Commissie
Duurzaamheidsvraagstukken
Biomassa 2009 - 2016
De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, ook wel de Commissie Corbey genoemd, is in 2009 ingesteld door het ministerie
van VROM (nu IenM) – later mede ondersteund door het ministerie van EZ. Opdracht was Nederland de kansen laten benutten die de
ontwikkeling van een biobased economy biedt, zoals verduurzaming van landbouw, energie en chemie. Deze publicatie – die verschijnt ter
gelegenheid van het einde van de opdracht – blikt terug op de behaalde resultaten en de geleverde bijdrage aan de biobased economy.

Introductie 		



Van 2009 tot 2016 mocht ik de Commissie
Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa
voorzitten. Een commissie die daardoor
ook wel ‘Commissie Corbey’ werd
genoemd. Hoe eervol ook, met die naam
werden de overige commissieleden
beslist tekort gedaan. Onze kracht
was juist de brede samenstelling. De
commissie bestreek het hele speelveld dat
nodig is voor de transitie naar een duurzame
bio-economie. Energie, chemie, landbouw.
Beleid, techniek, politiek, NGO’s. Hierdoor konden we
het kabinet integrale adviezen voorleggen, waarbinnen de
verschillende branches en belangen elkaar al hadden gevonden.

De commissie houdt per 2016 op in deze vorm te bestaan. Ik hoop
van harte dat al onze adviezen, net zoals zaadjes en vruchten die
uit een boom vallen, in een later stadium opnieuw wortel zullen
schieten. Dat ze ergens, op welke manier en in welke vorm dan
ook, weer opbloeien en verder groeien. Ik hoop bovenal dat de
commissie de economie een beetje groener heeft gekleurd.

Voorwoord

- H.G.J. Kamp,
minister van Economische Zaken

De transitie naar een biobased economy is
noodzakelijk. Vanwege de energiezekerheid,
groeiende grondstofschaarste en reductie
van broeikasgassen, maar óók vanwege de
economische kansen. Daarom stimuleert mijn
ministerie de ontwikkeling van de biobased
economy. De Commissie Corbey heeft hier de
afgelopen zes jaar aan bijgedragen met adviezen
over onder andere biobrandstoffen, de inzet van
vaste biomassa als grondstof en de verduurzaming van
de chemische sector. Dankzij de samenstelling van de commissie
steunen de adviezen op een breed maatschappelijk draagvlak. Voor haar
adviezen en werkwijze ben ik de commissie zeer erkentelijk!

lees meer

door Dorette Corbey

Namens alle commissieleden van 2009 tot 2016,
Dorette Corbey

lees meer

Voorwoord

- Jacqueline Cramer,
voormalig minister van VROM
Als minister van VROM heb ik in 2009 in overleg
met de minister van EZ besloten tot instelling
van de Commissie Corbey. Aanleiding was
politieke onenigheid over de inzet van biomassa.
Primair doel was de maatschappelijke discussie
over biomassa voor energiedoelen in goede banen
leiden. Later heeft de commissie haar werkterrein
verbreed. Terecht, want biomassa kan op veel meer
terreinen als waardevolle toepassing dienen. Aangezien de
biobased economy in de beginfase verkeert, zou de commissie nog tijden
kunnen voortbestaan. Maar met de vele gedegen adviezen kunnen we nog
jaren vooruit. Daarom rest mij de commissie hartelijk te bedanken voor haar
inzet en betrokkenheid.

lees meer

Bekijk alle
adviezen op
de website

23x advies

Tussen 2009 en 2016 heeft de
Commissie Corbey 23 adviezen
uitgebracht over duurzaamheid bij de
productie en het gebruik van biomassa.
De adviezen zijn onderverdeeld in de
categorieën biobrandstoffen, vaste
biomassa, chemie en duurzaamheid
overig. Bij elk advies staat een korte
samenvatting van de inhoud en
de aanbiedingsbrief aan
het kabinet.

23.

Advies Afval - Biomassa
In dit advies zoomt de Commissie
Corbey in op de uitdagingen
rond het thema afval binnen het
biomassalandschap. Het advies geeft een
strategie en een aanzet tot een actieplan
dat belemmeringen op het gebied
van afvalregelgeving wegneemt.
Dat maakt een duurzame en
competitieve bio-economie
mogelijk.

