
 

Nieuw certificeringsysteem geeft impuls aan 
discussie duurzaamheid biomassa 
 

Woensdag 26 januari werd in Rotterdam het nieuwe Nederlandse certificatiesysteem voor duurzaamheid van 

biomassa gelanceerd, gebaseerd op duurzaamheidafspraken die zijn vastgelegd in NTA 8080. Het begrip 

duurzaamheid is hierin breed gedefinieerd en dat is nieuw: naast CO2-reductie wordt gekeken naar 

onderwerpen zoals landgebruik,  biodiversiteit en arbeidsomstandigheden bij de plantages. 

 

 

Met het bijbehorende certificaat kunnen bedrijven aantonen dat de biomassa die zij produceren, verhandelen, verwerken 

of inzetten, duurzaam is. Bedrijven die daadwerkelijk van start gaan met deze certificering zijn akkerbouwbedrijf Van 

Gorsel (koolzaad voor productie van biodiesel), Eneco, AgrenNewEnergy BV (ketens van plantaardige olie), BioCandeo 

N.V. (leverancier van houtpellets), Vagroen (houtachtige reststromen) en Delta Milieu Biofuels (houtachtige 

reststromen).  

De bedrijven tekenden hiervoor een intentieverklaring met Ruud Lubbers, voorzitter van de council van het Rotterdam 

Climate Initiative en Ger van Tongeren, voorzitter van de Commissie van Deskundigen Schemabeheer 

duurzaamheidscriteria biomassa. 

 

Duidelijke afspraken over herkomst 

“Welk scenario Nederland ook kiest om de uitstoot van CO2 fors te reduceren, de inzet van biomassa is altijd nodig”, zei 

Lubbers. “Maar dan moet het wel duurzaam zijn. Een manier om dat te doen is om heel duidelijke afspraken te maken 

over de herkomst van de biomassa. Certificering is daarvoor een belangrijk middel. Daarom juich ik deze stap toe.” In 

het kader van de ambitie „duurzame energie voor iedereen‟ hanteert Eneco strenge duurzaamheidseisen voor de 

biomassa die het energiebedrijf gebruikt om elektriciteit op te wekken. “Met de NTA 8080 en het certificatiesysteem 

kunnen we laten zien dat we aan die criteria voldoen”, aldus bestuursvoorzitter Jeroen de Haas. 

  

Brede betrokkenheid 

Het certificatiesysteem is ontwikkeld door een brede groep belanghebbenden met vertegenwoordiging van overheid, 

bedrijfsleven, NGO‟s, ministeries, kennisinstellingen en certificeringinstellingen, onder begeleiding van NEN.  

Sander van Bennekom, van Oxfam Novib, lid van de normcommissie duurzame biomassa: “De groei van wereldwijde 

investeringen in biomassa voor energie gaat erg hard. Alleen door vanaf het begin in te zetten op duurzaamheid kan 

deze groei in goede banen worden geleid. Actieve steun van het bedrijfsleven is hierbij onontbeerlijk.”  

http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/top/home

