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"' VERSLAG OVER 2003 AAN DE EUROPESE COMMISSIE INZAKE RICHTLIJN 2003/30/EG

'.. Inleiding

Dit verslag heeft tot doel te voldoen aan de verplichting tot verslaglegging, bedoeld in artikel4, lid 1,
van richtlijn nr. 2003/30/EG ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere
hernieuwbare brandstoffen in het vervoer. Er zal worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

1. Nederlandse visie ten aanzien van hernieuwbare transportbrandstoffen.
2. De nationale streefwaarde voor Nederland (artike14, lid 1).
3. De maatregelen die genomen zijn om het gebruik van biobrandstoffen of andere hemieuwbare

brandstoffen ter vervanging van diesel en benzine in het vervoer te bevorderen (artike14, lid1). '

4. De nationale middelen die zijn toegewezen voor de productie van biomassa ten behoeve van
andere vormen van energiegebruik dan vervoer (artikeI4, lid 1).

5. De totale afzet van transportbrandstoffen en het aandeel van op de markt gebrachte
biobrandstoffen, vermengd of onvermengd, en andere hernieuwbare brandstoffen in die afzet
in het voorgaande jaar (2003) (artikeI4, lid 1).
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1. Nederlandse visie ten aanzien van hernieuwbare transportbrandstoffen
In de recentelijk verschenen nota Verkeersemissies heeft de Nederlandse overheid haar visie ten
aanzien van klimaatneutrale brandstoffen als voIgt weergegeven.

Klimaatneutrale brandstoffen -brandstoffen die gezien over de gehele keten geen CO2-uitstoot in de
atmosfeer tot gevolg hebben -hebben de potentie om de CO2-uitstoot tot een duurzaam niveau terug te
brengen. Bij de transitie naar klimaatneutrale brandstoffen moet gedacht worden in termen van
energieketens. Een energieketen is een aaneenschakeling van een energiebron, een daaruit
geproduceerde brandstof en een energie-ornzetter (motor) (zie figuur 1). Het beleid moet zich richten
op het duurzaam maken van energieketens als geheel. Hetop de markt beschikbaar stellen van een
bepaalde brandstof (bijvoorbeeld waterstof) of een bepaalde motortechnologie (bijvoorbeeld
brandstofcel) leidt niet per definitie tot duurzame mobiliteit.

Een duurzaam niveau van CO2-emissie kan alleen worden bereikt doorcombinatie van meerdere
energieketens. Vit een scenariostudie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene
(RIVM)l blijkt dat geen enkele individuele route de totale eindoplossing kan bieden. Nederland maakt

a. daaromgeen keuze voor een bepaalde energieketen als eindbeeld, maar wil sturen op einddoelen
.(zoals de CO2-uitstoot over de keten) en instrumenten aandragen waarmee ditkan worden bereikt. Het

is immers nog niet duidelijk welke energieketens uiteindelijk als beste uit de bus komen. Dat zal
afuankelijk zijn van toekomstige kosten, de beschikbaarheid van energiebronnen en ontWikkelingen in

motortechnologie.

Waarschijnlijk zullen zowel biobrandstoffen als duurzaam geproduceerde waterstof en elektriciteit
onderdeel uitmaken van de toekomstige energievoorziening van het verkeer. De omschakeling naar
nieuwe energieketens vergt enorme veranderingen, investeringen en tijd. Er is daarom behoefte aan
intermediaire technologieen die op zichzelf niet klimaatneutraalhoeven te zijn, maar die-wel een
geleidelijke groei naar klimaatneutrale technologieen mogelijk maken. Te denken valt aan hybride
auto's, waterstofuit fossiele bronnen (zoals aardgas) en GTL-diesel (gas-to-liquid-diesel). GTL-diesel
wordt als een tussenstap gezien naar klimaatneutrale BTL-diesel (biomass-to-liquid-diesel), die uit
biomassa wordt geproduceerd. Nederland is er voorstander van dat deze ontWikkelingen verder
worden onderzocht. '

1 Brink, R,M.M, van den (2003), Scenario's voor duurzame energie in verkeer en vervoer, Beoordeling op verschillende
criteria voor duurzaamheid, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
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-Met de toepassing van een type klimaatneutrale brandstof, te weten biobrandstoffen, kan op korte
.terrnijn een begin worden gemaakt. Biobrandstoffen zijn aIle brandstoffen van biologische oorsprong,

zoals bio-ethanol voor benzineauto's en biodiesel voor dieselauto's. Het gebruik van biobrandstoffen
» vormt een belangrijke stap in de richting van klimaatneutrale brandstoffen. Andere klimaatneutrale

energiedragers, zoals duurzaam geproduceerde waterstof en elektriciteit, zullen niet op korte terrnijn
grootschalig kunnen worden ingevoerd.

