor Europa.

Vraag naar biomassa en te verwachten inzet in dit scenario
In dit scenario neemt de vraag naar biomassa sterk toe. De EU gaan door met
stimulering van biomassa-inzet voor elektriciteit en transport en voegen daar chemie
en producten aan toe. Omdat er een focus komt op biomassa uit Europa, door hoge
importtarieven op biomassa van buiten Europa (net als nu al geldt voor ethanol uit
Brazilië) zal de vraag naar biomassa uit Europa sterk toenemen en de biomassa dus
duurder worden. De vraag in Europa naar biomassa wordt door IRENA, die denkt in
dit scenario, ingeschat op 18 EJ.
Nederland richt zich qua inzet voor duurzame elektriciteit meer dan andere Europese
landen op bio-energie. Qua biobrandstoffen volgt Nederland waarschijnlijk de
Europese lijn. Met haar relatief grote chemische sector zou Nederland voor deze
toepassing een relatief grote vrager van biomassa kunnen worden in de EU.
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Biomassabeschikbaarheid
De 18 EJ vraag die IRENA voor Europa inschat zal lastig in te vullen zijn met de
biomassabeschikbaarheid in Europa (exclusief Rusland). Aangezien het overschot aan
Europees aanbod wordt ingeschat tussen de 2,4 en 13,2 EJ voor 2030, kan de
biomassabeschikbaarheid een probleem worden. Zeker gezien het feit dat Nederland
met de ingeschatte vraag bij de onderkant van de range 42% van het Europese
overschot nodig heeft om aan de vraag te doen. Als de beschikbaarheid tegenvalt
ontstaat er een duidelijk tekort aan biomassa in Europa wat leidt tot hogere prijzen
en wat waarschijnlijk wel op termijn leidt tot het verder ontwikkelen van de
beschikbaarheid van biomassa in Europa.

Invulling beleid
In dit scenario worden de volgende vormen van beleid verwacht:
•

Voortzetting van verplichtingen van inzet van biomassa voor transport.

•

Voortzetting van verplichtingen of subsidies voor biomassa inzet voor elektriciteit,
warmte en/of gas.

•

Een nieuw ingevoerd stimuleringskader voor de inzet van biomassa in producten/
materialen en de chemie (verplichtingen of subsidies).

•

Sterke nadruk op eigen Europese markt: door zoveel mogelijk zelfvoorzienend te
zijn worden de indirecte effecten beter beheersbaar, omdat deze met name
binnen Europa zullen optreden.

•

Actief landbouwbeleid.

•

Duurzaamheidscriteria voor biomassaproductie in Europa.

Als er gekozen wordt voor meer generieke sturing middels duurzame energie
verplichtingen dan is er in dit scenario ook de kans dat biomassa in veel Europese
landen duurder wordt dan andere vormen van duurzame energie en dat zon en wind
de dominante positie van biomassa in duurzame energie gaan overnemen.

De weg naar deze biomassa-inzet
In dit scenario blijft de overheid sterk sturen op biomassa naar transport en energie.
De vraag naar transportbrandstoffen blijft hierbij vooral overeind door het gebrek
aan alternatieven om de transportsector te verduurzamen. Daar voegt zij een sterke
sturing van biomassa naar chemie en producten bij. Aan de andere kant gaat de
overheid biomassa uit de rest van de wereld weren. Deze toename van de vraag en
inperking van de mogelijkheden voor inkoop van buiten de EU zal tot veel discussie
leiden. Hoewel de maatregelen van de EU in het voordeel kunnen zijn van in de EU
gevestigde MNO’s, kan de sterke nadruk op de Europese markt er ook voor zorgen
dat MNO’s zich naar buiten Europa verplaatsen wat kan leiden tot negatieve gevolgen
voor de werkgelegenheid en het BNP.
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Te verwachten technologie (ontwikkeling)
In dit scenario is er waarschijnlijk sprake van Europees innovatiebeleid. Het tekort aan
biomassa zal leiden tot hogere prijzen, waardoor innovatievere conversies, waarbij
efficiëntie voorop staat, hoger op de agenda komen te staan. Denk hierbij aan het
beter gebruiken van de productiebossen in Europa, het verhogen van de
landbouwproductiviteit en efficiëntieslagen in de productieprocessen. Door het
publieke karakter van dit scenario, zal er ook meer innovatie plaatsvinden in de
sectoren, die nog slecht rendabel zijn. Doordat de Europese Unie hier de regisseur is
van de biomassa-inzet biedt dit scenario meer kansen voor schaalgrootte-voordelen
en sturing op cascadering.

