Brononderzoek Houtstook

Aanleiding
De aanleiding van dit onderzoek is tweeledig. De de provincie Friesland heeft de ambitie om meer van het
vrijkomende biomassa(snoeihout) & houtige reststromen (industrie) te benutten voor de opwekking van
energie te gebruiken voor de eigen warmtevoorziening. Daarnaast bestaat er vanuit verschillende instanties
een toenemende kritiek op houtstook als (duurzame) energiebron. Dit heeft geleid tot een aantal moties in
de Provinciale Staten, waaronder dat houtstook niet moet gaan leiden tot:

•

Een verhoging van de CO2 uitstoot

•

Meer bomenkap

•

Meer uitstoot van fijnstof

ten opzichte van de huidige situatie.

Om meer inzicht te verkrijgen in de fabels/feiten van houtstook is dit onderzoek uitgevoerd. Daarmee zal
Provinciale Staten verder geholpen worden in haar besluitvormingsprocess.

Doel & Aanpak
Geven van inzicht en antwoorden op bedenkingen en kritische vragen rondom houtstook (op alle schaalniveau’s), ten
behoeve van moties Provinciale Staten rondom dit thema.
Aanpak

1.

Interviews: Ophalen bedenkingen houtstook

2.

Formuleren Shortlist: Lijst met bedenkingen uit interviews op basis van 4 hoofdstellingen

3.

Brononderzoek op basis van de bedenkingen

•
4.

Algemene conclusie over houtstook als energiebron

Terugkoppeling: presentatie met antwoorden en expertmeeting

Geïnterviewde organisaties
Geïnterviewde organisaties en personen
•Fripel
•Natuur en Milieu Federatie Groningen
•Friese Milieu Federatie

•Adviseur overheden/bedrijfsleven, Columnist
•BioBTX
•RWE
•RuG
•Urgenda
•BlueTerra Energy Experts (expert biomassa)
•It Fryske Gea
•Staatsbosbeheer
•BOEi (eigenaar Blokhuispoort)
•Ex beleidsmedewerker ministerie van landbouw en natuur
•TNO

•PBL
•Utrecht University
•GGD Fryslân / Medisch Milieukunde

Samenvatting beantwoording stellingen
Stelling A: Houtstook leidt tot geuroverlast

Houtstook leidt niet per definitie tot geuroverlast. Dit is sterk afhankelijk van o.a.: het type brandstof (houtblokken vs pellets), het verbrandingssysteem
zelf (open haard vs moderne pelletkachel), het gebruik van het verbrandingssyteem, nabijheid tot omwonenden, aanwezigheid van andere geurbronnen
en betrokkenheid van omwonenden.
Wanneer in de ontwerpfase voldoende rekening wordt gehouden met bovenstaande aspecten hoeft houtstook niet te leiden tot geuroverlast.
Stelling B: Houtstook leidt tot meer fijnstof-emissie
Ook hier geldt, houtstook hoeft niet per definitie te leiden tot meer fijnstof emissie. Over heel Nederland bekeken is de bijdrage van houtstook aan de
totale fijnstofemissie is zeer beperkt. Lokaal kan de concentratie echter oplopen, wanneer er onvoldoende rekening wordt gehouden met stookgedrag,
weerscondities, clustervorming en het verbrandingssysteem.
Stelling C: Houtstook leidt tot extra CO2-emissie
Wanneer er uitsluitend houtige reststromen (bosbeheer, houtverwerkende industrie) worden gebruikt, en onder voorwaarde van goed bosbeheer,
komen de opname (door aangroei biomassa) en uitstoot van CO2 (door verbranding) na korte tijd in balans.
Stelling D: Er is onvoldoende hout in Fryslân, dus leidt extra vraag naar stookhout tot aantasting van landschap en natuur
Er is in Friesland ongeveer 114.000 ton aan houtige restromen potentieel beschikbaar. Zelfs wanneer dit volledig als brandstof wordt ingezet is dit niet
voldoende om de gehele warmtevraag binnen Friesland te dekken. Desalniettemin kunnen houtstromen op middellange termijn een bijdrage leveren
aan de energietransitie, als vervanging van fossiele brandstoffen.
Met de huidige keuzes op gebied van bosbeheer is bepaald dat er een deel van het hout gesnoeid en afgevoerd moeten worden. Daarnaast komt er in
de houtverwerkende industrie een hoeveelheid snippers en zaagsel vrij. Wanneer enkel gebruik wordt gemaakt van dit soort lokaal beschikbare, houtige
reststromen vindt er netto geen afname van de hoeveelheid biomassa plaats.

Shortlist bedenkingen
2. Wanneer (welke concentraties/omstandigheden) kan de geur van
houtstook leiden tot gezondheidsklachten?

8. Welke hout-reststromen worden ingezet voor professionele houtstook?
9. Hoeveel warmte kan op jaarbasis geleverd worden uit de aanwezige houtreststromen binnen Friesland? (Hoeveel procent van de Friese warmtevraag?)

3. Hoe groot is de kans op geuroverlast bij houtstook?

10. Hoe worden de beoogde reststromen voor productie van pellets momenteel
gebruikt?

3.1. Is er een verschil in geuroverlast van houtstook in het
buitengebied en in bebouwing?

10.1. Wat zijn mogelijke neveneffecten wanneer de huidige toepassing van de houtreststromen komt te vervallen?

Fijnstof

10.2. Kan het inzetten op bedrijfsmatige houtstook leiden tot (technische) lock-ins?
4. Wat is de fijnstof-emissie van (verschillende vormen van)
houtstook
5. Leidt dit tot (of wanneer) tot overschrijding van
gezondheidsnormen?
5.1. Zijn er mogelijkheden om fijnstof af te vangen?

CO2-emissie

5.2. Zal houtstook leiden tot verhoogde gezondheidsrisico’s?

6. Hoe hoog is de CO2-emissie bij (verschillende vormen van)
houtstook t.o.v. fossiele verwarmingsbronnen als gas- en
huisbrandoliestook?
7. Leidt houtstook tot meer CO2 in de atmosfeer dan fossiele
bronnen?

