Nieuwe Energie
Duurzame innovatie DE weg voorwaarts!
Kennissessie voor FC Groningen - Ajax
Peter – Paul Schouwenberg
RWE Generation Hard Coal & Gas
Netherlands
Groningen, 31 augustus 2014

Programma

12.30 uur Inloop, met broodjes lunch;
13.00 uur Welkom en in vervolg op de vorige kennissessie (d.d. 9 maart jl.):
korte samenvatting resultaten SER-akkoord (duurzaamheidscriteria) tot op
heden, Peter – Paul Schouwenberg RWE;
13.10 uur Internationale kansen voor biomassa en bio-energie, Kees Kwant, RVO;
13.30 uur Energiebesparing, -efficiency van Essent voor zakelijke markt, Rudmer
Haringsma, Essent;
13.45 uur Ontwikkelingen wind in Groningen rond N33/Windpark Eemshaven,
Hein Akerboom, RWE Innogy;
14.00 uur Afronding;
14.05 uur Voorbeschouwing wedstrijd FC Groningen – Ajax , Robbert Klaver FC Groningen;
14.30 uur Wedstrijd;
16.15 uur Nazit met een hapje en een drankje;
17.00 uur Einde
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Informatie voor belanghebbenden

Duurzaamheid vaste biomassa
Energieakkoord
Energieakkoord en biomassa

SER-4.2.3 Bij- en meestook van Biomassa: Wat is er afgesproken
en met wie werken we samen?
Wat zijn de uitgangspunten:

Expertgroep werkt criteria verder uit:

• Er zullen verdergaande duurzaamheidseisen
worden geformuleerd ten aanzien van
koolstofschuld, indirecte
landgebruikseffecten (ILUC) en duurzaam
bosbeheer (FSC), aanvullend op de
NTA8080-eisen
• Aanvullende eisen uiterlijk 31 december
2014 vastgesteld. Begin 2015 zal de uitgifte
vorm moeten krijgen om te bereiken dat de
25 PJ zal bijdragen aan het realiseren van de
14%-doelstelling in 2020.
• Partijen zullen NTA8080 en deze
aanvullende eisen ook tot inzet maken in de
discussie in de EU over Europese normen.

Energiesector: Energie Nederland, Eneco,
Essent, E.ON, GDF Suez, Platform Bio-energie,
Nuon
Milieuorganisaties: Greenpeace,
Milieudefensie, Stichting Natuur & Milieu,
WNF
Rijksoverheid: Ministerie van EZ, Ministerie
van I&M, Staatsbosbeheer
Frans Rooijers (voorzitter), RVO (secretariaat)

Waar staan de onderhandelingen?
Tweede helft 2014 gebruiken voor vertaling
criteria naar regelgeving en implementatie
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Wat zijn de voornaamste aandachtspunten binnen de SER
onderhandelingen mbt biomassa bij- en meestook?

•
•
•

•
•
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Nationale criteria in NL voltooid in 2014.
Ook nationale criteria in UK , DK en BE: lappendeken van nationale criteria in
Europa.
EU speelveld is o.a. belangrijk voor kosten-efficiëntie. Huidige aanpak leidt
tot sub-optimalisatie in de sourcing en hogere prijs biomassa (en dus meer
subsidie dan nodig).
Op korte termijn geen EU criteria verwacht. (SER akkoord is wel voor
verplichte EU-criteria en hierover in gesprek geraken).
Daarom is industrie-initiatief Sustainable Biomass Partnership (SBP) ook zo
belangrijk.

Kernboodschappen
• Bioenergie, zowel grootschalig als kleinschalig, is van groot belang voor
halen Nederlandse duurzame energie doelstellingen
• Hout is op dit moment de belangrijkste brandstof voor thermische
conversie en zal dit in 2020 ook zijn
• Aanbod houtige biomassa zal dus sterk moeten groeien
• Er is niet 1 houtige biomassa markt
• Groei van aanbod industriële pellets zal vooral buiten EU gebeuren
• EU boseigenaren hebben sterkere concurrentiepositie op chip markt -> kan
extra potentieel economisch gemobiliseerd worden?
• Duurzaamheidscriteria zijn van groot belang
– Belang internationale harmonisatie
– Pas op dat we “het kind niet met het badwater weggooien”
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Certificering om duurzaamheid in de
keten te realiseren door Essent
opgestart

Ambitie Green Gold Label
Essent heeft het Green Gold Label in
2002 opgericht om de biomassa
keten op duurzaamheid te
certificeren. Ondertussen is meer
dan 90% van onze biomassa
gecertificeerd. Nu de inzet van
biomassa groeit, komen de
duurzaamheidvraagstukken die
daarmee gepaard gaan steeds meer
op de voorgrond. Daarom wil Essent
het Green Gold Label breder inzetten
en inhoudelijk uitbreiden. En in de
toekomst laten opgaan in het
Sustainable Biomass Partnership.
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peter-paul.schouwenberg@essent.nl

