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1 GJ = 1.000 MJ 

1 ton = 1.000 kg  1 kton = 1.000 ton 
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Bestuurlijke samenvatting 

De provincie Utrecht is volop in energietransitie om zo in 2030 tot een reductie van de fossiele CO2-

emissie te komen van 49% ten opzichte van 1990, dit in lijn met het Klimaatakkoord. Bio-energie speelt 

een rol in deze transitie. De vraag is in welke mate dit het geval is en op welke wijze dit duurzaam en 

verantwoord kan. Onderzocht is wat de rol van bio-energie in de verschillende verschijningsvormen kan 

zijn in de provincie Utrecht en welke randvoorwaarden aan projecten kunnen worden gesteld om de 

transitie in goede banen te leiden. Het onderzoek is een doorvertaling van de recente SER en PBL 

adviezen over bio-energie naar de situatie in de provincie Utrecht. Ook is onderzocht wat de 

beschikbaarheid van biomassa is in de provincie Utrecht. 

 

Bio-energie in de provincie Utrecht, een mix van biowarmte en biogas die groeit 

Het provinciale aanbod van biomassa voor groei tot 2030 is ongeveer 3,3 miljoen ton. Hiermee is circa 2,8 

PJ duurzame energie te produceren. Ter vergelijking het provinciale energieverbruik in 2017 was 104 PJ. 

Het aanbod bestaat vooral uit natte biomassa (o.a. mest) dat kan worden vergist om zo groen gas, 

warmte en elektriciteit te produceren. Groei is hier mogelijk. Het aanbod van verse houtachtige biomassa 

voor groei is beperkt. Door aanplant kan dit stijgen. In totaal zijn 49 bio-energie projecten onderkend met 

een vermogen van 0,3 MW thermisch of meer, dit is inclusief de pijplijn die voor 2030 gerealiseerd zal zijn. 

De projecten in de pijplijn gaan naar verwachting 1,8 PJ bio-energie extra produceren.  

 

Wenselijke en niet wenselijke vormen van bio-energie in de provincie Utrecht 

Rekening houdend met de nu gangbare duurzaamheidscriteria en de situatie in de provincie Utrecht is 

bepaald welke biomassa techniek combinaties (opties) wenselijk zijn en daarmee een rol kunnen spelen 

in de provinciale energietransitie, zie tabel BS.1. 

 

Tabel BS.1 Beoordeling rol bio-energie opties in de provincie Utrecht tot 2030 

  Voor elke techniek geldt dat schaalgrootte passend moet zijn bij locatie en omgeving 

Rol  Optie Opmerking 

Niet wenselijk en niet 

aan de orde 

Grootschalige productie van elektriciteit 

Meestoken van biomassa in centrales 

Afvalverbranding 

Verbranding van sloophout (B-, C-hout) 

Verbranding van RWZI slib 

Productie bio-transportbrandstoffen 

Te laag rendement, geen initiatieven 

Niet waarschijnlijk, gebeurt elders 

Niet waarschijnlijk, verwerking elders 

Niet waarschijnlijk, verwerking elders 

Niet waarschijnlijk, verwerking elders 

Bio-ethanol en biodiesel, productie elders 

Niet wenselijk en wel 

aan de orde 

Open haarden en houtkachels 

 

Rendement te laag, emissie te hoog 

 

Wenselijk met best 

beschikbare 

techniek en directe 

invloed overheid 

(SDE++, vergunning) 

Vergisten van RWZI- of AWZI slib 

Vergisting mest en natte biomassa 

Vergisting van GFT afval  

Composteren met warmtebenutting 

Warmteproductie groter 0,5 MW 

Verbranding houtpellets in industrie 

Benutten van stortgas 

Productie groen gas of WKK 

Groen gas, bio LNG of WKK in mono- of covergisten 

Als opvolger van composteren 

Daar waar vergisten niet kan 

Met laagwaardige biomassa, warmte of WKK 

Mits houtpellets duurzaam, warmte of WKK 

Nog maar beperkt beschikbaar, geen groei 

Mogelijk wenselijk 

kleinschalig 

Houtpelletkachel of centrale verwarming 

met rookgasfilter en typekeur 

Waar dit kan gezien de luchtkwaliteit en gezondheid 

en er geen beter hernieuwbare warmte alternatief is 

Innovatie 

Benutten aquatische biomassa 

Waterstofproductie met vergisten 

Vergassing, pyrolyse en torrefactie 

Nieuwe technieken, juist voor biomassastromen die 

moeilijk zijn te benutten, demo’s gewenst 
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De nadruk ligt daarbij op technieken waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze binnen de grenzen 

van de provincie toegepast gaan worden. Tabel BS.1 geeft een overzicht van de rol die per optie wordt 

gezien. De tabel helpt bij het beoordelen van initiatieven die tot 2030 tot ontwikkeling kunnen komen. 

 

Randvoorwaarden voor verantwoorde groei bio-energie provincie Utrecht 

De praktijk leert dat het huidige wettelijke kader onvoldoende wordt geacht om tot een maatschappelijk 

verantwoorde en geaccepteerde toepassing van bio-energie te komen. Aanvullende randvoorwaarden zijn 

gewenst. In dit licht zijn de volgende voorwaarden geformuleerd waaraan bio-energie initiatieven zich 

laten toetsen: 

1. Alleen in toepassingen waar er geen hernieuwbare energie alternatief voorhanden is; 

2. Alleen duurzame biomassa gebruiken, dit getoetst aan de criteria van de Better Biomass certificering; 

3. Alleen laagwaardige biomassa inzetten als brandstof, kan niet zinvol als grondstof gebruikt worden; 

4. De fossiele CO2-emissiereductie bedraagt minimaal 80% rekening houdend met de gehele keten; 

5. Emissies naar lucht zijn minimaal, de best beschikbare techniek wordt toegepast; 

6. Professionele organisatie en bedrijfsvoering van bio-energie installaties; 

7. Lange termijn visie gericht op inzet minimaliseren gebruik biomassa voor alleen energie; 

8. Transparantie en communicatie over onder andere emissies installatie; 

9. Actief beleid om overlast geur, geluid en verkeer tegen te gaan; 

10. Kleinschalige systemen met typekeur en rookgasfilter (kleiner dan 0,5 MW). 

 

Afhankelijk van de schaalgrootte van het project kan een grotere inspanning worden gevraagd om aan de 

randvoorwaarden te voldoen. Leidend is dat overheden hier in redelijkheid en billijkheid op aan sturen 

daar waar wetgeving (nog) tekort schiet en dat de initiatiefnemer duidelijk moet kunnen maken dat 

uitvoering wordt gegeven aan het voldoen aan deze randvoorwaarden. Zo wordt bereikt dat bio-energie 

een duurzame toepassing is die bijdraagt aan het terugdringen van klimaatverandering, voorkomt dat 

Natura 2000 gebieden worden overbelast met stikstof (NOx, NH3), de luchtkwaliteit niet significant wordt 

beïnvloed en de Klimaatakkoord doelen voor 2030 binnen handbereik komen. 

 

Aanbevelingen, op weg naar een beter gebruik van biomassa 

De randvoorwaarden worden operationeel door bestuurlijke verankering van de volgende aanbevelingen: 

1. In visie- en beleidsdocumenten van provincie, regio en gemeenten wordt vastgelegd onder welke 

randvoorwaarden en waar bio-energie kan groeien in de provincie Utrecht. Dit wordt in relatie gezien 

tot het zo hoogwaardig mogelijk willen gebruiken van biogrondstoffen conform het SER-advies; 

2. Vastgesteld wordt in welke gebieden van de provincie Utrecht gezien de huidige luchtkwaliteit (NOx en 

fijnstof), de geldende WHO-streefwaarden en gezondheidseffecten sprake is van een slechte 

luchtkwaliteit om zo te voorkomen dat hier significante additionele immissie optreedt van onder andere 

bio-energie projecten. In de omgevingsvisie en het omgevingsplan kunnen deze gebieden uitgesloten 

worden van de realisatie van significante nieuwe emissiebronnen; 

3. Bij vergunningverlening (of melding) van installaties die in aanmerking komen voor SDE++ en/of 

groter zijn dat 0,5 MW wordt getoetst op het toepassen van de best beschikbare technieken voor de 

reiniging van rookgassen, in het bijzonder fijnstof en NOx-emissie. Ook wordt getoetst op de netto 

stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden en op de immissie-effecten in relatie tot gebieden met 

slechte luchtkwaliteit; 

4. Zorg voor voldoende capaciteit en kwaliteit als overheid om projecten te monitoren, te rapporteren en 

bij te sturen. Het gaat om pro-actief begeleiden en handhaven waarbij overheid en markt samen 

uitvoering geven aan de invulling van het Klimaatakkoord; 

5. Tot slot: maakt in redelijkheid en billijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken met de bio-

energie initiatiefnemer over de randvoorwaarden die leiden tot een duurzamer bio-energie project. 
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Samenvatting 

Onderzocht is welke vormen van bio-energie (on)wenselijk zijn in de provincie Utrecht met het oog op de 

uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) van de betrokken regio’s en de Transitievisie Warmte 

(TVW) van de betrokken gemeenten. Het gaat daarbij over de ontwikkeling van bio-energie tot 2030. Het 

onderzoek is mede ingegeven door het provinciale coalitie akkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ en 

provinciale moties met betrekking tot bio-energie. Duidelijkheid is van belang omdat enerzijds de 

energietransitie ambities hoog zijn en anderzijds het debat rond de (on)wenselijkheid van bio-energie 

intens is. Met het rapport wordt een handreiking gegeven aan de provincie Utrecht om bio-energie op een 

duurzame en milieu en maatschappelijk verantwoorde manier tot stand te laten komen. Zo wordt antwoord 

gegeven op de grootste zorgen van dit moment: de duurzaamheid van de bio-energie keten en de 

emissies naar lucht bij het verbranden van biomassa. 

 

Biomassa is een transitiebrandstof 

Biomassa is de energiebron voor allerlei vormen van bio-energie. Het Klimaatakkoord is duidelijk: 

biomassa wordt als een transitiebrandstof gezien. Op termijn gaat de biomassa die wij gebruiken als 

energiebron steeds meer onderdeel uitmaken van de Biobased Economy. In deze transitie gaat het om 

het maken van keuzen die deze ontwikkeling vooruithelpen. 

 

Bio-energie is vooral een energiebron die in aanvulling werkt op andere hernieuwbare energiebronnen. 

Alleen wanneer andere bronnen (nog) niet mogelijk zijn dan heeft bio-energie, mits duurzaam en 

verantwoord toegepast, de voorkeur. Zo wordt voorkomen dat de vraag naar biomassa voor energie 

toepassingen sterk groeit. Ook wordt zo optimaal gebruik gemaakt van de biomassa die beschikbaar is 

binnen de eigen grenzen van de provincie Utrecht, de import van biomassa blijft dat tot een minimum 

beperkt 

 

Bio-energie in provincie Utrecht is vooral biowarmte en groen gas 

Bio-energie speelt vooral een rol in de provincie in de vorm van hernieuwbare warmte en bij mobiliteit. De 

meeste provinciale, regionale en gemeentelijke aandacht zal uitgaan naar duurzame warmte en groen 

gas, immers nationaal beleid bepaalt in hoeverre onze transportbrandstoffen bestaan uit bio-ethanol 

(benzine) en biodiesel. De productie van elektriciteit uit biomassa is gering en dit zal naar verwachting ook 

zo blijven. Met vooral natte biomassa (onder andere mest) kan groen gas geproduceerd worden. Het is 

een aardgasvervanger die toegepast kan worden als warmtebron en in transport. De (on)wenselijkheid 

van bio-energie spitst zich dan ook toe op de warmtetransitie en de mogelijkheden van groen gas 

productie. 

 

Energie in getallen, de opgave tot 2030 voor de provincie Utrecht 

De provincie Utrecht heeft een energieverbruik van 104 PJ (Klimaatmonitor, 2017), 3,4% van dit verbruik 

is hernieuwbaar. Ongeveer 65% van de hernieuwbare energie productie is bio-energie. Biowarmte heeft 

een aandeel van 80% in de hernieuwbare warmte productie. De transitie in warmte en transport heeft tot 

2030 een omvang van circa 14,9 PJ. Bio-energie heeft hierin naar verwachting een aandeel van 3,8 PJ 

(25%), waarvan 2,5 PJ voor de warmtevoorziening. Het gaat daarbij om toepassingen in de gebouwde 

omgeving, industrie, landbouw en vervoer waarvoor (nog) geen alternatief voorhanden is. Met biowarmte, 

biostoom en groen gas (1,3 PJ) wordt voorzien in de toenemende vraag naar hernieuwbare energie tot 

2030 om zo het doel van het internationale Parijs akkoord en het Nederlandse Klimaatakkoord van 49% 

fossiele CO2-emissiereductie te halen, dit ten opzichte van 1990. Zie ook rapport Ecorys/TNO rapport 

inzake de ontwikkeling van de energietransitie in de provincie Utrecht, augustus 2020. 
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Bio-energie projecten, een aanzienlijke groei wordt verwacht 

In totaal zijn 49 bio-energie projecten onderkend met een vermogen groter dan 0,3 MW thermisch. In 

figuur S.1 zijn de 33 grootste projecten opgenomen. De projecten zijn als volgt onder te verdelen: 

• 12 gerealiseerde SDE projecten, status ultimo 2019  1,44 PJ; 

• 10 SDE projecten die nog gerealiseerd moeten worden  1,62 PJ; 

• 14 kleinschalige houtverbrandingsprojecten tot 1 MW  0,36 PJ; 

• 9 vergistingsprojecten bij RWZI’s    0,12 PJ; 

• 3 biogas projecten in ontwikkeling; 

• 1 vergassingsproject in ontwikkeling; 

• 1 project in ontwikkeling dat houtpellets als brandstof gebruikt. 

 
Figuur S.1 Overzicht van de 33 grootste bio-energieprojecten in de provincie Utrecht 

  Bron: SDE register en opgave provincie Utrecht 

  Ligging ten opzichte van Natura 2000 gebieden en Natuur Netwerk Nederland 

 

De projecten tellen op tot 3,54 PJ. De vier grootste projecten zijn gepresenteerd in tabel S.1, nog niet al 

deze projecten zijn gerealiseerd. De totale bio-energie productie van deze vier projecten bedraagt 2,81 

PJ, dat is bijna 80% van alle bio-energie projecten die zijn onderkend in de provincie Utrecht. 

  



 
O p e n  

 

16-12-2020 BIO-ENERGIE UTRECHT BH2202IBRP003F01 5  

 

Tabel S.1 Overzicht van de vier grootste bio-energie projecten in de provincie Utrecht 

  * Vergunning is ingetrokken door de provincie Utrecht in juni 2020 

Project Locatie Biomassa Capaciteit Energie Techniek 

Eneco BWI Utrecht Vooral shreds 204 kton/jaar 1,74 PJ Verbranden 

WBA Amersfoort Vooral shreds 32 kton/jaar 0,32 PJ Verbranden 

Van de Groep* Bunschoten VGI stromen 137 kton/jaar 0,47 PJ Vergisten 

Kromme Rijn Cothen Mest, substraat 90 kton/jaar 0,28 PJ Co-vergisten 

Totaal 463 kton/jaar 2,81 PJ  

 

Beschikbaarheid biomassa in de provincie Utrecht  

Het aanbod om de groei van bio-energie mogelijk te maken bedraagt 2,8 PJ. Het aanbod wordt voor een 

groot deel gevormd door biomassastromen die zich laten vergisten zoals mest en natte reststromen uit 

huishoudens (GFT) en industrie. Het aanbod van nog niet benutte houtachtige biomassa is beperkt. Tabel 

S.2 presenteert een overzicht van dit aanbod. 

 

Tabel S.2 Overzicht van het aanbod biomassa voor groei bio-energie in de provincie Utrecht 

  Aanbod in werkelijke tonnen (AR), RWZI slib aanbod in tonnen droge stof (DS) 

Biomassa groep 
Aanbod in 

kton/jaar 
Bio-energie in TJ Bio-energie vorm 

Houtachtige biomassa 20 174 Verbranden, warmte 

Huishoudelijk afval (HHA) (356) (890) Export, energieproductie elders 

Groente-, fruit- en tuinafval 180 289 Vergisten, gasmotor WKK of W 

Dierlijke mest 2.869 1.607 Vergisten, gasmotor WKK of W 

Bermgras 82 355 Vergisten, gasmotor WKK of W 

RWZI slib 22 kton DS 100 Vergisten, gasmotor WKK of W 

Afval uit voedselketen 142 278 Vergisten, gasmotor WKK of W 

Totaal, afgerond 3,3 miljoen ton 2,8 PJ Exclusief 0,9 PJ export HHA 

 

Match vraag en aanbod, de noodzaak tot import 

Voor de groei van vergisting, zeker mestvergisting, is er aanbod voldoende. Dit ligt anders bij het aanbod 

van houtachtige biomassa in de provincie Utrecht. Dit aanbod is onvoldoende om de verwachte vraag te 

dekken. Uitgaande van een groei van 3,8 PJ bio-energie tussen 2020 en 2030 is 1,0 PJ import nodig van 

biomassa buiten de provincie. De omvang van deze import bedraagt circa 100 kton houtsnippers of 55 

kton houtpellets. Ter vergelijking de behoefte aan houtpellets bij het initiatief Pouw Asfaltcentrales Lage 

Weide bedraagt 12 kton houtpellets (0,2 PJ). 

 

Biomassa techniek combinaties, hoe duurzamer hoe beter 

De belangrijkste ontwikkelingen rondom de bio-energietechnieken die relevant zijn voor de provincie 

Utrecht in de nabije toekomst worden beschreven. 

 

De biomassa techniek combinatie waarop dit moment de meeste aandacht naar uitgaat is de 

verbranding van houtsnippers gericht op grootschalige warmtevoorziening. Met in het verlengde 

hiervan het gebruik van houtpellets. De trend in de markt is om het rendement van de installaties te 



 
O p e n  

 

16-12-2020 BIO-ENERGIE UTRECHT BH2202IBRP003F01 6  

 

verhogen en de emissies te verlagen, dit bij steeds lagere vermogens. Stand der techniek is mogelijk bij 

installaties vanaf 4 MW en zelfs kleiner. Het thermisch rendement ligt soms al boven de 100% door het 

toepassen van rookgascondensatie al dan niet in combinatie met een warmtepomp. Deze techniek 

fungeert ook als een natte wassing van de rookgassen en helpt zo de emissies te verlagen. Door het 

toepassen van rookgasrecirculatie en een gecombineerde SNCR/SCR DeNOx wordt de emissie van NOx 

vergaand verlaagd tot soms onder de 50 mg/m0
3 1, waar voorheen 200 mg/m0

3 gangbaar was. Door de 

toepassing van doekenfilters is in vergelijking tot het elektrostatisch filter een grote vooruitgang geboekt in 

het afvangen van fijnstof. Waarden van 4 mg/m0
3 of lager zijn niet ongewoon. De trend is dat biomassa 

verbranding in stadsverwarming in toenemende mate gecombineerd gaat worden met andere hernieuw-

bare warmtebronnen zoals bijvoorbeeld geothermie, zonthermie of restwarmte. Biowarmte zorgt dan voor 

het matchen van vraag en aanbod, back-up en pieklast levering. Het aantal vollasturen van deze installa-

ties zal dan ook naar verwachting in de toekomst afnemen. Bij houtsnippers wordt de biomassa ‘geoogst’ 

in de regio, indicatie straal 150 km. Dit maakt dat de CO2-emissiereductie groter dan 90% kan zijn. Wor-

den geïmporteerde houtpellets gebruikt dan is 80% haalbaar mits de transportafstanden niet te groot zijn. 

 

Biomassa techniek combinaties op het gebied van vergisten zijn inmiddels stand der techniek. Waren 

eerst co-vergisters gangbaar waarbij mest samen met een co-substraat werd vergist, nu is ook de 

monovergister in opkomst. Hierbij wordt alleen mest vergist. Het opwerken van biogas tot groen gas is bij 

vergisten een gangbare techniek. De gasmotoren die biogas direct omzetten in warmte en elektriciteit 

worden beter zodat schadelijke emissies afnemen. Een rendement van 80% is mogelijk met een gasmotor 

WKK. Bij alleen warmte met een biogasketel is een rendement hoger dan 100% mogelijk. Waar het mis 

kan gaan bij de biogasproductie is bijvoorbeeld snelle variaties in de toevoer van biomassa. Waar 

vergisten normaal vrijwel geurloos is kunnen deze variaties juist tot geuroverlast leiden. Ook het beheer 

van ingaande en uitgaande stromen is een aandachtspunt zodat overtuigend kan worden aangetoond dat 

het digestaat na vergisting mag worden toegepast als meststof. Bij de verwerking van groente-, fruit- en 

tuinafval is de trend om dit in toenemende mate met vergisters te doen. Zo wordt compost en biogas 

geproduceerd. Bij composteringsinstallaties wordt overwogen warmte te winnen uit de compostering. Dit 

is nog geen algemeen gangbare techniek. De warmte is van een relatief lage temperatuur. 

 

Bij RWZI’s en AWZI’s zet de trend door om de aerobe zuivering om te bouwen naar anaerobe zuivering. 

Zo gaat iedere vergistingsinstallatie biogas produceren. Voor kleinere installaties is deze techniek minder 

rendabel. Niet alle organische stof wordt omgezet in biogas. Het vergiste slib wordt afgevoerd om 

verbrand te worden. Hierbij wordt de laatste energie teruggewonnen uit het slib. 

 

Voor de kleinschalige verbranding van hout en houtpellets is inmiddels het ECODESIGN model 

ingevoerd als typekeur. Dit zorgt voor lage emissies van fijnstof, NOx, CO en onverbrande 

koolwaterstoffen. De pelletkachel levert daarbij de beste prestaties met ongeveer een halvering van de 

meeste emissies ten opzichte van hout (snippers, blokken) gestookte systemen (Houtkachels 

ECODESIGN, NHK 2015). Met een rookgasfilter kunnen deze emissies nog verder worden 

teruggedrongen. Het seizoensrendement van pelletkachels ligt tussen de 75% en 85%. Houtpellets 

worden geïmporteerd. Ontwikkelingen zijn gaande waarbij in Nederland ENPlus gecertificeerde 

houtpellets worden geproduceerd met Nederlandse biomassa, dit vooral voor kleinschalige toepassing. 

 

Luchtkwaliteit en bio-energie in de provincie Utrecht 

De toepassing van bio-energie is een aandachtspunt met betrekking tot fijnstof emissies en de emissie 

van NOx. De luchtconcentraties worden continu gemonitord door het RIVM. Streven is om aan de door de 

WHO gehanteerde waarden (Global update, 2005) te voldoen, dit in combinatie met het voorkomen en 

beperken van gezondheidseffecten nabij emissie bronnen. De emissie van fijnstof en NOx wordt bij bio-

 
1 Notatie in mg/m0

3 wordt ook wel vermeldt als mg/Nm3. Betreft emissie bij zuurstofgehalte van 6 volume%, droog rookgas bij een 
temperatuur van 273 K (0 °) en een druk van 101,3 kPa. 



 
O p e n  

 

16-12-2020 BIO-ENERGIE UTRECHT BH2202IBRP003F01 7  

 

energie tot een minimum beperkt door het toepassen van de best beschikbare rookgasreinigings-

technieken. Een analyse van de luchtconcentraties is uitgevoerd voor het jaar 2017: 

• NOx       Grenswaarde 40 μgr/m3  Kritisch rondom snelwegen en in binnenstad Utrecht; 

• Fijnstof PM2,5 Grenswaarde 10 μgr/m3  Significant kritisch in oosten, stad Utrecht en snelwegen; 

• Fijnstof PM10 Grenswaarde 20 μgr/m3  Kritisch in oosten, stad Utrecht en snelwegen. 

 

Deze analyse laat zien dat lokale bronnen (verkeer, verwarming van woningen en intensieve veehouderij) 

de grootste bijdrage leveren aan de luchtconcentraties fijnstof en NOx. Door de combinatie van 

rookgasreiniging en de verspreiding van de restemissies over een groot gebied via de schoorsteen is het 

niet waarschijnlijk dat bio-energiecentrales zorgen voor een verdergaande overschrijding van de WHO-

streefwaarden. Conclusie: de luchtkwaliteit is een blijvend punt van aandacht. Het is noodzakelijk dat de 

rookgasreiniging bij bio-energie volgens de laatste stand der techniek wordt uitgevoerd om zo de emissies 

tot een minimum te beperken, dit met behulp van een schoorsteen van de juiste hoogte. Bij kleinschalige 

toepassing zonder rookgasreiniging is een lokale en momentane significante bijdrage aan de 

overschrijding van de jaargemiddelde WHO-streefwaarden denkbaar. 

 

Bio-energie en stikstofdepositie in de provincie Utrecht 

Met de publicatie van de rapporten van de commissie Remkes is duidelijk geworden dat de 

stikstofdepositie drastisch moet worden teruggedrongen om zo tot een ecologisch verantwoorde situatie te 

komen in Natura 2000 gebieden. Dit betekent nog meer dan voorheen dat ieder project door AERIUS 

berekeningen moet laten zien wat de bijdrage aan de stikstofdepositie is. Bij biowarmte projecten komt 

NOx en NH3 vrij. Door vergaande rookgasreiniging (combinatie van SCR en SNCR) kan dit inmiddels tot 

niveaus worden teruggebracht die vergelijkbaar zijn met aardgasverbranding. Door biowarmte wordt de 

inzet van aardgas en de daarmee samenhangende NOx-emissie vermeden. Uitgangspunt zou dan ook 

moeten zijn om bio-energie projecten minimaal ‘stikstofneutraal’ uit te voeren. Inmiddels hanteren 

verschillende projecten in Nederland deze benadering, waaronder BWI Lage Weide. 

