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Betreft: Beleidsontwikkeling biomassa

2 2 JAM 2020
Kenmerk 1 347767/1 347771

Geachte leden,
Het coalitieakkoord Duurzaam doorpakken geeft aan dat wij

Uw kenmerk

grootschalige biomassacentrales zoveel mogelijk willen tegengaan.
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u dat wij de
beleidsontwikkeling op het gebied van houtige biomassa zullen starten
na het verschijnen van het nieuwe duurzaamheidskader voor biomassa
van het Rijk. Dit wordt in de loop van dit jaar verwacht.
Op 21 november 201 9 was er een benen-op-tafeloverleg over
biomassa met uw commissies RWK en EFB, voorafgegaan door een
technische briefing. Het benen-op-tafeloverleg werd afgerond met de
aankondiging dat GS met een startnotitie zouden komen.
Op 21 januari jl. hebben wij besloten het duurzaamheidskader van het
Rijk af te wachten, om geen dubbel werk te doen en de inzichten van
het landelijke traject te kunnen benutten. Hierbij hebben we
meegewogen, dat er in onze provincie geen partijen zijn die plannen
hebben voor grootschalige biomassacentrales. Twee grote
energiebedrijven - ENGIE en Vattenfall - hebben zelfs besloten er in
heel Nederland verder van af te zien. Via deze brief informeren wij u
over wat nu landelijk loopt en wat er binnen de MRA gebeurt.
Zoals tijdens het benen-op-tafeloverleg van 21 november 201 9 werd
gemeld, werkt het Rijk nu aan vernieuwing van het
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duurzaamheidskader voor biomassa. Dit is afgesproken in het
Klimaatakkoord. Belangrijke aanvullende bouwstenen voor dit
vernieuwde duurzaamheidskader zijn:
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1)

een verkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) naar de beschikbaarheid en toepassing van alle
soorten biomassa;

2)

een onderzoek naar de duurzaamheidscriteria voor

3)

een advies van de SER over het draagvlak voor de inzet van

biomassa;
biomassa en de uitvoerbaarheid van de
duurzaamheidscriteria, plus een voorstel voor de
toekomstige governance.
Concreet gaat de SER de volgende vragen beantwoorden:
- Binnen welke grenzen is er draagvlak voor een duurzame inzet van
biomassa voor de periode tot 2030 en daarna?
- Welke (handhaafbare) duurzaamheidscriteria zijn voor maatschap
pelijke partijen inpasbaar en uitvoerbaar?
- Hoe zien de maatschappelijke partijen de verantwoordelijkheids
verdeling tussen private partijen en de overheid ten aanzien van
sturing op beschikbaarheid, prioritering en cascadering?
Het SER-advies en de PBL-verkenning komen tot stand via een
uitgebreid joint fact finding proces. Hieraan nemen veel
belanghebbenden, maatschappelijke organisaties en deskundigen deel.
De provincie is ambtelijk betrokken. De PBL-verkenning verschijnt
waarschijnlijk in februari, het SER-advies in maart of april. Na het
verschijnen van het SER-advies werkt het Rijk haar duurzaamheidskader
uit. Dat verschijnt dan in de loop van dit jaar, planning is vóór het
zomerreces.
Wij hebben er bij het IPO op aangedrongen dat het IPO zich sterk maakt
voor zo scherp mogelijke emissie-eisen en meer helderheid over de
(werking van de) duurzaamheidscriteria. Ook moet duidelijk worden of
de tijdelijkheid van de inzet in biomassacentrales voldoende geborgd
wordt via de tijdelijkheid van de SDE-subsidie. Het IPO brengt deze
punten naar verwachting in bij de totstandkoming van het SER-advies.
Mede op aandringen van de Tweede Kamer, heeft het Rijk inmiddels de
volgende trajecten in gang gezet:
- afschaffing van de ISDE-subsidie voor pelletkachels en kleine
biomassaketels met ingang van 1 januari 2020, conform het Schone
Luchtakkoord;
- verlaging van de 1 5 MW-grens voor de vergunningplicht in het kader
van de Wet Milieubeheer en aanscherping van de emissie-eisen voor
installaties kleiner dan 1 5 MW, eveneens conform het Schone
Luchtakkoord;
- een TNO-onderzoek naar de mogelijkheid van aanscherping van de
emissie-eisen voor installaties van 1 5 tot 50 MW (die onder het
bevoegd gezag van de gemeenten vallen);

- een RIVM-onderzoek naarde luchtverontreinigingsaspecten van
biomassacentrales.
Landelijk gebeurt er dus veel. Daarom vinden wij het raadzaam de
uitkomst van het landelijke traject even af te wachten.
In de MRA hebben de portefeuillehouders duurzaamheid aangegeven
dat eerst uitgewerkt moet worden wat de sturingsmogelijkheden van de
MRA zijn en wat de gevolgen zouden zijn van restrictief beleid voor
voorgenomen investeringen en programma's. Ook dit loopt nog.
Wat betreft de niet energietoepassingen van biomassa: tijdens het
eerdergenoemde benen-op-tafeloverleg van 21 november 201 9 was
hiervoor veel belangstelling. We melden u daarom dat de huidige
actieagenda circulaire economie ‘We maken het rond’ inzet op de
volgende acties:
- hergebruik en verwaarden van afval- en resthout;
- verwaarden van reststoffen van de vergisting van biomassa, zoals de
productie van limoleen voor onder andere de zeepindustrie:
- extraheren en hergebruiken van fosfaat en cellulose uit
rioolwaterzuiveringsslib. Van de cellulose wordt isolatiemateriaal en
brandwerend plaatmateriaal gemaakt;
- verwaarden van compost uit de glastuinbouw waardoor minder
bestrijdingsmiddelen nodig zijn;
- aanpakken van de voedselverspilling (landbouw, retail, restaurants,
consument);
- verwaarden van bermgras tot potgrond, isolatiemateriaal, meubels en
strooimiddelen;
- verwaarden van zeewier tot medicijnen, voedingsmiddelen, veevoer,
plastic en brandstof.
In maart/april 2020 ontvangt u de voortgangsrapportage van deze
actieagenda. Deze wordt dit jaar ook geactualiseerd. De planning is om
u in juni 2020 over de actualisering te informeren.
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Daarnaast ondersteunen we als provincie InVesta en SCW Systems in
Alkmaar. InVesta faciliteert bedrijven die onderzoek doen naar de
vergassing van biomassareststromen voor de productie van groengas,
syngas en waterstof. SCW Systems is een innovatief bedrijf dat o.a.
groengas, waterstof, kooldioxide en mineralen gaat produceren uit
mest, rioolslib en dergelijke. Daarnaast bouwt SCW Systems momenteel
een proeffabriek voor de productie van klimaatneutraal beton uit
kooldioxide en het mineraal olivijn.
Wij gaan ervan uit dat we u hiermee voorlopig afdoende hebben
geïnformeerd. Zodra het duurzaamheidskader van het Rijk is
verschenen, komen we graag bij u terug.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp

A.Th.BL van Dijk
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