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Samenvatting 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna Min IenW) heeft het 
Platform Hernieuwbare Brandstoffen gevraagd een reactie te geven op de 
volgende vragen: 

1. Sluiten de routes die nu voorgesteld worden in het PBL-advies aan bij de 
marktactiviteiten?  

• Het Platform ziet de nu in de SDE++ opgenomen 
vergassingstechnologieën, Fischer-Tropsch en pyrolyse als 
sleuteltechnieken. Deze hebben zeker meer stimulering nodig. We 
bepleiten om de steun onafhankelijk te maken van brandstofproducten die 
deze routes opleveren. We raden daarom aan om de variatie van 
brandstofproducten, denk ook aan routes voor duurzame 
luchtvaartbrandstoffen, op te nemen in de SDE++-regeling en deze niet te 
beperken tot een brandstofproduct. Bio-LNG op basis van mestvergisting is 
volledig commercieel en het is ons inzien niet nodig om dit verder te 
stimuleren naast de HBE.  

• Hoewel sleuteltechnologieën als vergassing en Fischer-Tropsch 
technologisch gezien klaar staan voor de markt, leidt de inpassing in de 
markt op dit moment tot problemen. Denk hierbij ook aan de logistiek 
opzetten nieuwe grondstoffenketens. Dat zal om aandacht en 
ondersteuning vragen. 

• Specifiek voor de Nederlandse context, met een grote bunkermarkt in 
zeevaart is de verdere stimulering van HTL aan te bevelen. Deze techniek 
is goed gepositioneerd tot verwerking van de gewenste Annex IX A 
grondstoffenbasis. HTL staat nu niet opgenomen in de lijst. Elders heeft 
deze ‘direct liquifaction’ techniek nabij commerciële status bereikt 
(Canada). Het is goed mogelijk dat partijen ook naar Nederland kijken of 
gaan kijken met opname in de SDE++. 

• Er zijn daarbij nog andere conversietechnologieën die niet meegenomen 
zijn in het SDE++ -advies, waarin marktpartijen wel toekomst in zien. De 
technieken die nu geen onderdeel uitmaken van de SDE++-ondersteuning 
zijn met rood aangegeven in de overzichtstabel (hoofdstuk 3).  

2. Welke brandstoffen ziet het Platform de komende tijd in een zodanig stadium 
van ontwikkeling komen dat er bij de SDE++ op redelijk korte termijn (periode 
2022 t/m 2025/2026) aanvragen te verwachten zijn. 

• De technologie staat klaar, maar door niet-technologische omstandigheden 
zien wij een gebrek in aankomende projecten in Nederland. Het is 
overigens mogelijk dat buitenlandse partijen met hun ontwikkelde 
technologieën naar de Nederlandse markt komen. In het hoofdstuk met 
bevindingen gaan we verder in op het gat tussen technologische status en 
het gebrek aan project-initiatieven in Nederland. 

3. Op uw vraag over verwachte inzet op basis van welke grondstof-
conversietechnologie-product routes, gekoppeld aan herkomst biomassa en 
sector het volgende: 

• Algemeen gesteld zien we dat conversiestappen op basis van 
lignocellulose bevattende grondstoffen achterblijven. Ondanks het gegeven 
dat Europa voldoende duurzame beschikbaarheid heeft van deze 
grondstoffen, zonder concurrentie met inzet in andere vraag sectoren, zien 
we nog weinig ontwikkeling van Europese grondstofketens. Wel is er 
belangstelling voor import uit gebieden overzee. Dat zegt overigens niets 
over de duurzaamheid want in alle gevallen zijn de strenge Europese 
duurzaamheidsregels van toepassing als deze brandstoffen worden 
geleverd aan de Europese markt. 
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1. Bevindingen 
Er staan veel belangrijke sleuteltechnieken technisch klaar voor de markt, maar in 
de Nederlandse context ontstaan weinig projectinitiatieven. Dit heeft als uitwerking 
dat het Platform weinig zicht heeft op nieuwe projecten die tot concrete aanvragen 
zouden kunnen leiden bij de SDE++.  

Hieronder geven we onze bevindingen die we hebben opgehaald in dit 
onderzoeksproject. Deze bevindingen reflecteren wat marktspelers aangeven als 
factoren die projectinitiatieven tegenhouden of vertragen. Enkele gerichte acties 
vanuit het ministerie zouden overigens sterk stimulerend kunnen werken voor het 
in gang zetten van investeringen. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk met 
adviezen. 