 

Bio-energie en CO2-emissie 

Bij de verbranding van biomassa komt CO2 vrij. Het gaat om CO2 die in de daaraan voorafgaande jaren 

door de biomassa (hout of gewassen) is opgenomen. Deze CO2-emissie wordt kortcyclisch genoemd en 

draagt niet bij aan de structurele toename van het broeikasgaseffect. Zo is de cyclus van knip- en 

snoeihout beperkt tot circa 5 jaar. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de verbranding van fossiel aardgas. 

Hierbij komt CO2 vrij die miljoenen jaren geleden is opgeslagen in de brandstof. In het geval van 

onzorgvuldig beheer van de bio-energie keten treedt wel een broeikasgaseffect op en is sprake van een 

koolstofschuld. Over de mate waarin is wetenschappelijk debat gaande (PBL, 2020). De Europese eisen 

die worden gesteld aan bio-energie (RED II) bepalen dat de koolstof voorraden in de vegetatie en bodem 

minimaal in stand moeten worden gehouden. Dit maakt dat herbeplanting en zorgvuldig en duurzaam bos- 

en grondbeheer een harde randvoorwaarde is om te zorgen voor een sluitende CO2-kringloop. De 

biomassa duurzaamheidscriteria (RED II en Better Biomass) spelen hierop in. Zo zorgt bio-energie per 

saldo, en zeker over een langere periode beschouwt, voor het afremmen van het broeikasgaseffect. Dit 

effect kan nog worden versterkt in combinatie met opslag of nuttige toepassing van CO2. 
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Bio-energie en CO2 kosteneffectiviteit 

De meeste bio-energie projecten vanaf een bepaalde schaalgrootte komen in aanmerking voor SDE++. 

Sinds dit jaar wordt de subsidie-intensiteit van deze regeling in €/ton vermeden CO2 berekend. Zo wordt 

duidelijk hoe de kosteneffectiviteit van de hernieuwbare energiebronnen zich tot elkaar verhouden: 

• Windenergie op land 27 tot 107 €/ton CO2 (windcondities provincie Utrecht); 

• Zonnestroom veld 34 €/ton CO2 (najaar 2020); 

• Zonnestroom dak 90 tot 93 €/ton CO2 (najaar 2020); 

• Zonthermie  208 tot 243 €/ton CO2; 

• Geothermie  79 tot 289 €/ton CO2; 

• Biowarmteketel  88 tot 102 €/ton CO2  Vanaf 0,5 MW2; 

• Houtpellets  97 tot 186 €/ton CO2  Vanaf 5 MW; 

• Vergisten groen gas 131 tot 219 €/ton CO2  Vanaf < 400 kW bij monovergisting; 

• Vergisten warmte 77 tot 172 €/ton CO2  Vanaf < 400 kW bij monovergisting; 

• Vergisten WKK  86 tot 162 €/ton CO2  Vanaf < 400 kW bij monovergisting. 

Deze vergelijking maakt duidelijk dat biowarmte op dit moment in vergelijking tot zon- en geothermie een 

kosteneffectieve optie is. Ook dat het bij vergisten vanuit dit perspectief de voorkeur heeft om direct 

warmte te produceren boven WKK en groen gas. 

 

Wenselijke en niet wenselijke bio-energie in de provincie Utrecht 

Voorgesteld wordt om een bio-energie techniek als wenselijk te zien wanneer: 

1. Het gebruik maakt van laagwaardig biomassa aanbod in en nabij de provincie Utrecht; 

2. Het voordelen biedt de biomassa provinciaal te verwerken en dus niet te exporteren; 

3. De bio-energie voorziet in een energievraag die niet anders kan worden ingevuld; 

4. De biomassa voldoet aan de geldende duurzaamheidscriteria; 

5. De emissies naar lucht uiterst laag zijn en best beschikbare technieken worden toegepast; 

6. De biomassa met een hoog rendement wordt omgezet in bio-energie; 

7. De CO2 prestatie over de gehele keten minimaal 80% is. 

Of sprake is van (on)wenselijk wordt bij voorkeur bepaald op het niveau van een individueel project en niet 

door het op voorhand uitsluiten van een categorie. Wanneer een project vergunbaar is en voldoet aan de 

genoemde zeven basiscriteria dan verdient dit project de steun van de overheid om tot ontwikkeling te 

komen. Dit betekent ook dat projecten voldoen aan de criteria die gelden voor duurzame bio-energie zoals 

vastgelegd in het Nederlandse Better Biomass certificeringssysteem. 

 

De huidige wet- en regelgeving geeft aan wat nationaal onder de wenselijke vormen van bio-energie wordt 

verstaan3. Ieder bio-energieproject met een meldings- of vergunningsplicht moet aantonen dat geen 

schade wordt toegebracht aan Natura 2000 gebieden. Het gaat daarbij vooral om de stikstofdepositie. 

Ook hebben bio-energie projecten met een SDE++ subsidie soms de verplichting om aan te tonen dat de 

biomassa van duurzame oorsprong is volgens de Better Biomass criteria (NTA 8080). Het gaat hier om 

het grootschalig bij- of meestoken van houtpellets in centrales. Tot slot moeten projecten, ook kleiner dan 

15 MW, jaarlijks aantonen dat zij aan de wettelijke eisen voldoen. Gemeente of provincie zien hier, in 

samenwerking met omgevingsdiensten, als bevoegd gezag op toe. 

 

  

 
2 De minister van EZK is voornemens de categorie ‘ketel op vaste of vloeibare biomassa tussen de 0,5 en 5 MW thermisch’ niet open 
te stellen in de najaarsronde van de SDE++ 2020 (brief Wiebes d.d. 1 juli 2020 aan de Tweede Kamer). 
3 Iedere vorm van bio-energie is toegestaan mits wordt voldaan aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu, ruimtelijke 
ordening, veiligheid en bouw. 
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Niet wenselijke vormen van bio-energie in de provincie Utrecht tot 2030: 

• Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval dat wordt verwerkt in afvalverbrandingsinstallaties. 

Rendabele verwerking vereist schaalgrootte die binnen de provincie niet mogelijk is. Het devies is 

en blijft om het Utrechts afval te laten verwerken op die plek met het hoogste milieurendement. Bij 

voorkeur in een installatie die ook de CO2 nuttig gebruikt. Dit gebeurt elders in Nederland; 

• Afvalhout, B-hout en C-hout. Rendabele verwerking vereist een schaalgrootte van 100 kton of 

meer4 per jaar die binnen de provincie niet mogelijk is. Dit bij voorkeur in een installatie met CO2-

terugwinning. Dit gebeurt elders in Nederland; 

• Installaties waarmee alleen bio-elektriciteit wordt geproduceerd, dit heeft een rendement lager 

dan 40%5. De voorkeur wordt gegeven aan biowarmte en BioWKK installaties waarmee 

rendementen mogelijk zijn tot boven de 100%, betrokken op de onderste verbrandingswaarde; 

• Installaties voor de verbranding van RWZI slib en daarmee vergelijkbare slibstromen. Dit vereist 

een schaalgrootte die bovenprovinciaal is. Thermische verwerking gebeurt elders in Nederland in 

slibverbrandingsinstallaties of door het meestoken van slib in afvalverbrandingsinstallaties. 

Mogelijk wenselijke vormen van bio-energie in de provincie Utrecht tot 2030: 

• GFT-afval en daarmee vergelijkbaar groen afval dat vergist (inclusief nacomposteren) wordt. Nu is 

composteren gangbaar in de provincie Utrecht. Ook wordt GFT-afval geëxporteerd om elders in 

Nederland te worden vergist. Te overwegen is GFT-afval in de eigen provincie te vergisten. 

Randvoorwaarde is dat daarvoor locaties beschikbaar zijn en dat dit op voldoende schaalgrootte 

kan gebeuren om zo tot lage kosten voor de burger te komen; 

• Composteren van GFT-afval en daarmee vergelijkbaar afval waarbij warmte gewonnen wordt. Dit 

betreft lage temperatuur warmte. Het is nog onduidelijk waar warmtebron en warmteafnemer dicht 

genoeg bij elkaar liggen om dit mogelijk te maken. Vergisten heeft voorrang boven composteren 

vanwege het hogere energierendement; 

• Inzet van houtpellets in de industrie. Wenselijk als de houtpellets aantoonbaar duurzaam zijn en 

als duidelijk is dan er geen ander alternatief voorhanden is. Bij import moet aangetoond worden 

dat de netto fossiele CO2-emissiereductie minimaal 80% bedraagt. 

Wenselijke vormen van bio-energie in de provincie Utrecht tot 2030: 

• Het benutten van natte biomassa (mest) voor de productie van biogas of groen gas gericht op 

toepassingen in warmte en transport. Dit bij voorkeur in monomestvergisters. In het geval van co-

vergisters of VGI vergisters is het belangrijk dat afspraken mogelijk zijn en handhaving plaatsvindt 

op de input/output boekhouding van projecten om zo mistanden te voorkomen; 

• Het benutten van houtachtige biomassa voor de productie van warmte (of WKK) waarbij 

uitgebreide rookgasreiniging en warmteterugwinning wordt toegepast. Dit wordt mogelijk geacht 

bij projecten vanaf circa 2 MW warmte output. Betreft toepassingen in stadsverwarming en in de 

industrie (biostoom); 

• Het benutten van RWZI- of AWZI slib voor de productie van biogas of groen gas in RWZI- of 

AWZI installaties gericht op het verhogen van de energieproductie en het verlagen van de 

slibproductie en daarmee samenhangende verwerkingskosten; 

• Het benutten van stortgas. Groei wordt niet verwacht, integendeel de productie van stortgas zal 

afnemen omdat stortplaatsen biologisch uitgeput raken. 

  

 
4 Voor energie uit afvalhout is SDE++ subsidie beschikbaar vanaf een capaciteit van circa 40 kton/jaar, dat is 20 MW thermisch.  
5 Recente 2e Kamer motie Sienot c.s. d.d. 30 juni 2020 en brief minister Wiebes d.d. 1 juli 2020 geven aan dat er geen nieuwe 
subsidie beschikbaar is voor bio-energie projecten waarbij houtige biomassa wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. In de 

Klimaatwet wordt de inzet van biomassa voor de productie van elektriciteit (artikel 1) als niet CO2-neutrale elektriciteitsproductie 
gezien. 
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Onwaarschijnlijk vormen van bio-energie in de provincie Utrecht tot 2030: 

• De grootschalige productie van elektriciteit met biomassa zoals nu plaatsvindt in kolencentrales. 

De bestaande gasgestookte elektriciteitscentrale van Eneco Lage Weide leent zich niet eenvoudig 

voor ombouw naar biomassa. Is tevens niet wenselijk vanwege het lage rendement; 

• De grootschalige productie van bio transportbrandstoffen uit onder andere gebruikte oliën en 

vetten. Uitbreiding van deze productiecapaciteit worden eerder verwacht in de bestaande 

industriële clusters zoals Amsterdam, Zeeland, Rotterdam en Eemshaven. Hieronder valt naast 

de productie van voertuigbrandstoffen ook de productie van brandstoffen voor scheepvaart en 

luchtvaart. 

Innovatieve vormen van bio-energie in de provincie Utrecht tot 2030: 

• Benutting van aquatische biomassa als brandstof. Uit oppervlaktewater in de provincie laat 

aquatische biomassa zich oogsten. Ook is kweek van algen mogelijk. Wat de beste biobased 

toepassingen zijn en in hoeverre dit in de vorm van bio-energie kan zal moeten blijken uit pilots en 

demo’s; 

• Productie van groene waterstof met behulp van vergisten; 

• Vergassing, torrefactie en pyrolyse van biomassa. Deze technieken bieden in vergelijking tot 

verbranden de mogelijkheid om naast energie ook grondstoffen te produceren en zo laagwaardige 

biomassa hoogwaardig te benutten. 

Kleinschalige vormen van bio-energie in de provincie Utrecht 

Een bijzondere categorie zijn de kleinschalige vormen van bio-energie. Ook hier zou het goed zijn om zich 

uit te spreken over (on)wenselijk. Zo zijn open haarden, vuurschalen en -korven en barbecues ongewenst 

vanwege de ongecontroleerde verbranding van biomassa met een slecht rendement met alle emissies 

van dien die lokaal overlast en gezondheidsproblemen kunnen geven. Gewenst, zeker wanneer er geen 

alternatief is, is de houtpellet cv-ketel vanwege de relatief lage emissies. Dit systeem kan uitgerust worden 

met rookgasreiniging (katalysator) waardoor de emissies nog verder verlaagd kunnen worden. 

 

Randvoorwaarden bio-energie 

De provincie, maar ook gemeenten, wil over sturingsmogelijkheden beschikken om bio-energie projecten 

op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijk manier te laten bouwen en bedrijven. De 

omgevingsvisie, de regionale energiestrategie en de transitievisie warmte zijn beleidsinstrumenten 

waarmee de overheid duidelijk kan maken waar, voor welke toepassing, onder welke voorwaarden en met 

welke schaalgrootte bio-energie projecten mogelijk en wenselijk worden geacht. 

 

Naast het beleidsinstrument beschikken lagere overheden over de volgende sturingsmogelijkheden: 

• Actief stimuleren van productie biomassa in combinatie met landschaps- of ecologische 

ontwikkeling waardoor het lokale aanbod van biomassa groeit; 

• Projectsubsidie waaraan randvoorwaarden kunnen worden verbonden, denk aan SDE++; 

• Aanbesteding van concessies voor het verwerken van biogeen afval met extra voorwaarden; 

• Voorwaarden die onderdeel zijn van grondverkoop voor vestiging installatie; 

• Voorwaarden die onderdeel zijn van het vergunnings- of meldingstraject van projecten. 

Voor de overige sturingsmogelijkheden geldt dat het aan de ondernemer is om de aanvullende 

randvoorwaarden te accepteren. Juridisch is dit niet afdwingbaar. Het gaat om een overeenkomst met 

wederzijdse instemming die redelijkheid en billijkheid als basis heeft. De aard van de overeenkomst moet 

in lijn zijn met de schaalgrootte van het project.  
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Randvoorwaarden die mogelijk worden geacht voor projecten vanaf circa 10 kton biomassa en/of circa 2 

MW thermische capaciteit zijn: 

• Netto fossiele CO2-emissie reductie minimaal 80% volgens BioGrace 2 rekenmethodiek; 

• Lage luchtemissies (stof, NOx, zeer zorgwekkende stoffen), lager dan de wettelijke eis; 

• Werken met duurzame biomassa volgens Better Biomass systematiek; 

• Werken met biomassa waarvoor geen zinvolle inzet als grondstof mogelijk is; 

• Werken met een aantoonbaar professionele organisatie voor bedrijfsvoering; 

• Informeren van overheden en betrokkenen op basis van een communicatieplan; 

• Werken aan het tegengaan van lokale overlast rond geur, geluid en verkeer; 

• Aantonen dat bio-energie in de gegeven situatie de beste hernieuwbare energie optie is. 

De meest extreme voorwaarde is een principieel nee tegen bio-energie of een bepaalde vorm van bio-

energie. Dit vereist een goed onderbouwde motivatie en duidelijkheid over het alternatief dat hier 

tegenover wordt gesteld om zo alsnog de beoogde klimaatdoelstellingen te halen. Of de bijstelling van 

ambities en de erkenning dat doelstellingen niet gehaald zullen worden. 

 

Voor kleinschalige houtverbranding zijn de sturingsmogelijkheden beperkt. Er is een EU ECODESIGN 

standaard met het bijbehorende typekeur, van kracht per 1 januari 2022. Ook is het tegenwoordig mogelijk 

om een rookgasfilter toe te passen die de emissies verder verlaagt. Zo wordt in lijn gewerkt met het 

Schone Lucht Akkoord waar de provincie Utrecht medeondertekenaar van is. 

 

Conclusies 

1 Het onderzoek laat zien dat, gezien de beschikbaarheid van biomassa in de provincie Utrecht, 

vooral groei mogelijk is op het gebied van vergisten. Mest is de grootste en nog vrijwel onbenutte bron van 

provinciale bio-energie. Zelfs wanneer alle laagwaardige provinciale biomassa wordt benut voor 

energietoepassingen dan is sprake van een tekort om de ambities die volgen uit het Klimaatakkoord te 

verwezenlijken. In dit opzicht is, in aanvulling op het versneld ontwikkelen van vooral hernieuwbare 

warmtebronnen, de import van duurzame biomassa voor specifieke toepassingen onvermijdelijk. 

2 Groei wordt op een verantwoorde manier mogelijk geacht wanneer rekening wordt gehouden met 

de in dit onderzoek geformuleerde randvoorwaarden die aanvullend zijn op wat wettelijk vereist is en die 

aansluiten bij de recente bevindingen van PBL en het SER-advies ‘Biomassa in Balans’. De 

randvoorwaarden laten zich verankeren in beleidsdocumenten, vergunningen en bilaterale 

overeenkomsten met initiatiefnemers van projecten. Zo kan rekening gehouden worden met de 

luchtkwaliteit in de provincie, de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden en de noodzaak om alleen 

duurzame laagwaardige biomassa als bron voor bio-energie te gebruiken. 

3 Recente technische ontwikkelingen laten zien dat bio-energie mogelijk is met emissies die 

aanzienlijk lager liggen dan wat wettelijk vereist is zonder dat hierdoor projecten onrendabel worden. Het 

toepassen van best beschikbare technieken voor de reiniging van rookgassen wordt mogelijk geacht voor 

installaties vanaf circa 2 MW (houtverbranding). 
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Aanbevelingen, op weg naar een beter gebruik van biomassa 

De randvoorwaarden worden operationeel door bestuurlijke verankering van de volgende aanbevelingen: 

1. In visie- en beleidsdocumenten van provincie, regio en gemeenten wordt vastgelegd onder welke 

randvoorwaarden en waar bio-energie kan groeien in de provincie Utrecht. Dit wordt in relatie gezien 

tot het zo hoogwaardig mogelijk willen gebruiken van biogrondstoffen conform het SER-advies; 

2. Vastgesteld wordt in welke gebieden van de provincie Utrecht gezien de huidige luchtkwaliteit (NOx en 

fijnstof), de geldende WHO-streefwaarden en gezondheidseffecten sprake is van een slechte 

luchtkwaliteit om zo te voorkomen dat hier significante additionele immissie optreedt van onder andere 

bio-energie projecten. In de omgevingsvisie en het omgevingsplan kunnen deze gebieden uitgesloten 

worden van de realisatie van significante nieuwe emissiebronnen; 

3. Bij vergunningverlening (of melding) van installaties die in aanmerking komen voor SDE++ en/of 

groter zijn dat 0,5 MW wordt getoetst op het toepassen van de best beschikbare technieken voor de 

reiniging van rookgassen, in het bijzonder fijnstof en NOx-emissie. Ook wordt getoetst op de netto 

stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden en op de immissie-effecten in relatie tot gebieden met 

slechte luchtkwaliteit; 

4. Zorg voor voldoende capaciteit en kwaliteit als overheid om projecten te monitoren, te rapporteren en 

bij te sturen. Het gaat om pro-actief begeleiden en handhaven waarbij overheid en markt samen 

uitvoering geven aan de invulling van het Klimaatakkoord; 

5. Tot slot: maakt in redelijkheid en billijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken met de bio-

energie initiatiefnemer over de randvoorwaarden die leiden tot een duurzamer bio-energie project. 

 

Naschrift, het onderzoek en het SER-advies ‘Biomassa in Balans’ 

De uitvoering van het onderzoek liep parallel aan de voorbereiding van het SER-advies. Van meet af aan 

is de wens geweest het onderzoek af te stemmen op het SER-advies. Bij het openbaar worden van het 

SER-advies op 8 juli bleek dat de denklijn die is gevolgd in het onderzoek grotendeels samenviel met het 

SER-advies (zie bijlage A2). Daar waar het onderzoek zich concentreert op 2030 kijkt het SER-advies 

verder richting 2050 en benadrukt nog sterker dat biogrondstoffen, zoals SER biomassa aanduidt, niet 

alleen onderdeel zijn van een energietransitie maar vooral onderdeel zijn van een grondstoffentransitie 

waarbinnen bio-energie een rol speelt.  
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1 Inleiding 

Bio-energie, een controversiële hernieuwbare energie optie 

Bio-energie levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland. Aan bio-energie wordt in 

het kader van het huidige Klimaatakkoord een significante groeipotentie toegedicht. Bio-energie draagt zo 

bij aan de levering van warmte, elektriciteit en transportbrandstoffen. Tegelijkertijd is het debat over de 

wenselijkheid van bio-energie als energiebron heftig en zijn de tegenstellingen groot. Dit debat speelt 

politiek én wetenschappelijk en lijkt eerder te polariseren dan dat het bijdraagt aan een wederzijds 

gedeeld inzicht op basis waarvan beleid met een breed draagvlak gemaakt kan worden. Moties worden 

ingediend in gemeenteraden en provinciale staten gericht op het tegengaan en bijsturen van de groei van 

bio-energie. Vele onderzoeken zijn uitgevoerd die meer zicht moeten bieden op duurzaamheid van bio-

energie in de breedste zin van het woord. De antwoorden zijn niet eenduidig en lijken de verwarring 

eerder groter te maken dan dat bijgedragen wordt aan inzicht. Steeds keert daarbij dezelfde hoofdvraag 

terug: Doen wij er goed aan om bio-energie toe te passen in Nederland en zo ja, welke randvoorwaarden 

moeten wij dan hanteren zodat dit zo duurzaam mogelijk gebeurt met minimale negatieve gevolgen voor 

milieu en samenleving? Het maatschappelijke debat leert dat de huidige wet- en regelgeving als niet 

toereikend wordt gezien om tot een verantwoorde toepassing van bio-energie te komen. Extra actie van 

bestuurders wordt gevraagd om tot maatschappelijk verantwoorde toepassing te komen. Tegelijkertijd 

vragen initiatiefnemers om duidelijkheid over de context waarin zij kunnen ondernemen. Wanneer het niet 

lukt om de controverse bestuurlijk te beheersen dan dreigt een stagnatie van de energietransitie, dit terwijl 

het Klimaatakkoord van ons allen vraagt om te versnellen zodat wij in 2030 een fossiele CO2-emissie 

reductie hebben bereikt van 49% ten opzichte van 1990. 

 

Regionale energiestrategie (RES) en transitievisie warmte (TVW) vragen duidelijkheid 

Op dit moment wordt het Klimaatakkoord vertaald in regionale (RES) en lokale plannen (TVW). De 

provincie Utrecht6 en de gemeenten in deze provincie zijn hier nauw bij betrokken. De plannen moeten 

worden ingevuld met hernieuwbare energiebronnen om zo de inzet van fossiele brandstoffen voor de 

productie van elektriciteit en warmte te kunnen uitfaseren. De emissie van fossiele CO2 wordt zo 

teruggedrongen en stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd wordt afgeremd tot de beoogde 1,5 

°C (Klimaatakkoord Parijs, 2015). Invulling van de plannen is alleen mogelijk als er consensus is over de 

wenselijkheid van de bronnen, dit naar plaats en aard, en als het duidelijk is wat de potentie van iedere 

bron is en welke randvoorwaarden van toepassing zijn. 

 

Dit rapport, opgesteld door Royal HaskoningDHV en begeleid door een stuurgroep bestaande uit 

vertegenwoordigers van provincie, gemeente Utrecht en Stichtse Vecht en RUD Utrecht, geeft aan wat de 

beschikbaarheid van biomassa is in de provincie en met welke vormen van bio-energie op een 

verantwoorde wijze groei mogelijk wordt geacht. Zo ontstaat een beeld over de bijdrage die bio-energie 

kan leveren aan de energievoorziening in de provincie Utrecht tot 2030 en daarna. 

 

Provincie Utrecht wil een eigen standpunt bepalen 

Het coalitieakkoord 2019 – 2023 van de provincie Utrecht geeft aan dat onderzocht gaat worden wat de 

wenselijkheid en effectiviteit is van het gebruik van verschillende vormen van biomassa (= bio-energie) in 

de provincie Utrecht. 

 

In een aangenomen motie van Groen Links en ChristenUnie (6 november 2019) hebben de Provinciale 

Staten van Utrecht verzocht om een onderzoek te laten uit voeren over de (on)wenselijkheid van 

biomassa als energiebron in de Utrechtse energiemix. Dit in het bijzonder met betrekking tot de 

duurzaamheid en de luchtkwaliteit. Gevraagd is om aan te geven welke middelen de provincie heeft om, 

 
6 Wanneer in dit rapport gesproken wordt over Utrecht dan wordt de provincie Utrecht bedoeld. Wanneer de gemeente Utrecht wordt 
bedoeld dan wordt dit expliciet vermeld. 
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indien een bepaalde vorm van bio-energie als onwenselijk wordt gezien, bio-energie te weren uit de 

provincie Utrecht. Daarnaast is gevraagd aan de omgevingsdiensten om streng te handhaven bij huidige 

biomassacentrales en hierover de Provinciale Staten te informeren. 

 

Dit rapport gaat in op het gevraagde onderzoek en geeft aan welke bio-energie toepassingen als 

onwenselijk moeten worden gezien en welke mogelijkheden de provincie heeft om hier actief in te sturen. 

Voor de als wenselijk beoordeelde bio-energie toepassingen geeft het rapport aan hoe dit volgens de 

laatste inzichten zo duurzaam mogelijk kan en met minimale gevolgen voor het milieu. 

 

Bio-energie is veelzijdig en daarmee moeilijk hanteerbaar 

Wat maakt bio-energie nu een zo moeilijk te hanteren onderwerp en zo anders als andere hernieuwbare 

energiebronnen? In tegenstelling tot bijvoorbeeld windenergie of zonne-energie kent bio-energie vele 

verschijningsvormen. Van kleinschalig met een houtpelletkachel tot grootschalig met het bijstoken van 

houtpellets in centrales. Van het hergebruiken van frituurvet als autobrandstof tot het winnen van biogas 

bij afvalwaterzuivering. Er is een grote variëteit in schaalgrootte, naar de aard van de biomassa die 

gebruikt wordt en naar de vormen van energieproductie. Wanneer gesproken wordt over (on)wenselijk 

moeten wij met deze variëteit rekening houden en precies zijn in het aangeven welke vorm van bio-

energie wel en welk vorm niet wenselijk is. 

