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Inhoud 

•Duurzame (hernieuwbare) Energie in Nederland
•Bio-energie
•Huidige wet- en regelgeving
•Toekomstige wet- en regelgeving
•Normen en standaarden … nut en noodzaak
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Hernieuwbare energie in Nederland 2000-2010
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Gebruik van bio-energie in bruto finaal eindgebruik (PJ) 
in de sectoren elektriciteit, warmte en transport in de
periode 2005-2010
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Bruto finale elektriciteitsproductie met
bio-energie in 2010 (PJ).
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Bruto finale warmteproductie (inclusief biogas)
met bio-energie in 2010 (PJ).
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Aandeel hernieuwbare energie in bruto finaal 
eindgebruik.
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Wat willen we van een biobrandstof ?

•Duurzaam
– Milieubeleid, duurzame energiebeleid

•Minimale milieueffecten
– Emissie-eisen 

•Geen risico’s voor de centrale (bij- en meestook)
– Corrosie-eigenschappen
– Risico’s voor bedrijfsvoering 
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Huidige regelgeving
(houtstook)

• Besluit glastuinbouw

• Omgevingsvergunning milieu
• Wet Milieubeheer (WM)

- hoofdstuk 8/WABO
- hoofdstuk 10 (afvalstoffen)

• BEMS (>1MWth)
• - emissie eisen (stof NOx)
• - Inspectie en onderhoud

• NeR F7 (<1MWth)
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Wet milieubeheer:
Hoofdstuk 10. Afvalstoffen
Artikel 10.1a
1. Dit hoofdstuk is niet van toepas-

sing op de volgende stoffen, pre-
paraten en voorwerpen:
stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk 
landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt 
gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor 
de productie van energie uit die biomassa 
door middel van processen of methoden die 
onschadelijk zijn voor het milieu en die de 
menselijke gezondheid niet in gevaar 
brengen;

Afvalstoffen (die niet vallen 
onder de afvalstoffenregelgeving)
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Afvalstoffen (algemeen; vervolg)

• Voorwaarden vervoer
• Vervoerdocumenten
• Acceptatie en opslag
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Producten (dus geen afvalstoffen)

• Wat zijn dit voor producten?
• Voorwaarden vervoer
• Vervoersdocumenten
• Acceptatie en opslag
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Toekomstige regelgeving
(houtstook glastuinbouwbedrijf)

• Besluit glastuinbouw
- onderdeel Activiteiten Besluit

• BEMS
- onderdeel Activiteiten Besluit
- emissie eisen (stof NOx)
- Inspectie en onderhoud

• Vergunningplicht houtgestookte 
installaties vervalt
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Welke rol kunnen normen spelen?

•Vergemakkelijken handel in brandstoffen
•Mogelijkheden voor het vereenvoudigen van regelgeving door 
milieueisen te vertalen naar brandstofeisen (productspecificaties)

•Uniformering regelgeving in Europese landen door gebruik gelijke 
meet- en classificatiemethode. 
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Wat zeggen normen in dit veld?

Gecertificeerde brandstof

Duurzaamheidaspecten (bepalingsmethodes)
Standaarden  NEN

Kwaliteitsaspecten (Cl, LHV) 

Milieuaspecten(Hg,%biogeen)

(bepalingsmethodes)
Standaarden CEN/NEN

(bepalingsmethodes)
Standaarden CEN/NEN

Kwaliteitscontrole
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Informatie
Houtige biomassa:
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/publicaties-bio-energie
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/praktijkvoorbeelden-3

Wet- en regelgeving:
http://www.infomil.nl/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stookinstallaties/bems/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-19962.html (wijziging BEMS)

Keuren houtgestookte installaties:
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-
lucht/stookinstallaties/specialkids/nieuws/houtgestookte/

Algemeen:
http://www.agentschapnl.nl/content/statusdocument-bio-energie-2011
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Dank voor uw aandacht!

Ing. W.A. (Bert) van Asselt
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tel: +31 88 602 2414

Croeselaan 15
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

Bert.vanasselt@agentschapnl.nl


