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Wat is de reden/aanleiding voor 
beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet 
meerwaarde hebben t.o.v. bijvoorbeeld 
schriftelijke informatie of een filmpje  

Feitelijk informeren met ruimte voor eerste gedachtenwisseling 

Wat moet de beeldvorming opleveren / 
Wat is het doel? 
 

Doel: zicht te krijgen op de actuele ontwikkelingen over 
biomassa, eerst landelijk daarna provinciaal 

Hoe wordt de beeldvormende ronde 
vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor 
inspiratie over vorm en type 
 

2 invalshoeken combineren 
Eerste invalshoek 
Op 8 juli 2020 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een 
rapport uitgebracht met een advies hoe biogrondstoffen in de 
toekomst gebruikt kunnen worden. De recente BAC Energie IPO 
wordt gevraagd hier kennis van te nemen en te bepalen of en 
hoe er in de aanloop naar een appreciatie van het Rijk op het 
rapport een gezamenlijk standpunt ingenomen kan worden. 
 
Voorstel: Het rapport te laten toelichten door een deskundige 
die bij de totstandkoming van het rapport was betrokken. Via 
de gedeputeerde wordt momenteel gesondeerd. 
 
Tweede invalshoek 
Het kabinet wil een breed gedragen duurzaamheidskader 
biomassa opstellen. Het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat heeft daartoe aan de SER gevraagd hier advies over 
uit te brengen. Zie invalshoek 1. Als input daarvoor is het PBL 
verzocht de beschikbaarheid en de optimale 
toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor 
Nederland in te schatten. 
 
Rapport van de PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) 
Beschikbaarheid en  toepassingsmogelijkheden  van duurzame 
biomassa. Mei 2020.  
https://www.pbl.nl/nieuws/2020/pbl-studie-opmaat-naar-
duurzaamheidskader-biomassa  
 
Hierin wordt door de PBL een inschatting te maken van de 
huidige en toekomstige beschikbaarheid en de optimale 
toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor 
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https://intranet.flevoland.nl/getattachment/6af4538a-06ce-48a0-a1c9-8df72834c72f/Beeldvorming-Stroomschema.pdf
https://www.pbl.nl/nieuws/2020/pbl-studie-opmaat-naar-duurzaamheidskader-biomassa
https://www.pbl.nl/nieuws/2020/pbl-studie-opmaat-naar-duurzaamheidskader-biomassa
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Nederland. Daarbij komen ook de verschillende visies daarover 
aan de orde. Het rapport geeft prima weer waar de verschillen 
zijn en de punten van overeenstemming in het debat.  
 
Voorstel: kennis te nemen van de zienswijze van de door Forum 
voor Democratie uitgenodigde deskundige op dit rapport. (Ik 
zag op internet dat hij het rapport kent.) Dan hebben we dus 
één van de vele visies (zie rapport) te pakken. 
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te 
zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

1 uur 

Wat is de historie van het onderwerp in 
de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling 
of toezeggingen. 
 

Agenderingsverzoek vanuit meerdere fracties Forum, PVV, VVD 
en GL 

Welke informatie wordt voorafgaand 
aan de beeldvorming, als bijlage van 
dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

De rapporten van de SER en PBL over biomassa. 
• https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-

2020-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-
van-duurzame-biomassa-verslag-zoektocht-naar-
gedeelde-feiten-opvattingen_4188.pdf#page30 

 
• https://www.ser.nl/nl/Publicaties/biomassa-in-balans  

 
Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Er worden deskundigen aangezocht die zicht hebben op de 
maatschappelijk levende discussie. 

Is de betreffende Gedeputeerde 
aanwezig? 
 

ja 

Wat is het vervolg van deze 
beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Dat is aan de fracties. Initiërende fracties bepalen na de 
beeldvormende aftrap een vervolg in overleg met de collega’s 
van de commissie. 
Afbakenen over welke thema’s /invalshoek mbt biomassa 
nadere informatie gewenst is. 
Evt combineren met een werkbezoek. 
 
Inzetten van alleen reststromen? Alleen regionale stromen of 
mogen dat ook importstromen zijn. In Lelystad wordt de bio-
WKK met dun- en snoeihout dat uit de omgeving komt (straal 
van 50 km.) gestookt. Dit leidt niet tot ecologische schade of 
transport bewegingen over grote afstanden,  
Optie werkbezoek overwegen(op termijn) 
In 2018 werd het hoogste punt bereikt van de bouw van 
houtwarmtestation BeGreen in Lelystad. Voor de financiering 
van dit eerste houtwarmtestation in de provincie Flevoland, 
sloegen Stichting DE-on en het Nationaal Groenfonds de handen 
ineen. Nu draait Primco (voorheen BeGreen) op volle toeren en 
levert de centrale duurzame stadswarmte aan Lelystad. 
De ambtelijke werkgroep energie heeft ook wel suggesties. 
 

 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-verslag-zoektocht-naar-gedeelde-feiten-opvattingen_4188.pdf#page30
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-verslag-zoektocht-naar-gedeelde-feiten-opvattingen_4188.pdf#page30
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-verslag-zoektocht-naar-gedeelde-feiten-opvattingen_4188.pdf#page30
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-verslag-zoektocht-naar-gedeelde-feiten-opvattingen_4188.pdf#page30
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/biomassa-in-balans
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