
 

 

Het doet mij veel genoegen u te kunnen melden dat er een akkoord is bereikt over de 

toetsing van duurzaamheidseisen aan biomassa voor bij- en meestook in Nederlandse 

kolencentrales. Naar aanleiding van uw verzoek van 23 januari 2015 heb ik 

vertegenwoordigers van Energie Nederland en de milieuorganisaties uitgenodigd om 

onder mijn leiding opnieuw met elkaar en met het Rijk in gesprek te gaan. Deze ultieme 

poging om tot overeenstemming te komen heeft tot een positief resultaat geleid. 

Daarmee wordt een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord uitgevoerd. In deze 

brief doe ik u daarvan verslag. 

 

Vergaande duurzaamheidscriteria 

Energiebedrijven en milieuorganisaties zijn het met elkaar eens geworden over de 

duurzaamheidseisen die gesteld moeten worden aan biomassa die wordt ingezet voor 

bij- en meestook in Nederlandse kolencentrales. Aan deze eisen moet voldaan worden 

om in aanmerking te komen voor SDE+-subsidie. De eisen zijn uitgewerkt in criteria 

voor duurzaam bosbeheer, koolstofschuld, ILUC en netto CO2-reductie. Dit houdt onder 

meer in dat de biomassa op legale wijze wordt geoogst in een bos dat duurzaam wordt 

beheerd, waarbij biodiversiteit wordt gehandhaafd, de vitaliteit van het bos waar 

mogelijk wordt versterkt en de productiviteit van het bos op peil blijft. Met de 

introductie van dit eisenpakket stelt Nederland strengere eisen aan de duurzaamheid 

van biomassa dan enig ander land. 

 

Toetsing van duurzaamheid 

Partijen hebben ook overeenstemming bereikt over de wijze waarop kan worden 

aangetoond dat de biomassa voldoet aan de genoemde criteria. Dit geldt voor biomassa 

afkomstig uit Nederlandse bossen en voor biomassa uit bossen in Europa en andere 

werelddelen, bijvoorbeeld Noord-Amerika. 

 
Partijen delen het streven om zo snel mogelijk te komen tot toetsing op areaalniveau 

van de duurzaamheid van alle biomassa die voor bij- en meestook in Nederlandse 

kolencentrales wordt ingezet.  
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Voor biomassa afkomstig van grote bospercelen - groter dan 500 hectare - is 

overeengekomen dat de duurzaamheid vanaf 2015 op areaalniveau moet worden 

aangetoond. Partijen realiseren zich dat meer tijd en inspanning nodig is om deze wijze 

van toetsing te implementeren voor biomassa afkomstig van bospercelen kleiner dan 

500 ha. Voor biomassa afkomstig van deze kleine percelen hebben zij een groeipad 

afgesproken dat beschrijft hoe in de loop der jaren toetsing op areaalniveau voor een 

steeds groter aandeel van de biomassa verplicht wordt. De ambitie is dat per 1 januari 

2020 de duurzaamheid van 100% van de gebruikte biomassa op areaalniveau wordt 

aangetoond.  

 

Voorwaarden in SDE+-regeling en Convenant 

Om de voorwaarden waaraan moet worden voldaan vast te leggen, hebben partijen 

gekozen voor een aanpak met enerzijds een programma gericht op certificering van 

kleine bospercelen (als onderdeel van een Convenant onder burgerlijk recht tussen 

energiebedrijven en milieuorganisaties) en anderzijds het stellen van eisen via de SDE+-

regeling. Partijen binnen de Borgingscommissie van de SER borgen de samenhang 

tussen beide instrumenten. Voor de concrete uitwerking verwijs ik naar de bijlage. 

 

Intensieve samenwerking 

Het bereikte akkoord legt de basis voor een verdere samenwerking, waarin 

energiebedrijven met steun van de milieuorganisaties voor steeds meer bospercelen 

certificering realiseren. Daartoe wordt een programma ingericht, waarin de 

energiebedrijven, FSC en andere certificeringssystemen die aan de Nederlandse eisen 

voldoen participeren. Milieuorganisaties hebben een begeleidende rol in dit programma. 

Energiebedrijven zorgen voor de benodigde financiering. Partijen binnen de 

Borgingscommissie van de SER dragen de Nederlandse duurzaamheidseisen binnen de 

Europese Unie uit. 

 

Het verheugt mij dat partijen erin geslaagd zijn om tot overeenstemming te komen en 

ik verzoek u deze duurzaamheidseisen en de overeengekomen wijze van toetsing op te 

nemen in de SDE+-regeling. Partijen zullen zorg dragen voor de verankering van de 

andere afspraken in een Convenant onder burgerlijk recht. 

 

Hoogachtend, 

 
 

Drs. E.H.Th.M. Nijpels 

Voorzitter Commissie Borging Energieakkoord voor Duurzame Groei 

  

 