 

Biomassa, wat is dit ook alweer? 

Biomassa zijn stoffen (gasvormig, vloeibaar, vast) van dierlijke of plantaardige oorsprong. Deze stoffen 

worden ook wel van biogene oorsprong genoemd. Dit als tegenhanger van fossiele oorsprong. Er is geen 

hard onderscheid in tijd wanneer een stof als biogeen of als fossiel wordt aangemerkt. Wanneer biomassa 

ouder is dat 100 jaar dan wordt biomassa veelal als fossiel (veen, turf, kolen, aardgas, aardolie) 

aangemerkt. Bij bio-energie gaat het om het inzetten van biomassa van niet fossiele oorsprong als 

brandstof. Ons huishoudelijk afval is een bijzondere vorm van biomassa. Ons afval is voor ongeveer de 

ene helft van biogene oorsprong (papier, GFT, katoen, wol) en voor de andere helft van fossiele 

oorsprong. Bij de productie van hernieuwbare energie wordt afval dan ook voor maar de helft meegeteld. 

 

Bio-energie en de biobased economy 

Bio-energie maakt onderdeel uit van de biobased economy die op zijn beurt de biogene kringloop is in de 

circulaire economie. Nederland streeft naar het ombouwen van onze huidige grotendeels lineaire 

economie naar een circulaire economie voor 2050. De grondstoffen kringlopen zijn dan gesloten en blijven 

in stand met een minimaal gebruik van hulpmiddelen zoals water en energie. Bio-energie is de meest 

laagwaardige biomassa toepassing in de biobased economy. Voorrang wordt gegeven aan meer 

hoogwaardige toepassingen zoals voedsel en grondstoffen. Bio-energie is dan mogelijk met: 

• Biomassa die niet hoogwaardig kan worden ingezet omdat het niet aan de kwaliteitseisen voldoet; 

• Biomassa waar geen vraag naar is om hoogwaardig toegepast te worden; 

• Biomassa die verantwoord te oogsten is zonder dat land- of bosbouwgrond degradeert. 

 

Binnen het kader van de energietransitie wordt bio-energie als een optie gezien die aanvullend is. Zo 

wordt de inzet van bio-energie tot een minimum beperkt, is biomassa maximaal beschikbaar voor de 

ontwikkeling van de biobased economy en kunnen andere duurzame energie opties maximaal tot 

ontwikkeling komen. 

 

Bio-energie nu zal anders zijn als over 15 jaar. Niet alleen de technieken zullen anders zijn ook de positie 

van bio-energie in de biobased economy. Het is waarschijnlijk dat steeds meer reststromen uit de 

biobased economy ingezet gaan worden als energiebron. Bio-energie wordt zo een integraal onderdeel 

van de biomassa cascade in de biobased economy. 
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Biomassa en het broeikasgaseffect 

Onder het broeikasgaseffect wordt een structurele toename verstaan van de concentratie van 

broeikasgassen in onze atmosfeer. Door deze toename neemt de jaargemiddelde temperatuur van onze 

aarde toe. Het bekendste broeikasgas is CO2. Andere broeikasgassen zijn methaan (afgekort CH4, ook 

wel moerasgas, stortgas, aardgas, biogas of groen gas genoemd), lachgas (afgekort N2O, drijfgas en 

party drug) en de zogenaamde F-gassen. De emissie van fossiele CO2 is in de provincie Utrecht 

verantwoordelijk voor 85% van het broeikasgaseffect (Klimaatmonitor, 2017). 

 

Biomassa bestaat voor een groot deel uit koolstof (C). Bij bio-energie wordt deze koolstof verbrand en 

omgezet in CO2. Dit geldt voor elke vorm van bio-energie. Of het nu groen gas of een houtsnipper is, dit 

maakt geen verschil. Bio-energie leidt, wanneer deze deel uitmaakt van een duurzame keten, niet tot een 

structurele toename van het broeikasgaseffect. Integendeel, bio-energie kan zelfs helpen om dit effect 

tegen te gaan zoals bijvoorbeeld bij het benutten van stortgas en bij het vergisten van mest waardoor de 

ongecontroleerde emissie van methaan en lachgas afneemt. 

 

Bij de groei van biomassa wordt CO2 uit de lucht omgezet in zuurstof (O2). De koolstof wordt opgeslagen 

in de plant, de boom of in het dier dat de plant of boom eet. Planten, bomen en dieren gaan dood en bij 

het vergaan ontstaat CO2  en wordt de koolstofvoorraad in de bodem aangevuld. Dit is een gesloten 

cyclus. Het ingrijpen van de mens kan deze cyclus vertragen (houten huis) of versnellen (intensieve agro 

industrie). Dit ingrijpen gebeurt vrijwel nooit klimaatneutraal omdat in de keten fossiele brandstoffen 

worden gebruikt met alle gevolgen van dien. Bij bio-energie is het de vraag wat uiteindelijk beter is voor de 

complexe samenleving waarin wij leven: biomassa verantwoord benutten met de daarbij optredende CO2-

emissie of biomassa niet benutten waarbij uiteindelijk ook CO2-emissie en mogelijk andere broeikasgas-

emissies ontstaan. 

 

Uitgangspunten, aansluiten bij de regionale energiestrategie 

De volgende uitgangspunten zijn in overleg met de stuurgroep vastgesteld: 

• Biomassa wordt alleen ingezet als energiebron als inzet als voedsel of grondstof niet zinvol is; 

• Technieken wordt toegepast volgens de laatste stand der techniek i.h.b. rookgasreiniging; 

• Gaat om bio-energie toepassingen die zich laten realiseren tussen nu en 2030; 

• Streven is om alleen biomassa uit de provincie Utrecht te gebruiken, zo min mogelijk import; 

• Streven is om biomassa niet te exporteren, maar lokaal / regionaal te benutten als energiebron; 

• Huidige bio-energietechnieken hebben een levensduur van minimaal 15 jaar. 

 

Reikwijdte 

Het onderzoek heeft betrekking op bio-energie in de provincie Utrecht, zowel aanbod als toepassing; Het 

gaat daarbij vooral om toepassingen op het gebied van elektriciteit, warmte en groen gas. 

 

Wenselijk en niet wenselijk, wat maakt het verschil? 

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren is een duidelijk onderscheid nodig tussen wat onder wenselijk en 

niet wenselijk wordt volstaan. Wenselijk wordt allereerst benaderd vanuit de vraag naar en het aanbod 

van energie. Bio-energie wordt in beginsel als wenselijk gezien wanneer: 

• Er energievraag situaties zijn in de provincie Utrecht waarbij bio-energie op dit moment (tot 2030) 

het enige realistische alternatief is voor fossiele energie. Dit geeft de bovengrens en maakt 

duidelijk aan welke vormen van bio-energie behoefte is, meer dan dit hebben wij niet nodig; 

• Er is biomassa aanbod in Utrecht waarbij inzet als grondstof niet zinvol mogelijk is en die daarom 

als brandstof kan worden ingezet. Dit geeft de ondergrens aan van de bio-energieproductie 

waarbij nagegaan wordt in hoeverre dit binnen de provincie zelf (zal/kan) plaatsvindt en in 

hoeverre bepaalde biomassastromen ook de komende jaren geëxporteerd zullen worden omdat 

de verwerkingscapaciteit nu eenmaal elders in het land zit. 
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In aansluiting hierop is wenselijk geïnterpreteerd als: 

• Lage emissies. De emissies zijn lokaal dusdanig laag dat, gegeven de luchtconcentraties, geen 

sprake is van ontoelaatbare situaties voor mens en milieu volgens WHO en nationale standaards; 

• Duurzame biomassa. De biomassa is van duurzame oorsprong en onderdeel van een keten die 

zich steeds hernieuwd. 

 

Focus 

Het onderzoek legt de nadruk op: 

• Bio-energie in de gebouwde omgeving en mobiliteit, de energie grootverbruikers in Utrecht; 

• Warmtevoorziening en in mindere mate op transportbrandstoffen en elektriciteit; 

• Toepassingen tot 2030, met doorkijk richting 2050 rond innovaties. 

 

Aanpak 

Het onderzoek is gericht op het kunnen maken van onderscheid in wenselijk en onwenselijk van de 

verschillende bio-energietoepassingen. Om dit te kunnen doen zijn 10 bio-energietoepassingen benoemd 

die relevant worden geacht voor de provincie Utrecht. Dit worden biomassa-techniek combinaties 

genoemd. Het gaat daarbij om grootschalige en kleinschalige toepassingen. Per biomassa techniek 

combinatie zijn de volgende vragen beantwoord: 

1. Rendement conversie van biomassa in energie; 

2. Emissies, in het bijzonder emissies naar lucht, waaronder NOx en fijnstof; 

3. Vermeden fossiele CO2-emissie, rekening houdend met energieverbruik keten; 

4. Duurzaamheid herkomst biomassa, inclusief controleerbaarheid en handhaafbaarheid; 

5. Alternatief voor de bio-energie techniek en onderlinge vergelijking; 

6. Alternatief voor de biomassa en onderlinge vergelijking; 

7. Waarschijnlijkheid dat de biomassa/techniek combinatie in Utrecht wordt toegepast; 

8. Noodzaak of waarschijnlijkheid dat import van biomassa van buiten provincie nodig is; 

9. Sweet spot, de optimale schaalgrootte (range) en toepassingsmogelijkheden in de provincie; 

10. Bijdrage aan de energietransitie in de provincie Utrecht in TJ in 2030 en daarna. 

 

Vervolgens is per biomassa techniek combinatie bepaald wat de (on)wenselijkheid is door te kijken naar 

de beschikbaarheid van biomassa enerzijds en de noodzaak om een specifieke energievraag met bio-

energie te moeten invullen anderzijds. 

 

Tot slot is een analyse gemaakt van randvoorwaarden die aanvullend op bestaande wet- en regelgeving 

gesteld kunnen worden, hoe zinvol deze zijn en op welke wijze deze geïmplementeerd kunnen worden. 

 

Wat is het onderzoek wel en wat niet? 

Het onderzoek is geen wetenschappelijk onderzoek om een absolute uitspraak te kunnen doen over 

(on)wenselijk en bio-energie. Het onderzoek is wel een pragmatische benadering op basis van de laatste 

inzichten uit de dagelijkse bio-energie praktijk in Nederland. Het onderzoek is ook een analyse van de bio-

energie ontwikkelingen in de provincie Utrecht om zo een advies te kunnen geven dat aansluit bij de 

situatie in de provincie. Het onderzoek biedt daarmee een basis om aan bio-energie gerelateerd beleid in 

de provincie Utrecht nader uit te werken. 
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2 Context bio-energie provincie Utrecht 

In dit hoofdstuk worden nader ingegaan op de verschillende vormen van bio-energie en welke rol deze 

spelen in de energievoorziening van de provincie Utrecht. 

2.1 Huidige situatie bio-energie 

Bio-energie komt in vier vormen voor: 

1. Directe inzet als warmtebron; 

2. Productie van elektriciteit; 

3. Transportbrandstof; 

4. Groen gas of biogas, dat uiteindelijk omgezet wordt naar warmte, elektriciteit of mobiliteit. 

 

Bio-energie wordt verbruikt én geproduceerd in de provincie Utrecht. Onderstaande getallen 

(Klimaatmonitor, status april 2020) geven een indruk van de huidige situatie. Dit is exclusief de pijplijn aan 

projecten, waaronder initiatieven bekend bij overheden en nog niet gerealiseerde SDE+ projecten. 

2.1.1 Warmte 

Productie en directe inzet als warmtebron in 2017, totaal 1.005 TJ: 

• Biogas RWZI, door verbranding van biogas in gasmotor  75 TJ; 

• Biomassaketels bij bedrijven     131 TJ; 

• Houtkachels in woningen     799 TJ. 

 

Bio-energie heeft aandeel van 80% in productie hernieuwbare warmte 

Bovenstaande warmteproductie is exclusief de recent in bedrijf genomen BWI van Eneco. Ter vergelijking 

de productie van overige hernieuwbare warmte (WKO in de utiliteit) bedroeg 245 TJ. In 2017 werd in 

totaal 1.250 TJ hernieuwbare warmte geproduceerd. Het aandeel bio-energie was met 80% hierin groot. 

 

Een groot aandeel heeft de verbranding van biomassa door particulieren voor het verwarmen van  

woningen (open haarden, vrijstaande kachels, inzethaarden, pelletkachels en pellet/hout CV systemen). 

Het betreft een indicatie die is gebaseerd op cijfers van het CBS. Wanneer deze inzichten worden 

gecombineerd met onderzoek van NHK (Kennisdocument Houtstook in Nederland, Koppejan / Bree, 

september 2018) en betrokken op de provincie Utrecht dat zijn er tussen de 53.000 en 63.000 woning 

gebonden houtgestookte systemen in bedrijf zij leveren gemiddeld 13 GJ per systeem per jaar. Het 

gemiddelde rendement ligt rond de 65%. Ter vergelijking een gemiddelde woning met een gasgestookte 

Cv-ketel in de provincie Utrecht verbruikt 39 GJ (Klimaatmonitor 2018, 1.230 m3 aardgas per woning). Dit 

maakt duidelijk dat hout maar een gedeelte van het verwarmen van woningen overneemt. Voor de 

productie van 799 TJ is circa 100 kton brandhout nodig. 

2.1.2 Elektriciteit 

Productie elektriciteit (1 TJ = 0,277 GWh elektriciteit), totaal 65 TJ in 2018: 

• Stortgas, door verbranding van stortgas in gasmotor  8 TJ; 

• Biogas RWZI, door verbranding van biogas in gasmotor  44 TJ; 

• Biogas covergisting, door verbranding van biogas in gasmotor 13 TJ. 
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Bio-energie heeft aandeel van 5,6% in de productie van hernieuwbare elektriciteit 

Ter vergelijking de productie van elektriciteit uit windenergie was 346 TJ en zonnestroom (grootschalig en 

kleinschalig) was 753 TJ in 2018. In 2018 werd in totaal 1.164 TJ hernieuwbare elektriciteit geproduceerd. 

Het aandeel bio-energie was met 5,6% hierin klein. Het totaal opgestelde vermogen voor de productie van 

bio-elektriciteit bedroeg 3,22 MWe (2018, SDE+). 

 

De productie van elektriciteit met stortgas zal tegen 2030 vrijwel nul zijn omdat het biogene afval in de 

stortplaatsen uiteindelijk nagenoeg volledig is omgezet. Betreft stortplaats van Smink in Amersfoort (1,65 

miljoen m3 stortgasproductie in 2017 met methaangehalte van 51%, WAR november 2018). 

2.1.3 Transportbrandstoffen 

Biobased transportbrandstoffen worden niet geproduceerd in de provincie Utrecht. Het gaat om biodiesel 

en bio-ethanol (benzine). In 2017 werd in totaal 1.236 TJ biobrandstof verbruikt. Vorig jaar is het aandeel 

biobrandstoffen in benzine en diesel verhoogd naar 10%. De omvang van deze hernieuwbare energie 

toepassing neemt dan ook toe. Een relatief nieuwe vorm is daarbij groen gas voor transport. 

2.1.4 Groen gas of biogas, indirecte toepassing 

Het gaat daarbij om biogas dat wordt opgewerkt tot groen gas kwaliteit en geleverd wordt aan het 

aardgasnet of biogas dat via een aparte gasleiding direct geleverd wordt aan een afnemer op afstand. 

In 2017 werd door Van de Groep groen gas geproduceerd in de provincie Utrecht. 

2.1.5 Kleinschalige hernieuwbare warmte, ISDE regeling 

De Klimaatmonitor geeft een overzicht van de mate waarin gebruik gemaakt wordt van ISDE regeling voor 

kleinschalige hernieuwbare warmteprojecten, zie tabel 2.1. Dit overzicht is niet volledig. Er zijn meer 

zonneboilers en warmtepompen, maar hoeveel meer is niet bekend. Uit tabel 2.1 volgt dat moderne 

kleinschalige biowarmte systemen een bijdrage leveren van 14 TJ. Sinds 2020 is het niet meer mogelijk 

om een investeringssubsidie uit de ISDE te krijgen voor biowarmte toepassingen. Alleen warmtepompen 

en zonneboilers komen nu nog in aanmerking voor subsidie. 

 

Tabel 2-1: Hernieuwbare warmte projecten ISDE regeling en indicatie warmteproductie in TJ 

Aard hernieuwbare warmte 2016 2017 Totaal aantal Productie 

Biomassa cv-ketel, 40 GJ 70 63 133 5 

Pelletkachels, 15 GJ 225 363 588 9 

Warmtepompen, 30 GJ 1.235 1.500 2.735 82 

Zonneboilers, 10 GJ 249 293 542 5 

Totaal 1.779 2.219 3.998 101 

 

Conclusie, eerste indruk: Bio-energie speelt vooral een rol in de provincie Utrecht in de vorm van 

duurzame warmte (1.005 TJ in 2017) en ‘geïmporteerde’ bio-transportbrandstof (1.236 TJ in 2017). De 

hoge ‘score’ bij transport is mede het gevolg van de grote verkeersintensiteit in de provincie Utrecht. 

Totaal bio-energie 2.354 TJ (2,35 PJ) waarvan 43% warmte, 55% transport en 2% elektriciteit. 
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2.1.6 Totaal verbruik energie 

Totaal verbruik energie (2017) in de provincie Utrecht is 103,7 PJ: 

• Gebouwde omgeving 47,5 PJ; 

• Verkeer   45,6 PJ; 

• Industrie  8,2 PJ; 

• Landbouw  circa 3 PJ. 

 

Aandeel bio-energie in het totaal is 2,2%. Aandeel hernieuwbare energie in het totaal is 3,4%. 

 

Conclusie, tweede indruk: Gezien het hoge energieverbruik in de gebouwde omgeving en in het verkeer in 

de provincie Utrecht zal bio-energie hier, wanneer op grote schaal toegepast, een relatief hoge bijdrage 

kunnen leveren aan het halen van doelstellingen voor 2030 en 2050. 

 

Het aardgasverbruik in 2018 in de provincie Utrecht is in totaal 1.173 miljoen m3 (37,1 PJ): 

• Woningen  658,8 miljoen m3 20,8 PJ; 

• Bedrijven 514,2 miljoen m3 16,3 PJ. 

2.2 Toekomstige situatie 

Voor de beschrijving van de toekomstige situatie tot 2030 wordt eerst ingegaan op wat de verschillen zijn 

tussen bio-energie en andere hernieuwbare energiebronnen en wat bio-energie uniek maakt. Vervolgens 

worden twee situaties nader onderzocht: 

• Vraag naar energie waarbij bio-energie (nog) de enige optie is; 

• Aanbod van biomassa waarbij bio-energie onderdeel uitmaakt van de verwerking. 

 

2.2.1 Bio-energie in relatie tot andere hernieuwbare energiebronnen 

In relatie tot andere hernieuwbare energiebronnen heeft bio-energie een aantal eigenschappen die maakt 

dat marktpartijen bio-energie projecten willen ontwikkelen: 

• De technieken zijn vrijwel volledig uitontwikkeld, vergelijk bijvoorbeeld BWI met geothermie; 

• De technieken zijn in vrijwel elke schaalgrootte te verkrijgen, toepassing op maat van vraag; 

• Productie volgt de vraag, dit in tegenstelling tot windenergie en zonne-energie; 

• Ontwerp kan op verschillende vraagpatronen worden uitgelegd: basislast, middenlast en pieklast; 

• Met biomassa is elke vorm van energie te produceren, zo is ook WKK mogelijk; 

• Met biomassa kan warmte op hoge temperatuur geproduceerd worden; 

• Met biomassa kan CO2 geproduceerd worden voor nuttige toepassing. 

 

Bio-energie heeft een aantal eigenschappen die andere hernieuwbare energiebronnen (nog) niet kunnen 

bieden of alleen tegen hoge kosten of lage energie-efficiëntie: 

• Hoge temperatuur warmte zoals gewenst in de industrie of een deel van de gebouwde omgeving; 

• Vloeibare brandstoffen (bio-olie) voor back-up en pieklast energie productie; 

• Gasvormige brandstoffen (groen gas) die aardgas een-op-een kunnen vervangen; 

• Transportbrandstoffen voor zwaar transport en lange afstand (biodiesel, bio-LNG). 
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Daar staan eigenschappen tegenover die de toepassing van bio-energie moeizaam maken: 

• De brandstof is veelal niet gratis, afval is met een negatieve waarde hierop de uitzondering; 

• Duurzaamheid van de biomassa aanvoerketen; 

• Beschikbaarheid van biomassa als brandstof is beperkt, lokaal en via import; 

• Emissie naar lucht, uiteindelijk wordt de biomassa bij inzet als brandstof verbrand; 

• Bij verbranding komt (kort cyclische, niet fossiele) CO2 vrij; 

• Brandstofaanvoer met de daarmee gemoeide logistieke bewegingen; 

• Bij grootschalige installaties risico van lokale overlast (geur, lawaai, verkeer). 

 

Voor wat betreft de rentabiliteit van projecten biedt bio-energie strikt genomen geen voordelen. Immers elk 

hernieuwbaar energieproject heeft recht op SDE++. De hoogte van de SDE++ is dusdanig dat een 

ondernemer een redelijk rendement op eigen vermogen kan maken. Bij bio-energie is eerder sprake van 

enkele nadelige risico’s, dit in vergelijking tot windenergie en zonne-energie: 

• De brandstof moet ingekocht worden, dit is een prijsrisico; 

• Wanneer er geen vraag is naar warmte is dit niet of maar deels (WKK) te compenseren. 

 

In vergelijking tot andere vormen van hernieuwbare energie waar zaken minder duidelijk zijn: 

• Energieterugverdientijd, de levenscyclus score (LCA); 

• CO2 balans, inclusief maatschappelijke acceptatie van de uitkomsten. 

 

Bio-energie maakt onderdeel uit van de biobased economy. Biomassa die niet als medicijn, voedsel of 

grondstof kan worden aangewend en die niet noodzakelijk is om de bodemkwaliteit in stand te houden 

mag als brandstof worden ingezet, waarbij de as idealiter weer als meststof (NPK) wordt ingezet. 

2.2.2 Bio-energie en de energievraag 

De energievraag wordt belicht vanuit de verschillende toepassingsgebieden van bio-energie tot 2030. 

Basisgedachte hierbij is dat biomassa een transitiebrandstof is. Zodra er een beter alternatief is krijgt dit 

alternatief voorrang. Zo blijft de omvang van bio-energie beperkt en kan deze in balans blijven met wat 

ecologisch en maatschappelijk verantwoord is. Ook wordt zo optimaal aangesloten bij de vraag- en 

aanbodontwikkeling in de biobased economy. 

 

Warmte 

De inzet van bio-energie, vanuit het perspectief van warmte, neemt toe in de provincie Utrecht. Er doen 

zich situaties voor waarbij bio-energie als het enige realistische alternatief voor aardgas wordt gezien: 

• Grootschalige stadsverwarming op hoge temperatuur (meer dan 100°C, levering op 90°C). Betreft 

verwarming van de bestaande gebouwde omgeving die zich moeilijk laat aanpassen op het 

verwarmen met lage temperatuur warmtebronnen; 

• Verwarming op hoge temperatuur (biostoom) in de industrie; 

• Decentrale verwarming van woningen en gebouwen in buitengebied waarvoor gezien hun aard en 

ouderdom biowarmte (houtpellet cv-ketel) de enige oplossing is; 

• Inzet van groen gas en biogas in de industrie en gebouwde omgeving waarbij andere 

hernieuwbare warmtebronnen niet mogelijk zijn. 

 

Dit geldt zeker tot 2030. Op de lange termijn kan door verandering van de gebouwde omgeving en andere 

industriële processen de behoefte aan biowarmte afnemen. 
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Elektriciteit 

De enige reden om bio-elektriciteit te produceren is de regelbaarheid van het vermogen. Zo kunnen langs 

hernieuwbare weg de fluctuaties van elektriciteit uit zon en wind worden opgevangen. Daar staat 

tegenover dat het elektrisch rendement niet hoog is (Indicatie: gasmotor 40%, meestoken 40%, bio-

energiecentrale 30%, afvalverbranding 25%). Als elektriciteit geproduceerd wordt dan heeft 

warmtekrachtkoppeling veruit de voorkeur. De combinatie met warmtelevering maakt een hoog rendement 

mogelijk. Regelbaar bio-energie vermogen kan niet met iedere techniek. Zo is een gasmotor in combinatie 

met vergisten nauwelijks regelbaar, het biogasaanbod moet immers steeds worden verwerkt. Tot 2030 

(voldoende regelbare gascentrales) en wellicht ook op lange termijn (energieopslag) wordt bio-elektriciteit 

niet cruciaal geacht voor het in balans houden van de elektriciteitsvoorziening. 

 

Transport 

Elektrisch vervoer maakt een grote groei door. Ook de belangstelling voor waterstof als transportbrandstof 

neemt toe. De rol voor biobrandstoffen zal dan ook sterk afhangen van de mate waarin deze 

‘concurrenten’ zich ontwikkelen. Verwacht wordt dat in de luchtvaart bio-kerosine de enige oplossing is. 

Voor personenvervoer gaat elektrisch vervoer de overhand krijgen. Onzeker is welke rol bio-

transportbrandstoffen gaan spelen in het vrachtvervoer en vervoer over water. Bij het vervoer over rail zal 

het aandeel klein blijven, alleen daar waar elektrisch of waterstof niet mogelijk is. 

 

Biogas, groen gas 

Daar waar het noodzakelijk is om aardgasnetten te vergroenen en er geen alternatief is, is groen gas een 

optie. Nu wordt groen gas gemaakt uit biogas en op termijn wordt dit wellicht groene waterstof. Gas wordt 

het liefst zo hoogwaardig mogelijk ingezet, daar waar echt geen alternatief voorhanden is. Aan de inzet in 

de industrie wordt daarom een hogere prioriteit gegeven als de inzet in de gebouwde omgeving. 

