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PBL rapport biomassa neemt klimaat niet serieus
8 mei 2020
De Landelijke Federatie tegen Biomassa (FAB) bekritiseert het nieuwe rapport van het PBL
(Planbureau voor de Leefomgeving). Het PBL-rapport geeft geen goede aanbevelingen voor een
goed klimaatbeleid en stelt dat het Nederlandse klimaatbeleid niet zonder verbranding van
biomassa kan. Dat is niet juist. Integendeel. Biomassaverbranding verergert het klimaat- probleem,
veroorzaakt schade aan de gezondheid en vermindert de biodiversiteit.
Het PBL heeft een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van biomassaverbranding voor bioenergie en klimaat en stelt dat biomassaverbranding noodzakelijk blijft voor klimaatbeleid. Omdat de
CO2-uitstoot van biomassaverbranding op papier niet hoeft worden meegeteld, helpt het Nederland
in het halen van de klimaatdoelen. In de praktijk is die CO2-uitstoot er wel en draagt
biomassaverbranding dus bij aan klimaatverandering. Nieuwe bomen zullen de uitgestoten CO2 pas
na 50 tot meer dan 100 jaar vastleggen, als er al wordt aangeplant. Zoveel tijd hebben we niet. Het
PBL geeft toe dat biomassaverbranding het klimaatprobleem verergert vanwege deze CO2-schuld
maar adviseert echter niet om de biomassasubsidies te stoppen.
Zolang de IPPC biomassaverbranding blijft opnemen in haar scenario's en Europa dit in wetgeving
opneemt, zal Nederland dat ook doen. De raad van Europese wetenschappers (EASAC) stelt dat
verbranding van biomassa zowel het klimaat als de biodiversiteit schaadt. Het is ongelooflijk dat het
PBL dit niet overneemt. Er is onvoldoende rekening gehouden met de praktijkrapporten van
buitenlandse bosbeschermingsorganisaties. Subsidies dienen juist te worden gebruikt voor echt
duurzame oplossingen zoals energiebesparing, wind- en zonne-energie en bodemwarmte. Het
Europees overkoepelend orgaan voor wetenschap, dat niet afhankelijk is van financiering van
buitenaf, is zeer duidelijk in hun oordeel dat biomassaverbranding slecht is voor het klimaat. Het PBL
laat zich adviseren door partijen en personen die financieel belang hebben bij het verbranden van
biomassa. Wij raden de SER (Sociaal Economische Raad) en de Nederlandse regering aan om naar de
wetenschappers van EASAC te luisteren.
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