10.3. Welke rol kan houtstook spelen binnen de energietransitie?
10.4. Heeft het inzetten op beroepsmatige houtstook negatieve gevolgen voor de
biodiversiteit/natuurwaarde?
10.5. Hoeveel hout kun je oogsten als je aan de biodiversiteit eisen wilt blijven
voldoen?
10.6. Heeft het inzetten op beroepsmatige houtstook negatieve gevolgen voor het
klimaat?

Beschikbaarheid biomassa

Geur

1. Wat is de mate van geur bij (verschillende vormen van)
houtstook?

Overzicht houtstook systemen
Welke verschillende houtstook methodes zijn er beschikbaar? Wat zijn de gemiddelde
emissiewaarden en welke eisen worden er gesteld?

Bron: 1)

Houtstook systemen

Jaarlijkse emissies per houtstook systeem

Houtstook systemen

Uitgangspunt:
Warmtevraag van 1 huishouden per jaar : 1.340 m3 aardgas

* meegenomen ter referentie (heeft niet als primair doel: ruimteverwarming)

Bron: 1) (cijfers tabel) en 3) (warmtevraag)

Houtstook systemen

Eisen aan het toestel
Om de uitstoot van verontreinigende stoffen vanuit houtstook systemen tot een minimum te beperken, gelden er emissie-eisen. Voor pelletkachels staan deze eisen
in de Europese Verordening (EU) 2015/1185. Voor biomassaketels kunnen we ons niet baseren op een geschikte Europese verordening, maar gaan we uit van de
uitstoot die vrijkomt bij het gebruik van de best beschikbare technieken. De eis voor stikstofoxiden komt voort uit het Activiteitenbesluit (Bron 4). De eisen van de
toestellen zijn niet direct te vergelijken met de eerder genoemde gemiddelde jaarlijkse emissies i.v.m. de tijds- en seizoensafhankelijkheid van emissies. De emissie
eisen van een houtstookinstallatie worden over het algemeen gedefinieerd zijnde: milligram van de gemeten (bijv. CO) stof per m3 lucht.

Bronnen
Houtstook systemen

1) J. Koppejan, F. de Bree (2018); Kennisdocument Houtstook in Nederland; Procede Biomass BV;
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf
2) Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (2019); Hout- en Pelletkachels – Toelichting en cijfers 2015-2020; https://stichting-nhk.nl/wpcontent/uploads/2019/04/190403-ECODESIGN-toelichting-en-cijfers-1.pdf
3) Milieu Centraal; Gemiddeld energieverbruik; https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeldenergieverbruik/
4) RVO - ISDE: Emissiewaarden- en installatie-eisen pelletkachels en biomassaketels
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/particulieren/overgangsregeling/biomassaketels-en-pelletkachels/emissie-en-installatie#emissiewaardenpelletkachels

Geur
Stelling A: Houtstook leidt tot geuroverlast

A1. Wat is de mate van geur bij (verschillende vormen van)
houtstook?

Geur

In een onderzoek uitgevoerd door het CBS (in 2011) naar de waardering van de leefomgeving stelde ongeveer 10% van de Nederlanders wel eens last te hebben
van houtrook. Dit getal kan echter per provincie en buurt verschillen, zo bleek uit onderzoek in de Gemeente Groningen dat 21% van haar bewoners rookhinder
ervaart. Daarnaast zitten er grote verschillen in de beleving van geur tussen de verschillende vormen van houtstook. De afstand tot het type installatie is daarbij van
groot belang. In onderstaande figuur wordt zichtbaar gemaakt wanneer welke installatie zorgt voor de meeste kans op geur(overlast). Hieruit kan worden
geconcludeerd dat hoe groter de afstand tot de installatie, hoe minder geur(overlast). De kans op geur(overlast) stijgt, wanneer er meerdere types installaties
dichtbij elkaar actief zijn (cluster).
Uit de figuur blijkt dat reeds één open haard bij onvolledige verbranding dicht bij de bron een geurbelasting veroorzaakt welke resulteert in een onvoldoende woonen leefklimaat. Ook conventionele kachels kunnen bij onvolledige verbranding, dicht bij de bron een matig woon- en leefklimaat veroorzaken. Bij bedrijfsmatig
gestookte ketels kan bij de opstart kortstondig sprake zijn van onvolledige verbranding, waarbij in de directe omgeving tijdelijk sprake kan zijn van een matig woon- en
leefklimaat voor geur. Wel moet worden genoemd dat dit voor houtgestookte ketels een uitzonderlijke situatie betreft terwijl dit voor particuliere toestellen
regelmatig kan voorkomen in het geval van een slecht bedreven toestel.
Wanneer er sprake is van geur(overlast), is dit vaak te wijten aan:
onjuist stookgedrag
onjuist geïnstalleerde toestellen
onvolledige verbranding
meteorologische omstandigheden, oftewel: het type weer (bij windstil
weer, blijft de geur (langer) hangen
Toelichting figuur: de getoonde norm van 2.0 is gebaseerd op de hedonische
waarde van geur, oftewel de mate van onaangenaamheid. Er is geen wettelijk
toetsingskader voor particuliere houtstook, voor industriële installaties zijn de
bepalingen van het Activiteitenbesluit van toepassing.
Bronnen:
•
Rijksoverheid, via: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/geur/geur-gezondheid/
•
Ecolink Solutions, 2018, via: http://www.houtrookfilter.nl/wp-content/uploads/2018/04/Rapportage-Ecolink-Solutions-Maatregelen-tegen-uitstoothoutkachels-update-september-2017.pdf
•
RVO, 2018, Kennisdocument Houtstook via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf
•
RIVM, 2011, Gezondheidseffecten van houtrook, een literatuurstudie via: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609300027.pdf

A2. Wanneer (welke concentraties/ omstandigheden) kan de geur
van houtstook leiden tot gezondheidsklachten?