Duurzaamheid van biomassa in dit scenario
Qua directe duurzaamheidseffecten is het te verwachten dat duurzaamheidscriteria
voor biomassa in dit scenario op Europees niveau goed geregeld worden.
De Europese rapportages op dit gebied worden aangescherpt. Effecten op de bodem
worden meegenomen. Rapportage van bodem tot toepassing wordt mogelijk,
doordat de biomassa-inzet zich zoveel mogelijk beperkt tot Europese grond.
Hierdoor worden de indirecte effecten ook beter beheersbaar.

Agenda in dit scenario
•

Europese duurzaamheidscriteria als focus.

•

Indirecte effecten via voedsel/houtmarkt voorkomen.

•

Op Europees niveau inzet op integratie van cascademodel.
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Route D: Biobased Kyoto
(mondiaal/publiek)
Introductie route
In de Biobased Kyoto-route is er mondiale inspanning gedreven door internationale
verbonden van overheden, zoals de Verenigde Naties. Dit kan een tijdrovende route
zijn of resulteren in minder ambitieuze afspraken, maar de afspraken hebben wel een
mondiaal bereik (bijvoorbeeld de VN-klimaatonderhandelingen). Door het mondiale
niveau van deze afspraken is het niet de verwachting dat er voor alle sectoren
specifiek op bepaalde technologie gestuurd wordt en sectorale doelstellingen komen.
Wel kan verwacht worden dat er technologieneutrale aansturing plaatsvindt, door
bijvoorbeeld het invoeren van internationale handelssystemen in aandelen biobased
(vergelijkbaar met het ETS).

Vraag naar biomassa en te verwachten inzet van biomassa in dit scenario
In dit scenario neemt de vraag naar biomassa sterk toe. De EU gaan door met
stimulering van biomassa inzet voor elektriciteit en transport en voegt daar chemie
en producten aan toe, hoewel in dit scenario de biomassa-inzet eerder bepaald wordt
door sterke sturing op CO2 dan door verplichtingen. De vraag in Europa naar
biomassa wordt door IRENA ingeschat op 18EJ. Deze 18EJ wordt gedeeltelijk ingevuld
met de beschikbaarheid in Europa maar grotendeels ook geïmporteerd uit de rest
van de wereld. In tegenstelling tot het scenario ‘de zelfvoorzienende EU’ (C) is import
in dit geval geen probleem.
Nederland richt zich qua inzet voor duurzame elektriciteit meer dan andere Europese
landen op bio-energie. Qua biobrandstoffen volgt Nederland waarschijnlijk de
Europese lijn. Met zijn relatief grote chemische sector zou Nederland voor deze
toepassing een relatief grote vrager van biomassa kunnen worden in de EU. Wanneer
er op internationaal niveau afspraken worden gemaakt over cascadering en wanneer
de chemie hier als geprefereerde optie naar voren komt is de kans aanwezig dat
Nederland hier als land van profiteert, omdat de chemiesector in Nederland relatief
groot is ten opzichte van het aantal inwoners in Nederland.
De biomassaproductie zal in dit scenario plaats vinden waar deze met meest efficiënt
is. Door het mondiale karakter liggen er ook kansen voor de distributie van biomassa
wat kansen biedt voor bijvoorbeeld de Rotterdamse haven om nog sterk te groeien in
de op- en overslag van biomassa.
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Biomassabeschikbaarheid
De 18 EJ vraag die IRENA voor Europa inschat zal gedeeltelijk in te vullen zijn met
Europese biomassa (exclusief Rusland): tussen 14,5 en 20,9 EJ voor 2030, maar
grotendeels ingevuld worden uit de circa 100 EJ mondiale beschikbaarheid van
biomassa. Bij tegenvallende biomassabeschikbaarheid, zoals de 15 EJ aan overschot
mondiaal aanbod (zoals geschat voor 2050) kan de biomassabeschikbaarheid wel een
probleem worden.

Invulling beleid
In dit scenario worden de volgende vormen van beleid verwacht:
•

Net als bij huidig internationaal beleid sturing op CO2-reductie binnen het
mondiale kader. Door deze opgave zal de CO2-prijs automatisch stijgen en kan de
inzet van biomassa bij een hoge CO2-prijs kostenefficiënt zijn. Deze
kostenefficiëntie bepaalt in welke sectoren de biomassa als eerst wordt ingezet.

