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B-141
Green Deal Rapportage Duurzaamheid Vaste  
Biomassa voor Energie 

Betrokken partijen
-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-  Ministerie van Economische Zaken
-  Energie Nederland
-  Stichting Platform Bio-energie
-  Vereniging Afvalbedrijven
-  Vereniging Platform Hout in Nederland
-  Eneco B.V.
-  GDF SUEZ Energie Nederland N.V.
-  E.ON Benelux Holding NV
-  NV NUON Energy
-  Essent Energie Productie B.V.
-  NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Beschrijving initiatief
Het doel van deze Green Deal is dat partijen zich committeren om op termijn alleen duurzame biomassa  
in te zetten voor energie. Ook maken ze rapportage over specifieke karakteristieken, zoals hoeveel heden, 
herkomst, broeikasgasreducties en benutting duurzaamheidssystemen van biomassa die voor energie die  
in Nederland wordt omgezet.

Resultaten
De Green Deal loopt tot 31 december 2015. Elk jaar wordt een publieke rapportage over biomassa opgesteld. 

Inzet en acties partijen
-  Alle partijen bevorderen dat het aandeel duurzame biomassa voor energieopwekking toeneemt en dat 

op termijn aantoonbaar enkel duurzame biomassa wordt ingezet.
-  Alle partijen streven ernaar dat bij de energieopwekking met biomassa minimaal een broeikasgas-

emissiereductie van 60% wordt gerealiseerd in vergelijking met het gebruik van fossiele energie.
-  Het door de staatssecretaris aangewezen loket stelt jaarlijks publieke rapportages op.

Energie Nederland, Stichting Platform Bio-energie en Vereniging Afvalbedrijven
-  De koepels stimuleren hun leden actief deel te nemen aan deze Green Deal en te streven naar de 

aantoonbare inzet van, op termijn, enkel duurzame biomassa voor energieopwekking.
-  De koepels zien er, met de middelen de hen ter beschikking staan, op toe dat de aangesloten bedrijven 

voor 31 maart de benodigde gegevens hebben aangeleverd aan een nader aan te wijzen loket.
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Deelnemende bedrijven
-  De deelnemende bedrijven bieden vrijwillig en vertrouwelijk inzicht in de karakteristieken van 

biomassa door te rapporteren over onder andere hoeveelheden, type, herkomst en duurzaamheid  
van biomassa die wordt ingezet in Nederlandse installaties met een capaciteit van meer dan 1 MW 
elektrisch of 5 MW thermisch (primaire energie).

-  De deelnemende bedrijven leveren deze informatie aan een nader door de staatssecretaris aan te 
wijzen loket.

-  In het kader van deze Green Deal voor verwerkt hout, stro en restproducten hoeft alleen informatie te 
worden aangeleverd over het percentage broeikasgasemissiereductie, aangezien daarvan de duurzaam-
heidsrisico’s gering zijn.

-  De deelnemende bedrijven maken gebruik van bestaande of in ontwikkeling zijnde internationaal 
geaccepteerde certificerings- of verificatiesystemen om de duurzaamheid van biomassa aan te tonen. 
Daarbij streven ze naar controle door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij.

Inzet en acties Rijksoverheid   
-  De Rijksoverheid blijft streven naar wettelijke verankering in Europa van geharmoniseerde duurzaam-

heidseisen voor biomassa. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van zowel de ervaring die is opgedaan met 
biobrandstoffen als bestaande en in ontwikkeling zijnde certificerings-en verificatiesystemen voor 
biomassa.

-  De Rijksoverheid zal richting een breed publiek communiceren over de duurzaamheid van bio-energie 
en het belang daarvan voor een klimaatneutrale economie.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