Geur

Is het ervaren van geur van houtstook schadelijk?
Dat een stof stinkt, wil niet zeggen dat die stof ook schadelijk is. Er zijn stoffen die al bij lage concentraties hinderlijk stinken, maar op zichzelf onschadelijk zijn voor
het menselijk lichaam. Andersom kan ook. Sommige stoffen zijn al giftig bij lage concentraties als niemand ze nog kan ruiken. Ook kunnen ze geurloos zijn, zoals
bijvoorbeeld het gas koolmonoxide.
Wat is de relatie tussen geur en gezondheid?
Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken. Hinder is een ‘ervaringsmaat’, het is een weergave van de beleving van een vorm van overlast. Geurhinder is in
principe een korte-termijn effect. Toch kan het bij herhaling leiden tot verstoring van gedrag en stress-gerelateerde klachten en is daarom mede
gezondheidsgerelateerd. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, een verstoorde ademhaling en een verstoorde hartslag. Ook
kan geur psychische klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld spanningen/stress, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en verstoring van gedrag (bijvoorbeeld
vermindering van activiteiten buitenshuis).
De mate waarin dit als hinderlijk wordt ervaren is o.a. afhankelijk van type geur, duur en frequentie van de blootstelling en verschilt per persoon. Ouderen, mensen
met een hart- en vaatziekte of longklachten en gezonde kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze ‘gevoelige groepen’ kunnen benauwd
worden, moeten veel hoesten en hun longfunctie wordt slechter.
Geur wordt gemeten aan de hand van geuremissiefactoren. In de tabel hiernaast
worden diverse particuliere houtgestookte toestellen met elkaar vergeleken.
Hieruit wordt duidelijk dat er veel verschil tussen de verschillende toestellen zit
en dat de pelletkachel de meest gunstige variant is, oftewel: het toestel met de minste
geuremissies.

Bronnen:
•
RVO, Bio-energietoepassing bij de industrie door verbranding via: https://edepot.wur.nl/376528
•
ECN, Emissies van houtstook door huishouden via: https://publicaties.ecn.nl/PdfFetch.aspx?nr=ECNE--12-011
•
RVO, Kennisdocument houtstook via:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definiti
ef.pdf

A2. Wanneer (welke concentraties/ omstandigheden) kan de
geur van houtstook leiden tot gezondheidsklachten?

Geur

Welke omstandigheden bepalen of geur gezondheidsklachten veroorzaakt?
In hoeverre iemand geur als hinderlijk ervaart, hangt af van verschillende factoren,
zoals de aard en het karakter van de geur en de duur en frequentie van de
blootstelling. Om een voorbeeld te noemen: particuliere houtstook(kachels en
haarden) vindt voornamelijk plaats in het winterseizoen, professionele houtstook
is vaak continu.
Het verschilt per persoon hoe deze omgaat met geuroverlast. Verschillende
factoren spelen hierbij een rol, waaronder demografische factoren als:
• leeftijd
• geslacht
• sociaaleconomische status
• bezorgdheid
• de eigen (ervaren) gezondheid

Bekend is dat er minder hinder wordt ervaren als de gehinderde:
• zelf invloed kunnen uitoefenen op de bron of
• zelf (financiële) belangen hebben bij de bron
Het voorspellen van geurhinder is daardoor ingewikkeld.

Bron:
• RIVM, Gezondheidseffecten van houtrook Een literatuurstudie via:
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609300027.pdf

A3. Hoe groot is de kans op geuroverlast bij houtstook?

Geur

Dat is lastig te zeggen. Geuroverlast ontstaat vooral bij:
• onjuist stookgedrag
• onjuist geïnstalleerde toestellen
• onvolledige verbranding
• meteorologische omstandigheden, oftewel: het type weer (bij windstil weer, blijft de geur (langer) hangen
Verder zijn de volgende aspecten van belang:
• de hoogte van schoorsteen: als een houtgestookte installatie in de woonwijk staat, bijvoorbeeld bij stadsverwarming of verwarming van een
appartementencomplex, is de hoogte van de schoorsteen boven dakniveau van essentieel belang.
• katalysatoren voor houtkachels en -ketels zorgen voor een katalytische naverbranding van de houtrook waarbij ook geurstoffen worden geneutraliseerd
Wat is er wettelijk geregeld:
Het is mogelijk om op basis van zorgplicht maatregelen op te leggen om geurhinder tegen te gaan. Voorwaarde is wel dat geur dan niet of niet uitputtend geregeld is.
Sommige provincies of gemeenten hebben een eigen geurbeleid. Provincie Fryslan heeft dit (tot op heden niet).
Artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit dient als vangnet voor activiteiten zonder geurvoorschriften, maar waar wel sprake is van geurhinder. De op te leggen
maatregelen zijn extra eisen als maatwerk bij het besluit. Voor stookinstallaties is het voorkomen van geurhinder niet geregeld waardoor het mogelijk is eisen als
maatwerk bij het besluit op te leggen. Met het opleggen van maatregelen op basis van zorgplicht wordt terughoudend omgegaan. Het komt voor dat er geuroverlast is
terwijl een stookinstallatie voldoet aan de eisen welke aan de emissies zijn gesteld. De oorzaak van geuroverlast bij houtgestookte installaties is (bijna) altijd te wijten
aan het stookgedrag, een onvolledige verbranding. Bij een volledige verbranding, te bereiken door goed stookgedrag, is er geen geuroverlast te verwachten. Wanneer
het een houtgestookte installatie betreft, verstook dan alleen goed gedroogd hout. Dit bevordert een volledige verbranding. De SCIOS-keuring borgt een optimale
verbranding.
Bronnen:
•
RIVM, Gezondheidseffecten van houtrook via: www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609300027.pdf
•
NBKL & Infomil, via: https://nbkl.nl/sites/nbkl.nl/files/publicaties/handleiding_voor_kleine_en_middelgrote_stookinstallaties%20%20Infomil.pdf
•
RVO, Bio-energietoepassing bij de industrie door verbranding via: https://edepot.wur.nl/376528
•
RVO, Kennisdocument houtstook via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf
•
Ecolink Solutions, Overzicht van maatregelen en van technische voorzieningen die de uitstoot van schadelijke stoffen door hout gestookte kachels en ketels kunnen verminderen
http://www.houtrookfilter.nl/wp-content/uploads/2018/04/Rapportage-Ecolink-Solutions-Maatregelen-tegen-uitstoot-houtkachels-update-september-2017.pdf

A3.1. Is er een verschil in geuroverlast van houtstook in het
buitengebied of in bebouwing?

