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Voor u ligt het Jaarwerkplan 2013 van het Werkprogramma 
Schone en Zuinige Agrosectoren van de sector Natuur, 
Bos, Landschap en Houtketen (NBLH). Het werkplan zorgt 
voor de uitvoering van in het convenant ‘Schone en Zuinige 
Agrosectoren’ (2008) gemaakte afspraken. Deze afspraken 
maakten de NBLH-sector en de Rijksoverheid voor 2013 
met elkaar. Het is de gezamenlijke ambitie dat Nederland 
meer gebruik gaat maken van hernieuwbare grondstoffen bij 
de productie van materialen en energie. Het doel is fossiele 
grondstoffen te sparen en de uitstoot van broeikasgassen te 
reduceren. De NBLH-sector streeft ernaar in 2020 ruim 1700 
kton ds aan hernieuwbare grondstoffen in de vorm van biomassa 
te leveren. De NBLH-sector ziet het convenant niet alleen als 
middel om onze energievoorraad veilig te stellen. Maar ook als 
stimulans voor de economische bedrijvigheid en een middel om 
de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. 

Een belangrijk nieuw aanknopingspunt vormt de ontwikkeling 
van de biobased economy en die rondom de topsectoren. In 
2011 is een begin gemaakt met de Green Deals, een nieuw 
beleidsinstrument. Geïnspireerd door het convenant zijn door 
de sector inmiddels vier Green Deals met de overheid gesloten. 
Een voorbeeld hiervan is de Green Deal Veenvervanging. Hierin 
wordt onderzocht welk beleidsinstrumentarium kan worden 
ingezet om meer bio-energie uit vers hout te halen. Daarnaast 

wordt in dit project gekeken naar hout voor de productie van 
biobased potgrondsubstraten. Hierbij gaat het ook over de door 
lokale overheden gehanteerde definities van afval, restafval en 
biomassa. Ook voor 2013 worden weer enkele nieuwe Green 
Deals voorzien. 

In 2012 zijn meer dan 10 concrete projecten uitgevoerd door 
deelnemende partijen. In het oog springen twee studies naar 
kansen voor houtcascadering, meerdere bijeenkomsten met 
leden en andere ketenpartijen, het ontwikkelen van een toolbox 
om de duurzaamheid van vaste biomassa aan te tonen en een 
sectorstatus-rapportage door Probos. Probos concludeert dat 
er momenteel op basis van beschikbaar cijfermateriaal geen 
betrouwbaar beeld gegeven kan worden van de voortgang. 
Met de sector zal in 2013 worden bezien hoe dit kan worden 
verbeterd.

Dit Jaarwerkplan 2013 beschrijft hoe de NBLH-sector en het 
Ministerie van EZ samen met hun partners invulling geven 
aan hun ambities op het gebied van een biobased economy. 
Het Jaarwerkplan is de operationalisering voor 2013 van 
de middellange- en langetermijndoelen zoals verwoord in 
de Meerjarenvisie tot 2020. Ook is het gerelateerd aan het 
Communicatieplan dat de partners hebben opgesteld voor de 
gezamenlijke activiteiten.
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Ministerie van 
Economische Zaken,

Ir. R.P. van Brouwershaven, 
directeur Natuur & 
Biodiversiteit
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namens:
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1.1. Aanleiding 

De NBLH-sector heeft in 2008 met een groot aantal andere 
agrosectoren het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ 
ondertekend. Zo willen zij bijdragen aan het tegengaan van 
klimaatverandering, het veiligstellen van de energievoorraad 
en de levering van hernieuwbare grondstoffen. Het is 
onze maatschappelijk opgave om energie te besparen, het 
aandeel duurzame energie te vergroten en de uitstoot van 
broeikasgassen te reduceren. Daarom heeft de NBLH-sector 
in het werkprogramma Schoon en Zuinig als doelstelling 
opgenomen om in 2020 circa 32 PJ duurzame energie per jaar 
uit biomassa te produceren. De afgelopen jaren zijn daar twee 
doelen bijgekomen: bijdragen aan de realisatie van een biobased 
economy en het maximaal verwaarden van de groene grondstof 
(cascadering). Hiervoor streeft de NBLH-sector ernaar in 2020 
ruim 1700 kton ds aan hernieuwbare grondstoffen in de vorm van 
biomassa te leveren.

1.2.  Betrokken partijen 

Namens de NBLH-sector hebben het Bosschap, het Platform 
Hout in Nederland en de Branche Vereniging Organische 
Reststoffen het convenant getekend. Vanuit het Rijk heeft het 
toenmalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) getekend. Met de komst van het kabinet Rutte is deze 
verantwoordelijkheid gelegd bij het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), nu Economische 
Zaken (EZ).

