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Samenvatting

Summary

In december 2010 gaven de ministers Verhagen en
Zoebkov aan de economische banden tussen Nederland
en Rusland te willen intensifiëren. Op 18 mei 2011
hebben beiden een MoU ondertekend omtrent energieefficiëntie en hernieuwbare energie. In het najaar van
2011 zal bovendien een bilateraal over biomassa plaatsvinden in Moskou. Met dit onderzoek zijn voor het
eerst de samenwerkingsmogelijkheden tussen Nederland
en Rusland op het gebied van biomassa in kaart brengt.
Biomassa is in Nederland de meest gebruikte
bron van hernieuwbare energie. Daarnaast wordt
biomassa binnen het concept biobased economy ook
steeds vaker toegepast voor meer hoogwaardige
toepassingen, zoals chemicaliën en materialen.
Hoewel Russische kennisinstituten bekend zijn
met, en onderzoek doen naar, de biobased economy, is
deze in de praktijk nog heel ver weg. Het inzetten van
biomassa voor energiedoeleinden is echter wel een reële
mogelijkheid. De Russische energiesector is namelijk
volop in beweging. De energieverspilling in Rusland is
net zo hoog als de energieconsumptie van Frankrijk, en
energie-efficiëntie staat derhalve hoog op de politieke
agenda. Het inzetten van biomassa, waar nu betrekkelijk
weinig mee gedaan wordt, voor energiedoeleinden biedt
Rusland enorm veel economische, sociale en ecologische voordelen. Daarnaast biedt de toenemende
vraag naar biomassa in Europa Rusland de kans om
haar exportmarkten te verbreden. Het grootste obstakel
is dat binnen de huidige omstandigheden biomassa een
beperkte commerciële potentie kent. Er zijn echter
ontwikkelingen te signaleren die duiden op aankomende
veranderingen.
Nederland kan zich met haar kennis en
ervaring presenteren als de ideale partner om de
economische potentie van Russische biomassa te
ontgrendelen. Projectbegeleiding, kennisoverdracht en
het bouwen installaties kunnen op korte termijn kansen
bieden voor Nederlandse partijen, terwijl ook internationale organisaties met projecten op dit gebied
openstaan voor Nederlandse participatie. De grootste
kansen zijn het inzetten van biomassa voor energie in de
landbouwsector en in gebieden die niet zijn aangesloten
op het energienetwerk. Nu de belangstelling voor
Nederlandse kennis en technologie ook formeel is
vastgelegd, is het moment om deze handen en voeten te
geven aangebroken.

In December 2010 the ministers Verhagen and Zubkov
signaled their intentions to intensify economic
cooperation between The Netherlands and Russia. On
the 18th of May 2011 they signed an MoU, in which
renewable energy is among the main topics.
Furthermore, in the fall of 2011 a bilateral seminar on
biomass is scheduled. This report is the first in its kind
to map the opportunities for cooperation on biomass
between The Netherlands and Russia.
In The Netherlands, biomass is the most used
source for renewable energy. Also, biomass is
increasingly used within the concept biobased economy
for products in which the biomass can deliver a higher
added value, such as chemicals and materials.
Although Russian researchers are familiar with
the concept biobased economy, its appearance in Russia
is currently not yet viable. However, using biomass for
energy purposes is a viable prospect. The Russian
energy sector is indeed rapidly moving. The amount of
wasted energy is more or less equal to the total energy
consumption in France. Energy efficiency is therefore
among the highest priorities of the federal government.
Using biomass, a source which is currently largely
untapped, for energy production can provide large
economic, social and ecological advantages. Biomass
can also aid Russia to diversify its export market. The
main obstacle currently is the lack of competitiveness
for biomass. However, this report signals developments
which could lead to significant changes in the near
future.
The Netherlands, with its innovative
technologies and experience in implementing biomass in
the economy, can present itself as the ideal partner to
aid the development of making optimal use of biomass,
and unlock its economic potential. Project management,
knowledge transfer and building installations provide
opportunities for Dutch parties on relatively short term,
while international organizations who have projects on
this field are open for Dutch participation. The main
opportunities are using biomass for energy purposes in
the agricultural sector and for remote areas, which are
not connected to the energy grid. Now that Russian
interest for Dutch knowledge and technology is
formalized, the moment to seize these opportunities for
Dutch parties is approaching.
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Aanleiding en doelstelling

Biomassa is de verzamelnaam voor alle verschillende vormen van dierlijke en plantaardige grondstoffen,
en wordt in toenemende mate (commercieel) ingezet in diverse sectoren van de economie. Drijfveren
voor deze ontwikkeling zijn duurzaamheid, energiezekerheid, innovatie, economie en werkgelegenheid, en
de uitputting van fossiele grondstoffen. De Nederlandse overheid zet in op een transitie naar een
duurzame economie waarbinnen optimaal gebruik wordt gemaakt van biomassa en andere reststromen.
Dit concept heet de ‘biobased economy’. Een biobased economy is een economie waar bedrijven nonfood toepassingen (bijvoorbeeld chemicaliën en energie) vervaardigen uit groene grondstoffen (ofwel:
biomassa). Dankzij de zogenaamde ‘gouden driehoek’, het samenwerkingsverband tussen overheid,
bedrijfsleven en wetenschap, heeft Nederland zich ontwikkeld tot een voorloper op het gebied van de
biobased economy. De SER ziet een voortrekkersrol voor de overheid weggelegd om de biobased
economy verder te ontwikkelen, onder andere door deze op internationale agenda te zetten. Hierdoor is
er de behoefte ontstaan om samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot biomassa met andere
landen, waaronder Rusland, in kaart te brengen. Om deze reden heeft de Ambassade van het Koninkrijk
der Nederlanden in Moskou een onderzoeksstage laten uitvoeren, waarvan u nu het rapport in handen
heeft.
De Russische Federatie (Rusland) wordt gekenmerkt door een sterke focus op fossiele grondstoffen, maar
is ook rijk aan biomassa. Het besef van de economische waarde van biomassa is echter nog beperkt,
waardoor de politieke en economische activiteiten zich richten op andere activiteiten. Recentelijk is er
echter sprake van een groeiende belangstelling naar de economische potentie van biomassa. Deze komt
mede voort uit de inefficiënte energieconsumptie en behoefte aan modernisering van de economie.
Gedurende dit onderzoek is duidelijk geworden dat er in het najaar 2011 een bilateraal seminar over
biomassa wordt gehouden in Moskou. Vicepremier en minister van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (ELI) Maxime Verhagen en Eerste Vicepremier Viktor Zoebkov hebben hiertoe besloten. Dit
onderzoek dient tegelijkertijd als input voor dit seminar.
Rusland en Nederland kennen goede handelsbetrekkingen, maar met betrekking tot biomassa
staat deze nog in de kinderschoenen. Er heerst veel onduidelijkheid over de potentie van economische
samenwerking op het gebied van biomassa. Enerzijds zou Rusland bijvoorbeeld als leverancier van
biomassa een interessante handelspartner voor Nederland kunnen zijn. Tegelijkertijd zou Nederland als
leverancier van kennis en technologie kunnen optreden, of bijvoorbeeld kunnen participeren in het
bouwen van installaties waar biomassa wordt verwerkt. In dit rapport worden voor het eerst de kansen
voor samenwerking op het gebied van biomassa tussen Nederland en Rusland in elkaar gebracht.
Het onderzoek is voornamelijk verkennend van aard en heeft als doel het in kaart brengen van de
samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van biomassa tussen Nederland en Rusland. Het onderzoek
is gebaseerd op literatuur, interviews en analyses van internationale databanken en beleidsteksten.
Structuur
De structuur van het onderzoeksrapport is als volgt. In Hoofdstuk 2 wordt eerst uitgelegd wat een
biobased economy inhoudt, en waarom deze in toenemende mate belangstelling geniet in Nederland en
Europa. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie, recente ontwikkelingen en potentie van Rusland op
het gebied van biomassa. In Hoofdstuk 4 worden de voornaamste bevindingen van dit onderzoek, en de
kansen voor Nederlandse partijen op korte en lange termijn uiteengezet. In het afsluitende Hoofdstuk 5
worden ten slotte enkele aanbevelingen gegeven om de genoemde kansen te kunnen benutten, en nieuwe
kansen te creëren.
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Biomassa

Dit hoofdstuk geeft een introductie over de materie die centraal staat in dit onderzoek: biomassa.
Hieronder wordt toegelicht wat biomassa precies is, en welke verschillende vormen en toepassingen het
kent. Ook wordt aan de hand van het concept biobased economy duidelijk gemaakt wat het beoogde
toekomstperspectief van biomassa binnen de Nederlandse en Europese economieën is. Alvorens de
situatie in Rusland te analyseren is het zinvol om de positie van Nederland te bepalen om een scherper
beeld te kunnen scheppen van waar de aanknopingspunten tussen beide landen liggen.

2.1

Biomassa en de biobased economy

Biomassa (of: groene grondstoffen) is de verzamelnaam voor alle plantaardige en dierlijke grondstoffen.
Biomassa was sinds de ontdekking van vuur lange tijd de voornaamste bron van energie. Hier kwam
verandering in tijdens de Industriële Revolutie, toen de eerste olieraffinaderijen opkwamen. Vandaag de
dag is een leven zonder fossiele grondstoffen nagenoeg ondenkbaar. Er is echter een steeds groter
bewustzijn van het feit dat fossiele grondstoffen eindig zijn. Daarnaast is er in toenemende mate aandacht
voor duurzaamheid en klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn er als gevolg van technologische
ontwikkelingen steeds meer mogelijkheden van biomassa. Om deze redenen wordt dan ook al wel
gesproken over een ‘renaissance’ van biomassa.
In Nederland en binnen de Europese Unie (EU) wordt het overheidsbeleid voor het gebruik van
verschillende soorten biomassa voor verschillende doeleinden gebundeld binnen het concept van de
“biobased economy”. Een biobased economy is een economie waar bij de energievoorziening en de
productie van transportbrandstoffen, chemicaliën en materialen het gebruik van biomassa een belangrijke
rol speelt. De kern van de biobased economy is het sluiten van kringlopen bij de productie van goederen
en diensten, waardoor idealiter alle reststromen worden ingezet in de economie. De transitie naar een
biobased economy is een complex en ingrijpend proces, omdat bepaalde structuren binnen een economie
veranderen. Er is sprake van gebruik van nieuwe technologieën, het ontstaan van nieuwe
samenwerkingsverbanden (energie, landbouw en chemie) en nieuwe stimuleringsfilosofieën zijn
ontwikkeld binnen de overheid. De ‘gouden driehoek’ is de cruciale samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven en wetenschap die de commerciële toepassing van biomassa tracht te stimuleren.
Onderstaand figuur is een vereenvoudigde weergave van de biobased economy.
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Grafische weergave van het concept Biobased Economy

2.2

Waarom biomassa gebruiken?