 

Vraagtoename bio-energie van 2020 naar 2030, indicatief 

De productie van hernieuwbare energie zal sterk moeten toenemen om het 49% CO2-reductie doel van 

het Klimaatakkoord in 2030 te halen. Vertaalt naar de energiehuishouding van de provincie Utrecht en 

verdeelt naar de verschillende sectoren is de noodzaak tot  bio-energie groei bepaald. Het gaat daarbij om 

hernieuwbare warmte en hernieuwbare transportbrandstoffen. Bio-energie wordt niet ingezet om de 

productie van hernieuwbare elektriciteit te vergroten. Vervolgens is per sector een aandeel bio-energie 

bepaald waarbij maximaal ruimte wordt gegund aan andere hernieuwbare energiebronnen. Zo ontstaat 

een beeld van de bio-energie groei in de provincie Utrecht tot 2030. Dit ten opzichte van de situatie in 

2019. 

 

Perspectief bio-energie in relatie tot Klimaatakkoord, van 2020 naar 2030: 

• Wonen   4,2 PJ Aandeel 40% 1,7 PJ biowarmte, ook via groen gas. 

Uitgangspunt 19,2% van woningen gaan van aardgas af in lijn met nationale 

doelstelling 1,5 miljoen woningen, 111.000 woningen bij 38 GJ per woning; 

• Utiliteit  1,4 PJ Aandeel 25% 0,4 PJ biowarmte, ook via groen gas. 

Uitgangspunt 16,4% daling aardgasverbruik op totaal van 270 miljoen m3, in lijn 

met nationale doelstelling 1 Mton CO2 besparing (minus 558 miljoen m3 aardgas); 

• Industrie 2,0 PJ Aandeel 50% 1,0 PJ bio-energie (biowarmte, biostoom). 

Uitgangspunt 25% daling fossiel energieverbruik op totaal van 8,2 PJ nu; 

• Landbouw 0,3 PJ Aandeel 40% 0,1 PJ bio-energie. 

Uitgangspunt 0,05 Mton daling broeikasgasemissies in lijn met nationale 

doelstelling 3,5 Mton CO2 besparing, circa 1/3 komt voor rekening van energie, 

rest betreft overige broeikasgassen (methaan, lachgas); 
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• Vervoer  0,6 PJ groen gas op doelstelling van 3,0 PJ, overig elektrisch en biobrandstof. 

Uitgangspunt 6,6% daling fossiel brandstofverbruik, dit op een verbruik van 45,7 

PJ, in lijn met nationale doelstelling van 33 PJ extra duurzame brandstoffen; 

• Elektriciteit Nauwelijks toename bio-elektriciteit. 

 

Bij biobrandstof wordt verondersteld dat vanuit de provincie Utrecht weliswaar grondstoffen (gebruikte 

oliën en vetten) geleverd worden maar dat deze buiten de provincie (onder andere in Amsterdam en 

Rotterdam) worden verwerkt tot biodiesel. Groen gas productie kan juist wel in de provincie plaatsvinden 

en zo meetellen in de provinciale hernieuwbare energieproductie. Verondersteld wordt dat 1/3 van de 

biowarmte vraagtoename tot 2030 in de gebouwde omgeving (0,7 PJ) wordt ingevuld met groen gas. 

Hernieuwbare warmte in de gebouwde omgeving zal in combinatie met energiebesparing het 

aardgasverbruik met ruim 0,9 miljard m3 in de provincie Utrecht terugdringen tot 2050. In lijn met het 

Klimaatakkoord gaat het daarbij om circa 26% tot 2030, dat komt neer op 5,6 PJ waarvan 4,2 PJ bij 

woningen en 1,4 PJ bij bedrijven (utiliteit). 

 

Conclusie, derde indruk: De totale ‘behoefte’ aan bio-energie om het doel van het Klimaatakkoord 2030 te 

kunnen halen in de provincie Utrecht is 3,8 PJ groei, waarvan circa 1,3 PJ groen gas en 2,5 PJ warmte. 

2.2.3 Bio-energie en het biomassa aanbod 

Het biomassa aanbod wordt belicht vanuit het aanbod dat onvermijdelijk is, waarvoor de inzet als 

grondstof (nog) niet mogelijk of zinvol is en daarom de inzet als brandstof wenselijk maakt. Het gaat 

daarbij vooral om afvalstromen. De basisgedachte is daarbij dat brandbaar niet herbruikbaar afval niet 

wordt gestort maar ingezet wordt als brandstof. De verschillende afvalstromen waarop de ‘noodzaak’ tot 

verwerken van toepassing is worden beschreven. Wat het daadwerkelijk te verwachten aanbod is en hoe 

dit zich vertaald naar bio-energie is beschreven in hoofdstuk 4. 

 

Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval uit bedrijfsleven 

Dit afval wordt verbrand in AVI’s. Het afval uit de provincie Utrecht wordt buiten de provincie verwerkt. Het 

afval bestaat voor circa 50% uit biomassa, het is dus geen 100% hernieuwbare energiebron. Als 

hernieuwbare energie wordt dan ook alleen het biogene deel meegerekend. AVI’s zijn vaak WKK 

installaties waarbij de warmte geleverd wordt aan stadsverwarming, kassen en/of industrie. AVI’s halen in 

toenemende mate CO2 uit het rookgas waarbij CO2 nuttig wordt toegepast in onder andere glastuinbouw. 

Het betreft onder andere HVC Alkmaar, AVR Duiven en Twence Hengelo. 

 

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groen afval 

Dit afval (herkomst huishoudens en agro sector) wordt van oudsher gecomposteerd, een aerobe 

verwerkingstechniek met compost als eindproduct. Bij de compostering komt warmte vrij. Deze lage 

temperatuur warmte kan tot op zekere hoogte onttrokken worden. Wanneer te veel warmte wordt 

onttrokken dat stagneert het composteringsproces. Ook is vergisting mogelijk van GFT-afval met als 

resultaat compost en biogas. Deze techniek is inmiddels algemeen gangbaar in Nederland. 

 

Voedings- en genotsmiddelen industrie afval (VGI) 

VGI-afval, maar ook swill uit de horeca en over datum producten levensmiddelen wordt vergist in speciaal 

daarvoor bestemde vergisters. Ook co-vergisten in combinatie met mest vindt plaats. Vroeger werd dit 

afval verwerkt tot veevoer maar sinds BSE (gekke koeienziekte) is dit niet meer toegestaan. 

 

Afvalvetten en oliën 

Vetten en oliën van plantaardige en dierlijke oorsprong worden tegenwoordig als ze niet meer voor 

consumptie geschikt nu veelal opgewerkt tot biodiesel. Voorheen werd deze afvalstof ook ingezet bij co-

vergisters om zo de biogas productie te verhogen. 
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Afvalhout 

Het gaat hierbij om A-, B- en C-hout waarvoor geen vraag is als grondstof of fracties die niet kunnen of 

mogen worden hergebruik. Verwerking van C-hout vindt plaats in speciale installaties in het buitenland, 

het is gevaarlijk afval. Verwerking van B-hout gebeurt overwegend in grootschalige afvalhout 

verbrandingsinstallaties in Nederland (HVC Alkmaar, AVR Rozenburg, Twence Hengelo). Verwerking van 

A-hout (= schoon hout) mag in kleine installaties plaatsvinden. 

 

Dunningshout en bermgras 

Betreft hout en gras dat uit landschap en bos geoogst wordt om de kwaliteit van de bomen en grasland te 

verbeteren. Dunningshout en bermgras kan achtergelaten worden in het bos en op land maar ook worden 

gebruikt als brandstof. Dit moet in een balans gebeuren met de bodemkwaliteit. De mineralenbalans moet 

in stand blijven zo ook het organische stof gehalte van de bodem. In de praktijk betekent dit dat een deel 

van de biomassa achterblijft op het land of in het bos. Waar dunningshout wordt verbrand, ligt dit bij 

bermgras moeilijker. Bermgras is een van de moeilijkste bio-brandstoffen. Het laat zich niet makkelijk 

verbranden maar ook niet makkelijk vergisten of composteren. Ook komt bermgras niet regelmatig over 

het jaar beschikbaar en laat bermgras zich moeilijk opslaan voor gebruik op een later moment. Door 

menging met andere biomassastromen kan het bermgras worden verwerkt, dit is de gangbare praktijk. 

 

Mest 

Mest is een bijproduct van de veehouderij. Door mest te vergisten wordt biogas geproduceerd en wordt 

het mogelijk stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te scheiden. Het digestaat (dikke fractie, fosfor rijk) en de 

dunne fractie (stikstof en kalium rijk) kunnen zo een alternatief zijn voor kunstmest. De intensiteit van de 

veehouderij bepaald de mate waarin mest beschikbaar is. Bij kringlooplandbouw is nauwelijks/geen mest 

beschikbaar voor vergisten, de mest wordt dan direct op de bodem toegepast. 

 

Stortgas 

Het gas is een bijproduct van anaerobe (= zuurstofloos) biologische processen die zich afspelen in een 

stortplaats. De omzetting van biomassa naar stortgas wordt met de jaren minder totdat de stortplaats 

biologisch inactief is geworden. Affakkelen van het biogas is zonde, zolang het methaangehalte hoog 

genoeg is en de productie groot genoeg gebeurt dit niet. Het gas wordt omgezet naar groen gas of ingezet 

in een gasmotor voor de productie van elektriciteit of WKK. 

 

AWZI- en RWZI gas en AWZI- en RWZI slib 

Het zuiveren van afvalwater vindt in toenemende mate plaats met anaerobe technieken. Deze technieken  

kosten in vergelijking met aerobe zuivering minder energie en leveren bovendien biogas op. Het gas wordt 

omgezet naar groen gas of ingezet in een gasmotor (WKK). Na de vergisting resteert een  slib dat voor 

een deel uit organische stof bestaat. Toepassing in de landbouw in Nederland is verboden. Resteert het 

composteren en verbranden of rechtstreeks verbranden van dit slib. Ook export na bewerking behoort tot 

de mogelijkheden. Omdat het slib een hoog watergehalte heeft is de netto energieproductie beschouwd 

over de gehele keten beperkt. 

 

Conclusie, vierde indruk: Van de beschikbare biomassa afvalstromen die voor bio-energie in aanmerking 

komen vallen huishoudelijk afval, B-hout en C-hout af voor verwerking in de provincie Utrecht. De 

productie van stortgas zal stoppen door uitputting van stortplaatsen. Tot 2030 kan de vergisting van mest, 

GFT-afval en VGI-afval significant toenemen, zo ook de inzet van bermgras als brandstof. 
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2.3 Luchtkwaliteit en bio-energie 

De toepassing van bio-energie is een aandachtspunt met betrekking tot fijnstof emissies en de emissie 

van NOx. De luchtconcentraties worden continu gemonitord door het RIVM. Streven is om aan de door de 

WHO gehanteerde waarden (Global update, 2005) te voldoen, dit in combinatie met het voorkomen en 

beperken van gezondheidseffecten nabij emissie bronnen. De emissie van fijnstof en NOx wordt bij bio-

energie tot een minimum beperkt door het toepassen van de best beschikbare rookgasreinigings-

technieken. Een analyse van de luchtconcentraties is uitgevoerd voor 2017, zie figuur 2.1, 2.2 en 2.3: 

• NOx      Grenswaarde 40 μgr/m3 Kritisch rondom snelwegen en in binnenstad Utrecht; 

• Fijnstof PM2,5  Grenswaarde 10 μgr/m3 Significant kritisch in oosten, stad Utrecht en snelwegen; 

• Fijnstof PM10   Grenswaarde 20 μgr/m3 Kritisch in oosten, stad Utrecht en snelwegen. 

 

Deze analyse laat zien dat lokale bronnen (verkeer, verwarming van woningen en intensieve veehouderij) 

de grootste bijdrage leveren aan de luchtconcentraties. Door de combinatie van rookgasreiniging en de 

verspreiding van de restemissies over een groot gebied via de schoorsteen is het niet waarschijnlijk dat 

bio-energiecentrales zorgen voor een verdergaande overschrijding van de WHO-streefwaarden.  

 

 

Figuur 2-1: In de provincie Utrecht wordt nergens de WHO jaargemiddelde streefwaarde voor NO2 overschreden van 40 μgr/m3. Wel 

is duidelijk dat de hoogste waarden optreden nabij snelwegen en in het centrum van grote steden. NOx concentratiewaarden tot 50 

μgr/m3
 treden op in de binnenstad van Utrecht, betreft een enkele gridcel (RIVM, 2019). 
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Figuur 2-2: Nabij de oostgrens van de provincie Utrecht, in de stad Utrecht en langs de grote snelwegen is de PM2,5 fijnstofemissie 

significant hoger dan de jaargemiddelde streefwaarde van de WHO van 10 μgr/m3. PM2,5 concentratiewaarden tot 12,15 μgr/m3
 per 

gridcel treden op in de binnenstad van Utrecht (RIVM, 2019). Dit is vooral een gevolg van de intensieve veehouderij in de Gelderse 

Vallei en het wegverkeer. 

 

 

Figuur 2-3: Nabij de oostgrens van de provincie Utrecht, in de stad Utrecht en langs de grote snelwegen is de PM10 fijnstofemissie 

hoger dan de jaargemiddelde streefwaarde van de WHO van 20 μgr/m3. PM10 concentratiewaarden tot 21,74 μgr/m3
 per gridcel 

treden op in Bunschoten (RIVM, 2019).Dit is een gevolg van de intensieve veehouderij in de Gelderse Vallei. 
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Conclusie, vijfde indruk: de luchtkwaliteit is een blijvend punt van aandacht. Het is noodzakelijk dat de 

rookgasreiniging bij bio-energie met de best beschikbare technieken wordt uitgevoerd om zo de emissies 

tot een minimum te beperken, dit met behulp van een schoorsteen van de juiste hoogte. Bij kleinschalige 

toepassing zonder rookgasreiniging is een lokale en momentane significante bijdrage aan de 

overschrijding van de jaargemiddelde WHO-streefwaarden denkbaar. 

2.4 Bio-energie en stikstofdepositie 

Met de publicatie van de rapporten van de commissie Remkes is duidelijk geworden dat de 

stikstofdepositie drastisch moet worden teruggedrongen om zo tot een ecologisch verantwoorde situatie te 

komen in Natura 2000 gebieden. Dit betekent nog meer dan voorheen dat ieder project door AERIUS 

berekeningen moet laten zien wat de stikstofdepositie bijdrage is. Bij biowarmte projecten komt NOx en 

NH3 vrij. Door vergaande rookgasreiniging kan dit inmiddels tot niveaus worden teruggebracht die 

vergelijkbaar zijn met aardgasverbranding. Door biowarmte wordt de inzet van aardgas en de daarmee 

samenhangende NOx-emissie vermeden. Uitgangspunt zou dan ook moeten zijn om bio-energie projecten 

‘stikstofneutraal’ uit te voeren. Inmiddels hanteren verschillende projecten in Nederland deze benadering, 

waaronder BWI Lage Weide. 

 

Conclusie, zesde indruk: de stikstofproblematiek is bepalend voor het al dan niet kunnen realiseren van 

bio-energieprojecten. Wanneer de technische mogelijkheden worden benut en de NOx-emissie van 

aardgas wordt verdrongen dan kunnen bio-energieprojecten nagenoeg ‘stikstofneutraal’ zijn. 

2.5 Bio-energie en CO2-emissie 

Bij de verbranding van biomassa komt CO2 vrij. Het gaat om CO2 die in de daaraan voorafgaande jaren 

door de biomassa (hout of gewassen) is opgenomen. Deze CO2-emissie wordt kortcyclisch genoemd en 

draagt niet bij aan de toename van het broeikasgaseffect, mits onderdeel van zorgvuldig land- en 

bosbeheer. Zo is de cyclus van knip- en snoeihout beperkt minder dan 5 jaar. Dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de verbranding van fossiel aardgas. Hierbij komt CO2 vrij die miljoenen jaren geleden is 

opgeslagen in de brandstof. Over de mate waarin kortcyclische CO2 bijdraagt aan het broeikasgaseffect is 

wetenschappelijk debat gaande. Het gaat daarbij om de koolstofschuld 7. Koolstofschuld treedt op bij 

ontbossing (kaalkap en geen herplant) of bij bebossing (kaalkap en herbebossing). De koolstofschuld is 

beperkt bij bosbeheer waarbij de kap in balans is met de natuurlijke aangroei in het bos (Probos, 

Boekhouden met Bossen). De Europese eisen die worden gesteld aan bio-energie (RED II) bepalen dat 

de koolstofvoorraden in de vegetatie en bodem minimaal in stand moeten worden gehouden. Nederland is 

verplicht als lidstaat om een broeikasgas boekhouding bij te houden rond het gebruik van land, bos en 

veranderingen hierin. Dit maakt dat herbeplanting en zorgvuldig en duurzaam bos- en grondbeheer een 

harde randvoorwaarde is om te zorgen voor een sluitende CO2-kringloop. De biomassa 

duurzaamheidscriteria (RED II en Better Biomass) spelen hierop in. Wanneer hier sprake van is dan zorgt 

bio-energie per saldo en zeker over een langere periode beschouwt voor het afremmen van het broeikas-

gaseffect. Dit effect kan nog worden versterkt in combinatie met opslag of nuttige toepassing van CO2. 

 

Conclusie, zevende indruk: bij de verbranding van biomassa komt CO2 vrij. Deze heeft overwegend een 

kortcyclisch karakter van 5 jaar of minder. Onduidelijk is of dit structurele gevolgen heeft voor het 

broeikasgaseffect. Duidelijk is wel dat zorgvuldig bos- en landschapsbeheer bijdraagt de CO2-emissie van 

bio-energie in belangrijke mate kan compenseren. De broeikasgevolgen van de verbranding van fossiele 

brandstoffen zijn echter evident. 

 
7 Koolstofschuld is de CO2 die vrijkomt bij het oogsten en gebruiken van bos. Terugverdientijd is de tijd die nodig is om door groei de 

uitgestoten CO2 weer vast te leggen verminderd met de vermeden CO2-uitstoot doordat er minder fossiele brandstoffen worden 
verbruikt. 
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2.6 Bio-energie en CO2-kosteneffectiviteit 

De meeste bio-energie projecten vanaf een bepaalde schaalgrootte komen in aanmerking voor SDE++. 

Sinds dit jaar wordt de subsidie-intensiteit van deze regeling in €/ton vermeden CO2 berekend. Zo wordt 

duidelijk hoe de kosteneffectiviteit van de hernieuwbare energiebronnen zich tot elkaar verhouden: 

• Windenergie op land 27 tot 107 €/ton CO2 (windcondities provincie Utrecht); 

• Zonnestroom veld 34 €/ton CO2 (najaar 2020); 

• Zonnestroom dak 90 tot 93 €/ton CO2 (najaar 2020); 

• Zonthermie  208 tot 243 €/ton CO2; 

• Geothermie  79 tot 289 €/ton CO2; 

• Biowarmteketel  88 tot 102 €/ton CO2  Vanaf 0,5 MW8; 

• Houtpellets  97 tot 186 €/ton CO2  Vanaf 5 MW; 

• Vergisten groen gas 131 tot 219 €/ton CO2  < 400 kW bij monovergisting; 

• Vergisten warmte 77 tot 172 €/ton CO2  < 400 kW bij monovergisting; 

• Vergisten WKK  86 tot 162 €/ton CO2  < 400 kW bij monovergisting. 

 

Deze vergelijking maakt duidelijk dat biowarmte in vergelijking tot zonthermie en geothermie een 

kosteneffectieve optie is. Ook dat het bij vergisten vanuit dit perspectief de voorkeur heeft om direct 

warmte te produceren boven WKK en groen gas. 

 

Conclusie, achtste indruk: bio-energie is een hernieuwbare energie optie die zich qua kosteneffectiviteit in 

de meeste gevallen goed kan meten met haar alternatieven, dit op grond van indicaties uit SDE++. 

 

  

 
8 De minister van EZK is voornemens de categorie ‘ketel op vaste of vloeibare biomassa tussen de 0,5 en 5 MW thermisch’ niet open 
te stellen in de najaarsronde van de SDE++ 2020 (brief Wiebes d.d. 1 juli 2020 aan de Tweede Kamer). 
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3 Bio-energie projecten provincie Utrecht 

In totaal zijn 49 bio-energie projecten onderkend met een vermogen groter dan 0,3 MW. In onderstaande 

kaart zijn de 33 grootste projecten opgenomen, zie ook bijlage. De projecten zijn onder te verdelen in: 

• 12 gerealiseerde SDE projecten, status ultimo 2019  1,44 PJ; 

• 10 SDE projecten die nog gerealiseerd moeten worden  1,62 PJ; 

• 14 kleinschalige houtverbrandingsprojecten tot 1 MW  0,36 PJ; 

• 9 vergistingsprojecten bij RWZI’s    0,12 PJ; 

• 3 biogas projecten in ontwikkeling; 

• 1 vergassingsproject in ontwikkeling; 

• 1 project in ontwikkeling die houtpellets als brandstof gebruikt. 

 
Figuur 3-1: Overzicht van de 33 grootste bio-energieprojecten in de provincie Utrecht 

  Inclusief ligging ten opzichte van Natura 2000 gebieden en Natuur Netwerk Nederland 

 

De projecten tellen op tot 3,54 PJ. De grootste projecten zijn gepresenteerd in tabel 3.1, nog niet alle 

projecten zijn gerealiseerd. De totale bio-energie productie van deze vier projecten bedraagt 2,81 PJ, dat 

is bijna 80% van alle provinciale bio-energie projecten die zijn onderkend. 

Tabel 3-1: Overzicht van de vier grote bio-energie projecten in de provincie Utrecht 

Project Locatie Biomassa Capaciteit Energie Techniek 

Eneco BWI Utrecht Vooral shreds 204 kton 1,74 PJ Verbranden 

WBA Amersfoort Vooral shreds 32 kton 0,32 PJ Verbranden 

Van de Groep* Bunschoten VGI stromen 137 kton 0,47 PJ Vergisten 

Kromme Rijn Cothen Mest, substraat 90 kton 0,28 PJ Co-vergisten 

* Vergunning ingetrokken                               Totaal 463 kton 2,81 PJ  
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4 Beschikbaarheid van biomassa 

Onderzocht is wat de beschikbaarheid van biomassa voor energietoepassingen in de provincie Utrecht is. 

Daarbij is deels gebruik gemaakt van referenties zoals het Probos onderzoek naar de beschikbaarheid 

van houtachtige biomassa in de provincie Utrecht. Daarnaast is gebruik gemaakt van de RHDHV Toolbox 

die op basis van CBS cijfers bepaalt hoeveel biomassa beschikbaar is en welke energie inhoud dit heeft. 

Deze inzichten zijn vervolgens geïnterpreteerd om zo te bepalen op welke schaal provinciale biomassa 

beschikbaar is tot 2030 om te worden ingezet voor bio-energie. Tot slot is bepaald welke bijdrage de 

potentieel beschikbare biomassa kan leveren aan de energietransitie in Utrecht door de koppeling met de 

meest waarschijnlijke conversietechniek en bio-energie toepassing. Zo is per biomassastroom een netto 

bio-energie waarde bepaald die geel gemarkeerd in de tabellen is opgenomen. Deze waarde kan 

meetellen in het kader van RES warmte en Klimaatakkoord. 

4.1 Houtachtige biomassa 

Houtachtige biomassa komt op vele manieren vrij in de provincie Utrecht. Door Probos is in 2018 een 

onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van houtachtige biomassa uit het beheer van bos 

(inclusief omvorming), landschap en gebouwde omgeving9. De conclusie was dat een houtig potentieel 

van 43,6 kton droge stof (circa 90 kton vers hout) beschikbaar is met een energie inhoud van 790 TJ. Van 

deze houtachtige biomassa is 78% reeds benut, resteert 174 TJ voor de groei van bio-energie met 

provinciale biomassa.  

 

Daarnaast komt houtachtige biomassa vrij bij huishoudens (A- en B-hout) en in de industrie, inclusief de 

bouw. Het gaat in totaal om 71 kton dat grotendeels geëxporteerd wordt en zijn toepassing vindt als 

brandstof of grondstof in de spaanplaat industrie. Een beperkte hoeveelheid C-hout (5 kton/jaar) wordt 

geproduceerd in de provincie Utrecht. Dit hout wordt geëxporteerd naar het buitenland om daar als 

gevaarlijk afval te worden verwerkt. 

 

Tabel 4.1 geeft een overzicht van het aanbod houtachtige biomassa. Het netto aanbod voor warmte 

toepassingen uitgaande van een rendement van 100% bedraagt 174 TJ. Groei is mogelijk door import, 

door een intensiever bosbeheer en uitbreiding van het bosareaal. 

Tabel 4-1: Aanbod houtachtige biomassa in de provincie Utrecht 

Herkomst hout Aanbod in kton Energie in TJ  Opmerking 

Hout bos/groenbeheer 90 790 Probos studie, vers hout 

Hout industrie 20 300 15 GJ/ton, droog hout 

Hout huishoudens 51 765 15 GJ/ton, droog hout 

Totaal bruto 161 1.855  

Totaal, netto 20 174  11% benutting, 100% rendement 

 

Biomassa productie uit bossen in de provincie Utrecht (Probos, 2018) 

Utrecht beschikt over bijna 21.000 ha bos. De verdeling tussen naaldhout en loofhout is ongeveer 50/50. 

Jaarlijks groeit 162.000 m3 hout bij, hiervan wordt bijna 72.000 m3 geoogst zodat 90.000 m3 onbenutte 

bijgroei overblijft. Het biomassa potentieel voor energiedoeleinden bedraagt ruim 12.000 m3, dat is circa 

5,9 kton biomassa op droge stof basis met een energie-inhoud van 111 TJ. Tweederde deel van dit 

energiehout wordt al benut voor bio-energie toepassingen. Blijft over 37 TJ. 