Het Bosschap
Het Bosschap is het bedrijfschap voor bos en natuur in 
Nederland. Het biedt grote en kleine eigenaren van bos en natuur, 
grote en kleine aannemers, en werkgevers en werknemers in 
natuur- en bosbeheer een ontmoetingsplaats. Het Bosschap 
biedt zo ruimte voor overleg, kennisdeling en het in kaart brengen 
van gemeenschappelijke vraagstukken. Bos- en natuureigenaren 
en bosaannemers zijn verplicht om zich bij het Bosschap aan te 
sluiten. Bij het Bosschap zijn 290.000 hectare bos en 200.000 
hectare natuur geregistreerd van in totaal circa 1.800 eigenaren. 
Verder zijn circa 330 bosaannemersbedrijven aangesloten. 
Deze terreinbeheerders zijn de producenten van (rest)
materialen uit natuurterrein, bos en landschap. Overigens is de 
bestaanssituatie van het Bosschap per 2014 ongewis.

  Betrokkenheid bij dit convenant:  
Het Bosschap streeft specifiek naar 
meer biomassaoogst uit natuurterreinen, 
bossen en landschappen. 

Platform Hout in Nederland (PHN)
Het Platform Hout in Nederland is een coalitie van marktpartijen, 
overwegend brancheorganisaties, uit de bos-, hout- en 
papierketen. De productie en het benutten van hout en 
houtvezels zijn van economisch belang. Het platform heeft tot 
doel dit economische belang te vergroten in politiek, beleidsmatig 
en maatschappelijk opzicht. In het PHN is het grootste deel van 
de Nederlandse keten vertegenwoordigd. 
De leden zijn importeurs van hout, houtproducten en biomassa, 
bosbeheerders, bosaannemers, papier- en emballage-
industrie, palletproducenten, houtverduurzamingsbedrijven, 
energiebedrijven, zagerijen en timmerindustrie. Gezamenlijk 
werken zij aan het vergroten van het houtvezelaanbod (voor 
hout en vezeltoepassingen), het verlengen van de gebruiksduur 
van de houtvezels (recycling en verduurzaming), het verbeteren 
van de benutting van de houtvezels (biorefinery, CO2), het 
versterken van het gebruik van houtvezels (in de bouw, tackle 
climate change, use wood), en dit alles onder internationaal 
geaccepteerde randvoorwaarden van duurzaamheid.
 
  Betrokkenheid bij dit convenant: 

Het pHN stuurt aan op het gebruik van hout in 
plaats van andere niet-hernieuwbare materialen. 
verder stimuleert het platform een optimaal gebruik van 
(rest)hout en (hout)vezels voor biobased producten, 
materialen en energie. de “verwaarding” moet optimaal 
zijn (volgens het cascadeprincipe). Het pHN streeft naar 
een sterke positionering van de houtketen binnen de 
groenegrondstoffeneconomie.

 
Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)
De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) behartigt 
de belangen van ondernemingen die op bedrijfs- 
matige en duurzame wijze biobased producten maken uit 
groene grondstoffen. Zoals veenvervangers (compost), groen gas 
en biomassa. Deze bedrijven doen dat op biomassawerven:
vergunde inrichtingen waar onder stringente milieucondities 
heterogene grondstoffen worden omgezet in hoogkwalitatieve, 
gecertificeerde producten. Deze inrichtingen vormen een 

progrAmmA ScHoNe 
eN ZuiNige Sector 

NBLH
1
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landelijk dekkend netwerk van biomassawerven 
(www.biomassawerven.nl), met een totale vergunde capaciteit 
van circa twee miljoen ton organische stromen per jaar. 
Daarnaast biedt de BVOR voor leden een kenniscentrum op het 
gebied van groene grondstoffen en een netwerkplatform.  
 
  Betrokkenheid in dit convenant: 

door de inzet van groene grondstoffen te optimaliseren, 
wil de Bvor inspelen op de kansen die de biobased 
economy biedt. 

 
Ministerie van Economische Zaken
Het Rijk wil een duurzame economische groei stimuleren. 
Op energiegebied wordt gekeken naar het verdienpotentieel van 
hernieuwbare energie. Biomassa is een potentieel hernieuwbare 
bron van energie of vervanger van fossiele grondstoffen in de 
chemie. Vanuit het natuurbeleid is het aspect kostenreductie 
van belang bij het beheer van het landschap. Het kabinet 
zet maximaal in op het realiseren van groene groei. Met als 
belangrijke uitgangspunten maximale verwaarding van de 
groene grondstof en duurzaamheid. 

  Betrokkenheid bij dit convenant: 
Het rijk is medeondertekenaar van het convenant. 
Het ministerie van eZ faciliteert de NBLH-sector met 
de inzet van Agentschap NL en de dienst Landelijk 
gebied (dLg). Zij stelt capaciteit beschikbaar en 
realiseert noodzakelijke randvoorwaarden. 

Kansen voor economische ontwikkeling
Door biomassa te leveren voor productieprocessen wil de sector 
de concurrentiepositie van de hele Nederlandse agrosector 
verbeteren. Duurzame innovatie bij de verwerking van biomassa 
(zoals torrefactie, pyrolyse, bioraffinage) helpt Nederland 
uiteindelijk een extra inkomstenbron te genereren.

