Onderstaande brief is verstuurd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met het advies
Duurzame biomassa in de chemiesector.
Dit advies is het eerste van de Commissie Corbey dat zich volledig richt op de vraagstukken rond
het introduceren van duurzaamheidscriteria voor biomassa in de chemische sector.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte mevrouw Mansveld,
Hierbij stuur ik u namens de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie
Corbey) het advies ‘Duurzame biomassa in de chemiesector’.
De Commissie Corbey is van mening dat de inzet van biomassa in de chemiesector bijdraagt aan
duurzaamheid. Inzet van biomassa in de chemie kan zelfs veel efficiënter en effectiever zijn dan
meestook in elektriteitscentrales. ‘Slim’ in zetten van biomassa in de chemiesector, vervangt niet
alleen fossiele grondstoffen, maar bespaart ook op de benodigde procesenergie. Om dit te
stimuleren is het nodig dat CO2-reductie door de inzet van biomassa in de chemiesector beter
wordt beloond. In dit advies wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor een integraal
overheidsbeleid dat stuurt op CO2-reductie. Zowel op Europees als nationaal niveau zijn hiervoor
een aantal aangrijpingspunten. Innovatie in de chemiesector moet zich zo veel mogelijk richten op
de ontwikkeling van de ‘slimme’ routes.
Wij vragen u daarnaast om met de sector een duidelijk duurzaamheidsregime af te spreken. Aard
en herkomst van de biomassa moet duidelijk zijn, en de biomassa moet voldoen aan duidelijke
duurzaamheidseisen. Hiervoor kan worden aangesloten bij de ervaring die al is opgedaan bij het
waarborgen van duurzaamheid van de biomassa die wordt ingezet in de transportsector, maar een
verdere ontwikkeling van certificeringssystemen is nog nodig. Een rapportageverplichting voor de
chemiesector over herkomst en duurzaamheid van de biomassa bevordert de transparantie.
Dit advies is mede gebaseerd op het rapport ‘Groene chemische grondstoffen, potentieel in de EU en
duurzaamheidsaspecten’ (CE Delft, 2012), dat in opdracht van de Commissie Corbey is opgesteld
(zie www.corbey.nl).
Naast aan u, is het advies ook gestuurd aan de Minister van Economische Zaken.
Mocht u nog vragen hebben over dit advies, dan zijn wij graag bereid u nader te informeren.
Hoogachtend,
Dorette Corbey
Voorzitter Commissie Duurzaamheidvraagstukken Biomassa