 
9 Onderzoek exclusief de gemeenten Leerdam en Zederik. Het huidige potentieel in de provincie Utrecht ligt daarmee hoger.  
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4.2 Huishoudelijk afval 

Het aanbod van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval is de provincie Utrecht bedraagt 356 

kton/jaar. De energie-inhoud van het afval bedraagt circa 10 GJ/ton. De helft van het afval op 

energiebasis is van biogene oorsprong. Via het huishoudelijk afval is zo 1.780 TJ aan biomassa 

beschikbaar. Buiten de provincie, onder andere Attero Wijster en HVC Almaar, wordt het afval verbrand 

en omgezet in elektriciteit en warmte (WKK). Dit gebeurt met een rendement van ongeveer 50% 

(Werkgroep Afvalregistratie, rapportage 2018) waardoor de netto bio-energieproductie circa 890 TJ 

bedraagt. Vooralsnog is huishoudelijk afval niet beschikbaar als energiebron voor de provincie Utrecht. Te 

overwegen is om de organisch natte fractie af te scheiden en deze door vergisting in te zetten als 

energiebron. De restfractie wordt dan elders verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. 

4.3 Groente-, fruit- en tuinafval en groenafval  

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) komt vrij bij huishoudens. Daarnaast komt vergelijkbaar afval vrij in de 

glastuinbouw en bij akkerbouw. Het gaat om relatief natte biomassa die geschikt is voor composteren of 

vergisten. Het aanbod van GFT-afval bedraagt 159 kton/jaar. De energie inhoud van GFT is 2,3 GJ/ton. 

Zo is 366 TJ beschikbaar. Bij vergisten is de hoogste energie opbrengst mogelijk. Niet alle organische stof 

kan worden omgezet in energie met de huidige technologie. Netto is dit bij WKK 1,6 GJ/ton waarvan circa 

50% in de vorm van warmte. Wanneer al het GFT-afval vergist zou worden dat is zo netto 255 TJ 

beschikbaar als energiebron. Nu vindt de verwerking van GFT-afval grotendeels buiten de provincie 

plaats. Op termijn zou dit ook binnen de provincie kunnen, onder andere op de locaties waar 

compostering van groen afval plaatsvindt. 

 

Het aanbod van groenafval in de landbouw en in de glastuinbouw bedraagt in de provincie Utrecht 

bedraagt 73 kton/jaar respectievelijk 31 kton/jaar. Dit afval wordt grotendeels als veevoer en 

grondverbeteraar ingezet. Deze biomassastroom is daarom beperkt beschikbaar voor bio-energie. 

Uitgaande van 20% gaat het om 21 kton per jaar die net als GFT vergist wordt. Zo komt 34 TJ bio-energie 

per jaar beschikbaar  

Tabel 4-2: Aanbod GFT-afval en daarmee vergelijkbare biomassa in provincie Utrecht 

Biomassasoort Aanbod in kton Energie in TJ  Opmerking 

Groente-, fruit- en tuinafval 159 366  

Groen afval akkerbouw 73 168  

Groen afval glastuinbouw 31 71  

Totaal, bruto 263 605  

Totaal, netto 180 289  68% benutting, 70% rendement 

4.4 Dierlijke mest 

Bij de veehouderij in Utrecht komt mest vrij. Het gaat vooral om rundveemest, varkensmest en 

kippenmest. In totaal bedraagt de mestproductie 3.586 kton per jaar. Dit volume wordt nog nauwelijks 

gebruikt voor bio-energie toepassingen. Verondersteld wordt dat 80% beschikbaar is in de vorm van 

stalmest en daarmee inzetbaar is voor vergisting. De energie-inhoud van deze mest bedraagt circa 0,6 GJ 

per ton. Via vergisting kan dit voor circa 70% worden omgezet in biogas. De omzetting van biogas in een 

bruikbare vorm van bio-energie gebeurt met een rendement van 80% (gas WKK of gasketel, bij groen gas 

is het rendement lager). Dit leidt tot een potentieel van ruim 1,6 PJ voor de provincie Utrecht. 

Mestvergisting is daarmee de bio-energiebron die vanuit het aanbod bezien het grootste groeipotentieel 

heeft. Dit potentieel wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ontwikkeling van de veehouderij naar 
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volume en aard in de komende jaren als gevolg van onder andere de stikstofproblematiek en het streven 

naar een steeds duurzamere landbouw. 

Tabel 4-3: Aanbod dierlijke mest in de provincie Utrecht 

Biomassasoort Aanbod in kton Energie in TJ  Opmerking 

Totaal dierlijke mest, bruto 3.586 2.151  

Totaal dierlijke mest, netto 2.869 1.607 93% benutting, 80% rendement 

4.5 Bermgras en grof tuinafval 

Bermgras en grof tuinafval zijn biomassastromen die zowel moeizaam biologisch (composteren, 

vergisten) als thermisch (verbranden) zijn om te zetten in energie. Bermgras wordt daarom beperkt benut 

en wordt vaak bijgemengd in de compostering. Grof tuinafval wordt vaak ingezet bij verbranding in de 

vorm van shreds en deels als grondverbeteraar. Waterplanten worden gecomposteerd maar zouden via 

vergisten bio-energie kunnen produceren. Ervan uitgaande dat 60% daadwerkelijk beschikbaar is voor 

energie toepassingen en dat dit met een rendement van 70% kan worden omgezet in energie leidt dit tot 

een netto bio-energiepotentieel van 355 TJ. 

Tabel 4-4: Aanbod bermgras en grof tuinafval in de provincie Utrecht 

Biomassasoort Aanbod in kton Energie in TJ  Opmerking 

Bermgras 78 256 3,3 GJ/ton 

Grof tuinafval 30 540 56 TJ meegeteld bij Probos 

Waterplanten 29 50 1,7 GJ/ton 

Totaal, bruto 137 846  

Totaal, netto 82 355 60% benutting, 70% rendement 

4.6 RWZI- en AWZI-slib 

Bij de rioolwater- en afvalwaterzuivering komt slib vrij. In het slib zit organische stof die door vergisten 

deels kan worden omgezet in biogas. Het resterende slib wordt verbrand. Hierbij komt warmte vrij, zij het 

beperkt omdat het vochtgehalte van RWZI- en AWZI-slib hoog is. Circa 50% van de energie-inhoud van 

het slib is zodoende beschikbaar als bio-energiebron, zie tabel. Het gaat om een potentieel van 172 TJ 

waarvan nu circa 75 TJ is benut. Beschikbaar voor groei in de komende jaren is daarmee circa 100 TJ. 

Tabel 4-5: Aanbod slib in ton droge stof bij RWZI’s in de provincie Utrecht, betreft 24 locaties 1 ton RWZI slib (droge stof) heeft een  

energie-inhoud van 12 GJ (Phylis) 

Waterschap Aanbod in ton DS Energie in TJ  Opmerking 

De Stichtse Rijnlanden 19.038 228  

Waternet  1.144 14  

Vallei & Veluwe 8.479 102  

Totaal, bruto 28.661 344  

Totaal, netto Circa 22.000 100 75 TJ is al benut 

 

Niet bekend is in welke mate vergistbaar AWZI-slib beschikbaar is in de provincie Utrecht. 
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4.7 Voedings- en genotsmiddelen industrie 

VGI-afval bestaat uit overwegend natte reststromen, over datum levensmiddelen en swill uit de horeca. Dit 

afval wordt deels, voor zover wetgeving dit toestaat na de BSE crisis, verwerkt tot veevoer. Ook wordt dit 

afval vergist. In totaal komt bij de VGI-industrie in de provincie Utrecht 1.303 kton organisch afval vrij. 

Daarnaast komt in de met de VGI vergelijkbare drankenindustrie 114 kton organisch afval vrij, in totaal 

1.407 kton per jaar. Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn wordt het grootste deel van dit afval al gebruikt, 

hetzij als grondstof voor veevoer, hetzij als substraat bij co-vergisters of in stand-alone vergisters. 

Verondersteld wordt dat 10% van deze hoeveelheid beschikbaar is voor extra bio-energie productie en dat 

dit in de vorm van vergisten gebeurt met een vergistingsrendement van 80% en een rendement voor de 

benutting van biogas met 80%. De gemiddelde energie inhoud van deze biomassastromen is 3,5 GJ/ton. 

Tabel 4-6: Aanbod VGI-reststromen en reststromen uit de drankenindustrie in de provincie Utrecht, 

Biomassasoort Aanbod in kton Energie in TJ  Opmerking 

VGI afval 1.303 4.560 3,5 GJ/ton 

Reststroom drankenindustrie 114 400  

Totaal, bruto 1.417 4.960  

Totaal, netto 142 278 10% benutting, 56% rendement 

4.8 Bio-energie potentieel 

Uit de aanbodanalyse volgt het bio-energie potentieel dat binnen de grenzen van de provincie Utrecht 

beschikbaar is voor de groei van bio-energie in de komende jaren. Tabel 4.7 geeft het totaaloverzicht. 

Tabel 4-7: Overzicht bio-energiepotentieel rekening houdend met biomassa aanbod voor groei in de provincie Utrecht en de meest 

waarschijnlijke vorm van bio-energie. Tussen haakjes geplaatste waarden tellen niet mee vanwege export biomassa. Aanbod in 

werkelijke tonnen (AR), RWZI slib aanbod in tonnen droge stof (DS) 

Biomassa groep 
Aanbod in 

kton/jaar 
Bio-energie in TJ Bio-energie vorm 

Houtachtige biomassa 20 174 Verbranden, warmte 

Huishoudelijk afval (356) (890) Export, energieproductie elders 

Groente-, fruit- en tuin afval 180 289 Vergisten, gasmotor WKK of W 

Dierlijke mest 2.869 1.607 Vergisten, gasmotor WKK of W 

Bermgras 82 355 Vergisten, gasmotor WKK of W 

RWZI slib 22 kton DS 100 Vergisten, gasmotor WKK of W 

VGI afval 142 278 Vergisten, gasmotor WKK of W 

Totaal 3.315 kton/jaar 2.803 Exclusief huishoudelijk afval 

Totaal, afgerond 3,3 miljoen ton 2,8 PJ  

 

Van het in kaart gebrachte potentieel is het overgrote deel van de beschikbare biomassa geschikt om te 

worden vergist om zo warmte, elektriciteit of groen gas te produceren. Een klein deel is houtachtige 

biomassa die relatief droog is en daarom kan worden verbrand om zo warmte te produceren. 

 

  



 
O p e n  

 

16-12-2020 BIO-ENERGIE UTRECHT BH2202IBRP003F01 33  

 

Conclusie, vijfde indruk: Wetende dat het beschikbare netto potentieel naar verwachting rond de 2,8 PJ 

ligt en dat ook na 2030 verdere groei van de inzet van hernieuwbare energiebronnen nodig is, waaronder 

bio-energie, wordt duidelijk dat de behoefte aan een toename van 3,8 PJ tot 2030 (zie 2.2.2) niet in 

overeenstemming is met het provinciale aanbod. Er is geen provinciale balans mogelijk tussen vraag een 

aanbod. Structurele import lijkt wel haast onvermijdelijk. Het gaat daarbij vooral om houtachtige biomassa, 

omvang 1,0 PJ (100 kton houtsnippers of 55 kton houtpellets). 
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5 Biomassa techniek combinaties 

De belangrijkste ontwikkelingen rondom de bio-energietechnieken die relevant zijn voor de provincie 

Utrecht in de nabije toekomst worden beschreven. 

 

Verbranding houtsnippers en houtpellets 

De biomassa techniek combinatie waarop dit moment de meeste aandacht naar uitgaat is de verbranding 

van houtsnippers gericht op grootschalige warmtevoorziening. Met in het verlengde hiervan het gebruik 

van houtpellets. De trend in de markt is om het rendement van de installaties te verhogen en de emissies 

te verlagen, dit bij steeds lagere vermogens. Vergaande rookgasreiniging is inmiddels mogelijk bij 

installaties vanaf circa 2 MW. Het thermisch rendement ligt soms al boven de 100% door het toepassen 

van rookgascondensatie al dan niet in combinatie met een warmtepomp. Deze techniek fungeert ook als 

een natte wassing van de rookgassen en helpt zo de emissies te verlagen. Door het toepassen van 

rookgasrecirculatie en een gecombineerde SNCR/SCR DeNOx worden de emissies van NOx vergaand 

verlaagd tot soms onder de 50 mg/m0
3 10waar voorheen 200 mg/m0

3 gangbaar was. Door de toepassing 

van doekenfilters is in vergelijking tot het elektrostatisch filter een grote vooruitgang geboekt in het 

afvangen van fijnstof. Waarden van 4 mg/m0
3 of lager zijn niet ongewoon. De trend is dat 

biomassaverbranding in stadsverwarming in toenemende mate gecombineerd gaat worden met andere 

hernieuwbare warmtebronnen zoals bijvoorbeeld geothermie, zonthermie of restwarmte. Biowarmte zorgt 

dan voor het matchen van vraag en aanbod, back-up en pieklast levering. Het aantal vollasturen van deze 

installaties zal dan ook naar verwachting in de toekomst afnemen. Bij houtsnippers wordt de biomassa 

‘geoogst’ in de regio, indicatie straal 150 km. Dit maakt dat de CO2-emissiereductie groter dan 90% kan 

zijn. Worden houtpellets gebruikt dan is 80% haalbaar. 

 

Monovergisten en co-vergisten 

Biomassa techniek combinaties op het gebied van vergisten zijn inmiddels stand der techniek. Waren 

eerst co-vergisters gangbaar waarbij mest samen met een co-substraat werd vergist, nu is ook de 

monovergister in opkomst waarbij alleen mest wordt vergist. Het opwerken van biogas tot groen gas is bij 

vergisten een gangbare techniek. De gasmotoren die biogas direct omzetten in warmte en elektriciteit 

worden beter zodat schadelijke emissies afnemen. Een rendement van 80% is mogelijk met een gasmotor 

WKK. Bij alleen warmte met een biogasketel is een rendement hoger dan 100% mogelijk. Waar het mis 

kan gaan bij de biogas-productie is bijvoorbeeld snelle variaties in de toevoer van biomassa. Waar 

vergisten normaal vrijwel geurloos is kunnen deze variaties juist tot overbelasting van geurfilters en 

daarmee geuroverlast leiden. Ook het beheer van ingaande en uitgaande stromen is een aandachtspunt 

zodat overtuigend kan worden aangetoond dat het digestaat na vergisting mag worden toegepast als 

meststof. 

 

Vergisten groente-, fruit- en tuinafval 

Bij de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval is de trend om dit in toenemende mate met vergisters te 

doen. Zo wordt compost en biogas geproduceerd. Bij composteringsinstallaties wordt overwogen warmte 

te winnen uit de compostering. Dit is nog geen algemeen gangbare techniek. De warmte is van een 

relatief lage temperatuur. 

 

Vergisten en verbranden van AWZI- en RWZI slib 

Bij RWZI’s en AWZI’s zet de trend door om de aerobe zuivering om te bouwen naar anaerobe zuivering. 

Zo gaat iedere organische waterzuiveringsinstallatie biogas produceren. Voor de kleinere installaties is 

deze techniek minder rendabel. Niet alle organische stof wordt omgezet in biogas. Het verwerkte slib 

wordt afgevoerd om verbrand te worden. Hierbij wordt de laatste energie teruggewonnen uit het slib. 

 
10 Notatie in mg/m0

3 wordt ook wel vermeldt als mg/Nm3. Betreft emissie bij zuurstofgehalte van 6 volume%, droog rookgas bij een 
temperatuur van 273 K (0°C) en een druk van 101,3 kPa. 
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Kleinschalige houtverbranding 

Voor de kleinschalige verbranding van hout en houtpellets is inmiddels het ECODESIGN model ingevoerd 

als typekeur. Dit zorgt voor lage emissies van fijnstof, NOx, CO en onverbrande koolwaterstoffen. De 

pelletkachel levert daarbij de beste prestaties met ongeveer een halvering van de meeste emissies ten 

opzichte van hout (snippers, blokken) gestookte systemen (Houtkachels ECODESIGN, NHK 2015). Met 

een rookgasfilter kunnen deze emissies nog verder worden teruggedrongen. Het seizoensrendement van 

pelletkachels ligt tussen de 75% en 85%. Houtpellets worden geïmporteerd. Ontwikkelingen zijn gaande 

waarbij in Nederland ENPlus gecertificeerde houtpellets worden geproduceerd met Nederlandse 

biomassa, dit vooral voor kleinschalige toepassing. 
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6 Randvoorwaarden bio-energie 

Het gaat over de randvoorwaarden die de provincie Utrecht en/of gemeenten in de provincie Utrecht in 

redelijkheid zinvol kunnen stellen aan bio-energie projecten die in ontwikkeling zijn en waarvan verwacht 

mag worden dat zij voor 2030 gerealiseerd gaan worden. Ook wordt ingegaan op randvoorwaarden die 

mogelijk aanvullend zijn te stellen bij bio-energie installatie die al in bedrijf zijn. Kenmerkend voor de 

randvoorwaarden is dat het om afspraken gaat met de eigenaar/exploitant van een bio-energie installatie 

die aanvullend zijn op wat wettelijk en op grond van verkregen subsidies al noodzakelijk is. Het betreft 

suggesties, of en hoe deze in de praktijk uitvoerbaar zijn vraagt om nadere uitwerking. 

 

Als provincie, maar ook als gemeente, wil je over sturingsmogelijkheden beschikken om bio-energie 

projecten gegeven de lokale situatie op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke manier te laten 

bouwen en bedrijven. De omgevingsvisie, de regionale energiestrategie en de transitievisie warmte zijn 

beleidsinstrumenten waarmee de overheid duidelijk kan maken waar, onder welke voorwaarden en met 

welke schaalgrootte bio-energie projecten mogelijk worden geacht. 

 

Naast het beleidsinstrument beschikken overheden over de volgende sturingsmogelijkheden: 

• Actief stimuleren van productie biomassa in combinatie met landschaps- of ecologische 

ontwikkeling. Het lokale aanbod van biomassa groeit; 

• Projectsubsidie waaraan randvoorwaarden kunnen worden verbonden, denk aan SDE; 

• Aanbesteding van concessies voor het verwerken van biogeen afval met extra voorwaarden; 

• Voorwaarden die onderdeel zijn van grondverkoop voor vestiging installatie; 

• Voorwaarden die onderdeel zijn van het vergunnings- of meldingstraject van projecten. 

6.1 Randvoorwaarden en hun context 

Randvoorwaarden, het gaat om een duurzamer project 

Met de randvoorwaarden wordt beoogd de duurzaamheid van bio-energie projecten te vergroten in de 

breedste zin van het woord. Om zo het maatschappelijk draagvlak voor bio-energie te vergroten, de 

negatieve gevolgen van bio-energie projecten te verkleinen en de positieve effecten van bio-energie 

projecten verder uit te bouwen. Dit tegen eventuele meerkosten die in verhouding staan tot de 

duurzaamheidsbaten. 

 

Waarom zijn aanvullende randvoorwaarden nodig? 

Er zijn vier redenen om tot aanvullende randvoorwaarden te komen: 

• Er gaan zaken minder goed met lopende projecten. Dit maakt dat naast directe juridische respons 

er ook behoefte is aan randvoorwaarden, leren van fouten en voorkomen van herhaling; 

• Er worden moties en Statenvragen ingediend die hierom vragen. Hierbij onderscheid maken in 

verzoeken die wettelijk of anderszins al ingevuld zijn, verzoeken die ‘geen hout snijden’ en 

verzoeken op basis waarvan aanvullende randvoorwaarden zijn te maken; 

• Er komen nieuwe wetenschappelijke inzichten en/of technische ontwikkelingen die maken dat 

bestaande wet- en regelgeving ‘achterhaald’ is, randvoorwaarden kunnen hier snel op anticiperen; 

• Er zijn NGO’s actief die negatief ageren tegen bio-energie waardoor het draagvlak voor bio-

energie afneemt, met aanvullende randvoorwaarden kan hierop worden geanticipeerd. 

 

Randvoorwaarden en reikwijdte 

Randvoorwaarden worden beschouwd op het gebied van bio-warmte, biogas/groen gas en bio-

elektriciteit. Randvoorwaarden op het gebied van bio-transportbrandstoffen blijven buiten beschouwing 

omdat dit enerzijds wordt bepaald door nationaal beleid en omdat anderzijds geen grootschalige bio-

transportbrandstof fabrieken zijn te verwachten in de provincie Utrecht. 
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Randvoorwaarden versus bio-energie ten principale ongewenst 

Een fundamenteel uitgangspunt om tot randvoorwaarden te komen is dat een principieel nee tegen bio-

energie onder welke voorwaarde dan ook niet passend is bij deze werkwijze. Het is aan de provincie om 

politiek/bestuurlijk duidelijk te maken dat dit een uitgangspunt is. 

 

Redenen die worden aangevoerd waarom bio-energie ten principale ongewenst is: 

• Bio-energie stoot CO2 uit en werkt daarmee averechts op klimaatbeleid; 

• Bio-energie stoot verzurende stoffen en stof uit, de luchtkwaliteit is al onaanvaardbaar slecht; 

• Bio-energie emissies zijn een gevaar voor de volksgezondheid; 

• Bio-energie maakt dat bossen en landbouwgrond verloren gaan; 

• Bio-energie leidt tot aantasting biodiversiteit en ecologische achteruitgang; 

• Bio-energie leidt tot een lock-in waardoor alternatieven geen kans krijgen; 

• Bio-energie en stadsverwarming ontmoedigt energiebesparing; 

• Bio-energie en mobiliteit ontmoedigt terugdringen diesel/benzine motoren; 

• Er zijn genoeg duurzame alternatieven, wij hebben bio-energie niet nodig. 

 

De randvoorwaarden kunnen deels anticiperen op bovenstaande redenen. Het willen ontkrachten van de 

redenen moet geen doel op zich zijn omdat dit niet kan lukken, het gaat immers om principieel ongewenst. 

De randvoorwaarden moeten in het verlengde liggen van de biomassa techniek combinaties waarvoor 

geldt dat deze belangrijk zijn voor de provincie Utrecht vanuit het perspectief van: 

• Er is biomassa aanbod dat niet anders ingezet kan worden dan voor energie; 

• Er is behoefte aan energievormen die op dit moment alleen mogelijk zijn met bio-energie; 

• Tegengaan van transport over lange afstand, biomassa verwerken daar waar het vrijkomt; 

• Bio-energie maakt onderdeel uit van energietransitie en biobased economy, de rol die bio-energie 

vandaag heeft zal zeker anders zijn over 10 jaar. 

 

Randvoorwaarden, anticiperen op trends in de samenleving 

De randvoorwaarden sluiten aan bij een aantal trends die zich voordoen in de samenleving: 

• Streven naar het duurzaam sluiten van kringlopen, biobased economy en circulaire economie; 

• Streven naar combineren duurzame energie met andere beleidsvelden zoals bijvoorbeeld 

bevorderen biodiversiteit, een gezonde samenleving, werkgelegenheid, duurzame mobiliteit, 

optimaal gebruiken van beschikbare ruimte en uitbreiding van bosareaal; 

• Streven naar het zo kosteneffectief mogelijk bereiken van klimaatdoelen gericht op het reduceren 

van emissie broeikasgassen die structureel bijdragen aan het broeikasgaseffect; 

• Streven naar het tegengaan van overlast in een Nederlandse samenleving wetende dat de 

kwaliteitseisen die worden gesteld aan de leefomgeving strenger worden en wetende dat de 

intensiteit van het gebruiken van de leefomgeving toeneemt. Denk hierbij b.v. aan geluid en geur; 

• Individualisering van de samenleving waar het individu vrij is om zelf keuzes te maken. In de 

context met bio-energie gaat het om keuzes rond energietransitie in het bijzonder rond verwarmen 

van woningen en mobiliteit; 

• Toenemende invloed van NGO’s op besluitvorming rond bouw van duurzame energie installaties. 

Waarbij vaak wel duidelijk is wat men niet wil, maar het onvoldoende duidelijk is wat het 

vergelijkbare alternatief zou moeten zijn; 

• Polarisatie in belangen rond energietransitie nu meer dan ooit duidelijk is dat er ‘meters gemaakt’ 

moet worden en dat de tijd van duurzame energie op kleine schaal voorbij is. Overheden moeten 

hierbij ingrijpende keuzen maken op grond van vaak gepolariseerde beelden tussen voor- en 

tegenstanders; 

• Toenemende zorgen over de kosten van duurzame energie, vooral voor groepen in de 

samenleving die kostenstijging moeilijk of nauwelijks kunnen dragen (energie armoede); 
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• Wens tot participatie in duurzame energie projecten. Dit kan zijn financieel en/of in de vorm van 

inspraak bij projectontwikkeling. Ook in de vorm van afname duurzame energie onder gunstige 

voorwaarden; 

• Wens tot ruimhartige compensatie van planschade die verder gaat dan wat wettelijk verplicht is. 

Hierbij is te denken aan individuele compensatie en fondsvorming / winstdeling die ten goede 

komt aan de gemeenschap nabij het project. 

Tabel 6-1: Aangrijpingsmomenten randvoorwaarden bij grootschalige bio-energie projecten 

Aard project Ontwerp en bouw Exploitatie 

Nieuw project 
Parallel aan vergunnings- of 

beschikkingstraject 

Aansluitend op wettelijke 

rapportage verplichting 

Bestaand project 
Bij renovatie, uitbreiding of 

aanpassing van installatie 

Aansluitend op wettelijke 

rapportage verplichting 

 

Randvoorwaarden en juridische status 

Per definitie hebben randvoorwaarden geen wettelijke status, het zijn immers aanvullingen op dat wat bij 

wet geëist wordt van bio-energie installaties en is vastgelegd in de vergunning of de beschikking. 

Randvoorwaarden krijgen pas een wettelijke status wanneer zij onderdeel uitmaken van een 

(aanvullende) overeenkomst die gesloten is tussen de projectontwikkelaar / exploitant en de betrokken 

overheid. Voorstel is om onder betrokken overheid in dit kader te verstaan het bevoegd gezag dat de 

omgevingsvergunning of de beschikking op melding afgeeft. Dit zal vaak de gemeente zijn. Bij grote 

projecten is dit de provincie. 