Het is tot voor kort onduidelijk gebleven welke stappen het omvangrijke 
raffinagecluster in Nederland gaat zetten om tot vergroening van de brandstoffen 
te komen. 22 november 2021 zal de sector hierover een eerste studie uitbrengen. 
Mogelijk ontstaat met de publicatie van de visie van de raffinagesector een nieuwe 
impuls aan investeringen in geavanceerde biobrandstoffen. 

De aansturing van instrumenten, denk ook aan het Nederlandse Klimaatakkoord, 
kijkt naar reductie van klimaatemissies in het productieproces. Tot dusver geeft de 
regelgever weinig impuls aan ook het vergroenen van het fossiele product, buiten 
de doelen voor het aandeel hernieuwbare energie (en uiteraard efficiëntie) in het 
energiegebruik van productieproces. Deze situatie draagt bij aan gebrek aan 
sectorinitiatieven.  

De Europese biobrandstoffenrichtlijn in werking vanaf 2003 (opgegaan in de 
Europese Richtlijn hernieuwbare energie) heeft vooral geleid tot stand-alone 
biobrandstofproductie en vooralsnog niet een impuls gegeven aan de vergroening 
van de fossiele brandstofraffinage. De Europese sturing heeft geleid tot opbouw 
van productiecapaciteit van duurzame biobrandstoffen op basis van voedsel- en 
voedergewassen en Annex IX B grondstoffen (afgewerkte vetten). In Nederland is 
door beleidssturing met name de inzet van afval gebaseerde Annex IX B 
biobrandstoffen sterk gegroeid. Beide genoemde grondstoffenstromen zijn door de 
regelgever gelimiteerd. De bestaande sector in Nederland, denk aan bijvoorbeeld 
partijen als Alco Energy Rotterdam, Neste, Argent Biodiesel en andere, kijkt naar 
Annex IX A grondstoffen die toepasbaar zijn in de bestaande productieprocessen. 
We horen terug dat investeren in opbouw van productiecapaciteit met nieuwe 
technieken voor verwerking van Annex IX A grondstoffenbasis als risicovol wordt 
gezien. We zien dit terug in Annex IX A project-initiatieven in Nederland die vooral 
buiten de bestaande biobrandstofsector ontwikkeld worden. (Althans, als we 
afgaan op publiek beschikbare informatie)  

Over het algemeen gesproken is het ontwikkelen van nieuwe initiatieven moeilijk 
en risicovol maar er zijn elementen in de specifiek Nederlandse context die 
daarbovenop verder belemmerend werken. Genoemd is het marktsysteem van 
Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBEs) die het voor nieuw toetredende partijen 
lastig maakt om aan de Nederlandse context te leveren, laat staan hier 
productiecapaciteit op te bouwen en gefinancierd te krijgen met investeerders 
buiten de sector. Platform beveelt aan om dit nader uit te zoeken 

1.1 Impact beleid 
Zowel het Europese als het Nederlands beleid hebben invloed op de afwachtende 
houding van Nederlandse en buitenlandse investeerders voor investeringen in 
geavanceerde biobrandstofproductie in Nederland. We geven hieronder een 
overzicht van recent genomen besluiten die het ontstaan van nieuwe investeringen 
belemmeren en ook impact hebben op de voortgang in huidige projecten. 

Het ontbreken van de Delegated Act over co-processing van de Europese 
Commissie, die belangrijk is voor inzet pyrolyse in de raffinagesector, leidt mogelijk 
tot weinig projectinitiatieven met pyrolyse.  
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Nederland kiest ervoor om Recycled Carbon Fuels niet te laten bijdragen aan de 
jaarverplichting. Dit bemoeilijkt projecten op basis van bijvoorbeeld huishoudelijk 
afval, wat zowel een biogene als een fossiele koolstof inhoud heeft. Ook 
oplossingen om dit te regelen door het principe van de massabalans toe te passen 
heeft het beleid in de Nederlandse context niet mogelijk gemaakt. 

Het recente onderhandelingsresultaat om voor hernieuwbare waterstof toegepast 
in de industriële brandstofraffinage een HBE aan te maken, heeft als direct effect 
dat dit verdere vertraging oplevert voor het ontwikkelingen van projectinitiatieven. 
Een deel van de benodigde HBEs voor de markt zal hiermee kunnen worden 
ingevuld. Volumes vanuit andere routes zullen pas later nodig zijn. Dat creëert 
onzekerheid die investeerders in hun overwegingen meenemen. 