De wereldwijde vraag naar energie neemt toe, terwijl fossiele grondstoffen eindig zijn. Er zullen nieuwe
vormen van energie moeten worden ontwikkeld om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast heeft de
klimaatverandering de aandacht voor aspecten van de biobased economy vergroot, zowel in Nederland
als binnen de EU. Verder is er naast milieu ook een economisch belang bij het ontwikkelen van de
biobased economy. Overheid, bedrijfsleven, NGO’s en kennisinstituten werken steeds vaker samen om
optimale verwerking van biomassa op mondiale schaal te realiseren. De laatste jaren zijn er ook in
toenemende mate beurzen en conferenties waar de potentie van biomassa een voorname rol speelt. Op
termijn hoopt men op deze manier steeds meer facetten van de biobased economy commercieel
aantrekkelijk te maken. De recente prijsstijgingen van fossiele grondstoffen verbeteren het
concurrentievermogen van groene grondstoffen.
De biobased economy is nog volop in ontwikkeling. Sommige toepassingen zijn al volop in
omgang, terwijl voor andere toepassingen nog onderzoek noodzakelijk is. Een nadeel is dat projecten
vaak een lange aanlooptijd, en daar door ook een lange terugverdientijd, hebben. De biomassa moet
bijvoorbeeld nog worden gekweekt, of installaties moeten worden vervangen of technologieën zijn nog in
ontwikkeling.
Bronnen en toepassingen van biomassa
Biomassa is in de Europese Richtlijn 2001/77/EG (inzake de bevordering van de inzet van hernieuwbare
grondstoffen) als volgt gedefinieerd:
'De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke
stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.'
Biomassa is onder te verdelen in de volgende groepen:
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Primaire bijproducten zijn reststromen die in het veld vrijkomen, zoals stro, hooi en mest. Stro kan naast
opwekking van energie en warmte ook worden ingezet voor de productie van tweede generatie (zie
paragraaf 2.3) bioethanol of andere chemicaliën.
Secundaire bijproducten zijn reststromen die bij het productieproces vrijkomen, zoals resthout,
aardappelstoomschillen, oliezadenschroot en wortelschaafsel.
Tertiaire bijproducten zijn reststromen die vrijkomen na gebruik, zoals afvalhout, GFT, textiel en
zuiveringsslib.
Gewassen/energy crops (graan, maïs, koolzaad, suikerbieten), houtige biomassa (wilg, populier, eucalyptus,
snoei- en dunningshout) en gras (miscanthus). Reststromen van graangewassen kunnen worden omgezet
tot zetmeel voor de productie van zetmeelplastics, en tot suikers voor de productie van eerste generatie
bioethanol. In Spanje is bijvoorbeeld een fabriek waar tarwe en gerst worden ingezet voor de productie van
bioethanol. Reststromen tijdens de productie worden zoveel mogelijk gebruikt als grondstof voor andere
processen, zoals veevoer. In Finland produceert men uit hout naast papier ook steeds meer chemicaliën
met een hoge toegevoegde waarde. Uitgeperst gras leidt tot een perssap, welke suikers en eiwitten bevat, en
een vezelrijke perskoek, die gebruikt kan worden in de papierindustrie. Daaruit voortkomende reststoffen
kunnen worden ingezet voor de productie van warmte en elektriciteit.
Naast deze reststromen is het daarnaast ook mogelijk om primair gericht op bio-energie te telen (‘energy
crops’).
Aquatische biomassa: algen en zeewier. De verwerking van deze derde generatie biomassa is nog in
ontwikkeling. Er lopen verschillende onderzoeksprojecten in Nederland naar de mogelijkheden hiervan,
maar de daadwerkelijke praktische toepassing hiervan is op korte termijn niet te verwachten. In het kader
van samenwerkingsmogelijkheden met Rusland is deze vorm van biomassa momenteel het minst
interessant en wordt dan ook grotendeels buiten beschouwing gelaten. Het is echter wel een onderdeel dat
op lange termijn in overweging kan worden genomen.

Als gevolg van technologische ontwikkelingen, zijn er steeds meer toepassingsmogelijkheden voor biomassa.
Deze verschillende toepassingen worden doorgaans onderverdeeld in vier categorieën, te weten:
1. Materialen (plastics, verf, zeep)
2. Chemicaliën (butanol, ethanol, barnsteenzuur, melkzuur)
3. Transportbehoeften (biodiesel, biogas, bioethanol)
4. Energie (elektriciteit en warmte)

2.3

Bioraffinage en de waardepiramide

Bioraffinage is het op duurzame wijze scheiden van biomassa, zodat afzonderlijke componenten kunnen
worden gebruikt voor verschillende producten en energie. Hierdoor worden de reststromen
geminimaliseerd en het rendement gemaximaliseerd. De Nederlandse overheid ziet bioraffinage als
sleuteltechnologie, wat betekent dat de ontwikkeling en implementatie van bioraffinage wordt
ondersteund. Door de isolatie van afzonderlijke componenten kunnen deze eerst worden ingezet voor
producten met een hoge toegevoegde waarde, zoals chemicaliën. Reststromen kunnen vervolgens worden
ingezet met een lagere toegevoegde waarde, zoals veevoer en biobrandstoffen. Wat overblijft, kan nog
worden omgezet in energie en warmte.
Er zijn verschillende technologieën om biomassa te scheiden in afzonderlijke componenten. In
sommige bedrijfstakken, zoals de suiker- en zetmeelindustrie, de productie van plantaardige oliën en de
productie van eerste generatie biobrandstoffen is ervaring opgedaan met eenvoudige bioraffinage. Echter,
het uiteenrafelen van biomassa door nieuwe bioraffinagetechnieken, zoals in bouwstenen voor voedsel
(bijvoorbeeld eiwitten), de farmaceutische en cosmetica-industrie (specifieke inhoudsstoffen), de
chemische industrie (basischemicaliën) staat nog in de kinderschoenen. Deze worden momenteel door de
Nederlandse overheid gestimuleerd om in de nabije toekomst commerciële toepassing te kunnen
realiseren. In onderstaand figuur is de waardepiramide te zien zoals de Nederlandse overheid in 2007
publiceerde.
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Waardepiramide Biomassa

Eerste, tweede en derde generatie biobrandstoffen
Eerste generatie biobrandstoffen, zoals bioethanol, biogas en biodiesel, zijn vloeibare transportbrandstoffen die op
de conventionele manier worden geproduceerd. Deze worden rechtstreeks geproduceerd uit onder andere hout,
suikerriet, maïs, palmolie en koolzaadolie. Ten opzichte van fossiele grondstoffen is de emissie van broeikasgas
tussen de 30% en 50% lager. De nadruk ligt echter veelal op de productie één specifiek product; met de reststromen
wordt weinig gedaan. De productiviteit is doorgaans ook beperkt, waardoor veel grond noodzakelijk is voor de
verwerking ervan. Hierdoor is ook de kans op concurrentie met voedselproductie en afbreuk aan biodiversiteit
aanzienlijk groter. Tweede generatie biobrandstoffen worden gemaakt door middel van thermische en/of chemische
omzetting en zijn veelal gebaseerd op lignocellulose materialen. Voorbeelden van deze materialen zijn groene
grondstoffen met een korte circulatieperiode (populier, wilg, eucalyptus) en bepaalde grassoorten. Ook kunnen
reststromen uit de landbouw en hout industrie hiervoor ook worden ingezet. Het grootste voordeel ten opzichte van
eerste generatie is dat een veel breder aanbod van laagwaardige biomassa hiervoor te gebruiken is. Daarnaast
concurreert tweede generatie biobrandstoffen minder met de voedselproductie. Tweede generatie biobrandstoffen
leiden naar verwachting tot 50% tot 90% lagere CO² emissies. Derde generatie biobrandstoffen zijn afkomstig van
speciaal ontwikkelde organismen, voornamelijk algen. Deze worden speciaal gekweekt en concurreren hierdoor niet
met de voedselproductie. Deze zijn echter nog in ontwikkeling en zullen op korte termijn nog niet op de markt
verschijnen.
In tegenstelling tot eerste generatie biobrandstoffen vereist de productie van tweede generatie
biobrandstoffen verregaande veranderingen in de structuur van de landbouwsector. De productie van tweede
generatie biobrandstoffen is momenteel commercieel gezien nog nauwelijks aantrekkelijk. Grootschalige productie
van tweede generatie biobrandstoffen is op zijn vroegst in 2013-2015 reëel haalbaar. En zonder dergelijke economies of
scale is de productie van tweede generatie biobrandstoffen voorlopig nog duurder en commercieel gezien minder
aantrekkelijk. Vanwege de hoge investeringen die noodzakelijk zijn voor het opzetten van deze grootschalige
fabrieken, zullen deze naar verwachting worden gevestigd in de EU zelf, en niet in bijvoorbeeld Oekraïne of
Rusland. De productiviteit van tweede generatie biobrandstoffen ligt wel aanzienlijk hoger.