Geur

Ja, want voornamelijk de afstand tot de betreffende installatie is van belang. In het buitengebied zal er eerder sprake zijn van grotere afstanden dan in de bebouwde
omgeving:

Bron:
• RVO, Kennisdocument houtstook via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf

Conclusie

Geur

Over het algemeen kan worden gesteld dat in dichtbevolkte gebieden er meer geurhinder wordt ervaren door korte afstanden tot installaties en in verhouding
ook meer installaties in relatie tot het buitengebied. Het stookgedrag en een adequate installatie is daarbij van uiterst belang, wanneer dit niet goed gebeurd
kan dit leiden tot (meer) geuroverlast. Het toepassen van pelletketels zal leiden tot de minste geuroverlast t.o.v. alternatieven.

Belangrijke toevoegingen:
●

Zowel het type installatie en het verbrandingsmateriaal zijn van belang. Het is belangrijk dat het stookmateriaal efficiënt kan verbranden en zo min mogelijk
verontreinigingen geeft. Doordat houtpellets een hoog drogestofgehalte hebben (en tevens de zuurstofvoorziening elektronisch geregeld kan worden) leidt dit
tot een efficiëntere verbranding en dus minder geuroverlast t.o.v. houtsnippers/blokken. De installatie moet ook voldoen aan voorschriften.

●

Het is bekend dat er minder geurhinder wordt ervaren wanneer mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op de bron of zelf (financiële) belangen hebben bij de
bron.

●

Wanneer een houtstookinstallatie onjuist geïnstalleerd is kan dit leiden tot meer geuroverlast.

●

Wanneer de gebruiker van een houtstookinstallatie goed is geïnformeerd/geïnstrueerd over het bedienen en gebruiken van een installatie zal dit resulteren in
minder onvolledige verbranding en beter stookgedrag. Dit zal leiden tot minder geuroverlast.

Fijnstof

Fijnstof
Stelling B: Houtstook leidt tot meer fijnstof-emissie

4. Wat is de fijnstof-emissie van (verschillende vormen van) houtstook?
Fijnstof is de benaming voor deeltjes en druppelvormige stoffen in de lucht
met een diameter kleiner dan 10 µm en wordt veelal onderverdeeld in PM10
en PM2.5. Dit staat voor fijnstof (in het Engels: Particulate Matter, dus PM) met
een diameter respectievelijk kleiner dan 10 en 2,5 µm. Hoe kleiner de deeltjes
zijn hoe verder deze in de longen doordringen en hoe schadelijker deze dus
zijn voor de gezondheid.

Fijnstof

De emissie van fijnstof verschilt per houtstookmethode (zie tabel), waarbij de
moderne kachel en de pellet kachel het minste fijnstof uitstoten per operatief
uur. Voor grootschalige houtstook (zie Bedrijven, 0-1 MW en 1-5 MW) is de
efficiëntie echter vele malen hoger wat resulteert in een lagere uitstoot per
energieopbrengst (MJ). Voor alle vormen van houtstook geldt dat de
fijnstofemissie voornamelijk PM2.5 betreft.

Bronnen:
•

RVO, Kennisdocument houtstook via:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910def
initief.pdf

•

IBO Luchtkwaliteit, 21 mei 2019, Inlichtingen Ministerie van Financiën / Inspectie der
Rijksfinanciën

Toestel

Warmteproductie

Fijnstofemissie per operatief uur

(kW)

Fijnstofemissie per
geproduceerde GJ
(g/GJ)

(gram/uur)
PM10

PM2.5

Gem

Max

Gem

Max

PM10

PM2.5

Open haard

1,86

43,2

88,5

42,7

87,6

645

638

Moderne kachel
(DIN+)

4,54

2,7

3,3

2,7

3,2

132

130

Pellet ketel

5,69

0,8

1,1

0,8

1,1

33

33

Biomassa gestookte
ketels (0-1 MW)

667

41,5

41,5

40,3

40,3

16

15

Biomassa gestookte
ketels (1-5 MW)

2778

91,6

91,6

89,2

89,2

8

8

*Toelichting figuur: Emissiefactoren voor PM10,en PM2.5 zijn berekend op basis van het
TNO parkmodel en de emissies van condenseerbare koolwaterstoffen. De emissiefactoren
voor ketels bij bedrijven zijn gebaseerd op de maximale waarden waarbij net aan de eisen
uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan. Dit zijn de maximaal toelaatbare waarden,
waardoor er geen verschil is met de maximale uitstoot.

5. Leidt dit tot (of wanneer leidt dit tot) overschrijding van
gezondheidsnormen?
De wettelijke grenswaarden en WHO (World Health Organisation) advieswaarden zijn weergegeven in bijstaande tabel. In Nederland kan voor stedelijk gebied zeer
lokaal de gemiddelde achtergrondconcentratie oplopen tot boven 39 µg/m3 PM10 en 16 µg/m3 PM2.5 wat op enkele plekken kan leiden tot overschrijding van de
wettelijke grenswaarden. Voor minder stedelijk gebied (waaronder ook geheel Friesland) is de gemiddelde achtergrondconcentratie <15 µg/m3 PM10 en <8 µg/m3
PM2.5 (2017), wat betekent dat hier wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden en WHO advieswaarden.

Fijnstof

Houtstook is verantwoordelijk voor zo’n 6 % van de nationale fijnstofemissie
(exclusief fijnstof van natuurlijke origine) in Nederland. Het gaat hier om primaire
fijnstof waarbij na het verlaten van de schoorsteen nog secundaire fijnstof
gevormd kan worden. Ruim de helft van het fijnstof in Nederland is van
natuurlijke origine, waaronder zeezout en bodemstof. Daarnaast is er nog een
groot deel afkomstig uit het buitenland.