De biobrandstofsector levert aan een internationale markt. Dat maakt dat sommige 
partijen hebben teruggeven niet de zekerheid te hebben dat ze uitsluitend gaan 
leveren aan de Nederlandse markt. Producenten zijn afhankelijk van off-take 
contracten met leveranciers. Geavanceerde biobrandstofvolumes met een hoge 
CO2-emissiereductie hebben in sommige buitenlandse markten, die hoge CO2-
emisiereductie belonen, meer waarde. Nederland hanteert slechts de 
drempelwaarde zoals opgenomen in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie 
en heeft besloten geen aparte stimulans te bieden voor de best-presterende 
duurzame biobrandstoffen met de hoogste CO2-emissiereductiewaarde. Het 
instrument om broeikasgasreductie een waarde te geven: de broeikasgasreductie-
eenheid, de BKE, staat wel in de wetstekst opgenomen, maar is niet in werking 
gesteld. Deze BKE had een extra waarde kunnen geven aan geavanceerde 
biobrandstoffen. Dit gegeven wordt meegewogen door partijen in de markt voor het 
al dan niet aanvragen van SDE++-ondersteuning. 

Het SER-advies over de duurzaamheid van biomassa, overgenomen in de 
kabinetsappreciatie, heeft investeringen in geavanceerde oplossingen voor het 
vergroenen van benzine sterk bemoeilijkt. Dit terwijl de benzine-voertuigenmarkt 
nog steeds groeiende is. In die specifieke markt zijn groene oplossingen, groene 
benzinevervangers, hard nodig, gezien het behalen van de Nederlandse 
jaarverplichtingsdoelen. De acceptatie van het SER-advies heeft concreet geleid 
tot het niet rondkrijgen van een project in voorbereiding. 

De biomassadiscussie in Nederland schrikt buitenlandse investeerders af om in 
Nederland te investeren op basis van Annex IX A- houtachtige routes. Zeker ook 
omdat de maatschappelijk discussie weinig nuance aanbrengt tussen ‘bomen’ en 
allerlei houtachtige rest -en afvalstromen. Het Nederlands beleid zal hier een ferme 
positie in moeten gaan nemen. Want routes op basis van houtachtig afval en 
residuen (dus niet zijnde ‘hele bomen’) zijn een van de belangrijke grondstof-
brandstofroutes die in de opschaling hard nodig zullen gaan zijn. Waaromheen 
bovendien een sterk en al goed werkend Europees duurzaamheidskader staat. 

Tot slot, geconstateerde fraude aanpakken is belangrijk voor de hele sector. 
Fraude is een ernstige zaak. Ingrijpen op geconstateerde fraude in Nederland 
heeft geleid tot het einde van de bedrijfsvoering. Het blijvend herhalen van de 
noodzaak om fraude tegen in de argumentatie voor Nederlandse 
beleidsmaatregelen geeft echter ook voortdurend aanleiding om de sector als 
geheel in verband te brengen met de mogelijkheid van fraude. Dat draagt bij aan 
een slecht imago en dat leidt bij investeerders tot het idee dat er van alles mis is en 
er geen strenge regels zijn. Dit heeft doorwerking op investeringen en het 
ontwikkelen van projectinitiatieven. 
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2. Adviezen 
De SDE++ exploitatiesubsidie voor geavanceerde biobrandstoffen is grotendeels 
onbekend in de sector. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest of er uitwerking 
gegeven kon worden aan de afspraak van 200 miljoen EUR in het Klimaatakkoord 
toepast in de SDE++-systematiek. Deze onduidelijkheid en daarmee het gebrek 
aan communicatie heeft geleid tot onbekendheid met deze regeling. De sector 
heeft zich er daarom ook niet of nauwelijks op kunnen voorbereiden. Uiteraard is 
ons allereerste advies daarom communicatie rondom deze regeling op te zetten, 
waar het Platform overigens graag aan meewerkt. Ons tweede advies is om de 
SDE++-regeling de komende jaren open te houden voor geavanceerde 
biobrandstoffen, zodat partijen de gelegenheid hebben zich voor te bereiden en op 
later tijdstip een aanvraag in te dienen. 

Of een investeringssubsidie beter zou ondersteunen dan een exploitatiesubsidie is 
op dit moment niet te beoordelen. De brandstoffensector is nog niet bekend met de 
exploitatiesubsidie en zou eerst tijd moeten krijgen om deze ondersteuning beter te 
doorgronden. Wel is zo dat investeerders van buiten de sector aangeven het HBE-
systeem als hoog risicovol te beschouwen. In dat geval zou de keuze voor of 
SDE++ subsidie of de HBE, gelijk in de groengasproductie, een mogelijkheid 
kunnen zijn om ook toe te passen binnen deze regeling. 