2.4

Toekomstperspectief

De meeste scenario’s over de toekomst van de energievoorziening op mondiaal niveau voorspellen dat
biomassa de meest belangrijke bron van hernieuwbare energie voor de komende vijftig jaar zal worden
(IEA, WEC, Shell). Er ligt hier ook een enorme potentie, maar er is nog veel onderzoek en ontwikkeling
nodig om deze potentie in concrete resultaten om te zetten. Verschillende sociale, culturele, sociale,
politieke en economische omstandigheden zullen de ontwikkeling van biomassaverwerking per gebied
beïnvloeden. Regionale omstandigheden zullen sturend zijn op het gebied van landgebruik, duurzaamheid
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en de integratie van biomassa in de energieketens. Als gevolg van de regionale verscheidenheid is het niet
mogelijk om universele (kopieerbare) projecten of beleidsmodellen te ontwikkelen. Het meten van de
potentie van biomassa in een bepaald gebied wordt verder bemoeilijkt door de grote hoeveelheid
belanghebbenden en de grote verscheidenheid aan toepassingen van biomassa. Dit betekent dat er een
breed platform voor samenwerking noodzakelijk is waar de verwerking van biomassa voor een bepaald
gebied of land onderling wordt afgestemd.
Een actieve rol van de overheid is noodzakelijk, omdat enkel marktpartijen de transitie naar een
biobased economy niet in gang zullen zetten. De transitie naar een biobased economy is een ingrijpend,
technologisch en kapitaalintensief proces. Er zijn doorgaans niet direct commerciële voordelen te
bereiken. Maar, wanneer er geen verandering plaatsvindt, en fossiele grondstoffen de voornaamste
energiebronnen blijven, is op termijn iedereen slechter af. Fossiele grondstoffen zijn eindig en dus is
onderzoek naar alternatieve mogelijkheden noodzakelijk. Biomassa biedt een groot aantal mogelijkheden,
niet alleen als energiebron of brandstof, maar ook voor materialen en chemicaliën. Door de spelregels van
de markt te veranderen, bijvoorbeeld door een bepaald percentage fossiele grondstoffen te laten
vervangen door biobrandstoffen, kan de overheid het marktgedrag beïnvloeden. Er zijn natuurlijk meer
mogelijkheden om technologische ontwikkeling te stimuleren en de commercialisering van
biomassaverweking sneller op gang te brengen.
Naast een energietransitie zet Nederland vooral in op een chemietransitie. Dit omhelst de
ombouw van de petrochemie naar een groene chemie en wordt beoogd in 2050 te zijn voltooid. De
petrochemie maakt gebruik van ‘building-blocks’, eenvoudige moleculen waaruit meer complexe
moleculen worden opgebouwd, bijvoorbeeld voor de productie van bioplastics en andere biomaterialen.
Een voorbeeld van een dergelijke bouwsteen is etheen, wat nu uit nafta (een aardolieproduct) wordt
vervaardigd. Bio-etheen kan echter ook makkelijk uit bio-ethanol worden gemaakt. Ook industriële
biokatalyse zal worden ingezet voor het maken van chemicaliën uit biomassa. Tenslotte worden nieuwe
bioraffinagetechnieken ontwikkeld voor de productie van groene grondstoffen die nu nog in de
onderzoeksfase zitten (zoals acrylzuur, popaandiol). De Nederlandse chemiesector, welke de tweede
positie in Europa inneemt, geeft zelf aan te kunnen en willen veranderen naar een groene chemie.
Daarmee wordt de Nederlandse chemie als geheel naar een hoger, wetenschappelijk en technisch veel
eleganter niveau gebracht.
Kortom, een biobased economy heeft de toekomst, maar er zijn nog veel obstakels die overwonnen
moeten worden. Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste voordelen, bedreigingen, en
maatregelen ter bevordering van de biobased economy zoals deze in de Nederlandse en Europese
beleidsteksten wordt omgeschreven.
Voordelen:
1. Lagere CO²-uitstoot;
2. Spreiding van energiebronnen vergroot de energiezekerheid;
3. Hogere opbrengsten en lagere (energie)kosten voor de landbouwsector;
4. Impuls voor technologische en wetenschappelijke ontwikkeling;
5. Kansen voor ontwikkelingslanden om zich als energieproducent te ontwikkelen;
6. Handel in CO²-emissies vergroot voordelen om deze te verlagen.
Bedreigingen:
1. Mogelijk concurrentie met de voedselvoorziening (met name in ontwikkelingslanden);
2. Mogelijke beperking van de biodiversiteit;
3. Investeringen en lange terugverdientijd maken actieve rol van niet-marktpartijen noodzakelijk;
4. Publiek besef van de economische potentie van biomassa nog beperkt;
5. Er zijn veel verschillende technologieën, waarvan de meest productieve nog in ontwikkeling;
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6. Regelgeving en certificering van de verschillende biomassa is nog niet universeel en volledig.
Maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van een biobased economy:
1. Stimuleren van onderzoek naar efficiëntievoordelen voor de landbouwsector;
2. Ontwikkeling van duurzaamheidscriteria en certificering op internationaal niveau;
3. Stimuleren en investeren in tweede en derde generatie biomassa;
4. Stimuleren van ontwikkeling en opzetten van bioraffinages;
5. Informatievoorziening om de sociaaleconomische bijdrage te duiden en publiek bewustzijn te
vergroten;
6. Het verbinden van de diverse betrokken sectoren (landbouw, energie, chemie).

2.5

Nederlandse uitgangspositie en strategie

In de Europese Unie is in toenemende mate belangstelling en beleid ten aanzien van de biobased
economy. Binnen de EU geldt Nederland (samen met Duitsland, Denemarken en Zweden) als voorloper
op dit gebied. Buiten de Europese Unie zijn met name Brazilië, Japan, de Verenigde Staten en Canada
belangrijke spelers. De rijksoverheid heeft de interdepartementale divisie biobased economy opgezet om
de ontwikkeling actief te stimuleren. Op deze manier tracht men de kennis en technologie te stimuleren,
en tegelijkertijd het publiek besef te vergroten. Naast de interdepartementale divisie zijn er verschillende
(semi-)overheidsorganen die zich bezighouden met de biobased economy, zoals zes platformen,
InnovatieNetwerk en ECN. Ook de universiteiten in (onder andere) Wageningen, Delft, Groningen en
Utrecht zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en van de biobased economy. In juli 2009 heeft de
regering aan adviesaanvraag ingediend bij de Sociaal-Economische Raad (SER), waarvan vicepremier
Verhagen in februari 2011 het adviesrapport over de kansen en dilemma’s van een biobased economy in
ontvangst nam. Hij gaf hierbij aan grote kansen te zien in zowel economisch als milieuvriendelijk opzicht.
In 2010 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie circa 4,2% van het nationale bruto finaal
eindgebruik. De doelstelling is dat dit percentage te laten groeien tot 14% in 2020. Voor de
transportsector is het doel om in 2020 10% van de benodigde energie uit hernieuwbare (“duurzame”)
bronnen te produceren. Hiervan bedraagt het percentage momenteel 4,0%. Driekwart van de
hernieuwbare energie is afkomstig van biomassa. 90% van de in Nederland gewonnen groene stroom is
afkomstig van biomassa. Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat in Nederland, waar het
landgebruik intensief is, en met de huidige beschikbare kennis en technologie, het aandeel bio-energie kan
groeien tot maximaal 7 a 10%. Om de gestelde doelstellingen zal Nederland dus biomassa moeten
importeren. Uit onderzoek blijkt dat dit ongeveer 60% van de totale hoeveelheid benodigde biomassa is
(675 PJ).
De strategische positie van Nederland ten aanzien van de biobased economy, die leidend is voor het te
bepalen beleid, is samen te vatten in acht punten;
1. Fossiele grondstoffen zijn eindig, er zal dus geïnvesteerd moeten worden in alternatieve
grondstoffen;
2. Fossiele grondstoffen zijn veelal afkomstig uit politiek instabiele regio’s en hierdoor onderhevig
aan hevige prijsfluctuaties;
3. Het vervangen van fossiele door hernieuwbare grondstoffen levert een bijdrage aan de
verbetering van het milieu en aan de gestelde CO² doelstellingen;
4. Het inzetten van reststromen zorgt voor een efficiënt gebruik van afvalstoffen;
5. Sterke wetenschappelijke basis en veel aanwezige kennis en technologie (WUR, ECN, PGG);
6. Hoogwaardige chemische industrie wat noodzakelijk is voor het optimaal verwaarden van
biomassa (DSM, Akzo);
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7. Unieke logistieke positie en goede infrastructuur, waardoor Nederland ook als doorgeefluik van
biomassa kan functioneren (Port of Europe);
8. Ontoereikende eigen productie van biomassa maakt import van biomassa en internationaal
aankaarten van de biobased economy cruciaal.
De biobased economy heeft voor Nederland dus een duidelijke strategische en economische meerwaarde.
Nederland is als gevolg van de ontwikkelingen in kennis en technologie een voorloper van de biobased
economy. In potentie kan Nederland een belangrijke spil worden op het gebied van de
biomassaverwerking. Het heeft een unieke startpositie dankzij de infrastructuur (qua kennis en in fysieke
vorm), kennis en technologie, en sterk ontwikkelde relevante sectoren (chemisch, agro-food). De
Nederlandse overheid tracht daarom de biobased economy op de internationale agenda te plaatsen. Zo is
bij de EU het voorstel ingediend om de Nederlandse duurzaamheidscriteria ten aanzien van biomassa
over te nemen.
Duurzaamheidscriteria
De duurzaamheidscriteria (of: Cramercriteria) ten aanzien van biomassa zijn in 2006 geformuleerd door een breed
samengestelde commissie van stakeholders. Deze zijn ook binnen dit onderzoek van belang, omdat deze in
overweging worden genomen alvorens samenwerking op G2G niveau wordt gerealiseerd. De duurzaamheidscriteria
zijn dusdanig geformuleerd dat ze in de praktijk kunnen worden toegepast en getoetst. In 2009 zijn de
duurzaamheidscriteria op Europees niveau omschreven, welke in grote lijnen overeenkomen met de Nederlandse
duurzaamheidscriteria.
De Nederlandse duurzaamheidscriteria zijn onderverdeeld in zes hoofdlijnen:
1. Het gebruik van biomassa moet minder emissie van broeikasgassen opleveren dan gemiddeld bij fossiele
brandstof;
2. De productie van biomassa voor energie mag de voedselvoorziening en andere lokale toepassingen (zoals voor
medicijnen of bouwmaterialen) niet in gevaar brengen;
3. Biomassaproductie zal geen beschermde of kwetsbare biodiversiteit mogen aantasten en zal waar mogelijk de
biodiversiteit versterken;
4. Bij de productie en verwerking van biomassa moet de kwaliteit van bodem, oppervlakte- en grondwater en
lucht behouden blijven of zelfs worden verhoogd;
5. De productie van biomassa moet bijdragen aan de lokale welvaart;
6. De productie van biomassa moet bijdragen aan het welzijn van de werknemers en de lokale bevolking.
NTA 8080 (Nederlandse Technische Afspraak) is een certificaat voor duurzaam geproduceerde biomassa voor
energiedoeleinden (elektriciteit, warmte en transportbrandstof). Vanaf 2010 zet de Nederlandse overheid NTA 8080
in voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Deze NTA geeft invulling aan de noodzaak de
hierboven omschreven duurzaamheidscriteria om te zetten in generieke toetsbare eisen. NTA 8081 beschrijft het
certificatieschema waarin de ‘spelregels' zijn opgenomen voor certificatie tegen de eisen uit de NTA 8080.