Figuur 1 -Potentieel duurzame
Energiebron Energiedrager Energie-omzetter energieketens voor verkeer
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motor
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8 water Elektromotor

Met biobrandstoffen kan in potentie een forse CO2-reductie bij verkeer worden gehaald. De CO2-
reductie van de huidige generatie biobrandstoffen varieert van 50% tot 70%2. Verwacht wordt dat op
termijn door toepassing van nieuwe technieken het CO2-redement van zgn. tweede generatie
biobrandstoffen beter wordt. Op dit moment zijn de kosten van biobrandstoffen nog hoog.
Investeringen in biobrandstoffen zijn echter noodzakelijk als belangrijke stap in de transitie naar
duurzame mobiliteit. Ook op het punt van kosten wordt op termijn een verbetering verwacht bij de
tweede generatie biobrandstoffen.

Nederland hanteert de volgende uitgangspunten voor de introductie van biobrandstoffen:
1. Het doel is om bij de sector verkeer een forse CO2-reductie (van well-to-wheel) te

bewerkstelligen. Nederland overweegt om bij aanvang van stimulering een eis van 50% whell-to-
wheel CO2-reductie te stellen; op terrnijn moet de CO2-performance verder verbeteren.

2. Om investeringen mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de markt de garanties krijgt dat de
overheid voor lange tijd zal vasthouden aan het gekozen beleid. De uitwerking van het

8 biobrandstoffenbeleid zal zo worden vormgegeven dat spoedige introductie van de tweede
generatie biobrandstoffen zo optimaal mogelijk wordt en lock-in-effecten (te lang blijven
doorgaan met biobrandstoffen met lage CO2-prestaties) vermeden worden. Deze lock-in-effecten
spelen voor bio-ethanol Diet, omdat het huidige productieproces voor bio-ethanol omgezet kan
worden in een productieproces voor de volgende generatie bio-ethanol. Bovendien is de huidige
generatie bio-ethanol een uitstekende grondstof voor de chemische industrie.

3. De biobrandstoffen moeten bij voorkeur geproduceerd worden onder de volgende
randvoorwaarden:

-Negatieve afwenteling op biodiversiteit moet voorkomen worden.
-Er mag geeD concurrentie optreden met voedselproductie in gebieden waar land voor

voedsel beperkt aanwezig is.
-Er mogen geeD technische problemen ontstaan aan motoreD van voertuigen.

4. De invoering van biobrandstoffen moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met andere EU-
lidstaten. Hierdoor is export vanuit Nederland mogelijk.

2 Het betreft hier een well-to-wheel vergelijking van de CO2-uitstoot van een fossiele energieketen met een energieketen op
basis van biomassa (zie Ecofys, 2003; Biofuels in the Dutch market: a fact-finding study). Well to wheel studies brengen aile
emissies van de energieketen in kaart zoals de emissies van de winning, landbouw, kunstmest, distributie, raffinage, tankopslag
en de uitlaat.
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.5. Bij de planning moet rekening gehouden worden met de benodigde tijd voor bet realiseren van
, productiecapaciteit voor biobrandstoffen. De streefwaarden moeten worden vastgesteld na

beoordeling van wat binnen Nederland haalbaar is..
2. De nationale streefwaarde voor Nederland
Om biobrandstoffen economisch voldoende aantrekkelijk te maken is ofwel een verplichting aan de
gehele markt nodig ofwel financiele compensatie van de meerkosten. Een verplichting aan de markt is
in Nederland op korte termijn echter niet mogelijk. Nederland kiest daarom in beginsel voor fmanciele
stimulering.
Stimulering vanaf 2005 is niet haalbaar omdat de juiste wijze van stimulering van bet gebruik van
biobrandstoffen nag verder moet worden uitgewerkt (Nederland heeft immers geen traditie in
biobrandstoffen) en omdat bet bedrijfsleven nag niet zover is om al in 2005 te beginnen met bet
introduceren van biobrandstoffen.
Nederland houdt voor biobrandstoffen vanaf 2006 een streefpercentage aan van 2% van de energie-
inhoud van benzine en diesel. Gericht op dit doel verricht de Nederlandse overheid een uiterste
inspanning om met ingang van 2006 een stimuleringsregeling voor biobrandstoffen in te voeren. Het
daartoe benodigde onderzoek en de vereiste voorbereiding met inbegrip van de noodzakelijke