‘De commissie was voor mij een platform waar ik
met mensen in contact kwam met een andere
achtergrond, die ik in mijn dagelijkse werkpraktijk
niet vaak tegenkom. Ik leerde hiervan hoe
anderen redeneren. We vonden elkaar op het
thema dat ons allen aangaat: duurzaamheid.’
Annemarie van der Rest, manager health, safety and environmental
affairs Shell

Duurzame bio-economie
In december 2014 verscheen na diverse
bijeenkomsten en gesprekken met stakeholders
de visie Naar een duurzame bio-economie met de
volgende aanbevelingen:
• Wees ambitieus en draag dat uit
• Stuur op duurzame productie van biomassa
• Werk aan beschikbaarheid van duurzame
biomassa
• Doe aan marktontwikkeling zodat de
businesscase makkelijker wordt
• Maak beleid responsief: stel het bij als er
negatieve effecten optreden
Het kabinet heeft deze aanbevelingen overgenomen
in haar eigen visie 'Biomassa 2030'.

januari 2016

22.

Advies Duurzaamheids
criteria post 2020

‘Ik kwam in de commissie met mijn
‘duurzame brandstoffen'-bril op en vond
de uitdaging in samen met alle andere
zienswijzen tot werkbare compromissen te
komen. Niet in één keer, maar in stappen
de CO2-impact van transportbrandstoffen
verlagen. En vanuit daar steeds
verder verduurzamen.’

Om de beschikbare biomassa zo optimaal
mogelijk te produceren, verwerken
en benutten is een nieuw en verbeterd
duurzaamheidskader nodig voor biomassa,
ongeacht of de biomassa bestemd is voor
voedsel, veevoer, brandstof, materialen
of elektriciteit. In dit advies doet de
Commissie Corbey hiervoor
aanbevelingen.
januari 2016

Bart-Willem ten Cate, directeur Refuel BV

21.

Advies Naar een
duurzame bio-economie

Duurzaam voedsel
De commissie schreef in juni 2014 niet alleen een
advies over verduurzaming van de voedselsector, maar
maakte zich hier bijzonder hard voor. Zo zocht de
commissie de samenwerking met de Federatie Nederlandse
Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de Alliantie
Verduurzaming Voedsel (AVV). In pers verschenen twee
artikelen: Agro & Chemie en Trouw.

'Voor biobrandstoffen gelden duurzaamheidscriteria,
om ongewenste neveneffecten te voorkomen.
Maar verreweg het grootste deel van de
geproduceerde palmolie of maïs komt niet in de
benzinetank, maar in de voedselketen terecht.
Daarom is het veel effectiever om duurzaamheids
eisen te formuleren voor álle maïs, voor álle
palmolie, álle voedselproducten.'

De Commissie Corbey heeft de eerste versie van
haar visie op een duurzame bio-economie
besproken met ruim 140 stakeholders. De resultaten
zijn in de definitieve visie verwerkt, waarin de
commissie concludeert dat we nú belangrijke
stappen moeten zetten om een duurzame bioeconomie te realiseren. Positieve prikkels van de
overheid kunnen de transitie versnellen. In de
visie geeft de Commissie Corbey
richtingaanwijzers en concrete
aanbevelingen aan het
kabinet.

wel opgevolgd
door kabinet
oktober 2015

Trouw, juni 2015

20.

Advies Europees beleid
eenvoudig duurzamer

19.

Het Europese beleid voor klimaat en energie
na 2020 staat in de steigers. In dit advies over
de richtlijnen FQD en RED pleit de Commissie
Corbey voor eenvoudig beleid dat vermindering
van uitstoot van broeikasgassen centraal stelt
en alleen echt duurzame biomassa en
biobrandstoffen toelaat. Ook de
chemiesector moet hierbij worden
betrokken.

Advies Verduurzaming
voedselsector
De stijgende behoefte aan land voor voedsel
en biomassa leidt tot toenemende druk op
ecosystemen. In dit advies biedt de commissie
concrete oplossingen voor verduurzaming van
landgebruik, optimale benutting van biomassa
en vermindering van de CO2-uitstoot. Onder
andere door de duurzaamheidscriteria
voor biobrandstoffen ook toe te
passen op de productie van
voedsel.

maart 2015

deels opgevolgd
door kabinet

‘De uitwisseling met deze grote diversiteit
aan mensen werkte verrijkend voor mijn
eigen inzicht. Ik ben blij met de concrete
bijdrage die ik heb kunnen leveren op het
gebied van duurzaam bos, hout, biomassa,
certificering en zeker ook het Afval-advies. ’

juni 2014

18.