 

Kenmerken van de randvoorwaarden overeenkomst zijn onder andere: 

• Beschrijving van de randvoorwaarden, specifiek gekoppeld aan betreffende project; 

• Randvoorwaarden sluiten waar mogelijk aan op al bekende richtlijnen of normen; 

• Randvoorwaarden sluiten primair aan op Nederlands kader, secundair op Europees kader; 

• Ondertekening door betrokken partijen, er is dus wederzijdse instemming; 

• Afspraken over de wederzijdse verplichtingen, dus ook beschrijving inspanning overheid; 

• Afspraken over de verrekening van eventuele meerkosten; 

• Afspraken over de monitoring van de randvoorwaarden; 

• Afspraken over de consequenties van het niet voldoen aan randvoorwaarden; 

• Afspraken over wijze van rapportage, transparantie en communicatie (inclusief derden); 

• Afspraken over arbitrage en onafhankelijke toetsing uitvoering randvoorwaarden; 

• Afspraken over reikwijdte, ook in tijd, en mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing overeenkomst; 

• Randvoorwaarden en overeenkomst sluiten aan bij Nederlands recht. 

 

Wanneer de provincie Utrecht bepaalde randvoorwaarden wenselijk acht en zij geen enkele juridisch 

relatie met het initiatief /project heeft maar de gemeente wel, dan ligt het voor de hand dat over deze 

randvoorwaarden een bestuurlijke overeenkomst wordt gesloten. Dit is bij voorkeur een algemene 

bestuurlijke overeenkomst die los staat van een specifiek project of initiatief. De overeenkomst kan 

bijvoorbeeld tweejaarlijks worden geëvalueerd en worden bijgesteld naar de laatste inzichten. 

 

Strikt genomen kan iedereen (bijvoorbeeld NGO’s) een overeenkomst sluiten met een project over 

randvoorwaarden. Meestal wordt daarbij maatschappelijke druk gebruikt om een overeenkomst af te 

dwingen. De druk bestaat uit het juridisch vertragen van het project, politieke druk bij bevoegd gezag en 

eenzijdige berichtgeving waardoor project verliesgevend wordt, de ondernemingszin negatief wordt en het 

project uiteindelijk afgeblazen wordt. De overheid (provincie Utrecht) zou zich duidelijk moeten uitspreken 

over deze handelspraktijk.  
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Insteek daarbij is dat de overheid hierop anticipeert door: 

• In te zetten op een integrale randvoorwaarden overeenkomst die ook de noden van derden dekt; 

• Interactie met onder andere NGO’s over nog ontbrekende randvoorwaarden. 

 

Randvoorwaarden en de markt, redelijkheid, billijkheid, noodzakelijkheid en effectiviteit 

Onder markt wordt in het geval van bio-energie verstaan de gehele keten van biomassa bron tot en met 

de bio-energie toepassing. De ervaring leert dat het overgrote deel van de marktpartijen niet onwelwillend 

is om aanvullende randvoorwaarden toe te passen. Toetsingskader is daarbij: 

• Het moet organisatorisch en/of technisch uitvoerbaar zijn; 

• Het moet niet leiden tot een verliesgevende business case; 

• Het moet bij voorkeur bewezen zijn in de praktijk, niet leiden tot onaanvaardbare risico’s; 

• Het moet er toe doen, groot effect tegen relatief kleine inspanning; 

• Het moet als redelijk ervaren worden, niet een verkapte aanpak om project klem te zetten. 

 

Aarzeling bij marktpartijen is er ook vanwege de volgende redenen: 

• Precedentwerking … het nieuwe normaal, markt collega’s gaan mij dit kwalijk nemen; 

• Gezichtsverlies, toegeven dat het van meet af aan al beter had gekund; 

• Cultuur, de overheid (of derden) moeten zich niet bemoeien met ons project; 

• Gebrek aan empathie, niet gewend zijn om zich te verplaatsen in belangen van derden; 

• Onzekerheid, inclusief garanties van leveranciers, gaat het wel werken? 

• Extra gedoe dat geld en tijd kost; 

• Je geeft ze een vinger en straks willen ze je hele hand, het is nooit genoeg. 

 

Dit maakt dat het inzetten van randvoorwaarden een maatwerkproces is. Ieder project is weer anders. 

Ook het besef dat het proces op voet van gelijkwaardigheid met elkaar plaatsvindt waarbij er geluisterd 

wordt naar de aarzelingen van de projectontwikkelaar en er vanuit de overheid waar mogelijk hulp 

geboden wordt om deze aarzelingen te overkomen. Een randvoorwaarden overeenkomst is alleen 

mogelijk wanneer er wederzijds vertrouwen is over intenties en doorlooptijd. Dit proces kan alleen goed 

verlopen als de personen die aan tafel zitten inhoudelijk weten waar ze het over hebben en dit 

onafhankelijk kunnen doen van de (politieke) waan van de dag. 

 

Randvoorwaarden en financiering 

Wie betaalt bepaalt … Randvoorwaarden laten zich makkelijker accepteren door de projectontwikkelaar 

wanneer sprake is van een financiële afhankelijkheid. Het middel van de overheid op dit punt is de 

SDE++. Daarnaast kunnen er fiscale instrumenten of subsidies van toepassing zijn waaraan 

randvoorwaarden te koppelen zijn. Ook kan de overheid financier zijn in de vorm van een deelneming 

(equity), lening (debt) of garantstelling. De randvoorwaarden zijn dan onderdeel van de financiële 

overeenkomst. Provinciale energiefondsen zijn bijvoorbeeld een krachtig middel om aanvullende 

randvoorwaarden te stellen aan projecten, hetgeen ook gebeurt. 

 

Een indirecte manier voor overheden is het maken van afspraken over randvoorwaarden met financiële 

instellingen (banken, investeringsmaatschappijen). De trend is dat financiers steeds kritischer zijn bij het 

financieren van duurzame energieprojecten. Ook zij moeten zich in toenemende mate maatschappelijk 

kunnen verantwoorden. Een duurzaamheidstoets maakt inmiddels standaard onderdeel uit bij de due 

diligence van Nederlandse duurzame energie projecten. Conclusie: financiers zijn de partners voor 

overheden om tot de implementatie van aanvullende randvoorwaarden bio-energie te komen. In dit 

opzicht hebben financiers er ook belang bij om een duidelijk beeld te krijgen van wat overheden wel/niet 

willen met duurzame energie en in het bijzonder bio-energie. Een bestuurlijk ‘wilde westen’ is niet 

bevorderlijk voor de groei van de markt en de bereidheid van financiers om te investeren in duurzame 

energie. 
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Randvoorwaarden en biomassa techniek combinaties, uitsluiting 

Randvoorwaarden gelden bij voorkeur op het niveau van de biomassa techniek combinatie, dit vanuit het 

oogpunt van effectiviteit. Juist bij bio-energie is dit van belang omdat er een groot scala van 

verschijningsvormen en schaalgrootten is. Daar waar mogelijk worden in aanvulling hierop algemene 

randvoorwaarden geformuleerd. 

 

Een fundamentele vraag is of randvoorwaarden dusdanig mogen zijn dat de toepassing van bepaalde 

biomassa techniek combinaties in de provincie Utrecht wordt uitgesloten. Juridisch wordt dit niet mogelijk 

geacht. Wel kan het predicaat ‘niet wenselijk’ worden toegekend met de daarbij behorende motivatie en 

de daarvan af te leiden eisen. Impliciet moet dit de projectontwikkelaar de mogelijkheid bieden om het 

predicaat ‘wel wenselijk’ te verkrijgen als het project wel aan de eisen voldoet. 

 

Opgepast moet worden met het stellen van oneigenlijke randvoorwaarden die zo ‘streng’ zijn dat het 

ontwikkelen van bio-energieprojecten daarmee onmogelijk wordt gemaakt. Indien een strenge 

randvoorwaarde onontkoombaar is dat is het belangrijk om uit te leggen waarom deze voorwaarde zo 

streng moet zijn. 

 

Randvoorwaarden grootschalig versus kleinschalig 

Bij grootschalige projecten die vergund en/of gemeld moeten worden is het stellen van randvoorwaarden 

‘makkelijker’. Bij kleinschalige projecten kan dit alleen indirect in de vorm van onder andere een typekeur, 

regulering brandstofmarkt en opleiding van de ‘stoker’. Toch kunnen randvoorwaarden voor kleinschalige 

projecten van groot belang zijn, zeker wanneer deze op grote schaal worden toegepast. Zo was het tot 

vorig jaar via de ISDE mogelijk om te sturen op het verkopen van alleen de modernste en schoonste 

houtpelletkachels en Cv-ketels door te werken met een apparatenlijst. 

 

Randvoorwaarden projectontwikkeling versus exploitatie 

In de fase van projectontwikkeling kunnen randvoorwaarden worden gesteld die invloed hebben op het 

ontwerp van de installatie. Deze randvoorwaarden hebben effect over de gehele levensduur van de 

installatie. Daarnaast is het denkbaar dat randvoorwaarden worden gesteld die betrekking hebben op de 

bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering maakt en breekt de duurzaamheid van het project. Een installatie kan 

technisch nog zo goed zijn, als de bedrijfsvoerder hier niet op de juiste manier mee omgaat dan komt hier 

niets van terecht. In vergelijking tot andere duurzame energie opties heeft juist bio-energie hier meer last 

van omdat de energiebron (= biomassa) een heterogeen karakter heeft en grote invloed heeft op de 

kosten/baten van het project. Ook omdat de reststromen (as, digestaat) een belangrijke kosten/baten 

factor zijn die kunnen leiden tot malafide gedrag. Tot slot is het bedrijven van een bio-energie installatie 

meer een vak (of zelfs ambacht in het geval van vergisten) dan bijvoorbeeld het bedrijven van een 

windturbine of een zonnestroom installatie. 

 

De cultuur van het bedrijf, de opleiding van de mensen, de ervaring, het verantwoordelijkheidsbesef en de 

HSE (health, safety, environment) instelling kan leiden tot een verschil van dag en nacht bij projecten 

binnen eenzelfde BTC. In een prille markt wat duurzame energie is en in het bijzonder bio-energie kan het 

marktvertrouwen door een ‘rotte appel’ snel verdwijnen waardoor de ‘goeden’ lijden onder de ‘slechten’. 

Bij de financiering van projecten worden over het algemeen goed gelet op de reputatie van de 

ondernemers. Geleerd is van fouten uit het verleden waardoor projecten failliet zijn gegaan of vroegtijdig 

gesloten zijn. Neemt niet weg dat, hoe goed de aanvullende randvoorwaarden ook zijn, het niet uit te 

sluiten is dat calamiteiten en/of schandalen voorkomen in de markt die nog volop in ontwikkeling is. Dit 

risico zal nog zeker tot 2030 aanwezig zijn. 
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Randvoorwaarden en locatie 

Strikt genomen is vanuit de huidige wet- en regelgeving rondom ruimtelijke ordening en 

bestemmingsplannen duidelijk waar wel/niet projecten ontwikkeld kunnen worden. De nu noodzakelijke 

interpretatie van de stikstofproblematiek heeft daarnaast grote gevolgen of een project wel/niet mogelijk is 

op een voorgenomen locatie. Zo worden onze Natura 2000 gebieden beschermd. Denkbaar is dat om 

andere redenen het vestigen van bio-energieprojecten op bepaalde locaties niet gewenst is en op andere 

locaties wel. Zo kan bijvoorbeeld lokaal sprake zijn van onaanvaardbare hoge stofconcentratie in de 

buitenlucht wat maakt dat een bio-energie installatie daar niet mogelijk is, hoe goed de ontstoffing ook is. 

 

Randvoorwaarden en wetenschappelijke onderbouwing 

Randvoorwaarden moeten een wetenschappelijke onderbouwing hebben en niet het gevolg zijn van louter 

maatschappelijke onrust alleen. Wetenschappelijke onderbouwing is niet statisch, maar onderdeel van 

voortschrijdende inzicht. Het als algemeen erkend wetenschappelijk inzicht is leidend bij het opstellen van 

randvoorwaarden. Onontkoombaar is dat hierbij in laatste instantie een politieke afweging wordt gemaakt 

waarbij verschillende belangen worden gewogen. Zaak is daarbij de wetenschappelijke onderbouwing te 

scheiden van de politiek/bestuurlijke afweging en dit niet door elkaar heen te laten lopen. 

 

Randvoorwaarden en de drie overheidslagen 

Uiteindelijk zal de provincie Utrecht als opdrachtgever moeten vaststellen welke randvoorwaarden zijn 

typisch ‘Utrechts’ acht en/of zo urgent dat een provinciale aanpak wenselijk is. Via IPO kunnen 

randvoorwaarden geagendeerd worden die uiteindelijk beter landelijk geregeld kunnen worden. Het beste 

is dat deze onderdeel worden van wet- en regelgeving en/of gekoppeld worden aan de SDE++ regeling. 

Immers elk grootschalig bio-energie project is alleen financieel rendabel wanneer SDE++ verkregen 

wordt, dit zal in 2030 naar verwachting nog steeds het geval zijn. 

 

In relatie tot gemeenten en RES-regio’s kunnen randvoorwaarden in de vorm van richtlijnen onderdeel 

gaan worden van de definitieve RES en/of omgevingsvisies en de daaruit volgende implementatie-

plannen. In de uitvoering, daar waar gemeenten bevoegd gezag zijn, wordt het onderdeel van een 

randvoorwaarden overeenkomst met de initiatiefnemer. 

6.2 Randvoorwaarden 

De behandelde randvoorwaarden betreft een verzameling uit verschillende bronnen, een eigen indicatie 

en geopperde ideeën door de stuurgroep. De randvoorwaarden die genoemd zijn en hun wijze van 

invulling hebben overlap met de onderwerpen van het due diligence onderzoek dat in opdracht van 

financiers plaatsvindt om te kunnen vaststellen of financiering verantwoord is. 

 

Besef dat randvoorwaarden stellen één ding is maar dat het pragmatisch toezicht kunnen houden op de 

naleving van de randvoorwaarden net zo belangrijk is om een geloofwaardige overheid te kunnen zijn. 

 

Als provincie, regio en gemeenten zal je voor jezelf en in afstemming met elkaar moeten vaststellen welke 

randvoorwaarden je ziet als een ‘must’ en welke als een ‘want’. Ook wat je kunt doen als aan een ‘must’ 

(= knock-out criterium) niet wordt voldaan. Los van de uitspraak ‘ongewenst project’, beschik je dan over 

juridisch middelen of anderszins om de realisatie van het project tegen te houden. 

 

Bij het toepassen van de randvoorwaarden wordt vaak onderscheid gemaakt tussen ‘grote’ en ‘kleine’ 

projecten. Hierbij veronderstellen wij de een grootschalig project een project is dat in aanmerking kan 

komen voor SDE++. De schaalgroottegrens verschilt daarbij per biomassa techniek combinatie. 
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De getallen die genoemd zijn bij de randvoorwaarden zijn indicaties die volgen uit recent uitgevoerde 

projecten (due diligence en vergunningen). Nadere verificatie over de algemene haalbaarheid van deze 

getallen en waar nodig nadere uitsplitsing per biomassa techniek combinatie is wenselijk. 

6.2.1 Klimaat en CO2      Must 

Duurzame energie en daarmee bio-energie is ingegeven door het niet meer willen gebruiken van eindige 

fossiele energiebronnen en de daaraan verbonden fossiele emissie van CO2. 

 

Elke vorm van bio-energie leidt uiteindelijk tot verbranding. Bij deze verbranding komt CO2 vrij. Deze CO2 

wordt kortcyclische CO2 (cyclus tot circa 5 jaar bij knip en snoeihout) genoemd en draagt niet bij tot een 

structurele toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer en daarmee het broeikasgaseffect. Dit in 

tegenstelling tot de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, aardolie en 

aardgas. Dit wordt langcyclische CO2 (cyclus van miljoenen jaren). 

 

De kortcyclische CO2-emissie is klimaatneutraal wanneer de oogst van biomassa wordt gevolgd door 

nieuwe aanplant die CO2 opneemt uit de atmosfeer. Herbeplanting is een eis die hoort bij duurzame 

biomassa, zie 2.4. Herbeplanting ligt ook voor de hand omdat dit onderdeel is van het verdienmodel van 

de landbouwer, bosbouwer. Herbeplanting staat wel onder druk door onder andere groei van steden, 

industrie, infrastructuur en veranderd inzicht rond natuurbeheer.  

 

Volgens RED (EU Renewable Energy Directive) moet een bio-energie project, beschouwt over de gehele 

keten en over zijn levensduur, leiden tot een netto CO2-reductie van minimaal 70% en met ingang van 1 

januari 2026 80%. BioGrace 2 is de geaccepteerde methodiek om de CO2-emissiereductie te berekenen. 

 

Randvoorwaarde: Toon aan dat de netto reductie van fossiele CO2-emissie conform BioGrace 2 model 

minimaal 80% bedraagt, dit ten opzichte van het gangbare alternatief gedurende de projectlooptijd. 

 

Deze randvoorwaarde kan voor grote projecten per project worden getoetst. Voor kleine projecten is een 

algemene toetsing per biomassa techniek combinatie de manier. 

 

Wanneer niet voldaan kan worden aan de 80% grens dan is sprake van een onwenselijk project en met 

ingang van 1 januari 2026 zelfs een verboden project. 

 

De 80% grens is een regelknop op het voorkomen van ‘import’ projecten. Wanneer deze grens op 

bijvoorbeeld 90% wordt gesteld dan is de kans van intercontinentale import kleiner. 

 

De 80% grens is ook een indicatie van het energierendement. Zo lukt het bij warmteprojecten 

(stadsverwarming) goed om de 80% grens te halen maar is dit bij louter elektriciteit projecten moeilijker 

omdat de rendementen voor de productie van elektriciteit bij de alternatieven (kolen, aardgas) significant 

hoger zijn. Bij een open haard zal het zeker niet lukken om de 80% grens te halen, dit in vergelijking tot 

stadsverwarming of een gasgestookte cv-ketel. 

 

Uiteindelijk wordt 80% vanzelf 100% omdat elke vorm van energiegebruik in de keten uiteindelijk gebruik 

zal maken van een duurzame bron. Tot 2030 zal dit effect nog beperkt zijn. 
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6.2.2 Luchtemissies      Must 

De belangrijkste luchtemissie die een rol spelen bij bio-energie en waarvoor wettelijke emissie 

grenswaarden gelden zijn NOx, SO2, fijnstof en NH3 bij toepassen van actieve DeNOx
11. Is sprake van 

vervuilde biomassa of afval dan worden ook aan andere emissie-componenten eisen gesteld. De 

verwachting is dat biomassaprojecten met vervuilde biomassa of afval niet ontwikkeld gaan worden tot 

2030 in de provincie Utrecht. 

 

Mede onder druk van de Natura 2000 stikstofproblematiek verandert de situatie snel rond NOx-emissie. 

Was tot voor kort SNCR gangbaar. Nu komt ook de combinatie van SNCR en SCR voor. Hiermee worden 

NOx-emissies mogelijk van 50 mg/m0
3 en lager. Een biowarmte installatie stoot dan minder NOx per 

eenheid energie uit als een gasgestookte installatie zonder DeNOx. Mede door de combinatie met 

rookgasrecirculatie en het toepassen van lage temperatuur rookgascondensors wordt deze lage emissie 

mogelijk en blijft tegelijkertijd de emissie van NH3 laag. 

 

De emissie van fijnstof is de laatste jaren drastisch verlaagd. Was eerste het elektrostatisch filter 

gangbaar met een reinigingsrendement van tussen de 70% en 90%. Nu worden doekenfilters toegepast 

met een reinigingsrendement van 99%. Zowel PM10 als PM2,5 kunnen goed met het doekenfilter worden 

verwijderd (Deeltjesgrootteverdeling fijnstof industriële bronnen tabel 2, TNO, 2006-A-R0290/B). Wordt 

een nageschakelde rookgascondensor toegepast dat werkt dit niet alleen verhogend op het 

energierendement maar fungeert het ook als een natte wasser waarmee stofdeeltjes worden verwijderd. 

 

Randvoorwaarden grootschalig: Zorg voor een emissie van NOx die lager is per eenheid geproduceerde 

energie dan het vergelijkbare alternatief, indicatie 50 mg/m0
3 of lager onder normale 

bedrijfsomstandigheden. Zorg voor een emissie van fijnstof die onder normale bedrijfsomstandigheden op 

4 mg/m0
3 12 of lager ligt. Zorg voor een emissie van SO2 die onder normale bedrijfsomstandigheden op 50 

mg/m0
3 of lager ligt . Zorg bij toepassing actieve DeNOx voor een NH3 slip emissie die onder normale 

bedrijfsomstandigheden op 5 mg/m0
3 of lager ligt. 

 

Wat onder vergelijkbaar alternatief wordt verstaan moet per project worden vastgesteld. 

 

De randvoorwaarden zijn toepasbaar op grootschalige technieken gericht op de verbranding van 

gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen. Kleinschalige technieken kunnen beperkt nageschakelde 

rookgasreiniging toepassen. De enige manier om hier tot lage emissies te komen is het toepassen van 

hoogwaardige brandstoffen (biogas, groen gas, houtpellets) en primaire maatregelen die ervoor zorgen 

dat de verbranding zo gelijkmatig mogelijk verloopt. Een optie is het toepassen van een stoffilter om de 

emissies van fijnstof te verlagen bij de verbranding van houtpellets of houtblokken. Deze techniek is nog 

niet algemeen gangbaar. 

 

Randvoorwaarde kleinschalig: Alleen systemen met typekeur zijn toegestaan. Daarbij wordt vanwege de 

lage emissies en het hoge rendement sterk de voorkeur gegeven aan pelletkachels en pellet cv-ketels. 

Het heeft de voorkeur aanvullend een rookgasfilter toe te passen. 

 

Hoe om te gaan met kleinschalige technieken is een ware puzzel. Het kan echter niet zo zijn dat alle 

aandacht uitgaat naar de grootschalige technieken terwijl de kleinschalige technieken (open haarden, 

barbecues, eerste generatie houtkachels en hout cv-ketels) ongemoeid blijven. Denk daarbij analoog aan 

scooter aanpak Amsterdam of milieuzonering voertuigen binnensteden. Aanpak is vooral van belang in 

 
11 DeNOx is de algemene term voor de verwijdering van NOx uit rookgassen, de technieken die daarbij worden toegepast zijn SCR of 
SNCR of een combinatie van beiden. 
12 Bij de emissie van fijnstof wordt geen onderscheid gemaakt in PM10 en PM2,5. Doekenfilters hebben de eigenschap dat zowel PM10 
als PM2,5 met een vergelijkbaar rendement worden verwijderd. 
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dicht bebouwd gebied waar de luchtkwaliteit al slecht is en het risico op overlast groot is. Te overwegen is 

om bij nieuwbouw notarieel vast te leggen dat rookgaskanalen niet mogen worden aangelegd. 

 

Te overwegen is om reden van stofemissies te sturen op inzet / uitfaseren kleinschalige technieken 

verbranding hout. Functioneren houtkachels slecht dan is, naast hoge fijnstof emissies, de emissie van 

CO en CxHy ook hoog. Slecht functioneren komt door slechte brandstof (nat hout), slechte luchtvoering 

(gesmoord stoken), mee verbranden van afval, oude installaties, slechte stokers en/of slechte conditie van 

het rookgaskanaal. Via verzekering wordt nu gestuurd op conditie rookgaskanaal (brandgevaar). Te 

overwegen is om via de woonhuisverzekering (gevaar volksgezondheid) ook te sturen op toepassen 

kleinschalige verbranding in woningen. 

6.2.3 Zeer zorgwekkende stoffen    Must 

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die ook in kleine concentraties een gevaar kunnen zijn voor 

de volksgezondheid. Te denken is aan kwik, dioxinen en andere zware metalen, maar ook ammoniak en 

koolmonoxide (CO). Het risico van ZZS is voor elke biomassa techniek combinatie anders. Vaak is het 

risico zo gering door de aard van de brandstof en het proces dat geen sprake is van een additioneel 

gevaar voor de volksgezondheid. Juist door NGO’s wordt gesteld dat bio-energie een bron van ZZS- 

emissie is. Verschillende technieken, biomassa soorten, heden en verleden worden daarbij gemengd om 

zo dit beeld te doen ontstaan. 

 

Per biomassa techniek combinatie kan vastgesteld worden welke ZZS in de randvoorwaarden 

meegenomen moeten worden. Cruciaal voor het beheersen van ZZS-emissies is het verwerken van 

biomassa zoals vergund. Wanneer bijvoorbeeld vervuilde biomassa (B-hout, C-hout) in een installatie 

wordt verwerkt die daar niet voor ontworpen is dan kan het mis gaan. 

 

Tegenwoordig is het wettelijk verplicht om bij een vergunningaanvraag een ZZS-analyse uit te voeren. Dit 

gebeurt nog niet altijd. Dit is een aandachtspunt voor het bevoegd gezag. 

 

Randvoorwaarde: Geef aan welke ZZS-emissies optreden in het project en toon aan dat deze emissies 

niet leiden tot een additioneel gevaar voor de volksgezondheid. Wanneer dit wel het geval is, geef aan 

welke aanvullende maatregelen worden genomen om dit gevaar te voorkomen. 

 

Om te kunnen vaststellen of aan de randvoorwaarden wordt voldaan zal of eenmalige uitgebreide 

analyse/meting per biomassa techniek combinatie moeten plaatsvinden of wanneer dit als onvoldoende 

wordt beschouwd met enige regelmaat een meting per project moeten plaatsvinden. 

 

Wanneer niet aangetoond kan worden wat de ZZS-emissie is of wanneer duidelijk is dat deze emissie 

hoger is dan de toegestane normen dan is sprake van een onwenselijk (zelfs verboden) project. 

