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Visie op biomassa 
 
Biomassa wordt op de eerste plaats ingezet om de emissies van langcyclisch CO2 te 
verminderen. 
 
In haar acceptatiebeleid van biomassa richt GDF SUEZ Energie Nederland N.V., 
Centrale Gelderland, zich op de verwerving van regionaal beschikbare biomassa. 
Met dit streven beoogt Centrale Gelderland de negatieve ecologische effecten die de 
inzet van biomassa met zich mee kan brengen, zoals verlies aan biodiversiteit, 
vermindering van landschappelijke kwaliteit, verlies aan landbouwgrond en 
concurrentie met voedselproductie, te beperken. 
 
De biomassa die door Centrale Gelderland, zal worden ingezet, voldoet, per 
definitie, aan de duurzaamheidscriteria zoals neergelegd in de Nederlandse 
technische afspraak NTA 8080. 
 
Definitie biomassa 
In haar beleid ten aanzien van het gebruik van biomassa baseert, Centrale 
Gelderland, zich mede op de definitie van biomassa zoals die is opgenomen in het 
Bor (Bijlage 1 onder A) en in het Activiteitenbesluit. • De definitie van biomassa in genoemde wetgeving luidt:producten die bestaan uit 

plantaardig snoeihout, landbouw- of bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden 
als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten  • de volgende afvalstoffen: 
1. plantaardig afval uit land- of bosbouw 
2. plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, indien de opgewekte 

warmte wordt teruggewonnen 
3. vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van 

de productie van papier uit pulp, indien het op de plaats van productie wordt 
meeverbrand en de opgewekte warmte wordt teruggewonnen 

4. kurkafval, en 
5. houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een 

behandeling met houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van 
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een beschermingslaag gehalogeneerde organische verbindingen dan wel 
zware metalen kan bevatten 

 
Producten die  aan deze definitie voldoen, vallen onder het begrip biomassa, maar 
kunnen daarnaast ook de afvalstatus hebben (van belang voor wie bevoegd gezag is 
en of er sprake is van een vergunningplicht). De definitie van biomassa gaat uit van 
"schoon" materiaal, dat wil zeggen, materiaal dat niet verontreinigd is met andere 
stromen.  
 
Omdat definities en regelgeving, zeker op het vlak van biomasssa acceptatie, in 
ontwikkeling zijn. GDFSUEZ zal de wet en regelgeving volgen en haar 
acceptatiecriteria in de toekomst aanpassen aan de ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Eural-codes 
De biomassastromen die binnen dit acceptatiebeleid vallen, zijn verbonden aan de 
hierna genoemde eural-codes: 
 
Biomassastroom Euralcode Eural-omschrijving  

Groen afval 20 02 01 biologisch afbreekbaar afval 
Houtchips 02 01 07 afval van de bosbouw 

03 03 01 schors- en houtafval  

Houtpellets 03 01 05 niet onder 030104 vallend zaagsel, schaafsel, 
spaanders, hout, spaanplaat en fineer 

 
Nieuwe biomassasoorten 
Voor de eventuele inzet van nieuwe biomassasoorten die niet zijn vergund, maar die 
niet leiden tot onacceptabele ecologische en milieueffecten zal conform de 
heersende wet- en regelgeving om toestemming aan het bevoegd gezag worden 
verzocht.  
 