Advies Dubbeltelling
regeling voor betere
biobrandstoffen
In dit advies – op verzoek van de
staatssecretaris IenM – spreekt de Commissie
Corbey zich uit voor beleid dat stuurt
op CO2-reductie. De commissie adviseert
te streven naar afschaffing van de
bijmengverplichting, inclusief de
dubbeltellingregeling.

deels opgevolgd
door kabinet

Kees Boon, voorzitter Algemene Vereniging Inlands Hout

17.

Advies Drie maal
duurzaam
In dit advies concretiseert de commissie
de duurzaamheidscriteria die moeten
gelden voor vaste biomassastromen voor
elektriciteit. Het benadrukt ook dat de
doelstelling voor bio-elektriciteit niet te
hoog mag zijn: dat komt de
efficiënte inzet van biomassa
niet ten goede.

februari 2014

wel opgevolgd
door kabinet en de SER

16.

april 2013

Advies Sociale
verantwoordelijkheid
De duurzaamheidscriteria in
Europese regelgeving gaan niet in op
de sociale gevolgen van
biomassaproductie. Maar deze
moeten ook in EU-beleid
worden opgenomen.

niet opgevolgd
door kabinet
april 2013

‘Voor mij is de commissie het perfecte
voorbeeld van het Nederlandse
poldermodel: hoe je met zoveel
stakeholders en belangen toch tot goede
adviezen kunt komen waarin iedereen
zich kan vinden. Een toegevoegde
waarde die in andere landen ontbreekt
– partijen staan daar meer tegenóver
elkaar in plaats van naast elkaar.’
Martin Junginger, docent en onderzoeker Energy & Resources
bij Copernicus Instituut UU

Duurzame biomassa
In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad
(maart 2015) reageren Dorette Corbey en Patricia
Osseweijer op de visie die de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen
(KNAW) publiceerde over biobrandstoffen en de
bijstook van biomassa. De KNAW vindt het
bijstoken van hout in kolencentrales onverstandig,
net als het inzetten van biobrandstoffen ter
vervanging van diesel of benzine. Onder de titel
“Voor biomassa worden bomen niet willekeurig
gekapt" beargumenteren Corbey en Osseweijer
dat strenge duurzaamheidscriteria voorkomen dat
bomen willekeurig gekapt worden voor bijstook
in kolencentrales.

'Studies laten zien dat er voldoende
biomassa beschikbaar kan worden gemaakt
om aan de vraag naar biomassa voor
energie en chemie te voldoen. Dat is geen
vrijbrief om alles lukraak vol te planten,
om kleine boeren van hun land te jagen of
monoculturen te creëren. De cruciale vraag
is hoe we de bio-economie zo kunnen
ontwikkelen dat ze kansen biedt aan
mensen en bedrijven, en daarnaast de
natuur beschermt en klimaatverandering
bestrijdt.'
Het Financieele Dagblad, maart 2015

15.

Advies Duurzame
biomassa in de chemiesector
De chemie heeft duurzame biomassa
harder nodig dan de energiesector en kan er
meer rendement uit halen. Zeker wanneer de
biomassa wordt ingezet in innovatieve
processen, met optimaal gebruik van de
functionaliteit van biomassa en een hoge
energie-efficiëntie. Daarom moet de
chemie beter toegang krijgen tot
deze biomassa.

niet opgevolgd
door kabinet
december 2012

>> In de Publicatie Duurzame biomassa: voor
betere materialen, energie en brandstoffen stelt
de commissie dat biomassa de komende jaren
onmisbaar is als grondstof voor materialen
energie, en brandstoffen – maar duurzaamheid is
een voorwaarde.

14.

Advies Land in zicht!
De Europese Unie heeft inmiddels
erkend dat ILUC een probleem is. Dit
advies weegt het beleid van de EU om
ILUC tegen te gaan en doet een aantal
aanbevelingen. Zoals implementatie
van de voorstellen niet alleen in de
RED, maar ook in de FQD
(brandstofkwaliteits
richtijn).

wel opgevolgd
door kabinet
november 2012

13.

Advies High
performance, low carbon!
Binnen het Europees Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) zijn accenten aan te
brengen die de reductie van de uitstoot van
broeikasgassen bevorderen. Boeren kunnen
daarbij heel goed zelf kiezen met welke
maatregelen ze willen verduurzamen.
Het voorstel in het GLB, om 7% van alle
landbouwgronden verplicht braak te
houden, is rigide en daarom
contraproductief.

deels opgevolgd
door kabinet
april 2012

Duurzame chemie
Als grondstof voor de organische chemie heeft
hoogwaardige biomassa een enorm potentieel. Hiervan
kan de chemie o.a. bioplastics, bio-alcoholen en biozuren
maken. Nu hebben vooral de energiesector en de
transportsector toegang tot biomassa, zonder veel
onderscheid tussen hoogwaardig of laagwaardig. Dat zou
anders moeten, schrijft de commissie in december 2012 in
haar advies over Biomassa in de chemiesector. Gebruik
biomassa dáár waar het hoogste rendement kan worden
behaald; de biomassa die vervolgens overblijft kan op een
meer laagwaardige manier worden gebruikt.