8 financiering van die stimulering zijn reeds nu ter hand genomen. In 2005 zal worden aangegeven
welke resultaten op bet vlak van onderzoek, voorbereiding en financiering zijn geboekt.
Het streefpercentage van 2% biobrandstoffen is inclusief nichemarkten (bijvoorbeeld de toepassing
van pure plantaardige olie, pure biodiesel en mengsels van 85% ethanol met 15% benzine). Naast de
reductie van de CO2-uitstoot is bet een belangrijke doelstelling om de innovatie van toepassingen van.
biobrandstoffen in bet verkeer in gang te zetten.

Om de ontwikkeling van de zogenaamde tweede generatiebiobrandstoffen te stimuleren (bijvoorbeeld
biomass-to-liquid-diesel en ethanol uit cellulose), is de inzet dat er op termijn duurzaarnheideisen
gesteld worden aan biobrandstoffen (duurzaarnheidcriteria moeten nag (internationaal) worden
vastgesteld, maar zullen onder meeT betrekking moeten hebben op CO2-reductie en behoud van
biodiversiteit). Om biobrandstoffen te kunnen beoordelen op duurzaamheidaspecten zal onderzocht
worden wat de mogelijkheden zijn van een (intemationaal) certificeringsysteem. Eveneens zullen de
mogelijkheden bekeken worden om de ontwikkeling van nieuwe technologieen te stimuleren.

Voor de lange termijn (na 2010) is bet gewenst om voort te bouwen op de huidige richtlijn
(2003/30/EG). De inzet van Nederland is dat er in deze richtlijn eisen worden opgenomen voor bet
CO2-rendement van biobrandstoffen. Voor de langere termijn wordt emaar gestreefd dat

8 biobrandstoffen met een beter CO2-rendement op de markt komen. Voorts ligt een verdergaande EU-
harmonisatie voor de hand.

De richtlijn stelt als referentie dat op 31 december 2005 bet aandeel biobrandstoffen 2%
energieaandeel zou moeten zijn. Met onderbouwde argumenten kan van deze indicatieve waarde
worden afgeweken. Nederland heeft twee argumenten om afte wijken vande indicatieve waarde van
2% in 2005. Ben van deze argumenten wordt expliciet in de richtlijn genoemd (bet gebrek aan
nationaal potentieel voor de vervaardiging van biobrandstoffen uit biomassa; artikel4, lid I, a). De
argumenten worden onderstaand besproken. Op basis van de argumentatie wordt gesteld-dat
Nederland desalniettemin voldoet aan de eisen van de richtlijn.

Argymenten voor afwi~iking van indicatieve waarde
I. Het Nederlandse potentieel voor de vervaardiging van biobrandstoffen uit biomassa is pp bet
moment vrijwel nihil. Nederland beschikt niet over productiefaciliteiten die biobrandstoffen
vervaardigen. Zodoende kan op basis van bet eerste in de richtlijn genoemde argument (artike14, lid I,
a) een afwijkende streefwaarde worden vastgesteld. Verschillende Nederlandse marktpartijen hebben
echter aangegeven dat vanafhet moment dat de Nederlandse overheid duidelijk heeft gemaakt op
welke wijze zij invulling zal geven aan de richtlijn, zij productiepotentieel zullen opbouwen. Er wordt
verondersteld dat voor de opbouw een periode van circa anderhalf jaar benodigd is.
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.2. Naast bovengenoemde argumentatie is er voor Neder1and een tweede argument om afte wijken van
de indicatieve streefwaarde, zoa1s genoemd in de richt1ijn (hetgeen op basis van artike14, lid 1

..moge1ijk is). Aanvullend op de minima1e vereisten van de richt1ijn wi1 Neder1and de moge1ijkheid van
bet stellen van minima1e duurzaamheideisen (onder meeT COz-reductie) nader onderzoeken.
Bovendien wi1 Neder1and de uitvoering van de stimu1ering zo vormgegeven dat er een sterke
stimu1ans za1 zijn voor de ontwikke1ing van de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen. Bij de
tweede generatie biobrandstoffen wordt gedacht aan onder andere biomass-to-1iquid-diese1 en ethanol
uit cellulose. De voorde1en van deze nieuwe generatie biobrandstoffen ten opzichte van de oude zijn:
=> Grotere COz-reductie (circa 90%);
=> minder concurrentie met voedse1productie (vanwege bet gebruik van andere grondstoffen