6.2.4 Duurzame biomassa     Must 

Biomassa moet duurzaam zijn. Het gaat hierbij vooral om de aanvoerketen. De inzet van biomassa als 

brandstof mag geen nadelige gevolgen hebben op de plek van herkomst van de biomassa en in de directe 

omgeving. Certificeringssystemen zijn opgezet (NL, EU) om de duurzaamheid van biomassa te borgen. 

Als achilleshiel wordt gezien de controle op naleving, zeker wanneer de biomassa uit het buitenland komt. 

Wanneer de biomassa uit Nederland of aangrenzende landen komt dan is de biomassa duurzaam 

wanneer afkomstig uit duurzaam landschapsbeheer of bosbeheer. Bij bos gaat het om PEFC of FSC bos. 

Neemt niet weg dat het belangrijk blijft dat bij grootschalige projecten wordt aangetoond dat het om 

duurzame biomassa gaat. Bij kleinschalige projecten kan dit door certificering van de leverancier van 

biomassa (houtpellets) volgens Better Biomass. 
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Import over grote afstand 

Hoe groter de afstand tussen de biomassabron en de bio-energie toepassing hoe minder duurzaam. Dit 

uit zich vooral in de CO2 prestatie. Immers in de gehele aanvoerketen wordt, en rond 2030 zeker ook nog, 

fossiele energie ingezet met de bijbehorende fossiele CO2-emissies. Het risico dat de 80%-eis niet wordt 

gehaald neemt dan toe. 

 

Grote afstand staat vaak, zo is de algemene opinie, ook synoniem voor minder duurzaam in termen van 

bosbeheer en verdringen van natuur en landbouw. De Better Biomass systematiek (NTA 8080) is juist 

ontwikkeld om te kunnen vaststellen of dit het geval is. 

 

Strikt genomen is de import van Better Biomass gecertificeerde biomassa net zo verantwoord als het 

gebruik van lokaal beschikbare biomassa. Dit neemt niet weg dat het de voorkeur heeft om lokale 

biomassa te gebruiken. Juist bij kleinschalige projecten ligt dit voor de hand. Grootschalige projecten 

kunnen beter importeren omdat zij beter in staat zijn de toevoerketen te controleren, zo niet de lokale 

biomassa markt ‘verstoren / leegzuigen’ en vanuit de wetenschap dat de energiebehoefte in het 

dichtbevolkte Nederland met relatief veel industrie zo groot is dat enige mate van import onontkoombaar 

is. 

 

Randvoorwaarde: De biomassa die wordt ingezet als brandstof komt bij voorkeur uit de eigen regio of bij 

grootschalige projecten uit Nederland of Europa. Daarbij wordt voldaan aan de Better Biomass eisen. 

Voor het overgrote deel wordt gebruik gemaakt van vaste biomassa leveranciers die hebben bewezen 

duurzame biomassa op een betrouwbare en verantwoorde manier langjarig te kunnen leveren. 

 

Randvoorwaarde specifiek houtpellets kleinschalig; B2C en B2B kanalen die in de provincie Utrecht 

leveren zorgen ervoor dat zij beschikken over een Better Biomass certificaat en dat de pellets van ENplus 

kwaliteit zijn om zo een kwalitatief hoogwaardige verbranding mogelijk te maken. 

6.2.5 Biobased economy, afzet reststromen  Want 

De essentie van de biobased economy en het sluiten van kringlopen is dat de biomassa die als brandstof 

wordt gebruikt geen andere meer hoogwaardige toepassing heeft en dat de reststromen (vast, vloeibaar, 

gasvormig) zoveel mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk moeten worden ingezet. Vaak is dit ook in het 

belang van de ondernemer omdat: 

• Biomassa dat een andere meer hoogwaardige toepassing heeft duurder is in €/ton; 

• Valorisatie van reststromen de inkomsten verhoogt. 

 

Enkele trends zijn: 

• Bij verbranding terugwinnen van CO2; 

• Toepassingsmogelijkheden zoeken voor as als kunstmestvervanging; 

• Opwaarderen van digestaat om te kunnen dienen als kunstmestvervanger. 

 

Soms is een hoogwaardiger toepassing mogelijk maar staat de vraag niet in verhouding tot het aanbod 

van biomassa. In dat geval is het verdedigbaar dat de biomassa toch als brandstof wordt ingezet. Denk 

bijvoorbeeld aan de afzet van houtsnippers naar de spaanplaat en papierindustrie. 

 

Om kringlopen goed te kunnen sluiten (digestaat) zijn er in Nederland de nodige wettelijke 

belemmeringen. Dit leidt tot export, wat naast een verlies aan grondstof ook een risico is op het 

vermengen van (vervuilde) stofstromen met alle gevolgen van dien. 
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Achterlaten in landschap versus benutten als brandstof 

Voor de inzet van biomassa als brandstof is het achterlaten van biomassa in het landschap of bos altijd 

een alternatief. Tot op zekere hoogte is dit een noodzaak omdat zo de mineralenbalans en het organische 

stof gehalte in stand blijft. Het is in het belang van de bosbouwer en terreinbeheerder om dit zo te doen 

want het alternatief is kostbaarder (aanvoer kunstmest en bodemverbeteraar) of leidt tot degradatie van 

grond en daarmee achteruitgang van biomassa groei. Ook is achtergelaten biomassa een bron van 

dierlijke en plantaardige biodiversiteit. Vanaf een zekere mate is dit weinig zinvol, de biomassa verrot met 

alle emissies van dien (CO2, methaan en mogelijk ook lachgasemissie) zonder dat dit leidt tot een 

meerwaarde voor bodem en biodiversiteit. Kortom, het gaat om een balans tussen oogsten en 

achterlaten. 

 

Laten groeien biomassa versus oogsten biomassa 

Waar het in de akkerbouw gewoon is om ieder jaar te oogsten is het in de bosbouw de vraag of überhaupt 

wel geoogst mag worden. Immers een groeiende boom legt CO2 vast en een oude boom heeft een andere 

(ecologische) waarde dan een jonge boom. Uiteindelijk gaat elke boom dood en komt de vastgelegde CO2 

(en andere elementen) weer vrij in het milieu. Een niet beheerd bos zal minder CO2 opslaan en minder 

hout leveren dat bruikbaar is in de biobased economy. Het is aan de boseigenaar en in bredere zin aan de 

samenleving hoe wij de opbouw van ons bosareaal willen zien. Kortom het gaat om een balans tussen 

oogsten en laten groeien. 

 

Hout als brandstof versus hout als grondstof 

Het lijkt een tegenstelling, maar dit is het niet. De piramide van de biobased economy laat zien dat de 

inzet van hout als grondstof altijd de voorkeur heeft. Het marktmechanisme werkt ook zo. Waar de waarde 

van 1 ton houtsnippers onder de € 50 ligt kan de waarde van 1 ton hout geschikt voor meubel en 

huizenbouw oplopen tot € 5.000. De praktijk leert dat van al het hout dat geoogst wordt circa 50% 

beschikbaar komt in de vorm van houtsnippers, hier kan geen ‘bouwhout’ van gemaakt worden. Wanneer 

de houtsnippers van de geschikte soort zijn en schoon zijn (geen bast) dan is toepassing in de spaanplaat 

of papierindustrie mogelijk. De houtsnippers zoals die worden ingezet bij houtverbranding zijn niet 

geschikt als grondstof. 

 

Een trend is om de houtskeletbouw van woningen te bevorderen. Dit vereist bosbeheer dat met een hoog 

rendement bouwhout oplevert. Wanneer het marktvolume toeneemt dan zal ook de productie van 

houtsnippers, geschikt voor inzet als brandstof, toenemen. 

 

Randvoorwaarde: Als brandstof voor bio-energie wordt zo laagwaardig mogelijke biomassa gebruikt die 

niet op grote schaal structureel als grondstof kan worden ingezet. De reststromen worden zo mogelijk 

opgewaardeerd en zo hoogwaardig mogelijk ingezet gericht op het verdringen van het fossiele alternatief. 

 

Biomassa cascade in balans, overschotten en tekorten 

De biobased economy is een cascade waarin de biomassa bij voorkeur wordt ingezet als grondstof, pas 

wanneer dit niet mogelijk of zinvol is kan de inzet als brandstof volgen. Idealiter is de vraag naar 

grondstoffen even hoog als het aanbod van biomassa. Het gehele biomassa aanbod kan dan 

hoogwaardig ingezet worden. In de praktijk fluctueert zowel het aanbod als de vraag in tijd en naar plaats. 

Dit betekent dat overschotten van biomassa als grondstof kunnen optreden. In dat geval kan bio-energie 

de verantwoorde outlet zijn. Zo treden op dit moment overschotten op door bossterfte in Duitsland door 

toedoen van de bastkever. Ook veranderingen in de papiermarkt leiden tot een overschot in het aanbod. 
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6.2.6 Organisatie      Want 

Een goede organisatie rond projectontwikkeling maar vooral ook exploitatie is cruciaal om een bio-energie 

project op een verantwoorde manier mogelijk te maken. 

 

Randvoorwaarde: De projectontwikkelaar geeft aan hoe zijn organisatie wordt opgebouwd, hoe personeel 

wordt opgeleid en bijgeschoold en hoe samengewerkt wordt met leveranciers zodat op professionele en 

verantwoorde wijze een bio-energie installatie kan worden bedreven. 

 

Bij kleinschalige technieken is te denken aan het verplicht aanbieden van een ‘stookcursus’ door bedrijven 

die B2C en B2B in de provincie Utrecht houtkachels verkopen of leveren. Deze cursus zou samen met 

NHK en NBKL ontwikkeld kunnen worden en ook als herhalingscursus aan bestaande houtkachel 

bezitters kunnen worden aangeboden. Voor een auto heb je immers ook een rijbewijs nodig, waarom dan 

geen stookbewijs? 

6.2.7 Communicatie en transparantie   Want 

Het is in ieders belang dat argwaan rond bio-energie verdwijnt. Openheid naar alle stakeholders helpt 

daarbij. Ook erkennen dat er dingen fout gaan in de bedrijfsvoering, maar daarbij gelijk aangegeven wat je 

ervan leert en hoe je dit in het vervolg gaat voorkomen. Aan de andere kant zal de overheid dan ook 

ruimte moeten bieden zodat de problemen opgelost kunnen worden. Web based rapportage per jaar (of 

kwartaal) van een aantal indicatoren hoort daarbij. Ook rondleidingen, educatie op scholen, je presenteren 

als keten en collega’s en niet als concurrenten past hierbij. Niet wegduiken, maar trots zijn op het bio-

energie vak en laten zien wat dit brengt. Dit in combinatie met een lange termijn visie over de positie in de 

biobased economy en hoe samengewerkt gaat worden met andere energietransitie technieken. De sector 

heeft hier nog een weg in te gaan en de provincie(s) zouden hierbij kunnen helpen. 

 

Randvoorwaarde: Een gezamenlijk communicatieplan over hoe markt en overheid bij een project 

samenwerkt, rapporteert en informatie deelt met derden. Dit in voor- en tegenspoed. 

6.2.8 Overlast geur, geluid, verkeer    Want 

Bio-energie, van kleinschalig naar grootschalig, kan overlast veroorzaken in de directe omgeving. Overlast 

wordt, zeker bij grootschalige installaties, beperkt door wettelijke normen rond geur en geluid. Bij 

kleinschalige installaties moet de omgeving aantonen dat structureel sprake is van overlast voordat de 

overheid kan ingrijpen. De overlast van geur hangt samen met de emissie van soms schadelijke stoffen. 

Overmatige emissie en geur treedt vooral op bij oude stookinstallaties, open haarden, slechte kwaliteit 

brandstof (nat hout of afvalhout), slecht stookgedrag of het onjuist bedrijven van vergistingsinstallaties. 

Mensen met allergie of luchtwegaandoeningen zijn extra gevoelig voor deze overlast. Het tegengaan van 

overlast is daarom van belang. 

 

Randvoorwaarde: Samen met betrokken partijen wordt gekeken naar praktische mogelijkheden om de 

overlast van een bio-energie installatie, naast het voldoen aan de wettelijke eisen, zoveel als mogelijk te 

beperken. Uitgangspunt is daarbij dat de bedrijfsvoering op hetzelfde niveau als voorgenomen kan 

worden uitgevoerd. Bij kleinschalige installatie kan een opleiding verantwoord stoken in combinatie met 

het plaatsen van een rookgasfilter leiden tot het wegnemen van de overlast. 
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6.2.9 Zelfvoorzienend zijn 

Nu wordt nog veel biomassa geëxporteerd vanuit de provincie Utrecht naar elders. Het gaat vaak om 

stromen waar gemeenten bij betrokken zijn. Denk aan GFT-afval, beheer plantsoenen en buitenruimte en 

huishoudelijk afval. Maar ook stromen afkomstig van bosbeheerders, VGI-bedrijven en uit de agro sector. 

Het streven is de beschikbare biomassa in de eigen regio te verwerken. Dit is mogelijk door bij biomassa 

contracten een clausule in te bouwen dat bij beschikbaar komen van verwerkingscapaciteit ‘in de buurt’ 

tegen vergelijkbare kosten / baten overgestapt kan worden. Door dit op landelijk niveau te regelen 

ontstaat een soort ruilverkaveling waardoor transport van biomassa over grote afstand steeds minder 

wordt. De overheid zou in één of andere vorm garant moeten staan om een soepele overgang mogelijk te 

maken. 

6.2.10 One-stop shop 

Biedt bio-energie initiatieven in de provincie één loket met hierop geschoolde experts die de aanvragen en 

problemen namens provincie en gemeente steeds op uniforme wijze behandelen. En lering uit het ene 

project toepassen op de andere projecten, ook met feed back naar projecten toe. Laat dit loket een 

platform zijn waarin de projecten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Kan verder gaan als alleen 

vergunningen, kan ook meehelpen met financiering of coaching van organisaties. 

6.2.11 Overig       Want 

Randvoorwaarde: Toon aan dat er geen alternatief mogelijk / haalbaar is (MER vereenvoudigd) voor het 

bio-energieproject. Geef aan hoe het bio-energie project past in energietransitie in brede zin en hoe het 

aansluit bij biobased economy en circulaire economie (keten fit). 
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7 Beoordeling bio-energie provincie Utrecht 

Op grond van zeven basiscriteria zijn de biomassa techniek combinaties die voor de provincie Utrecht het 

meest relevant zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot een uitspraak over de mate van wenselijkheid voor 

toepassing in de komende jaren, tot 2030. Deze beoordeling kan als vertrekpunt worden gebruikt bij het 

evalueren van initiatieven. Niet om een initiatief terecht te wijzen maar als handvat, samen met de 

randvoorwaarden uit hoofdstuk 6, om te zoeken naar een weg om het initiatief duurzaam en inpasbaar te 

maken. 

 

Wenselijke en niet wenselijke bio-energie in de provincie Utrecht 

Voorgesteld wordt om een bio-energie techniek als wenselijk te zien wanneer: 

1. Het gebruik maakt van laagwaardig biomassa aanbod in en nabij de provincie Utrecht; 

2. Het voordelen biedt de biomassa provinciaal te verwerken en dus niet te exporteren; 

3. De bio-energie voorziet in een energievraag die niet anders kan worden ingevuld; 

4. De biomassa voldoet aan de geldende duurzaamheidscriteria; 

5. De emissies naar lucht uiterst laag zijn en best beschikbare technieken worden toegepast; 

6. De biomassa met een hoog rendement wordt omgezet in bio-energie; 

7. De CO2 prestatie over de gehele keten minimaal 80% is. 

Of sprake is van (on)wenselijk wordt bij voorkeur bepaald op het niveau van een individueel project en niet 

door het uitsluiten van een categorie op voorhand. Wanneer een project vergunbaar is en voldoet aan de 

genoemde zeven basiscriteria dan verdient dit project de steun van de overheid om tot ontwikkeling te 

komen. Dit betekent ook dat projecten voldoen aan de criteria die gelden voor duurzame bio-energie zoals 

vastgelegd in het Nederlandse Better Biomass certificeringssysteem. 

 

De huidige wet- en regelgeving geeft aan wat nationaal onder de wenselijke vormen van bio-energie wordt 

verstaan13. Ieder bio-energieproject met een meldings- of vergunningsplicht moet aantonen dat geen 

schade wordt toegebracht aan Natura 2000 gebieden. Het gaat daarbij vooral om de stikstofdepositie. 

Ook hebben bio-energie projecten met een SDE++ subsidie soms de verplichting om aan te tonen dat de 

biomassa van duurzame oorsprong is volgens de Better Biomass criteria (NTA 8080). Het gaat hier om 

het grootschalig bij- of meestoken van houtpellets in centrales. Tot slot moeten projecten, ook projecten 

kleiner dan 15 MW, jaarlijks aantonen dat zij aan de wettelijke eisen voldoen. Gemeente of provincie zien 

hier in samenwerking met omgevingsdiensten als bevoegd gezag op toe. 

 

Niet wenselijke vormen van bio-energie in de provincie Utrecht 

Onder niet wenselijk worden biomassa techniek combinaties verstaan waarbij de biomassa ook op lange 

termijn naar verwachting niet beschikbaar zal zijn voor verwerking in de provincie Utrecht of waarbij de 

biomassa niet efficiënt genoeg als brandstof kan worden gebruikt. 

 

Als niet wenselijk worden aangemerkt: 

• Huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval dat wordt verwerkt in afvalverbrandingsinstallaties. 

Rendabele verwerking vereist schaalgrootte die binnen de provincie niet mogelijk is. Het devies is 

en blijft om het Utrechts afval te laten verwerken op die plek met het hoogste milieurendement. Bij 

voorkeur in een installatie die ook de CO2 nuttig gebruikt. Dit gebeurt elders in Nederland; 

• Afvalhout, B-hout en C-hout. Rendabele verwerking vereist schaalgrootte van 100 kton per jaar of 

meer die binnen de provincie niet mogelijk is. Verwerking bij voorkeur in een installatie met CO2-

terugwinning. Dit gebeurt elders in Nederland; 

 
13 Iedere vorm van bio-energie is toegestaan mits wordt voldaan aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu, ruimtelijke 
ordening, veiligheid en bouw. 
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• Installaties waarmee alleen bio-elektriciteit wordt geproduceerd, dit heeft een rendement lager 

dan 40%14. De voorkeur wordt gegeven aan biowarmte en bioWKK installaties waarmee 

rendementen mogelijk zijn tot boven de 100%, betrokken op de onderste verbrandingswaarde; 

• Installaties voor de verbranding van RWZI-slib en daarmee vergelijkbare slibstromen. Dit vereist 

een schaalgrootte die bovenprovinciaal is. Thermische verwerking gebeurt elders in Nederland in 

slibverbrandingsinstallaties of door het meestoken van slib in afvalverbrandingsinstallaties. 

Mogelijk wenselijke vormen van bio-energie in de provincie Utrecht 

Onder mogelijk wenselijk worden biomassa techniek combinaties verstaan waarbij nu nog onvoldoende 

duidelijk is of de biomassa beschikbaar kan komen voor verwerking binnen de grenzen van de provincie 

Utrecht voor 2030 of dat het nog niet zeker is of de biomassa duurzaam is. 

 

Als mogelijk wenselijk worden aangemerkt: 

• GFT-afval en daarmee vergelijkbaar groen afval dat vergist (inclusief nacomposteren) wordt. Nu is 

composteren gangbaar in de provincie Utrecht. Ook wordt GFT-afval geëxporteerd om elders in 

Nederland te worden vergist. Te overwegen is GFT-afval in de eigen provincie te vergisten. 

Randvoorwaarde is dat daarvoor locaties beschikbaar zijn en dat dit op voldoende schaalgrootte 

kan gebeuren om zo tot lage kosten voor de inwoners te komen; 

• Composteren van GFT-afval en daarmee vergelijkbaar afval waarbij warmte gewonnen wordt. Dit 

betreft lage temperatuur warmte. Het is nog onduidelijk waar warmtebron en warmteafnemer dicht 

genoeg bij elkaar liggen om dit mogelijk te maken. Vergisten heeft voorrang boven composteren 

vanwege het hogere energierendement; 

• Inzet van houtpellets in de industrie. Wenselijk als de houtpellets aantoonbaar duurzaam zijn en 

als duidelijk is dan er geen ander alternatief voorhanden is. Bij import moet aangetoond worden 

dat de netto fossiele CO2-emissiereductie minimaal 80% bedraagt. 

Wenselijke vormen van bio-energie in de provincie Utrecht 

Onder wenselijk worden biomassa techniek combinaties verstaan waarbij aannemelijk is dat de biomassa 

beschikbaar is en dat bio-energie de meest geëigende toepassing is en/of een combinatie met bio-energie 

mogelijk is. 

 

Als wenselijk worden aangemerkt: 

• Het benutten van natte biomassa (mest) voor de productie van biogas of groen gas gericht op 

toepassingen in warmte en transport. Dit bij voorkeur in monomestvergisters. In het geval van co-

vergisters of VGI vergisters is het belangrijk dat afspraken mogelijk zijn en handhaving plaatsvindt 

op de input/output boekhouding van projecten om zo mistanden te voorkomen; 

• Het benutten van houtachtige biomassa voor de productie van warmte (of WKK) waarbij 

uitgebreide rookgasreiniging en warmteterugwinning wordt toegepast. Dit wordt mogelijk geacht 

bij projecten vanaf circa 2 MW warmte output. Betreft toepassingen in stadsverwarming en in de 

industrie (biostoom); 

• Het benutten van RWZI- of AWZI slib voor de productie van biogas of groen gas in RWZI- of 

AWZI installaties gericht op het verhogen van de energieproductie en het verlagen van de 

slibproductie en daarmee samenhangende verwerkingskosten; 

• Het benutten van stortgas. Groei wordt niet verwacht, integendeel de productie van stortgas zal 

afnemen omdat stortplaatsen biologisch uitgeput raken. 

  

 
14 Recente 2e Kamer motie Sienot c.s. d.d. 30 juni 2020 en brief minister Wiebes d.d. 1 juli 2020 geven aan dat er geen nieuwe 
subsidie beschikbaar is voor bio-energie projecten waarbij houtige biomassa wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. In de 

Klimaatwet wordt de inzet van biomassa voor de productie van elektriciteit (artikel 1) als niet CO2-neutrale elektriciteitsproductie 
gezien. 
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Onwaarschijnlijke vormen van bio-energie in de provincie Utrecht tot 2030 

Onder onwaarschijnlijk worden biomassa techniek combinaties verstaan waarvan verwacht wordt dat 

deze niet op grote schaal worden toegepast voor 2030 in de provincie Utrecht. 

 

Als onwaarschijnlijk worden aangemerkt: 

• De grootschalige productie van elektriciteit met biomassa zoals nu plaatsvindt in kolencentrales. 

De bestaande gasgestookte elektriciteitscentrale van Eneco Lage Weide leent zich niet eenvoudig 

voor ombouw naar biomassa. Is tevens niet wenselijk vanwege te laag rendement; 

• De grootschalige productie van bio-transportbrandstoffen uit onder andere gebruikte oliën en 

vetten. Uitbreiding van deze productiecapaciteit worden eerder verwacht in de bestaande 

industrie clusters zoals Amsterdam, Zeeland, Rotterdam en Eemshaven. Hieronder valt naast de 

productie van voertuigbrandstoffen ook de productie van brandstoffen voor scheep- en luchtvaart. 

Innovatieve vormen van bio-energie in de provincie Utrecht tot 2030 

Onder innovatief worden biomassa techniek combinaties verstaan die nu nog niet op grote schaal 

commercieel beschikbaar zijn maar wel als wenselijk worden gezien voor de provincie Utrecht. Streven is 

daarbij om voor 2030 tot de bouw van pilots of demonstratie installaties te komen die na 2030 kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van de biobased economy. 

 

Als innovatief worden aangemerkt: 

• Benutting van aquatische biomassa als grondstof en brandstof. Uit oppervlaktewater in de 

provincie laat aquatische biomassa zich oogsten. Ook is kweek van algen mogelijk. Wat de beste 

biobased toepassingen zijn en in hoeverre dit in de vorm van bio-energie kan zal moeten blijken 

uit pilots en demo’s; 

• Productie van groene waterstof met behulp van vergisten; 

• Vergassing, torrefactie en pyrolyse van biomassa. Deze technieken bieden in vergelijking tot 

verbranden de mogelijkheid om naast energie ook grondstoffen te produceren en zo laagwaardige 

biomassa hoogwaardig te benutten. 

Kleinschalige vormen van bio-energie in de provincie Utrecht 

Een bijzondere categorie zijn de kleinschalige vormen van bio-energie. Ook hier zou het goed zijn om zich 

uit te spreken over (on)wenselijk. Zo zijn open haarden, vuurschalen en -korven, barbecues en dergelijke 

ongewenst vanwege de ongecontroleerde verbranding van biomassa met een slecht rendement met alle 

emissies van dien die lokaal overlast en gezondheidsproblemen kunnen geven. Gewenst, zeker wanneer 

er geen alternatief is, is de houtpellet cv-ketel vanwege de relatief lage emissies. Dergelijke systemen 

kunnen uitgerust worden met rookgasreiniging (katalysator, filter) waardoor de emissies nog verder 

verlaagd kunnen worden. 
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8 Conclusies, aanbevelingen en naschrift 

Conclusies 

1 Het onderzoek laat zien dat, gezien de beschikbaarheid van biomassa in de provincie Utrecht, 

vooral groei mogelijk is op het gebied van vergisten. Mest is de grootste nog vrijwel onbenutte bron van 

provinciale bio-energie. Zelfs wanneer alle laagwaardige provinciale biomassa wordt benut voor 

energietoepassingen dan is sprake van een tekort om de ambities die volgen uit het Klimaatakkoord te 

verwezenlijken. In dit opzicht is, in aanvulling op het versneld ontwikkelen van vooral hernieuwbare 

warmtebronnen, de import van duurzame biomassa voor specifieke toepassingen onvermijdelijk. 

