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Op 12 december 2014 heeft u mij per brief geïnformeerd over de uitkomst van
het intensieve overleg dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden in het
kader van het Energieakkoord tussen de natuur- en milieuorganisaties en de
energiebedrijven over de te hanteren duurzaamheidscriteria van biomassa voor de
bij- en meestook in kolencentrales. In uw brief geeft u aan dat de partijen het
over de inhoud van deze criteria eens zijn, maar dat zij geen overeenstemming
bereikt hebben over het tempo waarin toetsing van de duurzaamheid van
biomassa op areaalniveau kan worden toegepast.
In overeenstemming met uw advies heb ik eind december met de staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu een besluit genomen over de in de milieuwetgeving
op te nemen en in de SDE+ regeling toe te passen duurzaamheidscriteria,
inclusief de termijnen waarbinnen toetsing van de duurzaamheid van biomassa op
areaalniveau moet plaatsvinden.
Ik heb de Tweede Kamer op 24 december 2014 over dit besluit geïnformeerd
(Kamerstuk 31239 nr. 183). Over dit besluit en het proces om tot dit besluit te
komen heb ik op 13 januari 2015 met de Tweede Kamer gedebatteerd. Naar
aanleiding van dit debat is op 20 januari 2015 een motie (Kamerstuk 30196 nr.
283) aangenomen die de regering vraagt om de energiebedrijven en de
milieuorganisaties nogmaals te verzoeken met elkaar in gesprek te gaan en
uiterlijk voor 1 maart tot overeenstemming te komen.
Ik wil u, in uw functie als voorzitter van de Borgingscommissie, verzoeken een
uiterste poging te doen om vóór 1 maart alsnog overeenstemming te bereiken
over het tempo waarin toetsing van de duurzaamheid van biomassa op
areaalniveau kan worden toegepast. Naar mijn mening dienen de bereikte
resultaten uit het eerdere overleg dat onder uw leiding is gevoerd en die zijn
toegelicht in uw brief van 12 december 2014 het startpunt te zijn voor dit overleg.
Daarbij is het van belang dat het akkoord dat partijen hierover hopelijk bereiken
past binnen de juridische kaders van o.a. de SDE+ en praktisch uitvoerbaar is.
Onderdeel van het te bereiken akkoord kunnen daarnaast uiteraard ook
privaatrechtelijke afspraken tussen de energiebedrijven en de natuur- en
milieuorganisaties zijn.
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Met het oog op het bereiken van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in
2023 is het van groot belang dat de mogelijkheid om tot 25 PJ biomassa bij- en
mee te stoken in kolencentrales tijdig wordt benut. In lijn met de afspraken en
ambities van het Energieakkoord zal ik daarom in 2015 de SDE+ openstellen voor
bij- en meestook van duurzame biomassa. Hiervoor moet ik uiterlijk in maart
2015 de duurzaamheidscriteria vastleggen in de uitvoeringsregeling SDE+. Deze
planning is ook van belang voor de berekeningen die ECN en PBL uitvoeren in het
kader van de National Energieverkenning 2015 over het bereiken van de doelen
uit het Energieakkoord.
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Indien u instemt met mijn verzoek om de uiterste poging tot overeenstemming op
dit onderwerp te leiden, wil ik u vragen om mij uiterlijk op 28 februari schriftelijk
te informeren over de uitkomst van dit overleg. Indien er onverhoopt voor die
datum geen overeenstemming tussen partijen bereikt kon worden, verzoek ik u
mij van een advies te voorzien dat past binnen de hierboven genoemde
randvoorwaarden.
Hoogachtend,

(w.g.) H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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