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Geachte minister Wiebes, 
 
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in het Advies “Biomassa in balans” aan het kabinet 
geadviseerd dat het verbranden van biomassa om stroom op te wekken en warmte te 
genereren, moet worden afgebouwd. Greenpeace NL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de 
Natuur en Milieufederaties en het Wereld Natuur Fonds onderschrijven dit stuk van het advies.  
 
In 2012 onderhandelden de milieuorganisaties mee over het Energieakkoord. Toen al zeiden 
we dat het bijstoken van biomassa in kolencentrales, om vele redenen, een slecht idee is. Daar 
zijn de afgelopen jaren veel stemmen bij gekomen van wetenschappers, omwonenden en 
eerder deze maand de SER.  
 
In 2012 hebben de milieuorganisaties het Energieakkoord ondertekend, omdat de bijstook van 
biomassa in kolencentrales gemaximeerd is op 25 PJ (in plaats van wel het dubbele wat 
sommige partijen voorstelden). Hierdoor moest windenergie van de Noordzee komen waardoor 
nu windmolenparken zonder subsidie gebouwd worden. Een spectaculaire doorbraak waar het 
klimaatakkoord op door bouwt.  
 
Ook is onder andere afgesproken dat de biomassa uit duurzaam beheerde bossen moet 
komen. In 2015 hebben deze partijen hierover een convenant gesloten in aanvulling op het 
Energieakkoord. Intussen praten de milieuorganisaties hierover al 8 jaar met de 
energiebedrijven. Helaas blijft deze discussie voortduren en heeft CE Delft namens de 
energiebedrijven en de milieuorganisaties geconstateerd dat de energiebedrijven in 2019 
biomassa hebben bijgestookt waarvan zij nog altijd niet kunnen aantonen dat die aan de 
duurzaamheidscriteria voldoet.  
 
Het SER rapport is volgens de milieuorganisaties een goede, extra reden om te doen wat we in 
het Energieakkoord al hadden moeten doen: de biomassa bijstook in kolencentrales stoppen. 
We hebben de kolenbedrijven gevraagd om samen deze brief aan u te sturen, maar dat 
weigeren zij. Daarom doen wij u de volgende oproep.  



 
Wij roepen u op om nu een einde te maken aan de bijstook van biomassa in Nederlandse 
kolencentrales. Als minister van Klimaat bent u in staat de onmiddellijke uitvoering van dit 
SER-advies ter hand nemen en ervoor zorgen dat de bijstook van biomassa zo snel mogelijk 
wordt gestopt. Nu de SER adviseert het verbranden van biomassa af te bouwen, moet voor 
energietoepassingen waarvoor alternatieven bestaan biomassa niet langer gebruikt worden. 
Daarvoor is het een te schaarse grondstof.  
 
De daardoor uitgespaarde SDE gelden kunnen worden gebruikt om, indien nodig, de 
kolenbedrijven te compenseren en om met zonne-energie en windenergie het aandeel 
duurzame energie in Nederland te vergroten. Zo voorkomt u verdere aantasting van bossen en 
zorgt u ervoor dat de klimaatwinst niet alleen een rekenkundige klimaatwinst is maar ook 
daadwerkelijk plaatsvindt. Het EU doel van 14% duurzame energie in 2020 maakte het stoppen 
van biomassa bijstook voorheen lastig. Nu het 2020 is, kan vanaf 2021 de bijstook stoppen 
zonder dit in de EU afgesproken doel te missen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Joris Thijssen,  
directeur Greenpeace NL, namens vijf natuur-en milieuorganisaties (Greenpeace, 
Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en het Wereld Natuur Fonds) 
 
 