Volgens bureau Ecorys* voorziet de waardeketen van biomassa 
en afval voor de energieproductie momenteel in een directe 
werkgelegenheid van ruim 4.000 fte in Nederland. Naar 
verwachting zal dit aantal in 2020 zijn opgelopen tot circa. 
5.500 fte. Van alle hernieuwbare energieketens leverde deze 
sector in 2009 veruit de grootste bijdrage aan de Nederlandse 
economie: 2,2 promille van het BBP oftewel circa € 1,2 miljard. 
Ter vergelijking: zon PV leverde 0,6 promille oftewel € 0,3 miljard. 
Mede gelet op de Nederlandse doelstelling zal dit voor de keten 
van biomassa en afval naar inschatting van Ecorys in 2020 
een factor 3 tot 5 hoger zijn (Zon PV: 3 tot 15 maal). Recente 
monitorgegevens van Probos laten zien dat momenteel jaarlijks 
ruim 1 miljoen k ton ds aan biomassa geleverd worden. 
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1.3.  Organisatie

De convenantpartners verenigen zich in het Biomassaforum en 

dragen van daaruit bij aan het reduceren van broeikasgassen, 

het realiseren van duurzame energievoorzieningen en het 

ontwikkelen van de biobased economy. Het Biomassaforum 

heeft als taak om enerzijds randvoorwaarden te verbeteren 

en anderzijds kansrijke marktinitiatieven te stimuleren en te 

faciliteren. Zo worden bestaande ketens geoptimaliseerd en 

nieuwe ketens gecreëerd. Het forum is vooral stimulator, initiator, 

makelaar en schakelaar tussen (potentiële) ketenpartners. 

Het slaat de brug tussen de NBLH-sector en de overheid in 

het bereiken van een gemeenschappelijk doel. 

Het Biomassaforum rekent de complete biomassaketen tot 

zijn aandachtsgebied. Het focust op het oogsten, verzamelen, 

recyclen, upgraden, be- en verwerken, bundelen, indikken en 

transporteren van biomassa uit NBLH. Ook richt het forum 

zich op het afleveren van biomassa aan afnemers zoals 

energieproducenten, houtbedrijven en chemie (bioraffinage) 

en oplevering van biomassa die niet geschikt is voor energetische 

toepassingen. De sector draagt actief bij aan het creëren van de 

randvoorwaarden. Hieronder vallen de productie, toepassing en 

verwerking van biomassa, de juridische, politiek-bestuurlijke en 

sociaaleconomische aspecten hiervan en het op gang brengen 

van keteninnovatie (cascadering).

Voor het uitvoeren van haar ambities heeft de werkgroep 

‘Biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen’ in 2011 

een nieuwe werkstructuur vastgesteld. Deze is gericht op 

uitvoering van het werkprogramma. Vier vertegenwoordigers 

van de convenantpartijen vormen de centrale stuurgroep. 

Een klankbordgroep, die bestaat uit drie achterbannen en 

inhoudsdeskundigen brengt nieuwe plannen in en beoordeelt 

ontwikkelde plannen. 

Samen met de andere convenantpartners zal in 2e helft van 2013 

het programma worden geëvalueerd.

1.4.  Financiering

De sector wijst erop dat naast praktisch hanteerbare 

regelgeving (onder andere de emissiewetgeving) een adequaat 

stimuleringskader noodzakelijk blijft voor het behalen van de 

gestelde doelen.

De partijen (Rijk en sector) zullen de benodigde capaciteit en 

ureninzet leveren aan de genoemde gremia, inclusief benodigde 

projectteams. Verder zullen zij ondersteuning en begeleiding 

bieden bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten. De opzet 

en uitvoering van het werkmodel, inclusief de te benoemen 

‘eigen’ NBLH Biomassaforum-projecten, zullen vanuit 

gezamenlijke financiering plaatsvinden. 

Om de kosten van (‘externe’) pilots en projecten te financieren, 

doen partijen een beroep op private middelen, reguliere 

subsidiemogelijkheden, convenantondersteunende middelen en 

andere relevante programma’s en budgeten. Nauwlettend wordt 

bezien of projecten kansrijker worden door aan te sluiten bij de 

Green Deals. Voor 2013 is ook in het BBE-programma ruimte 

geschapen voor financiële ondersteuning van 10 praktijkgerichte 

NBLH-projecten.

Figuur 1 Organisatiestructuur

Stuurgoep NBLH

Activiteiten 
getrokken 
door PHN

Activiteiten 
getrokken 
door BVOR

Activiteiten 
getrokken door 
Bosschap

Activiteiten 
getrokken 
door EL&I

Klankbordgroep NBLH
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WAt iS er Bereikt tot 
eN met 2012?

In 2008 heeft de sector NBLH zich gecommitteerd aan het 
convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’. Het feitelijke 
startschot voor de convenantactiviteiten is gegeven op de eerste 
Biomassaforum-dag in april 2008. Naast een communicatietraject 
zijn kort daarop de eerste pilots en projecten van start gegaan. 
Het CBS heeft vastgesteld dat in 2009 het vermeden binnenlands 
verbruik van fossiele primaire energie door middel van biomassa 
uit de NBLH-sector ten opzichte van 2007 is toegenomen met 
circa 3,5 PJ tot 20 PJ.