•

Een nieuw ingevoerd stimuleringskader voor de inzet van biomassa in producten
en de chemie (verplichtingen of subsidies).

•

Duurzaamheidscriteria voor biomassaproductie in heel de wereld afgedwongen
door de VN.

Doordat afspraken op mondiaal niveau gemaakt worden, biedt deze route veel meer
perspectief dan de andere scenario’s om ook de macro-effecten van biomassagebruik,
zoals biodiversiteit en indirect landgebruik, in gremia te beleggen en middels die
weg meer in de duurzaamheidsdiscussie te kunnen betrekken. Voorbeeld is de
Convention on Biologicial Diversity (CBD). Hiermee wordt de duurzaamheidsdiscussie
op mondiaal niveau gestimuleerd.
Bij deze route staat ook de vrije handel centraal en het wegnemen van de
belemmeringen voor het hanteren van duurzaamheidscriteria. Hierdoor is naar
verwachting ook een grote rol weggelegd voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Te verwachten technologie (ontwikkeling)
In dit scenario is er waarschijnlijk een snelle technologische ontwikkeling. Mondiaal
is er aandacht voor het verbeteren van de efficiency van biomassaketens. Innovatie
zal vooral plaatsvinden in landen die in het verleden ook al sterk inzetten op
biobased. Vanwege mondiale afspraken zullen mogelijk ook andere landen
geïnteresseerd zijn in innovaties. Deze vraag naar kennisdeling biedt kansen voor het
Nederlandse bedrijfsleven om innovaties ook in andere landen op de markt te
brengen. Vanwege de grote chemiesector, is deze sector het meest vanzelfsprekend,
hoewel de andere sectoren niet moeten worden uitgesloten. Beleidsmatig is wel de
vraag in hoeverre internationale sturing op de cascaderingsprincipes en efficiëntie
daadwerkelijk effectief is oftewel in hoeverre het internationaal afgedwongen kan
worden dat biomassastromen daar worden ingezet waar ze de hoogst toegevoegde
waarde hebben.
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De weg naar deze biomassa-inzet
De verdeling van de inzet over de verschillende sectoren is sterk afhankelijk van op
welk detailniveau er internationaal afspraken worden gemaakt. Het meest
waarschijnlijk is dat er naast CO2-afspraken ook afspraken worden gemaakt over het
aandeel biobased en sturing op cascadering. De vraag is echter in hoeverre op
internationaal niveau (Kyoto) ook afspraken over de verdere invulling komen of dat
dit aan de landen zelf overgelaten wordt. Aangezien het laatste waarschijnlijker is,
is de inzet per sector moeilijk te voorspellen. Wel kan verwacht worden dat het
aandeel van biobrandstoffen afneemt of in ieder geval niet verder zal groeien.
Aandachtspunt bij dit scenario is het meenemen van het publiek. Biomassa dat van
ver weg komt inzetten als ’duurzame‘ energie spreekt niet iedereen aan. In dit
scenario zullen de ketens het meest complex zijn en daardoor is het een uitdaging
transparantie te creëren, zodat ook de consument overtuigd kan worden van de
duurzaamheid.
Biomassabeschikbaarheid is met de hele wereld als bron niet een heel groot
probleem. Wel zal lastig zijn om te garanderen dat al deze biomassa duurzaam
geproduceerd is.

Duurzaamheid van biomassa in dit scenario
In dit scenario met wereldwijde handel is een wereldwijd systeem van
duurzaamheidsmonitoring van biomassa en landconversie nodig. De VN zou dit
kunnen opzetten. De huidige systemen van biomassacertificering gericht op de
eindgebruiker zijn een stap op weg hier naar toe.
Ontwikkelingslanden worden een belangrijke exporteur van biomassa naar Europa.
Dit kan leiden tot lokale ontwikkeling maar heeft ook het risico van land grabbing en
eenzijdige monoculturen. Hoewel dit mondiale scenario ook een aantal
belemmeringen wegneemt, ligt er wel een uitdaging in een goede internationale
samenwerking op het gebied van duurzame productie.

Agenda in dit scenario
•

Europese en mondiale duurzaamheidscriteria ondersteunen.

•

VN-organisatie duurzaamheid biomassa opzetten.

•

Land grabbing voorkomen.

