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“Richt de invulling van de biobrandstoffendoelstelling 
zoveel mogelijk op de kansen en mogelijkheden voor 
Nederland” 
 
De voorstellen van de Europese Commissie aangaande de 10%-doelstelling voor 
biobrandstoffen hebben tot een debat geleid dat zich uitstrekt tot de gehele b́io-based 
economy .́ De Energieraad acht een verplichte doelstelling een onmisbaar element in de 
bevordering van het gebruik van biobrandstoffen maar acht het raadzaam op weg naar dat 
doel voor 2020 regelmatig op Europees niveau te evalueren en zo nodig bij te stellen, met 
name ten aanzien van duurzaamheid en beschikbaarheid. 
 
De raad constateert dat naar verwachting zogenaamde geavanceerde biobrandstoffen beter 
zullen scoren op duurzaamheid dan de huidige eerste-generatie brandstoffen, maar dat deze 
geavanceerde biobrandstoffen de komende jaren nog onvoldoende beschikbaar zullen zijn.  
 
Nederland heeft een goede positie (kennis, logistiek en industrieel) om specifiek in te zetten 
op deze biobrandstoffen. De raad beveelt dan ook aan de beleidsvisie op de b́io-based 
economy  ́verder uit te werken en binnen het Europese kader snel een nationaal 
instrumentarium te ontwikkelen dat specifiek de productie en het gebruik van de 
geavanceerde biobrandstoffen krachtig stimuleert.  
 
De negatieve beeldvorming die recent rond biomassa is ontstaan moet omgezet worden in 
een klimaat dat innovaties op dit terrein ondersteunt en de voor de ontwikkeling en 
toepassing van geavanceerde biobrandstoffen benodigde investeringen bevordert. 
 
Aanbevelingen 
De energieraad beveelt aan, uitgaande van de volumedoelstelling van 10%, de invulling 
hiervan zoveel mogelijk te richten op de in het advies genoemde specifieke mogelijkheden 
en kansen van Nederland.  
 
Om dit te verzilveren is het noodzakelijk de beleidsvisie op de op biomassa gebaseerde 
economie verder uit te werken tot een pakket van maatregelen dat deze mogelijkheden en 
kansen zoveel mogelijk verzilvert. Voor biobrandstoffen betekend dit concreet: 

• inzetten op het over een langere periode stimuleren van de productie van 
geavanceerde biobrandstoffen. 

• naarmate dit beleid succesvoller is zou het gebruik van onvoldoende duurzame 
biobrandstoffen moeten worden ontmoedigd, bijvoorbeeld door het aanscherpen van 
de duurzaamheidscriteria. 

 
Daarnaast is het noodzakelijk de duurzaamheidsaspecten van dit beleid te monitoren, te 
toetsen aan duurzaamheidscriteria en zo nodig bij te sturen. In de EU zou elke 3 tot 4 jaar 
een evaluatie van de 10%-doelstelling moeten plaats hebben in het licht van de 
technologische ontwikkelingen. Mocht het halen van deze doelstelling op een duurzame 
wijze ondoenlijk blijken, dan zou de doelstelling moeten worden bijgesteld. 
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Nadere informatie 

Secretariaat Energieraad, ir. F.W. de Haan, tel.: 070-3924001, e-mail: 

f.w.dehaan@energieraad.nl. De volledige tekst van het advies en rechtenvrij fotomateriaal is 

beschikbaar via www.energieraad.nl.  

 

Over de Energieraad 

De Energieraad adviseert de regering en het parlement over het te voeren energiebeleid. De 

raad wil een gewetensfunctie ten behoeve van de overheid en samenleving vervullen en een 

bijdrage aan het maatschappelijk energiedebat leveren, waarbij steeds het publieke belang 

centraal staat. De Energieraad is onafhankelijk. De leden zijn afkomstig uit relevante 

maatschappelijke groeperingen, maar vervullen hun adviestaak op persoonlijke titel. De 

Energieraad wordt voorgezeten door ir. P.H. Vogtländer. De taken en positie van de 

Energieraad zijn wettelijk geregeld (Wet op de Algemene Energieraad).   

 


