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Geachte mevrouw Post,  

 

In het ‘Houtconvenant’ (bijlage 1) hebben een 10-tal maatschappelijke organisaties de ambitie neergelegd om 

de oogst en binnenlandse aanwending van (houtige) biomassa uit natuur, bos, landschap, bewoonde omgeving 

en hout- en afvalketens op duurzame wijze te vergroten. Het doel is op korte termijn (2020) een bijdrage te 

leveren aan de realisatie van het Energieakkoord. Een vergroting van het aandeel lokale biomassa met 60% 

voor lokale energie ligt op deze termijn binnen handbereik.  

 

Op langere termijn (2050) willen de partners meer aanwending van hout(vezel) binnen de Nederlandse groene 

grondstoffeneconomie bewerkstelligen. Dit in de overtuiging dat hiermee resultaten voor het klimaatbeleid 

worden geboekt in de vorm van vermeden CO2 (door substitutie van materialen) en C-opslag in producten en 

constructies. Daarom dient de hier voorgestelde bijdrage aan het Energieakkoord ingebed te zijn in een 

integraal- en evenwichtig beleid voor het beheer van onze natuurlijke groene hulpbronnen en de Nederlandse 

hout(vezel)ketens. Flankerend beleid, met level playing field als uitgangspunt, ten bate van meer hoogwaardige 

toepassingen van hout en biomassa wordt daarom als noodzakelijk gezien. De partners willen zich aan het 

bereiken van een 100% duurzame keten committeren. De overheid kan aan resource efficiency bijdragen door 

de randvoorwaarden voor cascadering (bioraffinage en meervoudige recycling) te verbeteren. Met de inzet van 

rijksmiddelen wordt daarmee een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord geleverd. 

 

Ter ondersteuning van bovenstaande doelen is in opdracht van de convenantpartners recent een biomassa-

potentieel studie uitgevoerd door Stichting Probos (bijlage 2). Deze studie geeft aan dat het huidige gebruik 

(rond 920 kton voor energie) met gerichte inzet van middelen en door stimulering verhoogd kan worden naar 

circa 1450 kton in 2020 (een verhoging met 58%). Dit volume staat gelijk aan een primaire energie-inhoud van 

circa 26 PJ. Tevens heeft Probos het beeld geschetst van een doelrealisatie van 40 PJ (2228 kton) in 2050 (een 

verhoging ten opzichte van 2014 met 244%). Daartoe zal op korte termijn onder andere met de aanleg van 

energieplantages en landschappelijke beplantingen gestart dienen te worden. In de studie, die de tien 

belangrijkste stromen houtige en niet-houtige biomassa uit de primaire productie tot en met 

houtafvalverwerking omvat, is gebruik gemaakt van recent beschikbaar gekomen data en statistieken. Het 

vormt de cijfermatige basis voor het door de convenantpartners op hoofdlijnen uitgewerkte publiek-private 

actieprogramma ‘Duurzame biomassa 2020’. 
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Betreft: Actieprogramma ‘Duurzame biomassa 2020’ voor meer inzet (houtige) biomassa 
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Het actieprogramma ‘Duurzame biomassa 2020’, lopend van 2015 – 2020 (zie bijlage 3) en bestaande uit een 

10-tal acties vergt een gemiddelde investering van circa 8 miljoen euro per jaar om de gewenste 

ontwikkelingen in gang te zetten. De partijen willen de gunstige effecten hiervan op de Nederlandse 

werkgelegenheid zo spoedig mogelijk met de partners zoals het Ministerie van EZ nadere uitwerking geven. De 

voorgestelde acties hebben hoofdzakelijk betrekking op de inzet van houtige biomassa. Dit komt voort uit het 

feit dat het initiatief tot dit convenant aanvankelijk vanuit de achterban van Platform Hout in Nederland is 

genomen. Uit de potentieelstudie, die relatief laat in het proces is uitgevoerd, blijkt echter dat een belangrijk 

deel uit de inzet van natuur- en bermgras zal moeten komen. Gezien de beperkte middelen die de 

initiatiefnemers ter beschikking stond is het niet mogelijk gebleken voor deze stroom ook specifieke acties uit 

te werken. Dit dient in een later stadium alsnog en met voorrang te gebeuren.   

 

Dit actieprogramma biedt het Ministerie van Economische Zaken, als beoogde financier, en de gezamenlijke 

organisaties in het Energieakkoord, als beoogde partners, de hoofdlijnen van het door ons gezamenlijk 

ontwikkelde en gedragen programma ter realisatie van het Energieakkoord. Alleen door uw inzet kan het 

omgezet worden naar concrete daden en resultaten. Deze resultaten zijn uiteraard ook op andere 

beleidsterreinen, zoals recreatie, werkgelegenheid en milieu te vinden. In uw kosten-batenanalyse van dit 

voorstel dient u daar rekening mee te houden. 

 

Als gezamenlijke partners van het Houtconvenant stellen wij u voor om de vervolmaking, operationalisering en 

uitvoering van dit actieprogramma zo snel mogelijk ter hand te nemen. De partners van het Houtconvenant zijn 

graag bereid u daarin van steun te zijn. Wij rekenen op uw uitnodiging daarover in gesprek te gaan. 

 

Hoogachtend, 

namens alle convenantpartners,  

   

    

 

 

Maurits van den Wall Bake Loek Hermans 

voorzitter VBNE voorzitter Platform Hout in Nederland 

 

cc.: Partners Houtconvenant: 

Ed Nijpels, SER AVIH 

Cor von Meijenfeldt, Ministerie EZ BVOR 

Peter van der Knaap, Ministerie EZ De12Landschappen 

Cathrien de Pater, Ministerie EZ Essent 

Puck Bonnier, Ministerie EZ Federatie Particulier Grondbezit 

Martijn Root, Ministerie EZ IUCN 

Teun Bokhoven, DE Koepel Landschapsbeheer Nederland 

Dick Tommel, Platform Bio-Energie Natuurmonumenten 

Ton Runneboom, Biorenewables Business Platform Platform Hout in Nederland 

 Stichting Natuur en Milieu 

 Staatsbosbeheer 

 VBNE 

 Vereniging Nederlandse Gemeenten 

 ZLTO 

  

 

 