2.6

Internationaal kader

In het ELI-rapport “Naar een nieuw kader voor internationale energierelaties” wordt ook de biobased
economy betrokken als een element wat actief en internationaal op de agenda moet worden geplaatst. Het
is een richtlijn die uitvoering geeft aan het SER-advies. De in Nederland beschikbare biomassa, die
voortkomt is niet voldoende om aan de verwachte vraag te voldoen. Naast een toenemende energievraag
zal naar verwachting ook de vraag uit andere sectoren, zoals de chemische sector, om biomassa
toenemen. Het is voor Nederland dan ook ven belang om internationale samenwerking te bevorderen op
dit gebied. Voor de hand liggende landen zijn Brazilië (m.b.t. transportbehoeften) en Canada (m.b.t.
elektriciteitsopwekking). In Brazilië wordt al op grote schaal biobrandstoffen verbouwd. Na de Verenigde
Staten is Brazilië de grootste producent van bio-ethanol ter wereld. Nederland heeft met Brazilië een
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MoU ondertekend, waarin onder andere wordt samengewerkt aan het formuleren van gezamenlijke
criteria voor duurzame biomassa. Ook andere landen met veel ruimte, een geschikt klimaat en veel
agrarische reststromen, bijvoorbeeld in Oost-Europa en Oostelijk Afrika, kunnen van belang zijn voor de
levering van duurzame biomassa. Bij deze landen is er een duidelijke rol voor de Nederlandse overheid
om de handel en de investeringen te begeleiden en te ondersteunen.
Daarnaast is Oekraïne interessant vanwege het potentieel in de landbouw en bosbouw om
grondstoffen te leveren voor de biobased economy. Het belang voor Oekraïne zelf is de diversificatie van
energiebronnen en vermindering van de afhankelijkheid van kolen, gas en olie. In Oekraïne zijn al
verschillende samenwerkingsprojecten opgezet tussen Nederlandse en Oekraïense ondernemingen. Het
Netherlands Ukraine Sustainable Energy Platform (NUSEP) heeft sinds 2009 verschillende
handelsmissies van Nederlandse bedrijven ondersteund in Oekraïne. De handelsmissies hebben onder
andere betrekking op het verwerken van biomassa, decentrale energievoorziening, energiebesparende
producten en duurzame stedelijke ontwikkeling. NUSEP bezoekt beurzen, waarbij zij het Nederlandse
bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door de zogenaamde Holland Lounge. Het doel is om door middel
van actief netwerken Nederlandse en Oekraïense bedrijven aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld in de
vorm van consortiums, waarbij ook de uitwisseling van kennis en technologie een belangrijke rol speelt.
Hoewel Oekraïne en Rusland qua landschap en klimaat vergelijkbaar zijn, zijn er grote politieke
en economische verschillen. De belangstelling voor bio-energie is in Oekraïne namelijk vooral
toegenomen in 2006, toen na onenigheid met Rusland, de gaskraan werd dichtgedraaid en heel Oekraïne
in de kou kwam te zitten. Oekraïne tracht sindsdien de energieafhankelijkheid ten opzichte van Rusland
zoveel mogelijk te beperken. De marktscan van Wageningen UR voor de potentie van bio-energie in
Oekraïne is derhalve wel een bruikbaar voorbeeld voor dit onderzoek, maar de situatie in Rusland is
gecompliceerder. De noodzaak voor bio-energie, en daarmee ook de (politieke) belangstelling, is beperkt.
Bovendien heeft Oekraïne betere politiek-economische banden met de EU. Niet alleen is Oekraïne, in
tegenstelling tot Rusland, lid van de Wereldhandelsorganisatie, maar ook zijn er gesprekken gaande over
bilaterale handelsafspraken (FTA) tussen de EU en Oekraïne. Dergelijke onderhandelingen met Rusland
zijn traditioneel moeizamer van aard. Zo is Oekraïne, samen met Zwitserland en Noorwegen, één van de
drie landen buiten de EU die meedoet aan het Europese REFUEL project, waarin de implementatie van
biobrandstoffen voor de lange termijn wordt bevorderd. De samenwerking met Oekraïne geeft wel een
goede indicatie van de voorwaarden die vanuit Nederland (en Europa) gesteld worden aan samenwerking.
In het kader van de strategische agenda voor het werkprogramma biobased economy 2010-2015 wordt
nagegaan welke landen vanuit het oogpunt van beschikbaarheid en productie van biomassa, en aansluiting
met Nederland de meeste kansen bieden. Vooralsnog zijn de volgende prioriteitslanden geïdentificeerd:
EU:
Frankrijk, Duitsland, VK en Zweden
Buiten EU:
Oekraïne, Maleisië, Brazilië, VS en Canada
De EU-landen zijn worden voornamelijk op de terreinen van beleidsontwikkeling, wetenschap en
commercie als belangrijke partners beschouwd. De landen buiten de EU zijn van belang voor met name
de wetenschappelijke en commerciële aspecten.

2.7

Europese Unie

Ook op Europees niveau staat de biobased economy steeds hoger op de agenda. In navolging van de in
2000 verschenen Lissabonagenda, waarin de kenniseconomie centraal kwam te staan, zijn verschillende
organen en initiatieven ten tonele gekomen. Dit jaar nog zijn het European Bio-based Economy Strategy and
Action Plan en het European Innovation Plan: Bio-based products and materials van de grond gekomen. Hierin
wordt het stappenplan naar de ontwikkeling van een biobased economy in 2020 uiteengezet. Met deze
plannen beoogt de EU technologische, sociologische te overwinnen, en de duurzaamheid en het
concurrentievermogen van groene grondstoffen te optimaliseren. Er zijn daarnaast verschillende
11

EN MASSE FOR RUSSIAN BIOMASS?

-

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, MOSKOU, MEI 2011

Europese technologieplatforms ontwikkeld, waarin brede samenwerking tussen verschillende instituten
binnen de EU wordt gefaciliteerd. Momenteel is de Knowledge Based BioEconomy (KBBE) een prominent
thema binnen het 7e kaderprogramma van de Europese Commissie. Binnen dit thema zijn de sectoren
voedsel, voeding, bos, visserij, landbouw, aquacultuur en chemie betrokken. Er wordt ingezet op brede,
sectoroverstijgende samenwerking en heeft als doel het internationale concurrentievermogen te
verbeteren.
De EU heeft uitgesproken ambities voor klimaat, energie en de chemische industrie. De EU
heeft een gezamenlijk klimaat- en energiebeleid opgesteld, waarin de zogenaamde ’20-20-20 targets’ zijn
geformuleerd (richtlijn 2009/28/EG). Dat moet de EU twee miljoen nieuwe banen opleveren en ieder
huishouden een besparing van gemiddeld 1000 euro.. In 2005 was de sector voor hernieuwbare energie in
de EU goed voor 1,4 miljoen banen en had de sector een aandeel aan het BNP van € 58 miljoen. De
doelstellingen voor 2020 zal leiden tot totaal 2,8 miljoen banen en een aandeel van 1,1% van het BNP. De
groeistrategie van de EU, ‘Europa 2020’, omvat maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken en
tegelijkertijd de Europese energievoorziening veilig te stellen. De drie grote doelstellingen voor 2020 zijn:
20% minder uitstoot aan broeikasgassen, 20% van alle energie uit hernieuwbare bronnen en 20% minder
energieverbruik. Deze doelstellingen gelden voor de EU als geheel. Daarnaast dient 10% van de
transportbrandstoffen te worden vervangen door biobrandstoffen. Deze doelstelling geldt voor iedere
lidstaat afzonderlijk. Onlangs heeft de EU voorstellen gedaan om de energie-inspanningen verder op te
voeren en de economie tegen 2050 werkelijk CO²-arm te maken. Wat de uitstoot en hernieuwbare energie
betreft, ligt de EU op schema, maar het energieverbruik blijft relatief hoog.
Om aan deze doelstellingen te voldoen zal de EU biomassa (of daarvan afgeleide producten) van
buiten de EU moeten importeren. De vraag naar bijvoorbeeld biobrandstoffen zal tussen 2010 en 2020
bijna verdubbelen. Dit is ook de reden dat er nauwe samenwerking is met landen als Brazilië en Oekraïne
om de ontwikkeling van biomassa daar te stimuleren. In het volgende hoofdstuk zal beschouwd worden
of Rusland ook een interessante partner kan worden.
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De Russische Federatie

De Russische Federatie (Rusland) is niet direct een land dat de aandacht trekt in het kader van bioenergie, laat staan in de biobased economy. Hoewel er op dit moment onduidelijkheid heerst over de
mogelijke belangstelling in Rusland, staat wel vast dat het land met haar grote hoeveelheden biomassa veel
economische potentie heeft. De indruk bestaat dat biomassa kan zowel voordelen opleveren voor lokale
verwerking als in de vorm van exportproduct.
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie en potentie van biomassa voor de Russische economie
besproken. In de eerste paragraaf wordt eerst een profielschets van Rusland gegeven, waarin de
voornaamste economische en geografische omstandigheden naar voren komen. Hierna volgt een analyse
van de energiesector, welke een belangrijkste stempel drukt op het overheidsbeleid en de mogelijkheden
voor biomassa. Vervolgens worden de activiteiten van de Russische overheid, wetenschap eb
bedrijfsleven uiteengezet, waarna ook de rol van internationale organisaties en bilaterale samenwerkingen
rondom biomassa wordt geduid. Ten slotte wordt in een SWOT-analyse een uiteenzetting gegeven van de
voornaamste kansen en bedreigingen voor biomassa in de Russische economie.

3.1

Profiel

RUSSISCHE FEDERATIE
Landmassa (2008)
TOTAAL
Landbouw
waarvan geïrrigeerd
Akkerbouw
Permantente teelt
Bos
Overig

Aantal inwoners (2010)
Oppervlakte (km²)
16.377.740
2.154.630
43.524
1.215.740
16.378
8.085.986
4.903.444
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Percentage
100%
13,2%
0,3%
7,4%
0,1%
49,4%
29,9%
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Demografie

Rusland is veruit het grootste land ter wereld. Het land omhelst circa 11,5% van het totale aardoppervlak.
De enorme landmassa betekent ook dat er grote regionale verschillen zijn, zowel qua klimaat,
bodemsamenstelling als sociale en economische omstandigheden. Met ruim 140 miljoen inwoners is het
echter ook één van de meest dunbevolkte landen ter wereld. De landelijke prognose voor de ontwikkeling
van het bevolkingsaantal laat een afname van 0,5% zien over de periode 2005-2015. Volgens sommige
statistieken zal de bevolkingsomvang afnemen van de huidige 140 miljoen naar 100 miljoen in 2050.
Tegelijkertijd is de bevolkingsdichtheid in Moskou bijna drie keer zo hoog als die van Amsterdam.
Moskou is dan ook de magneet waar steeds meer Russen naar toe trekken. De bevolkingsomvang van
Moskou steeg in 2010 met circa 11%. Dit betekent dat er sprake van een leegloop van de rurale gebieden,
met als gevolg dat de energievraag daar ook afneemt. De afgelopen jaren zijn duizenden kleine dorpjes
opgehouden te bestaan, simpelweg omdat er niemand meer woonde. De Russische overheid zal de
levensomstandigheden in de rurale gebieden moeten verbeteren om de huidige demografische
ontwikkelingen te stabiliseren. Voorbeelden van maatregelen die hier een bijdrage aan kunnen leveren zijn
onder andere energievoorziening en nieuwe inkomsten genereren door reststromen opnieuw te
gebruiken.