•

Stimulering van duurzame ontwikkeling van biomassa (en opwerking) productie
in ontwikkelingslanden, zo mogelijk gekoppeld aan ontwikkelingsbeleid.
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Vergelijking van de vier routes
In tabel 3 zijn de belangrijkste kenmerken van de vier scenario’s neergezet. Hieronder
worden de grootste verschillen en overeenkomsten toegelicht.

Trend in biomassa-inzet
In de twee private scenario’s neemt de rol van biomassa voor energie en transport
waarschijnlijk sterk af, doordat de overheid niet langer een vraag creëert door
verplichtingen en subsidies. Voor chemie en producten zou de rol van biomassa
langzaam kunnen toenemen afhankelijk van de marktvraag. In het mondiaal privaat
scenario is het waarschijnlijk dat biomassa vooral buiten Nederland wordt ingezet
waar biomassa vaak tegen lagere prijzen beschikbaar is, tenzij Nederland een
aantrekkelijk vestigingsklimaat blijft faciliteren.
In de twee publieke scenario’s zal de inzet van biomassa waarschijnlijk blijven stijgen.
Binnen het regionale scenario is het waarschijnlijker dat er gericht op sectoren
gestuurd wordt en er dus een soort van verplichtingen voor de inzet van biomassa
blijven bestaan (zoals nu ook het geval is). De EU neemt dan een aanjagende rol in.
Afhankelijk van overheidskeuzes zou inzet voor chemie en producten hier bij kunnen
komen. Bij het mondiale scenario is het waarschijnlijker dat de inzet van biomassa
gedreven wordt door een hoge CO2-prijs als gevolg van mondiale sturing op CO2.
Het publieke scenario met een mondiale blik geeft een flinke toename van biomassa
in alle sectoren.

Duurzaamheid van biomassa
In de twee private scenario’s wordt duurzaamheid privaat via druk van consumenten
en NGO’s geregeld, maar ook het eigen duurzaamheidsbeleid van MNO’s speelt een
rol. In het regionale private scenario zijn de ketens korter doordat de afstand tussen
plaats van productie en consumptie beperkt is. Hierdoor is de duurzaamheid ook
beter te controleren. Vooral in het scenario privaat mondiaal waar biomassa veelal in
het buitenland wordt ingezet kan dit lastig zijn door de complexiteit van de ketens.
Binnen de publieke scenario’s probeert de Europese Unie de duurzaamheid van
biomassa te beheersen door te sturen op zelfvoorzienendheid. Het publieke
mondiale scenario biedt kansen om meer op macro-effecten, zoals indirect
landgebruik en biodiversiteit, te sturen. Het kan aan de andere kant een langdurig
proces worden, waarbij er vanwege de vele belangen van landen veel compromissen
gesloten moet worden.

Beschikbaarheid
In de twee private scenario’s is beschikbaarheid door de lagere vraag waarschijnlijk
geen probleem. Wel kan bij het mondiale private scenario de vraag naar biomassa in
andere landen de vraag zo sterk toenemen dat daar wel een tekort aan biomassa
ontstaat.
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In het regionale publieke scenario kan de sterke focus op de zelfvoorzienendheid een
druk leggen op de biomassabeschikbaarheid binnen Europa. Dit kan voor prijs
stijgingen zorgen waardoor de beschikbaarheid weer toeneemt door vraagafname.
Bij het mondiale publieke scenario is de biomassa-inzet heel erg afhankelijk van de
beleidsinspanning die diverse landen leveren om de CO2-doelstellingen te halen.
Wanneer de inzet van biomassa in vele landen hoog op de politieke agenda komt en
de biomassabeschikbaarheid mondiaal tegenvalt kan dit een knelpunt worden.

Technologie
Bij de verschillende scenario’s kan de overheid een rol spelen door het stimuleren van
innovatie en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor MNO’s in Nederland. De
mondiale scenario’s kunnen grote kansen opleveren voor de Nederlandse
chemiesector. Tekorten aan biomassabeschikbaarheid doen een beroep op innovaties
die de efficiëntie verbeteren van zowel de landbouw als van de conversie en inzet van
biomassa.
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Grote rol

Regionaal/Europees

Mondiaal

De energieke samenleving

Multinationals aan kop

Trend in biomassainzet
• afname inzet van biomassa voor
energie en transport (5%-10% / huidig
aandeel) vanwege wegvallen
verplichtingen/doelstellingen
• langzame toename biomassa voor
chemie en producten

