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Onderwerp

beantwoording vragen Groen Links Bos als biobrandstof
Datum

11 april 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Uijlenhoet,

C2206024/4166808
Uw kenmerk

Bij brief van 23 maart 2017, ingekomen op 23 maart 2017, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.M. (Jaap) van der Velden

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 87 90

1. Delen GS de conclusies uit het onderzoek van Zembla dat er in veel gevallen
feitelijk sprake is van ontbossing en vervanging van natuurlijk bos door
productiebos bij de verwerving van biomassa? Waarom wel/niet?

Email

Antwoord: Nee, op basis van de uitzending van Zembla kunnen wij in het
algemeen hier geen uitspraken over doen. Voor het hout dat in Nederland wordt
gebruikt gelden strikte eisen ten aanzien van duurzaamheid. Zie ook de
antwoorden op vraag 3 tot en met 5.

-

2. Delen GS de conclusie van Greenpeace-directeur Joris Thijssen dat hout uit
het zuidoosten van de VS niet voldoet aan de afgesproken duurzaamheideisen
en dus ook niet gebruikt mag worden voor de bijstook in Nederlandse
kolencentrales?
Antwoord: Nee, “hout uit het zuidoosten van de VS” is zo algemeen gesteld dat
wij hier geen oordeel over kunnen geven. Zie ook het antwoord op de vragen 3
tot en met 5.

3. Hebben GS inzicht in waar de biomassa voor de Amercentrale vandaan
komt? Zo ja, kunt u PS hierover informeren?
4. Kunnen GS uitsluiten dat meer dan alleen resthout van Brabantse bodem
wordt gebruikt voor de bijstook van biomassa in de Amercentrale of andere
kolencentrales in Nederland?
5. Wat gaan GS er aan doen om te voorkomen dat oneigenlijke biomassa
(anders dan duurzaam resthout) in de Amercentrale wordt bijgestookt?
Antwoord: In het Nationaal Energie Akkoord (NEA) is overeen gekomen dat
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biomassa die wordt bijgestookt voor elektriciteitsproductie, afkomstig moet zijn
van duurzaam beheerde bossen. De minister heeft op 18 maart 2016 aan de
kamer gemeld hoe hij daaraan invulling heeft gegeven, onder andere door
extra eisen te stellen in de toegekende SDE+-subsidie. Over de certificering van
biomassa hebben de energiebedrijven en de milieu-organisaties afspraken
gemaakt. De SER (trekker van het NEA) heeft hierover op 12 december 2014
een brief gestuurd aan de minister. De provincie heeft hierin geen
bevoegdheden.
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6. Delen GS het oordeel van critici dat het verbranden van hout voor energie,
zeker op korte termijn, helemaal niet klimaatneutraal is omdat het decennia duurt
voordat de herbeplante bomen weer evenveel CO2 opnemen als de gekapte
exemplaren? Waarom wel/niet?
Antwoord: Nee, de opname van CO2 door bomen, die vervolgens worden
verbrand, waarbij het CO2 weer in de lucht komt, vormt een gesloten cyclus. Die
cyclus kan duurzaam voortbestaan en daarnaast voor ons elektriciteit opleveren
mits er jaarlijks niet meer hout wordt verbrand dan dat er groeit.
Wij voeren een stevig beleid richting biobased economy, omdat wij het
belangrijk vinden om hout zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Het
verbranden van hout is één van de laagwaardigere vormen van benutting van
hout.

7. Zien GS door het onderzoek van Zembla en het oordeel van critici aanleiding
om de bijstook van biomassa niet meer mee te nemen als aandeel van in
Brabant opgewekte duurzame energie? Waarom wel/niet?
Antwoord: Nee, wij vinden het belangrijk dat binnen Nederland overal
hetzelfde systeem wordt gehanteerd voor de berekening van duurzame energie.
Hierbij hechten wij aan transparantie en maken wij dus inzichtelijk hoeveel
afkomstig is van de diverse typen zoals biomassabijstook.
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