Ons advies is om helder te communiceren dat de regelgeving aanstuurt op de inzet 
van afval- en residuestromen en dat er ook voldoende beschikbaarheid, onder 
duurzame condities, is van houtachtige afval- en reststromen. Diverse studies 
tonen dat aan. En dat alle in te zetten bio-grondstoffenstromen moeten voldoen 
aan de bestaande, strenge duurzaamheidsregels. Overheidsvertrouwen in het 
duurzaamheidssysteem en deze grondstoffenbasis geeft zekerheid aan 
investeerders, die nu geen goed beeld hebben hoe de overheid staat ten opzichte 
van inzet biomassa in het algemeen. Er is vrees dat de discussie over de inzet 
houtachtige biomassa in de elektriciteit- en warmtemarkt overslaat naar de 
biobrandstofinvesteringen. 

Gezien de context waarin een reeks van recente besluiten zijn genomen die direct 
impact hebben op het ontstaan van projectinitiatieven in de markt, een daarmee 
samenhangend mogelijke aanvragen voor de SDE++, raadt het Platform aan om 
de samenwerking tussen beleid en sector te verbeteren. Dit is nodig om een 
impuls te geven aan voldoende beschikbare volumes voor het voldoen aan de 
jaarverplichting. Schaarste aan volumes, zeker voor inzet Annex IA 
biobrandstoffen die nodig zijn om te voldoen aan de hogere verplichte doelen, zal 
kunnen leiden tot een sterk prijsopdrijvend effect. De hogere kosten komen terecht 
bij de eindgebruiker in de markt. Er is een maatschappelijk belang mee gemoeid 
om te stimuleren dat er voldoende volumes voor de markt beschikbaar komen, wat 
bijdraagt aan een kosteneffectieve transitie voor eindgebruikers in de markt.  

Daarbij dienen zich inmiddels ook andere marktimpulsen aan, denk aan de 
uitwerking voor Nederland van het voorgestelde Europese Fit-for-55-pakket. Deze 
zullen leiden tot hogere benodigde volumes aan hernieuwbare brandstoffen op 
basis van de categorieën ‘overig’ en Annex IX A. dit geldt ook voor de lucht- en 
zeevaartsector. Daarom adviseert het platform om te onderzoeken of 
brandstofproducten voor deze markten mee zijn te nemen in de SDE++. 

Verder hebben partijen gevraagd om aandacht te besteden aan het ontwikkelen 
van een probleemanalyse achter de SDE++-subsidie. De partijen hebben nog niet 
duidelijk voor ogen wat de probleemdefinitie is en wat de overheid met de subsidie 
beoogt te bereiken? 

Het Platform is in 2016 opgericht op initiatief van het Ministerie van IenW om juist 
voor de lange termijn ontwikkelingen een communicatiekanaal te hebben met de 
sector. Aan het afgesloten ‘Convenant Duurzame Biobrandstoffen’ (2018-2020) 
tussen de ministeries van EZK en Min IenW en de bij het Platform aangesloten 
partijen is na ondertekening door de ministeries geen uitwerking gegeven, ondanks 
herhaaldelijke verzoeken van het Platform. Dat maakt dat de samenwerking tussen 
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voorbereidende besluitvorming en de sectorontwikkelingen niet goed heeft 
gefunctioneerd. Anno november 2021 had Nederland mogelijk een andere 
uitgangspositie kunnen hebben voor het stimulerend van projectinitiatieven in de 
markt. 

Daarom stelt het Platform voor om opnieuw een convenant af te spreken om 
projectinitiatieven te stimuleren in samenwerking tussen beleid en sector. De 
technologieën staan klaar voor de markt. Ook de niet-technologische innovaties 
behoeft aandacht, denk daarbij aan de doorlooptijd van vergunningverlening etc. 
Het Platform stelt voor allereerst een gezamenlijke probleemanalyse uit te voeren 
en op basis daarvan gezamenlijke acties en afspraken te identificeren om op te 
nemen in een convenant met de nieuwe regering. Dit kan gezien de marktstatus 
van technologieën leiden tot snelle resultaten voor de nieuwe betrokken 
bewindspersonen.  
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3. Overzicht technieken en projecten voor de 
Nederlandse markt  

Hierbij vindt u onze beoordeling van de technische routes en de mogelijkheden 
voor initiatieven in de markt, samengevat in een tabel, op basis van publieke 
bronnen en een beperkt aantal interviews (8) met leden van het Platform en 
andere partijen in de markt (dit waren ook enkele buitenlandse partijen die 
overwegen in Nederland te investeren in productie-opbouw). 