‘Om écht iets te bereiken, moet je potjes
durven breken. Daarvoor is politieke moed
nodig. De meerwaarde van de commissie is
de gedegen uitwerking van onze adviezen.
Dat heeft ervoor gezorgd dat beleid op
biobrandstoffen goed is uitgevoerd.’

‘Samen met de commissie heb ik me
hard kunnen maken voor een duurzame
ontwikkeling van de biobased economie
op basis van commercieel gedreven
innovatie en een level playing field
zonder subsidies of incentives.’
Kees Verhaar, CEO Arizona Chemical

12.

Advies Duurzame verhoging
van de bijmengverplichting
VVD-kamerlid René Leegte diende in
december 2011 een motie in voor een versnelde
verhoging van de doelstelling voor bijmenging
van biobrandstoffen. Mits dit volledig wordt
ingevuld door ‘tweede generatie’ biobrandstoffen
vindt de Commissie Corbey dit inderdaad te
verdedigen. Een subdoelstelling voor de
bevordering van tweede generatie
biobrandstoffen is ook juridisch
zeker mogelijk.

deels opgevolgd
door kabinet

11.

maart 2012

Advies Duurzaamheids
criteria voor vaste biomassa
voor elektriciteit
De duurzaamheidscriteria die sinds de Europese
Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) voor
biobrandstoffen gelden, moeten ook voor vaste
biomassa adviseert de commissie. Nederland
moet deze criteria, vooruitlopend op
Europese criteria, implementeren in haar
beleid. Op korte termijn kan begonnen
worden met een rapportage
verplichting.

deels opgevolgd
door kabinet

Wolter Elbersen, biomassa- en bio-energieonderzoeker Food &
Biobased Research instituut van Wageningen UR

januari 2012

10.

Advies Beantwoording
adviesaanvraag
bijmengverplichting

deels opgevolgd
door kabinet

Is het wenselijk de bijmenging van
biobrandstoffen richting 2014 te verhogen,
bovenop de Europese doelstelling van 10%
voor de transportsector? De commissie
antwoordt nee, maar als de politiek
het toch wil – doe het dan echt
duurzaam.
wel opgevolgd
door kabinet

juni 2011

9.

Advies Met groter gemak,
minder in de afvalbak
Dit advies is een verdere uitwerking
van het advies Nederland duurzaam
aan kop en onderzoekt de
duurzaamheidscriteria voor
biomassa uit reststromen.

september 2011

wel opgevolgd door kabinet
en deels door de SER
januari 2011

8.

Advies Duurzaamheid
en daadkracht
Een stoomcursus duurzame bioeconomie voor het Kabinet-Rutte.
Twaalf concrete aanbevelingen
bundelen de inhoud van alle
voorgaande adviezen.

‘Ik vond het waardevol dat ik via de
commissie onze invalshoek kon toetsen bij
overheid, andere bedrijven en ngo’s. Met
deze multi-stakeholder-aanpak hebben we
als commissie de afgelopen jaren concrete
stappen voorwaarts kunnen zetten.’
Sekhar Lahiri, manager duurzaamheid en consumentenzaken
bij Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie

deels opgevolgd
door kabinet

7.

september 2010

Advies Maak biomassa-
ketens deel van de oplossing!

6.

Advies Laat de beste
bloemen bloeien
Duurzame biomassa onderscheiden we
door certificering van gewone biomassa.
De Europese Unie moet duidelijkheid
scheppen over de praktische aspecten
van certificering. Ook is een
kwaliteitsnorm nodig voor de
auditing bij certificering.

Dit advies borduurt voort op de lijn die
Maak landbouw deel van de oplossing!
inzette. Opnieuw komen de indirecte
effecten van landgebruik (ILUC) aan bod,
en de in te voeren ILUC-factor. Deze zou
de gehele biomassaketen tot meer
efficiëntie en duurzamere
productie kunnen
aanzetten.

wel opgevolgd
door kabinet

‘Als commissie zijn we erin geslaagd om
appels en peren in één gezamenlijke
visie te vatten. Daarvoor moet je samen
in gesprek en verder kijken dan je eigen
sector. De commissie heeft een stevig en
samenhangend bouwwerk opgeleverd dat ook
komende jaren nog relevant is voor beleid.’
Johan Sanders, emeritus hoogleraar Valorisatie van Plantaardige
Productieketens Wageningen UR

5.