Eind 2011 is de NBLH-Resultatenbrochure verschenen met de 
belangrijkste projectresultaten tot en met 2011.
In 2011 zijn de eerste twee Green Deals door de sector in de 
praktijk gebracht. Daarnaast kwam er een houtconvenant met de 
energiesector om de inzet van biomassa in elektriciteitsproductie 
met prijszekerstelling te bevorderen.
In 2012 is op de ingeslagen weg doorgegaan met een scala aan 
projecten en initiatieven.

Een selectie:
•	 Gericht op het bevorderen van de inzet van NBLH-biomassa 

is samenwerking met zowel de glastuinbouwsector als 
gemeenten vormgegeven in een viertal gezamenlijke 
bijeenkomsten. 

•	 Recente ontwikkelingen met betrekking tot de definiëring 
van materiaalstromen in het kader van de Afvalregelgeving 
hebben geleid tot intensief overleg met het Ministerie van 
I&M om tot heldere informatievertrekking te komen. De sector 
ondervindt nog steeds regelmatig hinder als gevolg van onjuist 
of onduidelijk door lokale overheden geïnterpreteerde (afval)
regelgeving. Dit onderwerp zal ook in 2013 de nodige aandacht 
vragen.

•	 Door de sector is in februari 2012 actieve inbreng geleverd 
op de praktijkdag bio-energie van het Agentschap NL op het 
onderwerp logistiek en duurzaamheid van biomassa.

•	 Nieuwe ontwerp-regelgeving door de overheid op het gebied 
van emissies is scherp gevolgd en van commentaar voorzien. 
Dit resulteerde onder andere in een betere afstemming van de 
voornemens met de Duitse regelgeving (2015).

•	 Vermeldenswaard is de totstandkoming van het illustratieve 
boekwerkje ‘Warmte uit Hout’ rond relevante aspecten bij het 
ontwikkelen van een bio-energie-installatie. Tevens is door 
de BVOR een nieuwe onlineoverzichtskaart ontwikkeld van 
biomassawerven (www.biomassawerven.nl) en is door de AVIH 
een overzicht gemaakt van staande bio-energie-installaties 

gericht op warmteopwekking. In totaal zijn circa 220 installaties 
in beeld gebracht. 

•	 Kansen voor cascadering van oud hout is middels een tweetal 
projecten in 2012 nader verkend. In 2013 wordt verwacht dat 
dit tot zowel praktische als beleidsmatige aanbevelingen zal 
leiden. De sector wil vervolgens inzetten op het opzetten van 
pilotprojecten en zal hiertoe ondersteuning zoeken.

•	 Vanuit het ministerie van EZ is in 2012 samen met Alterra en 
marktpartijen ingezet op het ontwikkelen van business cases 
voor het afzetten van natuur en bermgras. Staatsbosbeheer 
heeft dit traject met haar kennis en ervaring ondersteund. Dit 
onderzoek krijgt een vervolg in 2013.

2
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3.1  Beleidsprioriteiten 2013

De rijksoverheid startte in het najaar van 2012 de discussie over 
herijking van het Convenant. De Convenantpartners vatten dit 
op als een uitdaging nogmaals hun inspanningsverplichting 
te bevestigen. Dit betekent verdergaan op de ingeslagen 
weg, dus vasthouden aan afgesproken doelstellingen en 
inspanningsverplichtingen.
Voor de NBLH-sector is ook het Topsectorenbeleid, ingezet door 
de rijksoverheid, belangrijk. Vooral de positie van de Biobased 
Economy in de topsectoren is daarbij relevant voor NBLH. 
In 2013 zal met name de aanpak van het onderdeel energie 
vorm moeten krijgen. Ook willen de convenantpartners in de 
programmering voor 2013 een wezenlijke bijdrage gaan leveren 
aan de rijksdoelstelling, vermeld in het regeerakkoord, gericht 
op meer cascadering in biomassaproductieketens. Hiervoor zal 
beleidsontwikkeling moeten inhaken op technische innovatie, 
praktische verkenningen gericht op business cases en het 
doorrekenen van (keten)alternatieven. 

Voor de NBLH-sector is in 2013 verder van belang de 
samenwerking in de keten vast te houden en verder door te 
zetten. Ontwikkelingen binnen ketenpartners als het Bosschap, 
Platform Hout in Nederland en de BVOR spelen daarbij een rol. 
Het besluit van het kabinet om de product- en bedrijfschappen 
op te heffen betekent het verdwijnen van het Bosschap. Het in 
de keten blijven betrekken van bosbeheerders moet derhalve 
komende periode opnieuw vormgegeven worden. 
Het PHN is met een heroriëntatie op koers en inzet bezig. 
Betrokkenheid bij de NBLH-sector is daar een onderdeel 
van. De nieuwe strategie van de BVOR, met een focus 
op (commercialisatie van) biobased innovaties en nieuwe 
samenwerkingsverbanden, onderstreept de noodzaak tot 
blijvende ketensamenwerking.