In zwart staan de routes die nu genoemd zijn in de marktconsultatie voor de 
SDE++ geavanceerde biobrandstoffen. In rood hebben we routes toegevoegd die 
partijen hebben genoemd als ook mogelijke opties om te ontwikkelen voor 
brandstoffen op basis van Annex IX A grondstoffen. 

Met deze in omvang beperkte opdracht pretenderen we niet een volledig overzicht 
van mogelijkheden voor de Nederlandse markt te hebben gegeven met deze tabel. 
U vraagt in welke mate te voorzien is dat er projectaanvragen gaan ontstaan voor 
de SDE++. Dat zullen projecten moeten zijn op Nederlands grondgebied van 
partijen die volumes aan de Nederlandse markt leveren. 

Enkele daargelaten, hebben alle technieken in de overzichtstabel hoge Technology 
Readiness Levels (TRL): een niveau tussen 7 en 9 (op een schaal van 9) bereikt. 
Technisch is het daarom mogelijk om op korte termijn productiecapaciteit te 
ontwikkelen in de meeste van deze routes. 

Op basis van inzichten van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen komen we tot 
een beoordeling zoals opgenomen in de tabel. 

Op routes dicht bij de markt, zoals methaan-routes en pyrolyse zouden naar onze 
inschattingen projectaanvragen kunnen ontstaan ook op korte termijn. Voor de 
andere routes merken we op dat er in het buitenland projecten lopen, maar we zien 
weinig initiatieven in Nederland ontstaan.  

We hebben Nederland meerdere partijen die sleuteltechnieken kunnen aanleveren. 
Op basis van publieke informatie zien wij dat deze Nederlandse partijen vooral 
leveren aan projecten in het buitenland. 

Tabel 1. Beoordeling van de technische routes en de mogelijkheden voor initiatieven in de markt 

Conversie 
technologieën  

Platform assessment van 
TRL 

Termijn marktactiviteit Partijen aanwezig Nederlandse markt 

  Korte termijn 
2022-20261 

Middellange 
termijn 

Na 2026 

 

Vergassing Technologie klaar voor markt X  Ja, projecten voor andere markten. Ons zijn geen project-
initiatieven voor geavanceerde biobrandstoffen bekend 

Pyrolyse Technologie klaar voor markt X2  Ja, onduidelijk of er projectaanvragen op korte termijn gaan 
komen. Er staat in Nederland een stand-alone plan die bio-
crude voor heating oil als toepassing voor de warmtevraag 
industrie (BTG/Hengelo) In USA zien we ontwikkeling van 
stand-alone plants op bio-crude. Dat levert Annex IX A 
diesel en ook beetje Annex IX A benzine op. In de 
Nederlandse context zien we geen concrete project-
initiatieven voor geavanceerde biobrandstoffen.  

 
1 Realisatie projectinitiatief op korte termijn mogelijk (mits belemmeringen in regelgevingen 
geadresseerd en versnelling in vergunningverlening). 
2 BTG verkoopt de techniek aan Finland. Nederlandse partijen wijzen op de delegated act co-
processing die belangrijk is om aan co-processing met bijvoorbeeld pyrolyse een waarde toe te wijzen. 
We zien veel belangstelling in de markt voor pyrolyse. Prolyse-olie kan tot een bepaald percentage 
ingebracht worden als bio-crude in het raffinageproces. Alleen is nog niet bepaald hoe deze input mee 
kan tellen voor de doelen hernieuwbare energie. De Europese Commissie zal hierover een delegated 
act publiceren. Ook is niet duidelijk hoe Nederland om zou gaan met co-processing. Nu krijgt pyrolyse-
olie in het raffinageproces geen HBE-waarde, daarom verwachten wij niet op korte termijn aanvragen 
voor pyrolyse olie in de raffinage-context. Het is ons niet duidelijk hoever projecten zijn met het op de 
markt brengen van hydrogenated pyrolysis oil. 
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Conversie 
technologieën  

Platform assessment van 
TRL 

Termijn marktactiviteit Partijen aanwezig Nederlandse markt 

Methanisering  In de markt beschikbaar X  Ja, geen zicht op projectaanvragen op dit moment 

Enzymatische 
hydrolyse en 
fermentatie 

Technologie klaar voor markt, 
nog niet beschikbaar in 
Nederland wel elders 

X  Ja, ons zijn geen concrete project-initiatieven op korte 
termijn voor Nederland bekend. Deze vinden wel plaats in 
België. (bijv. Biondoil) 

Fischer-Tropsch Bijna marktklaar, maar in 
andere landen3 

 
X Nee, niet dat we zien 

Solvolysis4 Tussen klaar voor de markt en 
op de markt beschikbaar 

X5  Ja, bijv. Vertoro maar verdere commercialisatie misschien 
buiten Nederland.  