(bijvoorbee1d reststromen);
=> hogere opbrengst per hectare;
=> 1agere kosten.
Indien vanaf 2006 eisen zullen worden geste1d aan de duurzaamheid van de biobrandstoffen, clan
zullen die eisen op een dusdanig niveau 1iggen dat de huidige generatie biobrandstoffen (onder andere
bio-ethano1 en biodiese1) aan dat niveau kan vo1doen. Ge1eide1ijk aan za1 de eis scherper moeten

..worden of zullen biobrandstoffen die beter presteren wat duurzaamheid betreft moge1ijk een hogere
-compensatie kunnen krijgen. Om bet moge1ijk te maken eisen te kunnen stellen aan de

duurzaamheidaspecten van biobrandstoffen is bet wense1ijk een systeem van certificering te
ontwikke1en.
Het uitwerken van de uitvoeringsaspecten met betrekking tot de moge1ijkheden van bet stellen van
duurzaamheideisen en bet stimu1eren van de tweede generatie biobrandstoffen (onder andere
voorkomen van lock-in van de eerste generatie) vergt de benodigde tijd. Zodoende wordt stimu1ering
van biobrandstoffen voor 2006 niet a1s moge1ijk veronderste1d.

3. De maatregelen die genomen zijn om het gebruik van biobrandstoffen of andere
hernieuwbare brandstoffen fer vervanging van diesel en benzine in het v~rvoer te bevorderen
Neder1and houdt vanaf 2006 een streefpercentage aan "Van 2% van de energie-inhoud van benzine en
diesel. Gericht op dit Joel verricht Neder1and een uiterste inspanning om met ingang van 2006 een
stimu1eringsrege1ing voor biobrandstoffen in te voeren. De stimu1ering za1 dusdanig worden
vormgegeven dat maximaa1 2% energieaandee1 van de door bet wegverkeer gebruikte hoevee1heid
diesel en benzine za1 worden vervangen. De stimu1ering kan zowe1 gericht zijn op bet bijmengen van
biobrandstoffen bij benzine en diesel, a1s op de toepassing van pure biobrandstoffen in nichemarkten.

8 De exacte wijze van uitvoering za1 in 2005 bekend worden gemaakt.

4. De nationale middelen die zijn toegewezen voor de productie van biomassa ten behoeve van
andere vormen van energiegebruik daD vervoer
Er worden in Neder1and geen nationa1e midde1en toegewezen aan de productie van biomassa. De
productie van biomassa vindt p1aats indien de economische randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn.
Om de economische randvoorwaarden voor de productie van e1ektriciteit en warmte uit biomassa te
verbeteren, worden midde1en ingezet binnen bet generieke instrumentarium voor duurzame(hernieuwbare) energie. Dit instrumentarium bestaat uit: -

=> Fisca1e korting op de energiebe1asting (tot 1-1-2005);
=> fisca1e korting op investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing (EIA);
=> productiesubsidie voor hernieuwbare e1ektriciteit (MEP);
=> stimu1eringsprogramma's voor onderzoek, ontwikke1ing en toepassing van hernieuwbare energie

en energiebesparing.
Energiewinning uit biomassa is een integraa1 onderdee1 van dit instrumentarium.
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~ 5. De totale afzet van transportbrandstoffen en bet aandeel van op de markt gebracbte
.biobrandstoffen, vermengd of onvermengd, en andere hernieuwbare brandstoffen in die afzet in
~ bet voorgaande jaar (2003)
t De afzet van benzine en diesel voor bet wegtransport is de afgelopen jaren redelijk stabiel geweest in

Nederland. De officiele cijfers van bet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn weergegeven in
onderstaande tabel. De officiele gegevens over 2003 zijn nog niet bekend. Er wordt echter
aangenomen dat bet verbruik van benzine en diesel in 2003 zeer licht gestegen is ten opzichte van bet
verbruik in 2002.

Met uitzondering van een aantal kleinschalige demonstratieprojecten (van circa 4 miljoen liter
biodiesel en pure plantaardige olie) worden er in Nederland geen biobrandstoffen op de markt
aangeboden.
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