Inhoudelijk werkt de ketenaanpak verder door in de komende 
evaluatie van het convenant Schoon en Zuinig en het verder 
op gang brengen van het in 2012 afgesloten Houtconvenant. 
Aandacht voor botsende regelgeving, voorlichting en 
communicatie en het opzetten van voorbeeldprojecten blijft een 
hoge prioriteit krijgen. In 2013 krijgt de NBLH-sector ook de 
gelegenheid de eigen verantwoordelijkheid verder op te pakken 
via het invullen van een eigen bescheiden stimuleringsinstrument 
ten behoeve van BBE-initiatieven. Dit dankzij steun en 
constructieve inzet van het ministerie van EZ.

Door de sector zal, waar nuttig, gebruik gemaakt worden 
van het overheidsinstrument Green Deals. Door de sector 
zijn in 2012 twee deals opgepakt met wisselende ervaring. 
Ook de kansen die ontstaan dankzij de kabinetsinzet voor de 9 
topsectoren hebben prioriteit. Voor de NBLH-sector zijn vooral 
de energiesector en het sectordoorsnijdende programma ter 
bevordering van de Biobased Economy van belang. 

De Dienst Landelijk Gebied startte in 2011 3 pilots met het lokaal 
oogsten en het regionaal en lokaal inzetten van biomassa. Deze 
pilots worden in 2013 voortgezet en uitgebreid met een aanpak 
genaamd ‘Oogstbaar landschap’.

Bevordering van materiaalhergebruik door cascadering, zowel 
van eindige grondstoffen als van herbruikbare materialen, blijft 
ook in 2013 van groot belang. Daarnaast zal het bevorderen van 
certificering en kwaliteitsborging van diverse biomassastromen 
hoog op de agenda staan. De ontwikkelde Toolbox krijgt vervolg.

Voor 2013 zullen weer de nodige congressen, excursies, 
demobijeenkomsten en workshops georganiseerd worden. 
De BVOR zal in 2013 haar tweejaarlijkse Demodagen weer 
houden in de maand juni. Vanuit dit werkprogramma zal 
hierop aangesloten worden met een demonstratie van 
vernieuwende oogsttechnieken. Daarnaast staan voor 
2013 een aantal cursussen rond ‘doelmatig bosbeheer’ 
en ‘duurzaamheidscertificering’ geprogrammeerd. 
Eerder ontwikkeld materiaal zal waar nodig 
worden geactualiseerd.
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3.2 Actiepunten en resultaten 2013

1. Algemene actiepunten

1.1      Het uitvoeren van activiteiten volgens leidraad 
communicatieaanpak en herijking aanpak 

Resultaat:   Na evaluatie is er duidelijkheid over een nieuwe 
positionering van de website. Deze is opnieuw 
onder de aandacht van stakeholders gebracht. 
Publicaties, presentaties en perscontacten zijn 
verzorgd en workshops, excursies en werkgroepen 
zijn uitgevoerd. 

1.2      De overheid spant zich in om knelpunten door wet- en 
regelgeving weg te nemen. Botsende belangen ten 
aanzien van een ‘level playing field’ en BBE worden in 
kaart gebracht

Resultaat:   Structureel overleg tussen overheid en sectoren 
loopt; een eerste concreet resultaat geboekt.

1.3      Uitvoering van de ondersteuningsregeling 
‘Subsidieregeling biomassa’ gericht op het realiseren 
van de doelstelling van het Agro-convenant voor het 
onderdeel NBLH. Doorlooptijd 2013-2014

Resultaat:   10 projecten zijn met ondersteuning vanuit het 
convenant geïnitieerd door direct betrokkenen uit de 
NBLH-sector. Met name de productie van biomassa 
uit NBLH heeft hierdoor een impuls gekregen. 
Afronding van de regeling in 2014.

1.4      Update van resthout statistieken

Resultaat:   Bestaande marktcijfers van resthout- en afvalhout 
statistieken, van 2006 en later, zijn geactualiseerd. 
Door dit project is eind 2013 actueel inzicht 
verkregen over de inzet van (schoon) resthout 
uit de houtverwerkende industrie, en dus ook 
de mate waarin dit materiaal (in toenemende 
mate) aangewend wordt voor energie productie, 
bijvoorbeeld door verwerking tot energiepellets. 
Ook is er een actuele en doelgerichte set data 
beschikbaar voor LCA’s (rest- en gebruikt hout). 
Discussies op dit punt zijn van recent feitelijk 
materiaal voorzien en daarmee aangescherpt.

1.5      Voorlichtingsbijeenkomsten voor lokale stakeholders 
over afvalregelgeving voor houtige biomassa als 
brandstof voor bio-energiecentrales

Resultaat:   Vier regionale bijeenkomsten voor vergunning-
verleners en handhavers van gemeenten, 
provincies en Regionale Uitvoerings Diensten. 