Trend in biomassainzet
Gebruik van biomassa op de plek waar
het goedkoop beschikbaar is, veelal niet
in Nederland (tenzij Nederland hier
beleid op voert)
• Afname inzet van biomassa voor
transport
• Langzame toename biomassa voor
chemie en producten
• Mogelijk verdwijnen van MNO’s naar
goedkope biomassa producerende
landen

privaat
initiatief

Duurzaamheid van biomassa
• privaat via consumentendruk geregeld
• korte ketens dus relatief makkelijk
beheersbaar en verifieerbaar
Beschikbaarheid
Eerst aanspraak op Nederlandse
beschikbaarheid vervolgens aanvullend
Europese biomassa. Beschikbaarheid
waarschijnlijk geen probleem vanwege
beperkte vraag.
Technologie
Traditionele vormen van technologie.
Regionale samenwerkingsverbanden om
kringlopen te sluiten. Hierdoor regionale
kennisdeling en innovatie, waardoor
deels versnippering van
technologieontwikkeling ontstaat.

Duurzaamheid van biomassa
beperkt privaat geregeld, niveau in
eerste instantie bepaald door MNO’s ,
bijgesteld aan de hand van feedback
NGO’s en consumenten
Beschikbaarheid
Sterke vraag in andere landen naar
biomassa kan tekort opleveren, maar
door prijsstijgingen zal de vraag vanuit
de private sector ook deels weer
afnemen.
Technologie
Innovatie vindt vooral plaats bij de R&D
afdelingen van de grote MNO’s.
Schaalgrootte biedt voordelen om
technieken relatief snel op te schalen en
biedt kansen om te sturen op verdere
efficiëntie waardoor eventueel een
nijpende biomassabeschikbaarheid deels
kan worden opgelost.
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Grote rol

Regionaal/Europees

Mondiaal

De zelfvoorzienende EU

Biobased Kyoto

Trend in biomassainzet
• Toename van inzet van biomassa voor
energie, transport en chemie
• Spanning op de EU markt tussen vraag
en aanbod biomassa
• Prijsstijging van biomassa
• Duurzaamheid biomassa in Europa
goed geregeld
Groot risico op indirect effecten via
voedselmarkt en ook voor verdwijnen
van MNO’s naar landen die goedkope
biomassa produceren

Trend in biomassainzet
• Toename van inzet van biomassa voor
energie en chemie
• Veel import van biomassa naar
Nederland van over de hele wereld
Duurzaamheid biomassa wordt
langzamerhand geregeld via VN
organisatie

overheden
(publiek)

Beschikbaarheid
Europese biomassabeschikbaarheid kan
probleem worden wanneer EU teveel
stuurt op zelfvoorzienendheid.
Technologie
Technologie-inzet deels afhankelijk van
sectoraal beleid EU. Omdat er zo weinig
mogelijk geïmporteerd wordt
bioconversie belangrijk binnen Europa,
dus grote aandacht voor
conversietechnieken.

Tabel 3

Beschikbaarheid
Sterk afhankelijk van hoe hoog de inzet
van biomassa op de agenda staat van
andere landen. Door
importmogelijkheden is de
beschikbaarheid binnen Nederland en
Europa geen belemmerende factor.
Technologie
Vanwege mondiale focus op inzet in de
chemie kansen voor de Nederlandse
chemiesector en export van innovaties
op het gebied van geavanceerde
biomassaconversie. Problemen met
biomassabeschikbaarheid kunnen een
prikkel geven voor technologieën waarbij
efficiëntie centraal staat.

Vergelijking vier mogelijke routes naar een duurzame bio-economie in 2030

Discussiepunten
•

Gezien de huidige beleidscontext: welke route ligt het meest voor de hand
richting 2030?

•

Gezien de mogelijkheid dat alle vier scenario’s deels uit zouden kunnen komen,
wat is dan een goede strategie om te komen tot goede duurzaamheidscriteria
voor de te gebruiken biomassa(ketens)?

•

Is er vanuit duurzaamheidsoogpunt een voorkeur voor een scenario?

•

Welke aspecten zijn niet realistisch? Bij welke (ingrijpende) veranderingen zouden
deze aspecten wel realistisch zijn?

•

Hoe kan de overheid binnen de scenario’s nog meer sturen op de Integratie van
cascaderingsprincipes en het stimuleren en/of afdwingen van het bereiken van
een circulaire economie?
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