2 Groei wordt op een verantwoorde manier mogelijk geacht wanneer rekening wordt gehouden met 

de in dit onderzoek geformuleerde randvoorwaarden die aanvullend zijn om wat wettelijk vereist is en 

aansluiten bij de recente bevindingen van PBL en het SER-advies ‘Biomassa in Balans’. De 

randvoorwaarden laten zich verankeren in beleidsdocumenten, vergunningen en bilaterale 

overeenkomsten met initiatiefnemers van projecten. Zo kan rekening gehouden worden met de 

luchtkwaliteit in de provincie, de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden en de wens om alleen 

duurzame laagwaardige biomassa als bron voor bio-energie te gebruiken. 

3 Recente technische ontwikkelingen laten zien dat bio-energie mogelijk is met emissies die 

aanzienlijk lager liggen dan wat wettelijk vereist is zonder dat hierdoor projecten onrendabel worden. Het 

toepassen van best beschikbare technieken voor de reiniging van rookgassen wordt mogelijk geacht voor 

installaties vanaf circa 2 MW (houtverbranding). 

 

Aanbevelingen, op weg naar een beter gebruik van biomassa 

De randvoorwaarden worden operationeel door bestuurlijke verankering van de volgende aanbevelingen: 

1. In visie- en beleidsdocumenten van provincie, regio en gemeenten wordt vastgelegd onder welke 

randvoorwaarden en waar bio-energie kan groeien in de provincie Utrecht. Dit wordt in relatie gezien 

tot het zo hoogwaardig mogelijk willen gebruiken van biogrondstoffen conform het SER-advies; 

2. Vastgesteld wordt in welke gebieden van de provincie Utrecht gezien de huidige luchtkwaliteit (NOx en 

fijnstof), de geldende WHO-streefwaarden en gezondheidseffecten sprake is van een slechte 

luchtkwaliteit om zo te voorkomen dat hier significante additionele immissie optreedt van onder andere 

bio-energie projecten. In de omgevingsvisie en het omgevingsplan kunnen deze gebieden uitgesloten 

worden van de realisatie van significante nieuwe emissiebronnen; 

3. Bij vergunningverlening (of melding) van installaties die in aanmerking komen voor SDE++ en/of 

groter zijn dat 0,5 MW wordt getoetst op het toepassen van de best beschikbare technieken voor de 

reiniging van rookgassen, in het bijzonder fijnstof en NOx-emissie. Ook wordt getoetst op de netto 

stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden en op de immissie-effecten in relatie tot gebieden met 

slechte luchtkwaliteit; 

4. Zorg voor voldoende capaciteit en kwaliteit als overheid om projecten te monitoren, te rapporteren en 

bij te sturen. Het gaat om pro-actief begeleiden en handhaven waarbij overheid en markt samen 

uitvoering geven aan de invulling van het Klimaatakkoord; 

5. Tot slot: maakt in redelijkheid en billijkheid in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken met de bio-

energie initiatiefnemer over de randvoorwaarden die leiden tot een duurzamer bio-energie project. 

 

Naschrift, het onderzoek en het SER-advies ‘Biomassa in Balans’ 

De uitvoering van het onderzoek liep parallel aan de voorbereiding van het SER-advies. Van meet af aan 

is de wens geweest het onderzoek af te stemmen op het SER-advies. Bij het openbaar worden van het 

SER-advies op 8 juli bleek dat de denklijn die is gevolgd in het onderzoek grotendeels samenviel met het 

SER-advies (zie bijlage A2). Daar waar het onderzoek zich concentreert op 2030 kijkt het SER-advies 

verder richting 2050 en benadrukt nog sterker dat biogrondstoffen, zoals SER biomassa aanduidt, niet 

alleen onderdeel zijn van een energietransitie maar vooral onderdeel zijn van een grondstoffentransitie 

waarbinnen bio-energie een rol speelt. 
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A1 Overzicht SDE+ bio-energie projecten Utrecht 

Tabel A1.1 Overzicht SDE+ projecten. Installatienummers komen overeen met figuur 3.1 

  Stand van zaken maart 2020 

Nr Naam installatie Type biomassa Biomassa 

(ton/jaar) 

Energieproductie 

(MWh/jaar) 

Gerealiseerde installaties, totaal 400 GWh, dat is1,44 PJ 

1 Lage Weide 1 Eneco Warmteproductie 

Utrecht B.V. 

Houtshreds en 

houtsnippers 93.956 211.400 

2 A. van de Groep en Zonen B.V.* Reststromen VGI 80.270 75.811 

3 A. van de Groep en Zonen B.V.* Reststromen VGI 57.100 53.927 

4 De Greef Agro Energy Mest en 

reststromen 30.000 12.181 

5 S.C. Zwarts Beheer B.V. Organische 

reststromen n.b. 7.846 

6 Waterschap Vallei en Veluwe RWZI slib 7.583 11.331 

7 Westfort Slachterij B.V. Reststromen VGI 

(slachtafval) 6.639 6.270 

8 De Greef Agro Energy Mest en 

reststromen 8.275 7.816 

9 De Greef Agro Energy Mest en 

reststromen 8.275 7.816 

10 Denieuwestad Vastgoed B.V. Houtsnippers 982 2.211 

11 Renewi Smink B.V. Afval n.b. 3.300 

12 Houtindustrie De Hoef B.V. Houtsnippers 283 637 

Geplande installaties, totaal 502 GWh dat is 1,81 PJ 

13 Lage Weide 2 Eneco Warmteproductie 

Utrecht B.V.  

Houtshreds en 

houtsnippers 110.000 272.797 

14 Warmtebedrijf Amersfoort De Isselt 

Duurzaam Opwekken Amersfoort B.V. Houtsnippers 16.000 43.800 

15 Warmtebedrijf Amersfoort De Hoef 

Duurzaam Opwekken Amersfoort B.V. Houtsnippers 16.000 43.800 

16 Groene Energie Kromme Rijn en 

Heuvelrug B.V. 

Mest en 

reststromen VGI 54.000 46.500 

17 Groene Energie Kromme Rijn en 

Heuvelrug B.V. 

Mest en 

reststromen VGI 36.000 31.652 

18 Amvest Woningen-Nova 

Projectontwikkeling B.V. Houtsnippers 1.244 2.800 

19 Timmerfabriek Doornenbal B.V. Houtsnippers 960 2.160 

20 B. Schilte en Zonen's Houthandel en 

Houtwarenfabriek B.V. 

Reststromen 

houtindustrie 218 708 

21 Lamineerfabriek Doornenbal 

Veenendaal B.V. Houtsnippers 707 1.590 

22 Groene Energie Kromme Rijn en 

Heuvelrug B.V. Houtsnippers 667 1.500 

23 Asfaltcentrale Pouw Lage Weide** Houtpellets 12.000 55.000 

* De vergunning voor exploitatie en uitbreiding van de vergistingsinstallatie is op 23 juni 2020    

door de provincie Utrecht ingetrokken. 

** Beschikt nog niet over SDE++ subsidie. 
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A2 SER-advies ‘Biomassa in Balans’ 

Advies door de SER aan de verantwoordelijke minister en staatssecretaris is uitgebracht op 8 juli 2020. 

Het advies volgt op de adviesvraag van het kabinet over de rol van biomassa in de transitie naar een CO2-

neutrale en circulaire economie 2050 heeft. De adviesvraag komt voort uit het in 2019 gesloten 

Klimaatakkoord. Het advies heeft betrekking op het duurzaamheidskader, de beschikbaarheid, de 

toepasbaarheid en de het verdelingsvraagstuk inzake  de productie van bio-energie in Nederland. Het 

advies is onder andere gebaseerd op het recente PBL rapport ‘Beschikbaarheid en 

toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ en het RHDHV rapport ‘Breed toepasbare 

duurzaamheidscriteria biomassa’. Het advies sluit aan op het kabinetsstandpunt gerelateerd aan 

beleidsdoelen 2030 en 2050: 

• Alleen duurzame biomassa levert een bijdrage aan de transitie naar een CO2-arme en circulaire 

economie;  

• Duurzame biomassa moet uiteindelijk zo beperkt en hoogwaardig mogelijk worden ingezet. Dit geldt 

voor biomassa zowel van nationale als van internationale herkomst.  

 

De hoofdboodschap van het SER-advies is dat de inzet van biogrondstoffen moet bijdragen aan drie 

duurzaamheidstransities te weten: 

• Verlaging van de CO2-uitstoot die bijdraagt aan het mondiale broeikasgaseffect; 

• Transitie naar een biobased economy, onderdeel uitmakend van de circulaire economie; 

• Transitie naar een kringlooplandbouw en de rol van biomassa hierin als bodemverbeteraar. 

 

Deze hoofdboodschap maakt dat de rol van biogrondstoffen in de Nederlandse economie aan een 

herijking toe is waarbij minder wordt ingezet op bio-energie en meer op het gebruik van biomassa als 

grondstof en materiaal, dus meervoudige verwaarding. Een nieuwe balans moet gevonden worden. 

Wenselijke bio-energie projecten dragen bij aan niet één maar aan de drie duurzaamheidstransities 

tegelijk. Uiteindelijk verwacht de SER dat in 2050 biogrondstoffen nauwelijks meer hoeven te worden 

toegepast als brandstof omdat er dan voldoende en betere hernieuwbare alternatieven voorhanden zijn. 

Onderkend wordt dat in de tussentijd bio-energie een overbruggingstoepassing is. Dit geldt voor alle 

toepassingen behalve het zware wegtransport, de luchtvaart en de scheepsvaart. 

 

Afwegingskader 

Het SER advies reikt een afwegingskader aan, te vergelijken met de randvoorwaarden voor bio-energie in 

dit rapport. De hoofdlijnen van het afwegingskader zijn, met * komt overeen met randvoorwaarden, zie 

hoofdstuk 6: 

• Hanteer het voorzorgprincipe, voorkomen doorschuiven ‘schuld’ naar volgende generatie* 

• Duurzaamheidseisen zijn leidend, niet de vraag naar biogrondstoffen*; 

• Duurzaamheidseisen gelden voor alle toepassingen van biogrondstoffen, niet alleen energie; 

• Maak geen onderscheid tussen hoofd- en nevenstromen (afval, reststromen, residu etc.)*; 

• Duurzaamheidskader is een groeimodel, niet statisch; 

• Cascadering is het leidende principe bij voorkeur als meervoudige verwaarding; 

• Beschouw de hele keten van productie tot toepassing*; 

• Niets doen is geen optie, maar wel biogrondstof toepassingen als onderdeel van transitie zien; 

• Identificeer de overbruggingstoepassingen en maak daar passend beleid bij; 

• Zorg voor een schone en gezonde leefomgeving door minimaliseren van emissies*; 

• Maak voor de criteria geen onderscheid naar techniek en/of schaalgrootte*; 

• Vermijd lock-in situatie, dus denk van meet af aan na over post bio-energie*. 
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Figuur A2.1 Afwegingskader inzet biogrondstoffen, en daarmee bio-energie, voorgesteld door SER 
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Sluit het advies aan bij de rol en de randvoorwaarden van bio-energie in de provincie Utrecht zoals 

onderkend in dit rapport? Deze vraag wordt beantwoord door te wijzen op de overeenkomsten, de 

afwijkingen en de onduidelijkheden van het SER advies. 

 

Overeenkomsten 

Bij bio-energie wordt een prioritering gehanteerd die voortkomt uit de gedachte bio-energie alleen 

toepassen als er (nog) geen alternatief is. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan zwaar transport over 

weg, water en lucht. Daarop volgen hoge temperatuur toepassingen in de industrie. Voor beide 

toepassingen is de beschikbaarheid van biogas van belang. Lage temperatuur warmte toepassingen in de 

gebouwde omgeving en glastuinbouw en licht wegtransport volgt. De productie van elektriciteit krijgt de 

laagste prioriteit. Streven is om de toepassingen met lage prioriteit af te bouwen zonder dat daarmee het 

beoogde klimaatdoel in gevaar komt. Voor alle toepassingen geldt dat dit met biomassa gebeurt die 

voldoet aan de duurzaamheidscriteria en waarbij de bodemkwaliteit minimaal in stand blijft. 

 

Erkend wordt dat er altijd, ook na optimale cascadering, reststromen zullen zijn die niet zinvol als 

grondstof gebruikt kunnen worden en daarom als brandstof ingezet mogen worden. 

 

De hernieuwbare energierichtlijn RED II van de Europese Unie wordt als basis gezien voor de criteria 

waarmee vastgesteld kan worden of bio-energie duurzaam is. 

 

De SER geeft aan dat Nederland geen onevenredig groot beslag mag leggen op de mondiale 

beschikbaarheid van duurzame biogrondstoffen. Voor de provincie Utrecht is voorgesteld op hoge 

prioriteit te geven aan het benutten van regionaal beschikbare biomassa en alleen biomassa te importeren 

als dit echt niet anders kan. 

 

De SER erkend dat bio-energie, mits duurzaam ontwikkeld, bijdraagt aan de aanpak van de 

broeikasproblematiek. De CO2 die vrijkomt bij bio-energie toepassingen wordt daarmee anders 

beoordeeld dan de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. 

 

Groen gas wordt als het sluitstuk van de energietransitie gezien en wordt daar ingezet waar alternatieven 

niet mogelijk zijn. Dit maakt dat de behoefte aan groen gas en daarmee de wenselijkheid van vergisten 

aanzienlijk is. 

 

Afwijkingen 

De SER richt zich vooral, maar niet uitsluitend, op de inzet van houtachtige biomassa als energiebron. In 

de provincie Utrecht is dit een van de biomassastromen die relevant is. Gezien de regionale 

beschikbaarheid en het aantal initiateven is de verwachting dan na 2025 nauwelijks meer sprake is van 

een groeiende inzet van hout als brandstof in de provincie Utrecht. 

 

De SER spreekt niet meer van biomassa maar van biogrondstoffen. Deze grondstoffen vinden uiteindelijk 

hun toepassing in onder andere voedsel, materialen, chemicaliën, producten en brandstof (= bio-energie). 

 

De SER richt zich vooral, maar niet uitsluitend, op het toekomstbeeld 2050. In de provincie Utrecht is juist 

het beeld voor 2030 van belang en de bijdrage die bio-energie kan leveren aan de 49% CO2-

emissiereductie doelstelling ten opzichte van 1990. De SER besteed beperkt aandacht aan hoe om te 

gaan met de kleinschalige toepassing van bio-energie terwijl dit in de provincie een aanzienlijk aandeel is 

van de hernieuwbare warmte productie. Wel geeft de SER aan dat het gebruik van open haarden en 

oudere conventionele kachels moet worden ontmoedigd. 
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Onduidelijkheden 

Het SER-advies heeft betrekking op het biomassa aanbod in Nederland nu, in 2025 en 2030. Geen 

doorvertaling is gemaakt per provincie. Wel is duidelijk dat verwacht wordt dat het biomassa aanbod in 

Nederland tot 2025 kan groeien met 7% en tot 2030 met 18%. De mate waarin dit in de provincie Utrecht 

mogelijk is in onduidelijk. 

 

Het streven is om bio-energie in mindere mate toe te passen dan tot nu toe het geval is. Onduidelijk is wat 

de vervangende hernieuwbare energiebronnen zullen zijn en hoe dit zich laat inpassen in een stabiel, 

betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem. 

 

De SER acht uitbreiding van de bestaande duurzaamheidscriteria wenselijk vanuit ‘breed welvaarts-

perspectief’ en op het gebied van sociaal-economische criteria. Onduidelijk is wat deze criteria precies 

gaan inhouden. 

 

Gesproken wordt van een versnelde afbouw, zelf het voortijdig sluiten van in bedrijf zijnde installaties. 

Onduidelijk is, naast de elektriciteitscentrales op houtpellets, op welke vorm van bio-energie dit nog meer 

betrekking gaan hebben. 

 

Onderkend wordt dat een nauwkeurige inschatting van de toekomstige behoefte aan biogrondstoffen 

(inclusief energie) nu nog niet mogelijk is, dit ondanks verkenningen door CE en PBL. 

 

Conclusie 

Het SER-advies richt zich op het duurzaam eindbeeld 2050 en de rol die biomassa dan speelt. De inzet 

van biomassa als energiebron tot 2030 moet hierop anticiperen. Dat betekent dat: 

• Voorrang wordt gegeven aan het gebruiken van regionaal beschikbare biomassa; 

• Bio-energie daar wordt toegepast waar (nog) geen hernieuwbaar alternatief voorhanden is; 

• Bio-energie zoveel mogelijk gecombineerd wordt met gebruik biomassa als grondstof. 

 

Het SER-advies sluit in grote lijnen aan bij het beeld over de rol van bio-energie in de provincie Utrecht en 

de randvoorwaarden die daarbij van toepassing zijn. 

 

Het SER-advies heeft geen directe gevolgen voor de nu lopende initiatieven in de provincie Utrecht. Wel 

is extra aandacht gewenst, met * beschikt over vergunning en SDE++: 

• Pouw Asfaltcentrale Lage Weide inzet circa 12 kton houtpellets per jaar. Betreft hoge 

temperatuurtoepassing, geen alternatief voorhanden. Aandacht is gewenst voor de herkomst van de 

houtpellets en het kunnen voldoen aan de gangbare duurzaamheidscriteria en BBT; 

• Warmtebedrijf Amersfoort* inzet 32 kton regionale houtsnippers per jaar. Betreft toepassing in 

stadsverwarming, nog geen alternatief voorhanden. In toekomst uit te breiden met onder andere 

geothermie en aquathermie. Aandacht is gewenst voor herkomst houtsnippers en BBT; 

• Van de Groep VGI-vergisting is voornemens de vergisting van VGI reststromen uit te breiden. Door 

het intrekken van de provinciale vergunning is dit nu niet meer mogelijk. Vastgesteld moet worden of 

Van de Groep VGI-vergisten een ‘herstart’ kan maken waarbij aan randvoorwaarden en wettelijke 

eisen wordt voldaan; 

• Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug B.V.* gaat in Cothen 8 miljoen m3 groen gas produceren 

en invoeden op het aardgasnet. Dit door co-vergisten van mest. Regionaal verkrijgbare biomassa 

wordt ingezet. Aandacht is gewenst voor de herkomst en aard van het co-substraat (VGI reststromen) 

en de wijze waarop het digestaat wordt toegepast als meststof, onder andere ten behoeve van een 

duurzame nutriënten kringloop in Kromme Rijn (LaMI, CLM). 
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Naschrift 

De SER beschouwd bio-energie als 1 op 1 uitwisselbaar met andere duurzame energieopties. Om die 

reden wordt bio-elektriciteit afgeraden. In de praktijk is deze uitwisselbaarheid beperkt. Zo zijn zon- en 

wind elektriciteit niet regelbaar en/of beperkt beschikbaar in de winter. Bio-energie kan dit tekort 

overbruggen in het energiesysteem, zeker zolang een alternatief zoals waterstof nog niet op voldoende 

grote schaal beschikbaar is. Zo is geothermie bij uitstek een basislast producent van warmte. Bio-energie 

werkt hier aanvullend op als regelbaar vermogen in middenlast en pieklast. De verschillende vromen van 

hernieuwbare energie hebben elkaar nodig om tot een betrouwbaar energiesysteem te komen dat tegen 

lage kosten onder alle omstandigheden in de vraag naar energie kan voorzien. 

 

De SER onderkend onvoldoende dat de biobased economy een balans is van vraag en aanbod in elke 

stap van de cascade en dat de vraag naar grondstoffen in de toekomst kan gaan afnemen door materiaal 

hergebruik, levensduurverlenging en optimalisering van de cascadering. Dit maakt, uitgaande van 

gelijkblijvend aanbod, dan er meer biogrondstoffen beschikbaar zijn voor bio-energie toepassingen dan in 

een optimale cascade het geval zou zijn … niet alle biomassa kan ook daadwerkelijk als materiaal of 

grondstof worden ingezet, overschotten in de markt mogen worden verwerkt tot brandstof. 

 

De SER adviseert het gebruik van open haarden en oudere conventionele kachels te ontmoedigen dit 

vanwege de luchtkwaliteit. Ook geeft zijn aan dat in dit licht de SER tevreden is over het stoppen van de 

ISDE subsidie voor pelletkachels. Deze uitspraken rijmen niet met elkaar. Juist de inzet pelletkachels die 

bij typekeur moeten voldoen aan strenge emissie regels maken dat bij vervanging van verouderde 

systemen de luchtkwaliteit kan verbeteren. 

 

De SER is van mening dat subsidie voor de toepassing van houtachtige biomassa voor de productie van 

warmte de hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen in de weg kan zitten. Daarom wordt aanbevolen 

deze toepassing af te bouwen. Het gaat hierbij om knip- en snoeihout. Het is zeer de vraag, zeker de 

komende 15 jaar, of dit daadwerkelijk het geval omdat deze laagwaardige vorm van biomassa (nog) geen 

hoogwaardige toepassingen kent die rendabel op grote schaal mogelijk zijn. Temeer omdat biowarmte 

juist daar wordt toegepast (70°C of meer in de bestaande gebouwde omgeving van steden) waar er (nog) 

geen alternatieve hernieuwbare warmte bronnen voorhanden zijn van voldoende schaalgrootte. 

 

De SER geeft aan dat er sprake is van een toenemende polarisatie over vooral de energietoepassing van 

houtachtige biogrondstoffen. Er is onvoldoende vertrouwen in duurzaamheid van de productie en de wijze 

waarop deze geborgd en gehandhaafd wordt. Het wettelijk kader loopt achter bij wat mogelijk wordt 

geacht waar het gaat om de emissies naar lucht en het zo duurzaam mogelijk produceren van biomassa. 

Werken aan het herstel van dit vertrouwen, zowel door overheid als markt, is een randvoorwaarde om te 

komen tot bio-energie projecten waar de Utrechtse samenleving trots op kan zijn. 
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A3 Crimineel misbruik bio-energie 

Deze bijlage is opgesteld door de Provincie Utrecht en is op haar verzoek door Royal HaskoningDHV aan 

het onderhavige rapport toegevoegd. 

 

Tegengaan crimineel misbruik bij energiewinning uit biomassa 

Uit wetenschappelijke publicaties en opsporingsonderzoeken door de politie volgt dat verschillende 

vormen van bio energie vatbaar zijn voor criminele inmenging. Dat aspect is buiten beschouwing gelaten 

bij de beoordeling van de wenselijkheid van verschillende vormen van bio energie in het onderhavige 

onderzoek. Het risico op criminele beïnvloeding verschilt per vorm van energieopwekking uit biomassa. 

Verschillende overheidsorganen zijn betrokken bij het tegengaan hiervan. Welke rol de provincie Utrecht 

kan spelen in de bestrijding daarvan verschilt per vorm van bio energie en de wijze waarop die 

gefaciliteerd zal worden. Daarom hecht de provincie Utrecht eraan om in dit rapport in algemene zin in te 

gaan op het risico op crimineel misbruik bij bio energie. 

 

“In de praktijk worden in bio-vergistingsinstallaties echter vaak slachtafval, zware metalen, 

afvalwater, verfslib en andere chemische stoffen toegevoegd. Dit kan grote risico’s meebrengen 

voor mens en milieu.” 

 

In samenwerking met de politie Midden-Nederland is gekomen tot een gedifferentieerde risico-inschatting. 

Met name kleine installaties lijken een matig risico te kennen op misbruik voor criminele doeleinden. 

Gedacht kan worden aan de inzet van verse, houtachtige biomassa voor verbranding, verwerking van 

sloophout, inzet van bermgras voor biogasproductie en monomestvergisting. Werkwijzen waarbij grote 

volumes worden verwerkt of meerdere afvalstoffen samenkomen kennen een groter risico. Uit 

verschillende publicaties volgt dat met name co-vergisting en allesvergisting misbruikt worden voor 

criminele doeleinden. Bijvoorbeeld door afvalstoffen, waaronder drugsafval, illegaal weg te werken. 

Daarbij wordt de aard van de niet-toegestane afvalstoffen verhuld door deze zonder of met onjuiste 

(transport)documenten te verhandelen, te transporteren en/of ongeoorloofd te mengen. Dat brengt onder 

meer het risico mee van verontreiniging van grond- en oppervlaktewater, ontploffingsgevaar bij installaties 

en vergiftiging. Als oorzaak wordt genoemd dat vergistingsinstallaties vaak weinig rendabel zijn. Daardoor 

ontstaat de prikkel om economisch voordeel te behalen door illegaal afvalstoffen te verwerken. 

Het toezicht op biomassa-installaties is bij meerdere overheidsdiensten belegd. De Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit ziet onder andere toe op de aard en hoeveelheid toegepaste mest en co-producten bij 

mest- en covergistingsinstallaties. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op het 

transport van covergistingsmaterialen. Als een initiatief vergunningplichtig is vindt vergunningverlening, via 

de omgevingsdiensten, plaats door gemeentes en provincies. Onder meer voor covergistingsinstallaties 

vanaf een bepaalde omvang kunnen onder provinciaal gezag vallen. Subsidiëring vanuit de rijksoverheid 

wordt verzorgd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op dit moment kent de provincie Utrecht 

geen subsidieregeling die ziet op biomassa. Waterschappen kunnen een rol hebben wanneer er sprake is 

van vervuiling van het oppervlaktewater. Ten slotte zijn de politie en het Openbaar Ministerie belast met 

opsporing en vervolging. 

Het risico op criminele inmenging verschilt sterk per wijze van energiewinning en de manier waarop de 

provincie dat faciliteert. De exacte wijze waarop, en de mate waarin, de provincie Utrecht dat kan 

tegengaan valt daarom buiten de reikwijdte van deze bijdrage. In zijn algemeenheid kan opgemerkt 

worden dat de Wet Bibob kan helpen om crimineel misbruik van vergunningen en subsidies tegen te 

gaan. De wet biedt de mogelijkheid om een inschatting te maken van betrokkenen en kan onder 

omstandigheden de bevoegdheid bieden om een subsidie terug te vorderen en een vergunning in te 

trekken. Of de provincie bevoegd gezag is voor vergunningverlening verschilt per vorm van 

energiewinning uit biomassa. Voor een goede toepassing bij subsidieverlening is voorwaardelijk dat daar 

bij het opstellen van een subsidieregeling al rekening mee wordt gehouden. 