Aan elke bijeenkomst nemen tenminste 25 
personen deel. Kennis met betrekking tot de inzet 
van houtig materiaal in bio-energiecentrales is 
overgebracht. In het bijzonder kennis met betrekking 
tot de afvalregelgeving en de toepassing van 
emissieregelgeving. Hiermee zijn verschillen in 
interpretatie van wet- en regelgeving verminderd. 

1.6      Een demonstratieproef wordt opgezet gericht op het 
terugbrengen van houtas naar het bos

Resultaat:   Een demonstratieproef is uitgevoerd waarmee de 
belemmeringen (en kansen) helder in beeld zijn 
gebracht met betrekking tot het terugbrengen van 
houtas (hetgeen nu wettelijk nog niet is toegestaan) 
naar de plaats van herkomst/bos. Met de 
demonstratieproef zijn stakeholders direct betrokken 
en geïnformeerd.

1.6      Herhaling van cursus certificering NTA 8080

Resultaat:   Op verzoek van de markt is de in 2012 ontwikkelde 
cursus NTA 8080-certificering voor kleine bedrijven 
geactualiseerd en opnieuw verzorgd. De cursus is 
in lijn gebracht met ontwikkelingen in Europese of 
Nederlandse regelgeving en aanvullende eisen van 
energiebedrijven voortkomend uit de Green Deal.

1.7      Analyse van tools voor monitoring van 
biomassastromen

Resultaat:   Nagegaan is welke elementen uit bestaande 
systematiek voor datamonitoring (bijvoorbeeld de 
LMA systematiek voor afvalstromen) bruikbaar 
kunnen zijn om betrouwbare analyses te maken. 
Voorstellen worden gedaan hoe een dergelijke 
analyse kan worden ingestoken. Bij gebleken 
haalbaarheid zijn in de eerste helft van 2013 nadere 
details geconcretiseerd.

2. productie en beheer

2.1      Uitvoering Green Deal ‘maximalisatie van productie 
veenvervangers fase 1’

Resultaat:   In samenwerking met rijksoverheid is de in 
december 2011 gesloten Green Deal voor fase 1 
gerealiseerd. Dit betreft een aanpak ter bevordering 
van alternatieven voor veen.

2.2      Uitvoering Green Deal ‘nuttige toepassing resthout 
in emballage’ (onder andere kennisverspreiding)

Resultaat:   Als uitwerking van de in december 2011 gesloten 
Green Deal is met de rijksoverheid de procedure en 
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inhoudelijke opzet van de milieuvergunning voor de 
stookinstallatie en bedrijf aangepast (eenvoudiger 
gemaakt). De resultaten zijn gecommuniceerd.

2.3      Opzetten demodagen biomassaoogst en verwerking 
door NBLH-partijen

Resultaat:   INaast de grote BVOR-demodagen zijn een 
tweetal oogstdemonstraties georganiseerd. Naast 
demonstratie van machines maakten presentaties en  
kennisverspreiding onderdeel uit van het project. 

2.4      Organiseren bijeenkomsten gericht op oogsten 
en (zelf) gebruiken van biomassa voor 
terreineigenaren hout

Resultaat:   Vier bijeenkomsten inclusief bijbehorende 
communicatie zijn in het voorjaar van 2013 
georganiseerd. Circa 60 tot 80 landgoedeigenaren 
zijn geïnformeerd over het oogsten en gebruiken 
van biomassa op hun eigen landgoed. Daarnaast 
hebben ruim 2.300 andere landgoedeigenaren het 
maandblad ‘de Landeigenaar’ met het artikel over 
biomassa gekregen.

2.5     Houtconvenant

Resultaat:   Het in 2012 ondertekende houtconvenant is in 
uitvoering genomen met diverse ondersteunende 
activiteiten in 2013. Op basis van een bestuurlijke 
brainstormsessie, startbijeenkomst en enkele 
werkgroepsessies is gericht ingezet op een nader 
te bepalen strategie. Deze is gericht op een 
hogere oogst in Nederland van duurzame (houtige) 
biomassa. Deze wordt ingezet als grondstof voor 
producten, en als bijdrage aan een duurzame, 
hernieuwbare energievoorziening. Ondersteunende 
activiteiten zijn voorzien in de eerste en tweede 
helft van 2013. Tot stand komen en inzet van het 
werkplan. De uitvoering van het convenant loopt 
naar verwachting door in 2014.

2.6      Kosten effectieve oogst van tak-tophout wordt 
bevorderd

Resultaat:   Best practices oogst tak- en tophout zijn in beeld 
gebracht door het etaleren van kosteneffectieve 
Nederlandse praktijkervaringen met oogst, 
verwerking en afvoer (logistiek) van tak- en tophout. 
Ervaringen zijn verzameld en gedocumenteerd. 
Resultaten zijn gecommuniceerd naar 
terreineigenaren en terreinbeheerders. Twijfels en 
vooroordelen zijn zo veel mogelijk beantwoord.