Wettelijke normen kachels en ketels

Alhoewel het moeilijk te zeggen is hoe groot de totale bijdrage van houtstook
binnen Nederland precies is, kan worden geconcludeerd dat houtstook een zeer
lage bijdrage heeft aan de jaargemiddelde achtergrondconcentratie. Echter,
lokale fijnstofconcentraties kunnen als gevolg van houtstook wel tijdelijk fors
oplopen en overlast veroorzaken, bijvoorbeeld bij ongunstige weerscondities
(temperatuursinversie, windstilte, etc.) of door slecht stookgedrag. Zeker
gedurende de wintermaanden kan particuliere houtstook in het stedelijk gebied
door clustering voor overschrijding van grenswaarden zorgen.

Bronnen:

•

Infomil, Handreiking fijnstof, via: https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/stof/handreiking-fijn-1/sitemap/fijn-stof/

•

RVO, Kennisdocument houtstook via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf

•

RIVM, Atlas leefomgeving via: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gmb=1544180834512,true,1;1557737368276,true,0.8

5.1. Zijn er mogelijkheden om fijnstof af te vangen?
Voor het afvangen van fijnstof zijn verschillende opties beschikbaar. Voor grootschalige houtgestookte ketels is grof stof (>5 µm) grotendeels af te vangen door een
(multi)cycloon. Nadien kan het resterende fijnstof grotendeels worden afgevangen door gebruik van een doekfilter (zie linker afbeelding voor combinatie van
cycloon met doekfilter) of een elektrostatisch filter (rechter afbeelding). Hierbij kan een efficiëntie van zo’n 95% bereikt worden.

Fijnstof

Voor particuliere houtkachels of kleinere houtgestookte ketels kan o.a. een elektrostatisch filter, zonder voorfilter, gebruikt worden. Het rendement van deze filter
varieert hierbij in de range van 50-85%, afhankelijk van filtertype, kachel- of keteltype, brandstof etc.

Elektrostatische filter: Fijnstof (minerale as en roet)
wordt elektrostatisch geladen en daarna aangetrokken
door de metalen wand van de schoorsteen.

Bronnen:
•
RVO, Kennisdocument houtstook via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf
•
Ecolink Solutions, Overzicht van maatregelen en van technische voorzieningen die de uitstoot van schadelijke stoffen door hout gestookte kachels en ketels kunnen verminderen
http://www.houtrookfilter.nl/wp-content/uploads/2018/04/Rapportage-Ecolink-Solutions-Maatregelen-tegen-uitstoot-houtkachels-update-september-2017.pdf

5.2. Zal houtstook leiden tot verhoogde gezondheidsrisico's?

Fijnstof

Houtstook heeft een zeer lage bijdrage aan de jaargemiddelde achtergrondconcentratie van fijnstof in Nederland. Daarnaast wordt van deze totale bijdrage zo’n
95% veroorzaakt door particuliere houtstook en zo’n 5% door professionele houtstook. Alhoewel een grootschalige houtgestookte ketel per operatief uur een
hogere fijnstofemissie kan veroorzaken dan een openhaard, is momenteel op nationaal niveau de invloed van particuliere houtstook (waaronder o.a. openhaarden,
vuurkorven, paasvuren en BBQ’s) vele malen groter. Daarnaast moet bij plaatsing van nieuwe grootschalige systemen rekening worden gehouden met
achtergrondwaarden, waardoor de kans dat houtstook op deze schaal zal leiden tot overschrijding van grenswaarde nihil is. Zeker wanneer dit zal worden toegepast
in het buitengebied. In onderstaande figuren zie je dat de fijnstof bijdrage vanuit sfeerverwarming (consumenten) relatief laag is (6.5%).

Bronnen:
•

Infomil, Handreiking fijnstof, via: https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/stof/handreiking-fijn-1/sitemap/fijn-stof/

•

RVO, Kennisdocument houtstook via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf

Conclusie

Fijnstof

Over het algemeen kan worden gesteld dat de meeste fijnstofemissies (kijkend naar emissie per opgewekte warmte) afkomstig zijn vanuit de kleinere
houtstookinstallaties – denk aan de open haard of moderne houtkachel. De fijnstofconcentratie zal voornamelijk bij ongunstige weerscondities of slecht
stookgedrag kunnen leiden tot overschrijding van grenswaarden. Daarnaast moet bij het plaatsen van houtstookinstallaties in stedelijke gebieden rekening
worden gehouden met eventuele clustervorming.
Ondanks dat het lastig is om de totale bijdrage van fijnstof vanuit houtstook in Nederland vast te stellen, kan worden gesteld dat hout een zeer lage bijdrage
heeft aan de jaargemiddelde achtergrondconcentratie.

Belangrijke toevoegingen:

•
•
•

Per 1 januari 2020 mogen er overigens alleen nog maar houtkachels worden verkocht die aan de nieuw Europese regels voldoen (max. 40 milligram fijnstof per
m3).
Om de uitstoot van fijnstof zo laag mogelijk te houden is de afweging van het type houtstookinstallatie van belang. Bij een pelletkachel is de fijnstof uitstoot
het laagst. Pelletkachels vormen daarmee de beste optie.
Om de uitstoot van fijnstof maximaal te reduceren kunnen filters worden toegepast waarmee fijnstof wordt afgevangen.

CO2-emissie

CO2-emissie

Stelling C: Houtstook leidt tot extra CO2-emissie

6. Hoe hoog is de CO2-emissie bij (verschillende vormen van)
houtstook t.o.v. het verbranden van fossiele brandstoffen
voor warmte- en elektriciteitsproductie?