Hydro Thermal 
Liquifaction 
(HTL) 

Innovatie stadium 
 

X6 Nog geen initiatieven in Nederland 

Bio-LPG & bio-
nafta 

Onduidelijk of verdere 
opwerkingsstappen nodig zijn 

X7  Wij hebben geen informatie over Annex IXA HVO in 
Nederland8.  

Downstream 
methanol (DME, 
OME, MTBE, 
methanol-to-
gasoline, 
methanol-to-
olefins) 

DME, OME & MTBE: Op de 
markt beschikbaar, maar 
kritisch punt is de 
vergassingstechnologie 

X9  We zien geen projecten. 

Methanol-to-gasoline & 
methanol-to-olefins: onduidelijk 

  
X10 

Synthetische 
methaan 
productie (zowel 
op basis van 
biogrondstof als 
hernieuwbare 
elektriciteit) 

Opwerkingsstappen op de 
markt beschikbaar, kritisch 
punt is de 
vergassingstechnologie 

X11  We zien geen projecten op dit moment 

Alcohol-to-Jet Technologie klaar voor markt, 
nog niet beschikbaar in 
Nederland wel elders 

 X12 Wij zien dat partijen bezig zijn, maar in het buitenland 

RFNBOs Technologie staat klaar, met 
name Fischer-Tropsch, 
methanolsynthese of productie 
naar methaan. Niet-
technologische innovatie moet 
verder gebracht worden 
(regelgeving, specificaties, 
vergunningen, directe 
connectie hernieuwbare 
elektriciteit) 

 X13 We zien betrekkelijk weinig activiteit in Nederland 

 

 
3 Technologisch gezien klaar, maar de inpassing in de markt veroorzaakt op dit moment de problemen. 
Enerkem in Rotterdam heeft aangekondigd om productie te starten voor 2025/2026 
4 Conversie technologieën gemarkeerd in het rood, zijn niet meegenomen in het huidige conceptadvies 
SDE++ 2022 Deze suggesties hebben wij opgehaald op basis van onze marktconsultatie. 
5 Gezien het voorbeeld van Vertoro, mogelijk commercieel in 2025 
6 HTL is een belangrijke technologie voor zeevaart, echter worden nieuwe technologieën pas 
gestimuleerd vanaf aanvangsdatum FuelEU Maritime 
7 Bijproduct van bestaande HVO-productie, betekent wel dat HVO van Annex IXA grondstoffen gemaakt 
moet worden 
8 Er bestaan buitenlandse partijen die Annex IX A HVO produceren. UPM geeft aan te onderzoeken of 
het in Nederland een biorefinery wil opzetten. 
9 Enerkem kan deze brandstoffen vanuit methanol produceren, echter de Nederlandse interpretatie van 
de massabalans toegepast op huishoudelijk afval zorgt ervoor dat de business case moeilijk rondkomt. 
Ook zouden Recycled Carbon Fuels waarde moeten krijgen. De Europese Richtlijn Hernieuwbare 
Energie staat lidstaten toe om Recycled Carbon Fuels mee te nemen voor de doelstelling hernieuwbare 
energie vervoer. Nederland staat dit niet toe.  
10 De grote raffinaderijen hebben geïnvesteerd in R&D op deze routes (BP & Exxon), maar we zien 
geen recente ontwikkelingen in, althans, het publieke domein. 
11 Het zou op korte termijn kunnen, maar zien geen Nederlandse partijen die hiervoor plannen hebben. 
Het kan zijn dat een buitenlandse partij hiermee de Nederlandse markt op gaat. 
12 Zien geen partijen die op de Nederlandse markt projecten initiëren. Partijen kiezen voor met name 
België en kunnen rond 2025/2026 met volume komen.  
13 Er zijn projecten in het buitenland, maar de niet-technologische issues zijn nog aanzienlijk en vragen 
nog veel tijd om deze optie op de markt te krijgen. 


