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Kabinet slaat advies
over subsidiëren
biomassa indewind
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Hetkabinet isnietvanplantestop-
penmet het subsidiëren van bio-
massa. Het vindt dat de inzet van
duurzame biomassa nu en in de
richting van2030en2050noodza-
kelijkisvoordeverduurzamingvan
deeconomie enhet realiseren van
deklimaatopgave.Dat zegthetmi-
nisterievanEconomischeZakente-
genoverhet FD.Daarmee slaat het
kabinet het advies vandeEurope-
se vereniging vannationaleweten-
schappelijkeacademiestestoppen
metdesubsidies indewind.
Deze European Academies

Science Advisory Council (Easac)
adviseerdeonlangsineenkritische
notitie te stoppen met subsidies
voorbiomassa. ‘Degrotesubsidies
diewordenaangebodenomkolen
tevervangendoorhoutigebiomas-
sa bereikenhet tegenovergestelde
vanwat isvereist voorechtduurza-
meenergiediedeCO2 indeatmo-
sfeerreduceert.Subsidieszijndaar-
omslechtvoorhetklimaatenslecht
voordeopenbarefinanciën’,aldus
deEuropesewetenschappers.
Volgens Easac beschouwt de

EUbiomassatenonrechtealsher-
nieuwbaar, omdat er een tijdsver-
schil bestaat tussen hetmoment
van verbranding van biomassa en
deaangroeivanbiomassa. ‘Metde
urgentie omactie te ondernemen
als gevolg van het Parijsakkoord
omde temperatuurstijging te be-
perkentot1,5graad,zijnterugver-
dienperiodes van langer dan tien
jaaronverenigbaarmetklimaatver-
anderingsdoelstellingen.’
In maart van dit jaar spanden

een groep belanghebbenden uit
de VS en een vijftal Europese lan-
denzelfseenrechtszaakaantegen
deEUomteproberenhetverbran-
den van biomassa niet langer als
hernieuwbaar teclassificeren.Die
zaak looptnog. Alsnieuwe inzich-
ten in de toekomst leiden tot een

verandering van beleid in de EU,
danpastookNederlandzijnbeleid
aan. ‘Als het Europees beleid ver-
andert, veranderenwijmee’,aldus
minister EricWiebes van Econo-
mischeZaken&Klimaat inhetAD.
Ook de stikstofadviescommis-

sie-Remkes adviseerde vorige
week de subsidies te heroverwe-
gen, omdat bijstook van biomas-
sa in kolencentrales de CO2-uit-
stoot vergroot.
‘Het is een feit dat de verbran-

ding van houtmeer CO2 in de at-
mosfeerbrengtdankolen,maar is
hetrelevant?’vraagtMartinJungin-
ger,hoogleraarbiobasedeconomy
aandeUniversiteitUtrecht,zichaf.
‘Dievraagisdekernvanwaarhetom
draait.Wantopkorte termijnmag
dan kortstondig te veel CO2 wor-
denuitgestoten, op lange termijn
kanhet verbranden vanbiomassa
wel degelijk beter zijn voorhet kli-
maat,omdatjedanhetverbranden
vanfossielebrandstoffenvermijdt.
Waar ligt dat break-evenpuntpre-
cies? Ikhebhetantwoordookniet,
wanthethangtvanveelfactorenaf.’
Junginger, die in Nederland

geldt als expert op het gebied van
biomassaenwereldwijdveelplek-
ken heeft bezocht waar biomassa
wordt geoogst, stoort zich aan de
‘buitengewoonslechteonderbou-
wing’ van de termijn van tien jaar
indenotitievanEasac,waarinvol-
gens hem teweinig nuance staat.
‘Er bestaat in dewetenschap echt
geenconsensusoverdezetermijn.’
Ook in het stikstofadvies van de
commissie-Remkes staat een pa-
ragraaf over bijstook van biomas-
sa, ‘maarhet isheelgekdatdatniet
over stikstof gaat,maar overCO2’.

‘Dekolencentraleswaarnubio-
massa wordt bijgestookt, hebben
jarengeledenalrookgasreinigings-
installatiesgebouwdwaarmeehet
overgrotedeelvandestikstofwordt
afgevangen. Het maakt voor de
stikstofuitstoot dus niet uit of er
kolen of hout in wordt verbrand.
Recent empirisch onderzoek van
collega-onderzoekers laat zien
dat een biomassacentrale die af-
valhout verbrandt tot vijf keer la-
gerestikstofemissies inNederland
heeftperkilowattuurdaneengas-
gestookte centrale. Je zou van een
stikstofcommissieverwachtendat
zenaardit soort effectenkijkt.’

‘Op lange termijn kan
biomassa beter
zijn, omdat je het
verbrandenvanfossiele
brandstoffenvermijdt’
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