CO2-emissie

Aardgas en huisbrandolie zijn conventionele fossiele brandstoffen voor warmteproductie. Aardgas wordt daarnaast ook ingezet voor productie van elektriciteit,
evenals steenkool. Voor het opwekken van elektriciteit kan hout worden bijgestookt in conventionele elektriciteitscentrales.
In bijstaande tabel is voor verbranding van deze conventionele fossiele brandstoffen de emissiefactor per geproduceerde hoeveelheid warmte (GJ) vergeleken met
de emissiefactor voor het verbranden van hout. Het betreft hier enkel de emissies die vrijkomen bij verbranding en dus niet de CO2-emissies van de gehele keten.
Ter vergelijking zijn twee bronnen geraadpleegd die elke voor houtstook (van openhaard tot DIN+ en voor vaste biomassa waarvan de CO2-emissie vergelijkbaar is
met pellets) een emissiefactor geven van circa 110 kg CO2 per geproduceerde GJ. Dit is bijna 2 maal zoveel als bij verbranding van aardgas en bijna 1,5 maal zoveel
als bij verbranding van huisbrandolie. Het verschil met het verstoken van steenkool is marginaal.
Type brandstof

Emissiefactor (kg CO2/

Bron

GJ)
Steenkool

97,5

RVO, 2017

Aardgas

56,6

RVO, 2017

Huisbrandolie

77,4

RVO, 2017

Biomassa vast (CO2-emissie vergelijkbaar met pellets)

109,6

RVO, 2017

112

RVO, 2018

Houtstook (openhaard tot DIN+)

Bronnen:
• RVO, 2017 via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/05/Nederlandse%20lijst%20van%20energiedragers%20en%20standaard%20CO2%20emissiefactoren%202017.pdf
• RVO, 2018 via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf

CO2-emissie

7. Leidt houtstook tot meer CO2 in de atmosfeer dan
fossiele bronnen?
Bij verbranding van hout komt per geproduceerde hoeveelheid warmte meer CO2 vrij dan bij
verbranding van fossiele brandstoffen. Echter, de koolstof die vrijkomt bij het verbranden van
biomassa, is tijdens de groei opgenomen uit de lucht. Voor fossiele brandstoffen geldt dat deze al
miljoenen jaren zijn opgeslagen in de aardkorst. Het maakt hiermee geen deel meer uit van het
zelfregulerende systeem van de biosfeer. Bij verbranding hiervan vindt er netto toename van CO2 in
de atmosfeer plaats. Wanneer er echter, zoals in het geval van de Provincie Friesland, gebruik wordt
gemaakt van zaagsel, afvalhout en restanten uit bos- en landschapsbeheer, draagt dit netto niet bij aan
de CO2 concentratie in de atmosfeer. Dit zijn reststromen die anders wellicht onbenut zouden blijven
en op natuurlijke wijze vergaan (waarbij onder andere koolstofdioxide en methaan vrijkomen). Door
Probos wordt er ook gesproken over het ‘inlossen’ een koolstofschuld wanneer hout wordt gebruikt
voor energieopwekking (zie figuur rechts). Deze is schuld is kort(er) wanneer je alleen hout gebruikt
dat vrijkomt uit bosbeheer.
In 2018 kwam 37% van de totale verstookte biomassa voor energieopwekking in Nederland vanuit
bosbeheer. Het betreft hier voornamelijk snoeiafval van bomen die geoogst worden voor zaaghout.
Het hout dat verbrand wordt, heeft tijdens het groeien CO2 opgenomen, die tijdens verbranding in één
keer vrijkomt (in tegenstelling tot het langzaam vergaan in het bos als het zou blijven liggen, waarbij
ongeveer dezelfde hoeveelheid CO2 vrijkomt). Op de lange termijn kan door aangroei van bomen de
CO2 weer worden vastgelegd. Zie ook figuur van Probos.
Op korte termijn zal dus tijdelijk meer CO2 vrijkomen in de atmosfeer door het verbranden van hout,
wat op langere termijn weer gecompenseerd en vastgelegd kan worden door de aangroei van
bomen. Zeker wanneer er rekening wordt gehouden met de besparing op CO2-emissie door de lagere
behoefte aan fossiele brandstoffen, kan houtstook ten opzichte van verbranding van fossiele
brandstoffen leiden tot minder CO2 in de atmosfeer. Om meer zekerheid te krijgen over de effecten
op lange termijn is echter een uitgebreide levenscyclusanalyse vereist voor het effect van houtstook
op CO2 in de atmosfeer.

Bronnen:
• Probos, 2019 via: https://probos.nl/images/pdf/overig/Probos_Infographic_hout_als_hernieuwbare_brandstof_2019.pdf
• NVDE, 2019 via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf

CO2-emissie

Conclusie
Wanneer er uitsluitend houtige reststromen (bosbeheer, industrie) worden gebruikt kan worden gesteld dat houtstook
op korte termijn houtstook zal leiden tot meer CO2 in de lucht dan fossiele brandstoffen (gas of steenkool) maar op
langer termijn zal houtstook leiden tot een neutrale koolstofbalans door de jaarlijks aangroei van biomassa.

Belangrijke toevoeging:
•

Wanneer er ook rekening wordt gehouden met de besparing op CO2-emissie door de lagere behoefte aan fossiele
brandstoffen, kan houtstook ten opzichte van verbranding van fossiele brandstoffen leiden tot minder CO2 in de
atmosfeer.

Beschikbaarheid biomassa
Beschikbaarheid biomassa
Stelling D: Er is onvoldoende hout in Fryslân, dus leidt extra vraag naar stookhout tot
aantasting van landschap en natuur.

Beschikbare biomassa

8. Welke hout-reststromen worden ingezet voor
professionele houtstook?
In bijstaande figuur is weergegeven welke houtstromen in Nederland worden ingezet voor
energieproductie (cijfers 2018).
Hiervan was 37% snoeiafval afkomstig van landschapsbeheer, waaronder onderhoud aan
boomgaarden, parken, infrastructurele werken en bossen. Bij het oogsten van rondhout voor
het maken van planken blijven tak- en tophout grotendeels liggen in het bos, voor de
bodemvruchtbaarheid. Een deel ervan wordt uit het bos gehaald en ingezet voor
energieproductie.
Overige hout-reststromen zijn voornamelijk afkomstig uit houtverwerkende industrieën (zoals
zaagsel van zagerijen) en sloophout, waaronder A-hout: relatief schoon en dus weinig toegepast
voor energie vanwege meerwaarde in alternatieve toepassingen en B-hout: laagwaardig hout,
wat veel wordt gebruikt voor energieproductie aangezien hoogwaardigere toepassing niet
momenteel niet financieel haalbaar blijkt.
Tenslotte wordt er ook gebruik gemaakt van vezelig materiaal (10%) wat vrij komt bij
afvalwaterzuiveringen en papierfabrieken
Vanaf 2019 is in Nederlandse elektriciteitscentrales gestart met de bijstook van houtpellets uit
de VS, Canada en de Baltische Staten. Deze cijfers staan nog niet vermeld in de bijstaande figuur.
Dit gaat om een stroom geschat op 3 miljoen ton pellets. Ter vergelijking, de inzet van
Nederlandse houtige biomassa was in 2018 zo’n 1,6 miljoen ton. Voor het importeren van
houtpellets gelden in Nederland echter strenge duurzaamheidscriteria die vereisen dat er geen
natuurlijk bos wordt gekapt of wordt omgevormd tot bosplantages en dat er te allen tijde meer
hout bij groeit dan dat er geoogst wordt.