3.1.2

Economie

De Russische economie wordt gekenmerkt door een sterke focus op fossiele grondstoffen en de
verwevenheid van politieke en economische betrekkingen. In termen van nominale waarde is de
Russische economie qua omvang terug te vinden op nummer 10 op de wereldranglijst, en qua relatieve
koopkracht op nummer 6. Rusland is een belangrijke handelspartner voor zowel Nederland als de
Europese Unie (EU) als geheel. Zo is Rusland verreweg de grootste exporteur van gas naar de EU. Voor
de Nederlandse landbouwsector is Rusland na de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt buiten de EU.
De internationale handel van Rusland met name toe in Azië. In 2010 loste China Duitsland af als haar
grootste handelspartner. Nederland zit overigens kort achter China en is dus de op één na grootste
handelspartner van Rusland.
Na de crisis van 1998, lukte het Vladimir Poetin, geholpen door snel stijgende grondstofprijzen,
om de Russische economie substantieel te laten groeien (5%-10% per jaar). Sindsdien is er sprake van een
groeiende consumptiemaatschappij en is Poetin nog altijd populair. Zijn opvolger Dmitriy Medvedev
volgt een zelfde koers als Poetin, waardoor er sprake is van een machtstandem Poetin-Medvedev, die
stevig in het zadel zit. Dit betekent dat er geen ingrijpende veranderingen in het politieke spectrum te zijn
verwachten.

BNP ($ miljard)
BNP groeipercentage
Inflatie
Beroepsbevolking (miljoen)
Werkloosheidspercentage

Economische indicatoren
2006
2007
378,2
410,5
8,2%
8,5%
9,7%
9,0%
75,1
76,1
7,2%
6,1%

2008
432,0
5,2%
14,1%
76,0
6,2%

2009
398,0
-7,9%
11,7%
74,9
8,4%

2010
413,9
4,0%
8,3%
75,6
7,9%

Tussen 2000 en 2008 maakte de Russische economie (in termen van BNP) een stabiele groei
door, die jaarlijks tussen de 5% en 10% lag. De globale economische crisis in 2008-2009 heeft de
Russische economie hard geraakt. De crisis werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in de
grondstofprijzen, beperktere financieringsmogelijkheden en toenemende economische onzekerheid
(BOFIT, 2010). Echter, in 2010 is het BNP weer gestegen. Het kalmerende internationale economische
klimaat, stijging van de grondstofprijzen en het anti-crisisbeleid van de overheid (o.a. in de vorm van een
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afwaardering van de roebel in 2009) hebben de belangrijkste bijdragen geleverd aan het herstel (OECD).
Ook voor de komende jaren wordt economische groei verwacht, van circa 4% á 5% (The Economist,
OECD). Groeiende consumptieve bestedingen en de machtige energiesector zijn de voornaamste
aanjagers van deze substantiële groei.
Het investeringsklimaat is in de laatste jaren echter verslechterd, getuige de rapporten van onder
andere de Wereldbank en Transparancy International. In april 2011 heeft Medvedev zijn
“tienpuntenplan” aangekondigd, waarmee het tracht het investeringsklimaat te verbeteren. Deze punten
omhelzen on andere een uitbreiding van de bevoegdheden van het Ministerie van Economische
Ontwikkeling om andere ministeries te overstemmen, het opzetten van een regionale
investeringsombudsman en het mobiliseren van kapitaal voor een investeringsfonds gericht op met name
de hightech en medische sector. Ook mogen hoog geplaatste politici (ministers en viceministers) niet
langer in de raad van bestuur van ondernemingen zitten. Medvedev heeft premier Poetin de opdracht
gegeven om ervoor te zorgen dat uiterlijk 1 juli 2011 dergelijke dubbelfuncties niet meer voorkomen.
Uiterlijk 1 oktober 2011 zullen eventueel nieuwe bewindslieden worden aangesteld. Op deze manier
wordt geprobeerd het vertrouwen in de Russische staat en economie te vergroten en het
investeringsklimaat te verbeteren. Optimisten juichen deze ontwikkelingen toe, terwijl sceptici dit als
symboolpolitiek zonder serieuze consequenties bestempelen. Hoe dan ook, meer tijd en meer initiatieven
zijn nodig om het investeringsklimaat significant te verbeteren.

3.1.3

Landbouw

Rusland is het grootste land ter wereld, maar door het ongunstige klimaat wordt slechts 13% van het land
gebruikt voor de landbouw. De landbouw is met name gevestigd in het Europese deel van Rusland. Het
land kent enorme hoeveelheden natuurlijke grondstoffen, zoals gas, olie, metalen en bossen. De
landbouwsector speelt een marginale rol in de Russische economie, met een bijdrage van circa 5% aan het
BNP. De dienstensector domineert met circa 62%, gevolgd door de industriële sector met 33%. Wel biedt
de landbouwsector aan circa 10% van de beroepsbevolking werkgelegenheid. De voornaamste producten
uit de landbouwsector zijn graan, suikerbiet, zonnebloempitten en eieren. De grote hoeveelheden
bebossing zorgt daarnaast voor een grote houtverwerkingsindustrie.
De grote regionale verschillen zijn ook terug te zien in de rol die landbouw in elke regio speelt.
De zeven meest toonaangevende -van de in totaal tachtig- administratieve regio’s in Rusland zorgen voor
30% van de economische bijdrage van de landbouwsector. Dit komt voort uit verschillen in klimaat en
geografie, maar is ook in zeer grote mate afhankelijk van federaal en regionaal bestuur. In de gebieden
waar de zogenaamde zwarte aarde (‘chernozem’) is te vinden speelt de landbouwsector een grotere rol.
Dit gebied is bovendien aangewezen als nationaal prioriteitszone door de federale overheid. Op deze
vruchtbare grond, die geen grondverbeteraar behoeft, worden voornamelijk tarwe en andere granen
verbouwd. De grond is terug te vinden in de grensgebieden met Oekraïne, zoals de regio’s Belgorad,
Voronezh, Orjol, Kursk, Tambov en Rostov.
De landbouwsector produceert jaarlijks circa 600 miljoen ton afval per jaar (waarvan 225 miljoen
ton droge stof). Deze reststromen blijven nu vaak liggen op het land, waardoor de grondkwaliteit door
oxidatie verslechterd en het grondwater wordt verontreinigd. Het inzetten van deze reststromen voor de
productie van biogas kan deze problemen verhelpen, terwijl tegelijkertijd ook organische compost wordt
geproduceerd. Bovendien, gezien het feit dat veel landbouwbedrijven (circa 37%) niet zijn aangesloten op
het energienetwerk, en het realiseren van deze aansluiting erg kostbaar is, biedt hernieuwbare energie veel
kansen voor de landbouwsector. Dit is recentelijk onderstreept door Eerste Vicepremier Zoebkov (zie
hieronder), die de ontwikkeling van biogas binnen de landbouw van groot belang acht.
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Eerste Vicepremier Zoebkov op een bijeenkomst van de Russische
zuivelindustrie, 14 maart 2011, onofficiële vertaling:
“De huidige ontwikkeling van stijgende energieprijzen zal zich voortzetten. Dit betekent dat
we op zoek moeten naar alternatieven. Voor de landbouw is het van belang om zelf biogas te
produceren, zoals we dit in Europa nu ook zien. De federale overheid zal de ontwikkeling
hiervan financieel ondersteunen. Rosagroleasing zal in samenwerking met de Souz Moloko
(Nationale MelkUnie, TR) een plan uitwerken over de financiering van de vereiste
investeringen. Produceren, en mogelijk verdere verkoop van de overproductie, van biogas is een
van de prioriteiten in het huidige landbouwbeleid.”

3.2

Energie

3.2.1

Huidige status

In onderstaande figuren wordt de energy mix van Rusland weergeven, waaruit de dominante van fossiele
grondstoffen blijkt.

Russische Energy mix 2008 (IEA)
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Russische Energy mix 2008 (IEA)

Met uitzondering van hydro-energie is hernieuwbare energie niet of nauwelijks ontwikkeld in Rusland.
Hydro-energie wordt dan doorgaans ook apart genoemd in de energy mix van Rusland. RusHydro, waar de
Minister van Energie Shmatko (nog) in de raad van bestuur zit, domineert de hydro-energiesector.
RusHydro is tevens de op één na grootste producent van hydro-energie wereldwijd. De energiesector
speelt een belangrijke rol in (het gebrek aan) de ontwikkeling van de verwerking van biomassa. Rusland
heeft de grootste (bewezen) aardgasreserves ter wereld (32%), de op één na grootste kolenreserves (10%),
en staat qua olievoorraad op de achtste plek wereldwijd (12%). Ook heeft Rusland circa 8% van de
wereldwijde uraniumreserves. Rusland is de grootste leverancier van fossiele grondstoffen aan de EU. De
energiesector is goed voor circa 80% van de totale Russische export. De internationale politieke agenda
wordt dan ook bepaald door de energiesector. De mate waarin de economie leunt op energieprijzen
wordt duidelijk door een berekening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een stijging van de
olieprijs van $1 verhoogt het BNP met 0,35% ($ 1,4 miljard).
De lokale energieprijzen worden bepaald door de federale overheid. Deze tarieven liggen
aanzienlijk lager dan de tarieven waarvoor de fossiele grondstoffen voor worden geëxporteerd. Ondanks
het kunstmatig relatief laag houden van de energietarieven zijn deze in 2010 met 7,6% toegenomen. In
2011 wordt door toenemende vraag ook een prijsstijging verwacht. Het uitgestrekte land zorgt ervoor dat
niet alle delen van Rusland zijn aangesloten op het energienetwerk. En door de ongelijke verdeling van
fossiele grondstoffen, zijn de transportkosten van energie voor sommige regio’s erg hoog. In beide
situaties kan het ontwikkelen van alternatieve bronnen van energie aanzienlijke voordelen opleveren.

3.2.2

Energiestrategie

Bio-energie wordt gezien als één van de vormen van hernieuwbare energie, die op haar beurt weer
onderdeel is van de algemene energiestrategie. Er is dus geen specifiek beleid voor biomassa of bioenergie, hoewel er medio half mei een strategie ter bevordering van de biotechnologie wordt verwacht,
wat mogelijk meer aanknopingspunten biedt (zie paragraaf 3.5.2). De in 2003 opgestelde Energiestrategie
bepaalt de doelstellingen voor de periode tot en met 2020. In 2008 en 2009 zijn hier enkele grote
aanpassingen in aangebracht. Na de Verenigde Staten en China is Rusland de grootste energieconsument.
De strategie wordt nu gekenmerkt door een sterke focus op energie-efficiënte, wat ook niet verwonderlijk
is. Ten opzichte van Canada, een land dat qua geografische omstandigheden nog het meest op Rusland
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lijkt, is de energie-intensiteit (het gewicht van het energieverbruik op het BNP) bijna drie keer zo hoog.
Rusland is één van de meest energie-intensieve land ter wereld.

