ChristenUnie - Standpunt met betrekking tot het verbranden van houtige biomassa
Biomassa staat volop in de politieke en publieke belangstelling en dat is goed. Een flink deel van onze
energievoorziening is namelijk afhankelijk van biomassa en dat aandeel zal alleen maar groeien. Daarom
moet biomassa aan stevige criteria voldoen. De ChristenUnie is altijd kritisch geweest op de inzet van
biomassa. Zo hadden we al kritische kanttekeningen bij het energieakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt
over subsidie voor biomassabijstook in kolencentrales: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/rolde-rode-loper-uit-voor-wind-en-zon~bf226003/ .
Het gaat hier over houtige biomassa, pellets, die veelal niet afkomstig zijn uit eigen land. We leven hiermee
op de ecologische pof, doordat bomen er vele decennia over zullen doen voordat de CO2 die nu vrijkomt
weer hebben opgenomen (de zgn. koolstofschuld). Bij het Regeerakkoord hebben we kunnen afspreken
dat hiervoor geen nieuwe subsidiebeschikkingen worden afgegeven.
Op dit moment zijn alle gemeenten aan de slag gegaan met de regionale energie strategieën (RES-en). Ook
daarin is vaak een (te) grote rol weggelegd voor biomassa. Het gaat soms om grote biomassacentrales voor
de stad, vaker om kleinere installaties die buurten en wijken voorzien van warmte. Zolang hiervoor
reststromen uit eigen gebied worden ingezet, is dit te billijken. Het gaat nadrukkelijk om een techniek die
noodzakelijk is in de periode van transitie. Ook hier is namelijk sprake van emissies: CO2, stikstof en fijnstof.
In het Klimaatakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om deze centrales aan strengere eisen te laten
voldoen.
Wat de ChristenUnie betreft mag de productie en het benutten van biomassa geen ongewenste effecten
hebben op het klimaat, de biodiversiteit en de voedselvoorziening. Biomassa is schaars en daarom is
cascadering belangrijk, wat wil zeggen dat biomassa eerst wordt ingezet voor andere toepassingen dan
energie.
Het kabinet werkt nu aan een duurzaamheidskader voor biomassa, dat in het eerste kwartaal van 2020
gereed is. Het zal dan echter nog even duren voordat dit kader geïmplementeerd is. De ChristenUnie wil
dat er in de tussenliggende periode geen onomkeerbare stappen worden gezet. Als er nu honderden
subsidiebeschikkingen worden afgegeven voor biomassacentrales, creëren we onze eigen problemen voor
de nabije toekomst.
De ChristenUnie wil zo snel mogelijk af van de subsidies voor houtige biomassa, die een perverse prikkel
heeft: houtige biomassa is niet CO2 neutraal en is een indirecte subsidie voor kolencentrales. Recent nog
stelden wij kritische Kamervragen over dit onderwerp,
zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z22098&did=2019D45954.
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