Advies Nederland
duurzaam aan kop

oktober 2010

Duurzame energie
De Commissie Corbey is voorstander van
Duurzaamheidscriteria voor de inzet van vaste
biomassa voor elektriciteit (januari 2012). Om de
energiedoelstelling voor 2020 te halen moet de
productie duurzame energie uit biomassa worden
verdrievoudigd. Hiervoor zijn een transparante
markt en een gelijk speelveld nodig waar
biomassa zonder handelsbelemmeringen
verhandeld kan worden. In een biobased
economy kunnen biomassastromen zowel voor
transportbrandstoffen, als voor elektriciteit en
gas, als voor materialen worden ingezet. Een
consistente set duurzaamheidscriteria ongeacht
de toepassing is cruciaal.

Dit tweede advies van de Commissie
Corbey over vaste biomassa geeft aan
hoe een progressief Nederlands
bio-energiebeleid te combineren valt
met de coulantere Europese
Richtlijn Hernieuwbare
Energie (RED).
wel opgevolgd
door kabinet

wel opgevolgd
door kabinet
februari 2010

april 2010

4.

deels opgevolgd
door kabinet
november 2009

3.

Advies Biobased economy:
duurzaam en duidelijk
De duurzaamheidscriteria die sinds de
Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie
(RED) voor biobrandstoffen gelden,
moeten ook voor vaste biomassa gaan
gelden. De grootschalige inzet van
vaste biomassa voor elektriciteit
zonder duurzaamheidscriteria
is onwenselijk.

Commissie Corbey in debat
Onder leiding van Clairy Polak vond op 10 februari 2014
het debat ‘Duurzame biomassa: hulp of handel?’ plaats in
de Rode Hoed te Amsterdam – een initiatief van de
Nederlandse programma’s voor Duurzame biomassa van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Namens de Commissie Corbey discussieerden de leden
Wolter Elbersen (WUR) en Danielle de Nie (Natuur en
Milieu) over of biomassa het best daar gebruikt kan
worden waar het geproduceerd is. Sander van Bennekom
(Oxfam Novib) sprak mee over of voedselproductie en
bio-energie wel of niet samen kunnen gaan. Dorette
Corbey ging in gesprek over het al dan niet actief inzetten
van handelsakkoorden voor bio-energie.
https://youtu.be/UbQuuqMDkiE

Advies Eerst kwaliteit,
dan kwantiteit
Het rücksichtslos stimuleren van
bijmenging door hoge doelstellingen
geeft een verkeerde impuls. Eerst
moeten overheden randvoorwaarden
scheppen voor de duurzame
productie van deze
biobrandstoffen.

‘De kracht van de commissie is
de brede groep stakeholders die
gezamenlijk zoekt naar de balans
tussen economische én ecologische
belangen. Met vertegenwoordigers
van bedrijven, kennisinstellingen en
ngo’s zijn we erin geslaagd om het
eens te worden over duurzaamheid
als randvoorwaarde voor de
biobased economie.’
Marieke Harteveld, senior adviseur
biobased economy bij IUNC NL

2.

Advies Inzicht in
biomassastromen
Brandstofleveranciers zouden verplicht
moeten worden de aard en herkomst
van biobrandstoffen te rapporteren. Zo
kan de overheid bijsturen indien
nodig en kunnen consumenten
kiezen voor duurzame
biobrandstof.

wel opgevolgd
door kabinet
november 2009

‘Duurzame biomassa is schaars, dus is
het belangrijk dat het naar de juiste
toepassingen gaat. Beleid is nog te vaak
gericht op economische belangen op
de korte termijn. De overheid zou de
maatschappelijke belangen op lange
termijn, zoals bodemvruchtbaarheid en
voedselzekerheid, beter in het economische
systeem moeten verankeren.’
Marieke Gombault, programmamanager grondstoffen
Stichting Natuur & Milieu

meer leden aan het woord

1.

Advies Maak landbouw
deel van de oplossing!
Indirecte effecten van landgebruik
(indirect land use change, ILUC) is een
mogelijk schadelijk effect van
biomassaproductie. Een nieuw in te voeren
ILUC-factor bij de berekening van
broeikasgasemissies moet de landbouw
aanzetten tot meer efficiëntie en
beter gebruik van
reststromen.

deels opgevolgd
door kabinet
november 2009

www.corbey.nl

@dorettecorbey

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de
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