Energie-intensiteit (2007)

De Energiestrategie 2020 is er op gericht om de energie-intensiteit in 2020 met 40% te verlagen (ten
opzichte van 2000). Van deze 40% wordt verwacht dat 26,5% al wordt gerealiseerd zonder
overheidsinterventies. Een structurele groei van de niet-energie-intensieve sectoren (dienstensector) en de
vervanging van oude materialen in de industriële sector zou hier voor moeten zorgen. Het federale
overheidsprogramma moet voor de resterende 13,5% zorgen. Het Ministerie van Energie heeft
aangekondigd dat er tot 2020 $ 80 miljoen wordt geïnvesteerd in energie-efficiëntie, en $ 300 miljoen in
hernieuwbare energie. In overweging nemende dat in 2009 slechts $ 2 miljoen werd geïnvesteerd (slechts
0,6% van het genoemde budget) in hernieuwbare energie, wordt duidelijk dat Rusland nog een lange weg
te gaan heeft.
Het Russian Energy Agency (REA) coördineert de uitvoering van het programma. De
belangrijkste instrumenten in dit programma zijn financiële ondersteuning voor efficiëntie verhogende
middelen, informatieverzameling en –voorziening, juridische verbeteringen en onderwijs. Hernieuwbare
energie is vooral vanwege mogelijke efficiëntievoordelen een interessant thema geworden voor het REA
(activiteiten worden nader toegelicht in paragraaf 3.4). Om de efficiëntie te kunnen verhogen is accurate
en volledige informatie noodzakelijk, en dus wordt er momenteel geïnvesteerd in een nieuw landelijk
meetsysteem, waarbij het energieverbruik in plaats van per gebouw, per huishouden kan worden gemeten.
Op termijn moet dit er voor zorgen dat de energierekening, die nu wordt berekend aan de hand van het
woonoppervlak, wordt berekend aan de hand van het daadwerkelijke energieverbruik. Wanneer dit
gerealiseerd wordt, zal het consumptiegedrag naar verwachting aanzienlijk veranderen. Via energielabels,
informatiecentra (zgn. “efficiëntiemusea”) en educatie tracht men het publieke bewustzijn te vergroten en
de verkoop van energiebesparende producten te vergroten. Met name voor de educatieve component is
Rusland op zoek naar internationale samenwerking. Ondernemingen worden gevraagd hun geavanceerde
technologie te demonstreren en experts worden uitgenodigd voor lezingen en seminars. Daarnaast
worden regio’s uitgedaagd efficiëntie bevorderende plannen op te stellen, waarbij de beste plannen zullen
worden ondersteund met financiële middelen van de federale overheid.
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Potentie voor biomassa

In Rusland is het nagenoeg onmogelijk om recente en betrouwbare cijfers over de landelijke stand van
zaken op het gebied van biomassa. Ook het REA, dat zich juist wilt manifesteren als centraal
informatiecentrum, is (nog) niet in staat de cijfers op te leveren. Ze erkennen zelf ook de problematiek
rondom het verkrijgen van recente en betrouwbare cijfers en ondernemen nu ook projecten om de
informatieverzameling en –voorziening te verbeteren. Ook zijn er grote verschillen te zien tussen de
cijfers van het REA en het International Energy Agency (IEA) als het gaat om de energieproductie in
Rusland.
Het tot op heden meest uitgebreide onderzoek over de potentie van biomassa voor
energiegebruik is uitgevoerd door het IEA en dateert van 2003. In dit onderzoek schatte men de
economische potentie van hernieuwbare energie op 30% van de totale energieproductie, terwijl de
technische potentie op zelfs vijf keer zo groot als de totale energieproductie werd geschat. Het aandeel
biomassa lag (voor de economische potentie) op circa 4%. Het rapport is in voor bio-energie
optimistische tijden geschreven; het aandeel biomassa in de energy mix lag destijds hoger dan nu (zie figuur
hieronder). Maar ook in dat rapport wordt al over de “oneerlijke concurrentie” tussen fossiele en
natuurlijke grondstoffen voor de energieproductie gesproken. De kunstmatige prijsbepaling van de prijs
voor fossiele grondstoffen door de federale overheid beperkt de ontwikkeling en investeringen in
hernieuwbare grondstoffen. Op deze manier wordt ook voor ondernemingen en bedrijven de prikkels om
alternatieve energiebronnen te ontwikkelen beperkt. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de
inzet van biomassa en andere reststromen zien voor het genereren van energie. De crisis van 1998,
gekoppeld aan een dieptepunt in de olieprijs ($ 9,16 in december 1998) gaf een impuls, maar de inzet van
biomassa is vervolgens weer afgezwakt.

Elektriciteitsopwekking uit biomassa en andere reststromen

In het begin van 2011 is de olieprijs gestegen als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten en NoordAfrika. De Wereldbank verwacht een lichte daling in het najaar van 2011 en de eerste helft van 2012 (zie
grafiek hieronder). De hoge prijs kan mogelijk een impuls geven aan de inzet van biomassa. Wanneer de
energiekosten steeds zwaarder drukken op de portemonnee van overheid, bedrijfsleven en particulieren,
wordt de prikkel om alternatieve bronnen voor energie in te zetten groter.
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World Bank oil price forecast. Average crude
(Brent, Dubai and WTI), simple average, $/bbl
Fossiele grondstoffen zijn eindig, dus hernieuwbare energie heeft de toekomst. De IEA concludeert dat
overheidssteun de cruciale factor is om hernieuwbare energie in een land op grote schaal te ontwikkelen.
Wereldwijd wordt de groei van deze steun geschat op $ 57 miljard in 2009 tot $ 205 miljard in 2035.
Hogere prijzen voor fossiele grondstoffen (die steeds schaarser worden) en afnemende investeringskosten
(door toename van industriële toepassingen) worden als voornaamste stimulansen gezien voor de
ontwikkeling van hernieuwbare energie. Er zijn verschillende ramingen ten opzichte van de potentie van
biomassa (en hernieuwbare energie) in Rusland. De verschillen zijn naast ongestructureerde
informatieverspreiding ook het gevolg van welke vormen van biomassa worden meegenomen in de
raming, welke technologieën worden gebruikt, en op welke toepassingen men zich richt. Het IFC heeft
berekend dat in het jaar 2100 wereldwijd circa 80% van de energieproductie voortkomt uit hernieuwbare
grondstoffen. Voor Rusland bouwt IFC verder op de doelstellingen zoals verwoord in de Russische
beleidsteksten (zie paragraaf 3.4), en wordt uitgegaan van de huidige juridische omstandigheden. Het
aandeel hernieuwbare energie in 2030 wordt in deze prognose geraamd op 7,5% van de totale energy mix.
Het geschatte aandeel van biomassa is 20% van de hernieuwbare energie, oftewel 1,5% van de totale energy
mix. Echter, wanneer stimuleringsmaatregelen worden genomen, en de ondersteunende juridische en
fiscale voorwaarden worden geformuleerd, ligt de economische potentie van het aandeel biomassa in de
energy mix rond de 6%. Politieke belangstelling en ondersteuning zijn bepalend voor de ontwikkeling van
hernieuwbare energie.

3.3.1

Landbouw

De internationale NGO GreenCross, wat wordt gefinancierd door de Michail Gorbachov Foundation,
stelt uit eigen berekeningen dat de technische potentie energieopwekking uit mest rond de 20% van het
totale energieverbruik ligt. Of dit reëel is valt te betwijfelen. De kwaliteit en juridische kwalificatie van
mest in Rusland verschilt ten opzichte van Europa. Ook om de vruchtbaarheid van verschillende regio’s
te meten is gedetailleerd noodzakelijk. De “black soils” in de grensgebieden met Oekraïne staan wel
bekend als zeer vruchtbare gebieden. De intentie om een G2G project in Sverdlosk op te zetten, waarbij
kippenmest werd omgezet in biogas, werd gedwarsboomd omdat de kippenmest als gevaarlijke stof werd
beschouwd, waardoor verdere verwerking onmogelijk werd. Uit dit project bleek dat regelgeving per regio
kan verschillen, wat het gevolg is van gebrekkige coördinatie en beleid op nationaal niveau. Dit maakt bioenergie vooralsnog een regionaal thema. Ook voor andere reststromen uit de landbouwsector geldt dat
een veldstudie per sector noodzakelijk is voor de exacte potentie van bio-energie. Een Duits
onderzoeksinstituut heeft bijvoorbeeld voor de regio Kaluga de potentie voor biogasinstallaties bij
veehouderijen in kaart gebracht. Uit dit onderzoek bleek dat het transport van het geproduceerde biogas
niet meer dan 5 kilometer moest bedragen om het project rendabel te houden. Het onderzoek schetste
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een model waarbij 130 biogasinstallaties van verschillende omvang (afhankelijk van de
bevolkingsdichtheid binnen de ‘rendabelheidsstraal’ van 5 kilometer) werden gebouwd, waarmee in totaal
160 MW werd opgewekt. Inmiddels zijn er in Kaluga een aantal biogasinstallaties in ontwikkeling, en ook
laten de regionale autoriteiten weten bezig te zijn met ondersteunende wetgeving te formuleren.
Studies van het Regionale Centrum voor Biotechnologie in Belgorad stellen dat de reststromen in
de Russische landbouw (o.a. afkomstig van vee, gevogelte en planten) momenteel 225 miljoen ton droge
stof bedragen. Wanneer al deze materie op efficiënte wijze wordt omgezet in biogas, levert dit 75 miljard
kubieke meter biogas op. Behalve biogas uit mest, kan deze ook geproduceerd worden uit stro.
Tijdens het World Grain Forum 2009 in Sint Petersburg hebben zowel Medvedev als Zoebkov
aangegeven dat Rusland niet van plan is om energy crops te kweken. Medvedev gaf daarbij aan dat Rusland
biobrandstoffen enkel uit non-foodbronnen wilt produceren, om mogelijke concurrentie met
voedselproductie te voorkomen. Graan zal dus enkel worden ingezet voor de voedselvoorziening,
ondanks dat er sprake is van een graanoverschot. In dit onderzoek is echter ook naar voren gekomen dat
er veel braakliggend terrein is in Rusland. Wanneer een gebied te lang braak ligt, verliest het aan
vruchtbaarheid. Cultivering van dit braakliggend terrein met energy crops zou de grondkwaliteit dus ten
goede komen. De behoefte hiernaar lijkt in Rusland dus echter nog afwezig.

