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Verzenddatum

Betreft: Rapport en Handout ‘Hoogwaardige inzet biomassa MRA’

1 8 SEP, 2019
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u ter informatie het rapport en de
handout ‘Hoogwaardige inzet biomassa MRA’ toe.

1165184/1213354

Uw kenmerk

De Metropool Regio Amsterdam (MRA), de Provincie Flevoland en de
Provincie Noord-Holland hebben in het voorjaar van 201 8 een
onderzoeksopdracht gegeven aan het onderzoeksbureau Partners for
Innovation.
Deze opdracht bestond zowel uit het inventariseren van lokale
biomassastromen en de verwerkingscapaciteit daarvan, als het
benoemen van kansrijke initiatieven om biomassa te verwaarden binnen
de MRA. Het rapport betreft het inventariseren van biomassastromen,
technologieën en kansrijke initiatieven binnen de MRA. De handout
omvat een samenvatting van het rapport en discussiepunten, conclusies
en vervolgacties.
Het bijgaande rapport en de handout zijn geschreven vanuit de
circulaire economie met als belangrijk uitgangspunt om zo doelmatig
mogelijk om te gaan met grondstoffen. Eén van die toepassingen is het
voor energiedoeleinden gebruiken van biomassa ten behoeve van de
productie van elektriciteit, warmte en biobrandstoffen. Het rapport en
de handout schetsen wat er op dit moment in de MRA gebeurt, maar
gaan niet in op de vraag wat wenselijk is vanuit het oogpunt van de
energie- en klimaatdoelstellingen.
Op 21 november 201 9 vindt op uw verzoek een technische briefing
annex ‘Benen op Tafel’ overleg plaats over biomassa. Dit als startpunt
van het proces om tot een provinciaal beleidsdocument over biomassa
te komen, mede ter invulling van de passage uit het Coalitieakkoord.
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Tijdens het ‘Benen op Tafel’ overleg kunnen we de mogelijkheid en
wenselijkheid bespreken om als provincie te sturen op het gebruik van
biomassa in brede zin. Dit vanuit het oogpunt van circulaire economie,
energie en klimaat, luchtkwaliteit, landbouw, natuur en gezondheid.
Als één van de bouwstenen voor dit overleg kunnen bijgaand rapport en
de handout gebruikt worden. Andere bouwstenen zijn onder andere de
notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ten behoeve van
de onderhandelingen over het Klimaatakkoord en de brief van de
Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer
over het nu lopende proces van het Rijk om begin volgend jaar tot een
duurzaamheidskader voor alle soorten biomassa en alle toepassingen
te komen. Verwijzingen naar deze bouwstenen heeft u eerder
ontvangen via de brief over de scope-herziening van PDENH
(1206594/1252006).
Tot slot zal een overzicht van de instrumenten worden gemaakt,
waarbij het voor de provincie mogelijk is om op het gebruik van
biomassa te kunnen sturen. Dit komt tijdens de technische briefing aan
de orde. Het rapport en de handout ‘Hoogwaardige inzet biomassa
MRA’ zijn toegevoegd als bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.IVL Bergkamp
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