Bronnen:
• NVDE, 2019 via: http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2019/11/NVDE-Biomassa-10-puntenblad-en-Position-Paper.pdf
• PBE, 2019, Gebruik van Houtige Biomassa voor Energieopwekking via:
https://docs.wixstatic.com/ugd/20a84a_bf1fbe4991ca40e88844907d421fca3b.pdf

Beschikbare biomassa

9. Hoeveel warmte kan op jaarbasis geleverd worden uit de
aanwezige hout-reststromen binnen Friesland? (Hoeveel
procent van de Friese warmtevraag?)
Vanuit het landschapsbeheer in Friesland komen jaarlijks zo’n 114.000 ton houtige reststromen beschikbaar. Hieruit kan ongeveer 67.000 ton pellets gemaakt
worden met een verbrandingswaarde die gelijk is aan ongeveer 25.500.000 m3 aardgas waarmee zo’n 300 TJ aan warmte geproduceerd kan worden. Er van
uitgaande dat een derde van de totale beschikbare houtige reststromen afkomstig zijn uit landschapsbeheer (zoals op nationaal niveau het geval is) resulteert dit
in een potentiële warmtecapaciteit van 900 TJ, wat gelijk staat aan de warmte uit het gasverbruik van zo’n 51.000 huishoudens (gebaseerd op 1.500 m3 per
huishouden). Dit is zo’n 3% van de totale Friese warmtevraag (32.098 TJ, 2017) en zo’n 100 maal de warmtevraag voor kantoorgebouwen en dienstverlening
(openbare ruimtes) van de Provinciale staten van Fryslân (226.500 m3 Aardgas).
Friesland heeft in verhouding tot heel Nederland echter relatief veel houtverwerkende (meubelmakers, houtzagerijen, etc.) industrie, waar veel reststromen
beschikbaar komen waardoor de berekende potentiële warmtecapaciteit waarschijnlijk in werkelijkheid hoger zal zijn.

Bronnen:
• Urgenda, 2015, via: https://www.urgenda.nl/documents/CirculairFryslanReport_Urgenda_Metabolic_12_6_2015.pdf
• RVO, 2017, via:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/05/Nederlandse%20lijst%20van%20energiedragers%20en%20standaard%20C
O2%20emissiefactoren%202017.pdf
• Prov. Fryslan, 2019, Route naar een energie neutrale provinciale organisatie; analyse
• Rijkswaterstaat, Klimaatmonitor via: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energiegebruik/

Beschikbare biomassa

10. Hoe worden de beoogde reststromen voor productie
van pellets momenteel gebruikt?
Houtpellets zullen gemaakt worden van hoogwaardig afvalhout (A-hout) en snoeiafval. Ahout wordt momenteel voornamelijk gerecycled in het buitenland (190 kton). Een klein
deel (60 kton) wordt momenteel al ingezet in biomassa energie installaties (BEIs) in
Nederland. Zie bijstaande figuur met een overzicht van de Nederlandse afvalhoutmarkt,
exclusief snoeiafval (2017).
Snoeiafval blijft normaliter grotendeels achter in de natuur. Ingezameld snoeiafval wordt
verwerkt tot houtsnippers die o.a. ingezet worden als structuurmateriaal bij de
compostering. Zo’n 66% van de houtsnippers wordt echter verbrand voor
energieproductie. Zie bijstaande tabel met gegevens voor verwerking van snoeiafval in
Nederland (2015 en 2016).

BEC: Bio Energie Centrales (grootschalig; bv RWE Eemshaven), BEI: Bio Energie Installaties (kleinschalig;
zoals pelletkachels)

Bronnen:
•

Nedvang, 2019 via: https://www.nedvang.nl/wp-content/uploads/2019/02/knelpuntenanalysehoutrecycling1.pdf

•

Platform bio-energie, 2018, Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking via :
https://docs.wixstatic.com/ugd/20a84a_bf1fbe4991ca40e88844907d421fca3b.pdf

Beschikbare biomassa

10.1. Wat zijn mogelijke neveneffecten wanneer de
huidige toepassing van de hout-reststromen komt te
vervallen?
Aangezien veel van de ingezamelde hout-reststromen al worden ingezet voor energieproductie zal met name het verwijderen van extra snoeiafval uit de
natuur moeten zorgen voor een verhoogde energieproductie uit hout-reststromen. Daarnaast kan ook hout uit Nederland dat momenteel in het
buitenland wordt verstookt lokaal worden ingezet, waardoor bespaard kan worden op transport.
Voor de biodiversiteit en de bodemgezondheid is het van belang dat niet al het snoeiafval wordt verwijderd uit de natuur. Normaliter vergaat het
snoeiafval dat blijft liggen, waarbij nutriënten vrijkomen die de bodemgezondheid en biodiversiteit stimuleren.
Overmatig verwijderen van snoeiafval uit de natuur zou dus een negatief effect kunnen hebben op de biodiversiteit en bodemgezondheid wat op lange
termijn mogelijk ook negatieve effecten kan hebben voor het klimaat.