2.7      Ontwikkelen en verspreiden handleiding oogst en 
logistiek houtige en niet-houtige biomassa

Resultaat:   Voor lokale beheerders van de grote TBO’s, maar 
ook voor kleine beheerders is in samenwerking met 
Staatsbosbeheer, een handleiding ontwikkeld waarin 
kennis op het gebied van oogst en logistiek van 
houtige en niet-houtige biomassa gedeeld wordt. 
De kennis en ervaring die bij Staatsbosbeheer 
beschikbaar is zo ook beschikbaar gekomen voor 
andere beheerders. 

2.8      Ontwikkelen van een handreiking voor het borgen de 
technische kwaliteit van biomassa

Resultaat:   Voortbouwend op de conclusies en aanbevelingen 
van het project ‘Inventariseren van buitenlandse 
ervaringen met het borgen van kwaliteit van 
houtige biomassa’ is een ‘Handreiking borgen 
biomassakwaliteit’ beschikbaar gekomen. De 
Handreiking is beschikbaar gesteld via o.m. de 
websites van het Biomassaforum en de aangesloten 
organisaties. De handreiking is via diverse NBLH 
voorlichtingsbijeenkomsten bij belanghebbenden 
onder de aandacht gebracht.

2.9      Handreiking toepassing Europese 
duurzaamheidsregelgeving voor vaste biomassa, 
inclusief handreiking BioGrace

Resultaat:   In lijn met Europees beleid (tot EC-publicatie on 
hold) is een Handreiking ontwikkeld. Die beoogt de 
Europese duurzaamheidseisen op toegankelijke 
wijze inzichtelijk te maken voor partijen in de 
NBLH-ketens, en biomassapartijen daarbuiten. 
De handreiking is specifiek gericht op kleinere 
en middelgrote partijen die niet de capaciteit en 
middelen hebben om de Europese regelgeving 
adequaat  te interpreteren en toe te passen. 

2.10     Inventarisatie aanpak buitenlandse kwalitatieve 
normering biomassa

Resultaat:   In kaart is gebracht een aantal kenmerken van 
veel in het buitenland gebruikte systemen voor 
technische kwaliteitsborging, inclusief ervaringen 
van stakeholders. Een aanbeveling is gedaan op 
welke wijze kwaliteitsborging/standaardisatie van 
biomassakwaliteiten kan worden benut voor de 
biobased economy.  

2.11     Doorzetten van de drie in 2011 opgestarte pilots 
door de Dienst Landelijk  Gebied (DLG) (Een 
Energieke IJssel-Vallei, Co-vergisting Winterswijk, 
Groene Gevangenis Veenhuizen)
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Resultaat:   Pilots gericht op winning en lokale benutting van 
biomassa, partijen zijn samengebracht, sturing 
op proces is bij juiste partij belegd. Voor pilot 
Winterswijk is de haalbaarheid verkend van 
gaswinning gekoppeld aan het vergroten van de 
biodiversiteit in het landschap en kostprijsverlaging 
voor natuur- en landschapsbeheer. Voor de pilot 
Veenhuizen is de Green Deal door alle partijen 
getekend en faciliteert DLG het proces om tot 
een samenwerking van publieke en private 
partijen in een biomassaketen te komen. Voor 
de IJssel-Vallei faciliteert DLG lokale potentiële 
biomassa-producenten om deel uit te maken van 
de biomassaketen die hier wordt nagestreefd. 
Leerervaringen uit de drie pilots zijn te vinden op de 
website www.biomassauitlandschap.nl

2.12     Oogstbaar Landschap 

Resultaat:   Door DLG zijn nieuwe concepten verkend 
(droogvergisting bermgras met toepassing restfractie 
in landbouw) en biomassa-instrumentarium 
toegepast ten behoeve van het oogstbaar maken 
rietlandschap ten behoeve van rieteconomie). 
Website www.biomassauitlandschap.nl in de lucht. 
Ondersteuning Directie N&B en de gezamenlijke 
convenantpartners met DLG specifieke kennis en 
kunde voor de uitvoering van beleid; inbrengen van 
uitvoeringskennis in beleid)

3 Levering en bewerking biomassa

3.1      Bevorderen ketensamenwerking 

Resultaat:   Drie bijeenkomsten inclusief bijbehorende 
communicatie zijn in 2013 georganiseerd 
met als programma het spel Ketenologie en 
speeddaten voor aannemers en handelaren en 
potentiële aanbieders en afnemers van biomassa. 
Ketenspartijen kennen elkaar en pakken door op 
verdere initiatieven. 