3.3.2

Regiostudies

Er is meer onderzoek noodzakelijk om de exacte potentie van biomassa te benaderen. Veldstudies
kunnen per regio de potentie inschatten voor verschillende soorten biomassa en deze tegen elkaar, en
tegen ander landgebruik, afwegen. Zoals hierboven vermeld hebben Duitse onderzoeksinstituten dit in de
regio Kaluga gedaan. In het verleden zijn dergelijke onderzoeken ook door Wageningen UR uitgevoerd in
Oekraïne. Voorafgaand aan dergelijke studies is het echter zinvol om de politieke bereidheid van de
(regionale) overheid te peilen, zodat ook een inschatting kan worden gemaakt van concrete follow-up uit
het onderzoek.
Het REA gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de commerciële potentie van bio-energie.
Dit omhelst een studie per regio, waarin demografische, economische, ecologische omstandigheden en
ontwikkelingen worden onderzocht. Tegelijkertijd wordt de structuur van de energieproductie en het
energieverbruik, alsmede de situatie rondom reststromen (uit landbouw, huishoudens en industrie)
geanalyseerd. Het doel van deze studie is om prioritaire gebieden aan te wijzen en regionale programma’s
voor bio-energie (en andere vormen van hernieuwbare energie) te ontwikkelen. Dit is een belangrijke stap,
daar exacte informatie over de huidige en potentiële inzet van biomassa voor energie onduidelijk is. Door
gebrek aan organisatie en inventarisatie is informatie versplinterd en onvolledig. Enkel op het gebied van
houtige biomassa is sprake van organisatie en structuur vanuit een centraal orgaan.

3.3.3

Houtige biomassa

Rusland is het meest bosrijke land ter wereld. Ongeveer de helft van het land bestaat uit bossen, wat circa
22% van de wereldwijde bebossing is. De voornaamste boomsoorten zijn coniferen, spar en den. De
Russische bossen absorberen circa nu nog 10% van al de CO²-uitstoot in Rusland, maar dit percentage is
de laatste jaren aan het afnemen. De jaarlijkse groei bedraagt circa 900 miljoen kubieke meter.
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Aantal hectare bos per land

In recente jaren zijn steeds meer wood pellets fabrieken opgericht. Deze bevinden zich met name langs de
westelijke grens van Rusland en richten zich op export naar Europa. In 2010 werd in totaal 800.000 ton
wood pellets geproduceerd, waarvan 600.000 ton werd geëxporteerd. Momenteel zijn Groot-Brittannië,
Zweden en Polen de grootste afnemers van wood pellets. Daarnaast zijn Electrabel, Dong en Fortum de
voornaamste energiebedrijven die wood pellets uit Rusland afnemen. In Rusland zelf zijn nog geen
energiecentrales die wood pellets verwerken, waardoor de lokale markt gericht is op het kleinschalige
gebruik, bijvoorbeeld voor dacha’s (vakantiehuisjes). De twee grootste producenten, “Dok Enisey” in de
regio Krasnoyarsk en “Lesozavod” in de regio Archangelansk, zijn goed voor ongeveer één-derde van de
totale export. Beide produceren circa 125.000 ton wood pellets. In 2010 is een grote wood pellets fabriek
in de omgeving van Vyborg (regio Leningrad) gebouwd. Deze fabriek is het met een productiecapaciteit
van jaarlijks 1 miljoen ton wood pellets de grootste van Europa.
Productie en productiecapaciteit WP en HP plants in Rusland
(The National Bioenergy Union)
Productie 2009

Productie 2010

Productiecapaciteit 2010

Wood pellets

786.200

811.500

2.683.000

Husk pellets

293.000

270.000

410.000

De opkomst van deze industrie, zonder grote lokale afzetmogelijkheden, is het gevolg van
verandering in de exporttarieven van rondhout, en exportgaranties van met name Scandinavische
ondernemingen. Door het verhogen van de exporttarieven voor rondhout, werd Russisch hout opeens
een stuk duurder. Voor wood pellets, en andere afgeleide producten van rondhout, gold deze verhoging
niet. Als reactie hierop is de houtverwerkingsindustrie in Rusland zelf gaan bloeien. In plaats van enkel de
primaire grondstof exporteren, vindt dus de verwerking in Rusland plaats en worden de producten met
een hogere toegevoegde waarde verkocht. De productie van wood pellets kan verder oplopen als gevolg
van ontwikkelingen in de papierindustrie. Als de vraag naar papier afneemt, wat als gevolg van
automatisering een reële mogelijkheid is, kan de houtverwerkingsindustrie wellicht overstappen naar de
productie van wood pellets. Dergelijke ontwikkelingen hebben zich reeds in Finland voorgedaan en is
wellicht voor Russische bedrijven ook een mogelijkheid.
Certificering is nog volop in ontwikkeling in zowel Europa als Rusland. Dit jaar wordt een
Europese Richtlijn verwacht waarin de certificering op Europees niveau wordt geformuleerd. Naar
verwachting zal de Nederlandse norm NTA8080, gebaseerd op de zogenaamde Cramercriteria, hier aan
voldoen. Daarnaast zijn de FSC criteria voor verantwoord bosbeheer ook van belang. Voor eerdere
samenwerking met Oekraïne is de NTA 8080 norm gehanteerd. Inmiddels is er ook de NTA8081, wat het
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certificeringschema beschrijft. Nederland importeert nu vooral wood pellets uit Canada, maar het kan
zeker de moeite waard zijn om te onderzoeken of import vanuit het meer nabijgelegen Rusland
economisch zinvol is. In het kader van het programma Rotterdam op te werpen als Bioport van Europa,
kan daarbij naast de Nederlandse vraag ook de vraag van andere Europese landen in mee worden
genomen. Aangezien er in de omgeving van de havenstad St. Petersburg ook veel producenten van wood
pellets bevinden, zijn hier zeker kansen in te vinden.
De grafiek hieronder, waarin de ontwikkeling van het aantal wood pellets plants wordt
weergegeven, geeft echter wel een vertekend beeld. Hoewel het totale aantal producenten inderdaad
toeneemt, zijn er ook veel fabrieken die hun deuren sluiten, of haar economische activiteiten verbreden.
In 2010 zijn de marktprijzen voor wood pellets in Europa aanzienlijk gedaald. Tegelijkertijd was er sprake
van hoge nationale inflatie en een waardedaling van de euro ten opzichte van de roebel. Veel producenten
hebben de plants tijdelijk stil gelegd of de bedrijfsactiviteiten verbreed. Mede door de moeizame
totstandkoming van internationale certificeringsystemen is er nog veel onzekerheid. Er kleven dus nog
grote risico’s aan het opzetten van pelletizers. Het gebeurt dan ook regelmatig dat pelletizers worden
opgezet in samenwerking met bijvoorbeeld Zweedse of Finse bedrijven, waarbij afspraken werden
gemaakt over prijzen en afzet, zodat de export werd gegarandeerd.

Aantal pelletizers in Rusland

Belangrijke nadelen van het primair inzetten van hout voor energie is de beperkte toegevoegde
waarde die het heeft. Wanneer hout voor de papier- en pulpindustrie wordt ingezet, is de toegevoegde
waarde per kubieke meter hout aanzienlijk hoger. Het opzetten van toegewijde pelletizers is daarom alleen
mogelijk als er financiële ondersteuning en afzetgaranties worden gegeven. Het is economisch gezien
meer zinvol om de reststromen uit de houtverwerkingsindustrie in te zetten voor energie. Een tweede
beperking is de logistiek en infrastructuur. Als gevolg van het Russische klimaat is de logistiek grote delen
van het jaar ernstig beperkt; door de matige infrastructuur worden grote delen niet of nauwelijks
bereikbaar.
WIC-NWR
Ook op nationaal niveau zijn er veel mogelijkheden voor de inzet van houtige biomassa voor energie. Veel
Russische regio’s zitten vol met houtige reststromen waar weinig mee gedaan wordt. Volgens het Zweeds-Russische
Biocenter kan houtige biomassa in potentie 22% van de fossiele grondstoffen die worden ingezet voor warmte
vervangen. De Wood Industries Confederation of Northwest Russia (WIC-NWR) heeft een opdracht van het Ministerie van
Natuurlijke Grondstoffen om een plan te ontwikkelen voor de verwerking van houtige biomassa voor energie in
Rusland. Het plan dient alle aspecten -van productie tot eindgebruik- te bedekken. Dat betekent dat er aandacht is
voor technische, economische, sociale, en milieu-gerelateerde factoren. De aanleiding is dat Rusland aansluiting wilt
vinden bij de snelle ontwikkelingen op het gebied van bio-energie en biomassa in Europa. De uitvoering van het
Kyoto Protocol en de handel in emissies bieden naast verplichtingen ook economische kansen. Daarnaast is het
binnen het kader van energie-efficiëntie en verbetering van ecologische omstandigheden volgens de Russische
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overheid noodzakelijk om de ontwikkelingen voor wood pellets te stimuleren. WIC-NWR wijst ook op Finland, wat
vergelijkbare ecologische omstandigheden kent als het noordwesten van Rusland, en waar in 2004 al 21% van de
energieconsumptie geproduceerd werd op basis van houtige biomassa. Ook Brazilië is een voorbeeld voor Rusland.
Net als Rusland is Brazilië een bosrijk land en heeft het grote oliereserves, maar benut tegelijkertijd ook de
mogelijkheden die houtige biomassa biedt. Het besef van de mogelijkheden voor energieopwekking uit dit materiaal
in Brazilië is groter, en is de laatste jaren door de overheid in toenemende mate gestimuleerd.
Het plan van de WIC-NWR moet een tegenwicht bieden aan de stijgende energieprijzen. In het bosrijke
noordwesten van Rusland kunnen wood pellets een voordelige energiebron worden. WIC-NWR tracht de overheid
te overtuigen om boilers die op kolen en olie draaien te laten vervangen door boilers die op biomassa draaien.
Daarnaast biedt het nieuwe kansen voor de houtindustrie, als ook op nationaal niveau houtige biomassa grootschalig
wordt ingezet voor energie. WIC-NWR adviseert de overheid juridische randvoorwaarden en belastingvoordelen
voor de productie en het gebruik van wood pellets te ontwikkelen. De ontwikkeling van houtige biomassa wordt
gezien als een kans om economische, sociale en ecologische omstandigheden in rurale, bosrijke gebieden te
verbeteren.