Bronnen:
•

Nedvang, 2019 via: https://www.nedvang.nl/wp-content/uploads/2019/02/knelpuntenanalysehoutrecycling1.pdf

Beschikbare biomassa

10.2. Kan het inzetten op bedrijfsmatige houtstook leiden
tot (technische) lock-ins?
De toepassing van houtstook voor warmtevoorziening zou kunnen leiden tot lock-ins, vanwege de aanschaf van gespecificeerde pelletkachels, die enkel geschikt
zijn voor het verstoken van houtpellets en niet voor andere brandstoffen geschikt zijn. Kans op lock-ins is hierbij gekoppeld aan de levensduur van deze kachels.
Tevens is het tegenwoordig zo dat bij grotere biomassa-installaties of grootschalige pelletfabrieken voor langere tijd biomassastromen wordt vastgelegd in
contracten, terwijl voordat deze contracten aflopen misschien al meer hoogwaardige toepassingen beschikbaar komen, waar deze biomassastromen dan niet voor
ingezet kunnen worden.
Voor meer zekerheid over de kans op lock-ins voor houtstook is een aanvullende studie vereist.

Beschikbare biomassa

10.3. Welke rol kan houtstook spelen binnen de
energietransitie?
Houtige biomassa wordt binnen de Friese Energiestrategie gezien als noodzakelijke transitiebrandstof om de
klimaatdoelstelling uit het Verdrag van Parijs te behalen.
Duurzame houtige biomassa is schaars, daarom is het van belang, wanneer aanwezig, dit in te zetten zodat er zo veel
mogelijk klimaatwinst kan worden behaald waarbij wordt bespaard op fossiele brandstoffen en waarbij de economische
waarde zoveel mogelijk wordt vergroot. Hierbij is het van belang de balans tussen materiaal- en brandstoftoepassing te
bewaken. Voor lange termijn is de verwachting dat biomassa zal worden ingezet voor hoogwaardigere toepassingen dan
brandstof (zie waardepiramide). Zolang er geen vraag is naar meer hoogwaardige toepassingen kan houtstook een rol spelen
in de energietransitie voor de komende 10-15 jaar. Hiermee kan echter binnen Friesland niet de gehele energievraag gedekt
worden. Provincie Friesland ziet voornamelijk kansen voor het buitengebied waar zij alternatieve warmtebronnen lastig
kunnen realiseren.
Wanneer hoogwaardigere toepassingen beschikbaar komen, die financieel meer opleveren waardoor houtstook
weggeconcurreerd wordt, zal er een alternatief moeten komen voor energieproductie. Tot die tijd kan houtige biomassa
dienen als vervanging/aanvulling voor fossiele brandstoffen.

Bronnen:
• Bio Energie Cluster Noord Nederland, via: https://www.bioenergieclusteroostnederland.nl/biomassa-als-flexibeletransitiebrandstof/
• TNO, via: https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/naar-co2-neutrale-brand-engrondstoffen/duurzame-energie-chemie-en-materialen-uit-biomassa-via-thermochemische-conversie/
• NVDE, 2019 via: http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2019/11/NVDE-Biomassa-10-puntenblad-en-Position-Paper.pdf

Beschikbare biomassa

10.4. Heeft het inzetten op beroepsmatige houtstook
negatieve gevolgen voor de natuur-belevingswaarde?
Voor bedrijfsmatige houtstook zullen geen extra bomen gekapt worden, enkel aanwezige reststromen zullen worden ingezet. Hierdoor zal de natuurbelevingswaarde niet worden aangetast.

Bron:
• NVDE, 2019 via: http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2019/11/NVDE-Biomassa-10-puntenblad-en-Position-Paper.pdf

Beschikbare biomassa

10.5. Hoeveel hout kun je oogsten als je aan de
biodiversiteit eisen wilt blijven voldoen?
Hoeveel snoeiafval moet blijven liggen voor het optimaal bevorderen van de
biodiversiteit varieert per type bos en per grondsoort waar de bossen op staan. Voor
bossen op zandgronden moet bijvoorbeeld meer hout achterblijven dan in bossen
op kleigrond. Het is echter niet altijd zo dat hoe meer hout achterblijft hoe beter dat
is voor de biodiversiteit. Hier dient door Staatsbosbeheer rekening mee gehouden te
worden in het beheerregime. De exacte waarden of richtlijnen moeten per bos- en
grondtype worden bekeken.

Bron:
• Nedvang, 2019 via: https://www.nedvang.nl/wp-content/uploads/2019/02/knelpuntenanalyse-houtrecycling1.pdf

Beschikbare biomassa

Conclusie
Er is in Friesland ongeveer 114.000 ton aan houtige restromen potentieel beschikbaar. Zelfs wanneer dit volledig als brandstof wordt ingezet is dit niet voldoende
om de gehele warmtevraag binnen Friesland te dekken. Desalniettemin kunnen houtstromen op middellange termijn een bijdrage leveren aan de energietransitie,
als vervanging van fossiele brandstoffen.
Met de huidige keuzes op gebied van bosbeheer is bepaald dat er een deel van het hout gesnoeid en afgevoerd moeten worden. Daarnaast komt er in de
houtverwerkende industrie een hoeveelheid snippers en zaagsel vrij. Wanneer enkel gebruik wordt gemaakt van dit soort lokaal beschikbare, houtige reststromen
vindt er netto geen afname van de hoeveelheid biomassa plaats.

Colofon
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân door een consortium vanuit
Vereniging Circulair Friesland, bestaande uit Ekwadraat, Bioclear Earth en KNN.

Hierbij is gebruik gemaakt van de door Vereniging Circulair Friesland opgestelde
afwegingsmethodiek biomassa. Deze wordt later dit jaar gepubliceerd.

Beschikbaarheid biomassa

Voor meer informatie neem contact op met:

Namens uitvoerend consortium Circulair Friesland:
Sven Jurgens – sven.jurgens@circulairfriesland.frl / 06-22 65 70 16
Sven is aanjager biomassa bij Circulair Friesland. Meer informatie over Circulair Friesland en het
thema biomassa is te vinden op de website van VCF.

Namens Provincie Fryslân:
Sjef van der Lubbe – s.vanderlubbe@fryslan.frl / 058 29 25 533
Aanjager Energietransitie Landbouw