3.2      Verkennen technologische en economische 
haalbaarheid van composieten 

Resultaat:   De technologische en economische haalbaarheid 
van riet als grondstof voor composieten is in kaart 
gebracht inclusief bijbehorende eigenschappen van 
het riet in biocomposieten en de marktkansen voor 
het product. Een marktpartij is bereid bij positief 
resultaat te investeren in een productielijn voor 
biocomposieten uit riet.
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4 toepassing biomassa 

4.1      Doelgericht cascaderen in de houtketen

Resultaat:   Realisatie van fase 1 en 2 van het project leidde 
tot doorrekening en vergelijking van een aantal 
modelscenario’s voor cascadering in de hout- 
en energieketen en een set beleidsadviezen ter 
stimulering van de markt. Dit vindt plaats op 
basis van de eerste fase van het project (2012 en 
2013), uitgevoerd door BTG en IFEU. De primaire 
doelgroep bestaat uit innovatieve marktpartijen in 
de houtketen en partijen betrokken bij de mobilisatie. 
Selectie en doorrekening van enkele scenario’s 
zijn uitgevoerd. De uitwerking en doorrekening van 
scenario’s zijn beschikbaar en de resultaten en 
uitwerking van proefprojecten gecommuniceer 
 naar beleid en praktijk.

4.2      Kansen voor warmte uit composthopen worden 
vergroot

Resultaat:   Composteerbedrijven zijn van hulpmiddelen voorzien 
om het warmte potentieel van hun inrichting vast te 
kunnen stellen. Een model is opgesteld waarmee 
een composteerinrichting een berekening maken van 
de hoeveelheid warmte die herwinbaar is. Dit model 
is ingebracht voor het vaststellen van basisbedragen 
SDE+ 2014. Een quick scan is uitgevoerd om het 
warmtepotentieel bij een tiental bedrijven inzichtelijk 
te krijgen. Bedrijven zijn beperkt ondersteund om 
vervolgstappen te  zetten in hun specifieke situatie.

4.3      Ontwikkelen van een modelbestek gericht op 
biobased aanbesteden

Resultaat:   Een modelbestek is ontwikkeld, gericht op 
‘Biobased aanbesteden van groenafval’. Met dit 
modelbestek wordt het omzetten van biobased 
beleidsambities in  aanbestedingscriteria 
gefaciliteerd. Door het wegnemen van risico’s wordt 
beoogd  het uitsluitend gunnen op laagste prijs 
te voorkomen. Het model zal het mogelijk maken 
om onder meer de duurzaamheidsimpact van 
verschillende benuttingsopties van groenafval mee 
te wegen in de aanbesteding.

4.4      Ontwikkelen van een CO2 rekentool voor biomassa 
en groene reststromen

Resultaat:   Een rekentool is beschikbaar waarmee de 
CO2-effecten van oogsten, transport en 
opwerking van groene reststromen kunnen worden 
gekwantificeerd. De tool is vrij te gebruiken voor 
partijen werkzaam in de keten, en daarnaast 
bruikbaar voor aanbestedingsbestekken, alsmede 
het ‘ex post’ kwantificeren van CO2-effecten  van 
gekozen opwerkingsopties. 

4.5      Updaten en uitbreiden handreiking ‘Warmte uit hout’

Resultaat:   De in 2012 beschikbaar gekomen NBLH-
handreiking ‘Warmte uit hout – een handreiking voor 
initiatiefnemers van bio-energie-installaties’ is begin 
2013 gepubliceerd en verspreid en gepresenteerd. 
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In 2013 is op basis van ontvangen feedback een 
‘tweede druk’ van de handreiking geschreven. 
Hierbij zijn tevens relevante actuele ontwikkelingen 
in de markt betrokken van leveranciers van 
bio-energie-installaties, duurzaamheidscriteria, 
et cetera.). 

4.6      Technische innovaties ten bate van cascadering

Resultaat:   Het verkennend onderzoek ‘Meer economische 
waarde uit cascadering ‘, levert ten minste 5 
kansrijke technische innovatieve projectideeën 
op voor waardecreatie in de houtketen. 
De houtsector is betrokken.
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Het geraamde (interne) budget voor 2013 zal bepaald worden 
met drie betrokken besturen en het ministerie van EZ. Dit jaar 
voor het eerst met het DG Natuur en Regio / de directie Natuur 
en Biodiversiteit. De kosten voor de sector zullen beperkt 
blijven tot de inzet van tijd vanuit de sectoren, de stuurgroep 
en de klankbordgroep en een nog af te spreken financiële 
bijdrage voor interne projecten. EZ financiert via Agentschap 
NL de procesbegeleiding voor de totstandkoming van het 
jaarwerkprogramma en de algemene programmamonitoring.
Via het programmabureau Biobased Economy wordt geprobeerd 
om bijdragen te krijgen op eerder geïdentificeerde PMC’s en de 
ontwikkeling van marktrijpe initiatieven.
Voor 2013 is een vorm van projectondersteuning beschikbaar, 
waarmee praktische, danwel innovatieve projecten kunnen 
worden ondersteund met een totaalomvang tot € 100.000,-

Voor financiering van de kosten van overige projecten doen 
partijen een beroep op de door het kabinet vastgestelde en 
nog vast te stellen ondersteuningsregelingen. Het financieel 
instrumentarium dat ter beschikking staat voor de transitie naar 
de productie en het gebruik van duurzame energie bestaat 
uit ondermeer uit SDE+, EIA, VAMIL, Green Deals, Groen 
Financiering, SNL et cetera.
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