3.4

Overheid en biomassa

In verschillende interviews komt naar voren biomassa en bio-energie van secundair belang is in Rusland.
De economie draait min of meer op de export van fossiele grondstoffen. Hierdoor genieten milieu- en
klimaatverbetering weinig aandacht van de Russische overheid. Rusland heeft weliswaar het Verdrag van
Kyoto in 2004 geratificeerd, maar de algemene aanname is dat deze stap een uitruil was tegen toetreding
tot de Wereldhandelsorganisatie (al is het lidmaatschap nog steeds niet rond). Op de klimaattop in
Kopenhagen in december 2009 gaf Rusland op de meeste terreinen niet thuis. De Russische ambities ten
aanzien van klimaatverbetering zijn beperkt in vergelijking met de Europese Unie of de Verenigde Staten.
Motivaties om hernieuwbare energie te ontwikkelen kom voort uit de behoefte aan een verbeterde
energie-efficiënte en in veel mindere mate uit ecologische redenen. Op het energiecongres ‘EMBIZ 2011’
is energie-efficiënte dan ook het hoofdthema; hernieuwbare energie is een derde subthema van dit DuitsRussische forum.
Naast energie-efficiëntie zijn de voornaamste problemen van de Russische energiesector stijgende
energieprijzen, de ongelijke distributie van grondstoffen, inefficiënte tariefstructuur en het feit dat ruim
tien miljoen Russen niet op het netwerk zijn aangesloten. Hernieuwbare energie biedt kansen, omdat het
zorgt meer duurzaamheid, lagere CO²-uitsoot, meer werkgelegenheid, modernisering van industrie, en
diversificatie van energiebronnen en exportmarkten. Hernieuwbare energie kan dus bijdragen om
verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie te realiseren. Bovendien kan de lokale toepassing van
hernieuwbare energiebronnen ervoor zorgen dat meer fossiele grondstoffen worden gereserveerd voor de
meer lucratieve export. Dunbevolkte gebieden, waar veel bronnen voor hernieuwbare energie zijn,
kunnen door het bestaande energienetwerk energie leveren aan urbane gebieden. De hernieuwbare
energie is echter onvoldoende ontwikkeld. Voornaamste redenen hiervoor zijn juridische beperkingen,
gesubsidieerde prijzen voor energie van fossiele grondstoffen, beperkte lokale vraag en te beperkte
investeringen om een kick-start aan hernieuwbare energie te geven.
De potentie van hernieuwbare energie ligt volgens experts op ongeveer 30% van de totale
energieproductie. Het International Finance Corporation (IFC, onderdeel van de Wereldbank) schat dat
het aandeel hernieuwbare energie binnen de huidige juridische en economische omstandigheden zal
groeien tot een aandeel van 7,5% binnen de energy mix. Deze inschatting is gebaseerd op een analyse van
het huidige energienetwerk en een inschatting van de toekomstige vraag naar hernieuwbare energie,
waarvoor IFC met verschillende Russische experts heeft gesproken. Van deze 7,5% (35 GW) raamt IFC
het aandeel biomassa als energiebron op 20% (7 GW). Tachtig procent van de biomassa wordt volgens
deze inschatting gewonnen in zuidelijke regio’s, noordwesten en het gebied rondom de Wolga. Kansen
voor biomassa als gevolg van de handel in CO² emissies wordt in dit onderzoek niet in detail behandeld.
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De exacte bijdrage hiervan laat zich niet makkelijk raden, maar duidelijk is wel dat dit geen primaire
impuls is voor de ontwikkeling van een biobased economy. Wanneer de economische potentie zoals
berekend door het IEA bij deze analyse wordt betrokken, komt het aandeel biomassa als energie bron op
6%. Dat betekent dat het aandeel biomassa vertienvoudigd kan worden.
Daar biomassa binnen het energiebeleid een onderdeel is van de doelstellingen ten aanzien van
hernieuwbare energie, en in feite dus “concurreert” met deze andere bronnen om de gestelde doelen te
bereiken, is het ook zinvol om de huidige status en ontwikkelingspatronen van andere vormen van
hernieuwbare energie te schetsen. De huidige productie windenergie is nihil, maar ook hiervoor is de
potentie groot. De EBRD heeft berekend dat wanneer 25% van het potentieel wordt benut er al 175.000
MW kan worden benut. Geothermische energie wordt momenteel al gewonnen in Kamchatka, waar
zich ruim 90 vulkanen en andere warmtebronnen bevinden. Het IFC heeft berekend dat hier momenteel
slechts 2% van het potentieel wordt benut. Er lopen gesprekken tussen Rusland en IJsland, waar men
zeer geavanceerd is op het gebied van geothermische energiewinning, om de deze bronnen beter te
benutten. Ook premier Poetin heeft in het najaar van 2010 zijn steun uitgesproken voor deze vorm van
hernieuwbare energie. Langs de zuidelijke grens zijn ook mogelijkheden voor zonne-energie, maar het
REA heeft aangegeven hier voorlopig nagenoeg geen aandacht aan te schenken. Op de korte en
middellange termijn zal deze vorm van hernieuwbare energie geen rol van betekenis spelen. Ook voor
energiewinning uit residentieel afval liggen op dit moment weinig kansen, omdat deze sector grotendeels
gecriminaliseerd is. Energie-opwekking uit afvalstromen moet zich vooralsnog richten op reststromen uit
de agribusiness.

3.4.1

Doelstellingen

In de strategie uit 2009 constateert de federale overheid het toenemende belang van hernieuwbare energie
als het gaat om het veilig stellen van de energiezekerheid, en de gebrekkige ontwikkeling van het aandeel
hernieuwbare energie binnen de huidige energy mix. Energie op basis van biomassa is geen prominent
thema en wordt enkel genoemd als één van de vormen van hernieuwbare energie. In de strategie wordt in
brede context gesproken over het “ontwikkelen van doeltreffende technologieën voor een netwerk van
elektriciteit en warmte uit hernieuwbare energiebronnen”, en “de verhoogde productie en gebruik van
nieuwe brandstoffen uit verschillende soorten biomassa”. Tegelijkertijd wordt er aangegeven financiële
steun te bieden aan wetenschapsgebieden voor onderzoek en ontwikkeling in “kritieke technologieën in
de energiesector”. Het woord innovatie, en de steun vanuit de federale overheid hiervoor, komt
veelvuldig terug, maar specifiek wordt het niet. Wel is er een toenemende aandacht voor hernieuwbare
energie (in brede zin) om te kunnen voldoen aan de toenemende energievraag en het verbeteren van de
energy mix en milieuomstandigheden.
Voor 2010 was de doelstelling om het aandeel van hernieuwbare energie (excl. hydro-energie)
1,5% van de totale energy mix uit te laten maken. Deze doelstelling is niet bereikt, het aandeel lag nog
onder de 1%. Dit heeft er wel voor gezorgd dat er meer aandacht voor het onderwerp is ontstaan en dat
er nu meer aan gedaan wordt om de doelstellingen voor 2015 (2,5%) en 2020 (4,5%) wel te bereiken. In
vergelijking met de EU (20% in 2020) lijken de doelstellingen wellicht niet ambitieus, maar het in
perspectief plaatsen van deze doelstellingen toont aan dat grote inspanning noodzakelijk is om deze te
bereiken. Terwijl in de EU het percentage hernieuwbare energie momenteel rond de 9% ligt, is Rusland
nog niet tot 1% gekomen.
De doelstellingen op het gebied van biobrandstoffen liggen relatief hoger. In 2012 dient 5% van
de fossiele brandstoffen te zijn vervangen door biobrandstoffen. De beoogde ontwikkeling is vervolgens
van 10% in 2015 tot 20% in 2020. In vergelijking met de EU, waar de doelstelling ligt op 10% in 2020, is
deze erg ambitieus. In tegenstelling tot de EU maakt Rusland (in deze doelstelling) echter geen
onderscheid tussen eerste en tweede generatie biobrandstoffen. Waar de EU een zeker aandeel tweede
generatie biobrandstoffen beoogt te produceren, beperkt het Russische beleid tot de algemene noemer.
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Tweede generatie biobrandstoffen zijn afkomstig van bepaalde houtige biomassa (wilg, populier,
eucalyptus) en bepaalde grassoorten (o.a. miscanthus). Deze vergen nog onderzoek en investeringen om
grootschalige productie (en economies of scale) tot stand te brengen, maar leveren op de lange termijn een
hogere productiviteit, wat betekent dat er minder grond voor nodig is dan het geval is bij eerste generatie
biobrandstoffen (zetmeel, suikers).

3.4.2

Maatregelen

Het beleid ten aanzien van hernieuwbare energie richt zich op het vergroten van de informatie voor de
overheid; het verbeteren van de competitiviteit van hernieuwbare energie; en het verbeteren van de
infrastructuur van hernieuwbare energie. De maatregelen van de federale overheid om dit resultaat te
bereiken beginnen met het in kaart brengen van het huidige energieverbruik. Gedetailleerde informatie
over energieverbruik ontbreekt nu nog, en één van de eerste projecten van het REA is dan ook om
landelijk meetapparatuur te installeren. Waar nu slechts één meetpunt per flat is, worden deze nu in elk
huishouden geïnstalleerd. In plaats van energierekeningen op basis van het aantal vierkante meters van
woningen, is het de bedoeling dat in de toekomst huishoudens betalen voor hun daadwerkelijke
energieverbruik. Via onderwijs en financiering hoopt de federale overheid de efficiëntie te verhogen.
Regio’s met de beste voorstellen krijgen financiële ondersteuning. Door middel van energielabels wordt
daarnaast getracht de consumptie van energiebesparende producten te verhogen. Ook wordt nadrukkelijk
naar het buitenland gekeken om succesformules over te nemen (“best practises”). Uiteindelijk speelt ook
informatievoorziening over energie-efficiënte aan het grote publiek een belangrijke rol in het
Energiestrategie 2020.
Momenteel is er nauwelijks overheidsbemoeienis met betrekking tot biomassa. Dit is juist een
probleem, daar (financiële) overheidssteun noodzakelijk is om de hoge investeringen die noodzakelijk zijn
om bio-energie te genereren. De subsidies waarmee de prijs van fossiele grondstoffen verlaagd wordt,
verzwakt het concurrerend vermogen van bio-energie verder. Wanneer de Russische overheid
daadwerkelijk inzet op bio-energie, zullen hiervoor financieringsplannen en fiscale voordelen aan
gekoppeld moeten worden. Subsidies op fossiele grondstoffen zullen richting de bio-energie verplaatst
moeten worden. Alleen op deze manier kan bio-energie ook commercieel gezien interessant worden.
REA geeft aan dat er momenteel een aantal wetten en beleidstukken in ontwikkeling zijn, onder andere
over financiële stimuli voor hernieuwbare energie, subsidiering van energie-installaties en andere
maatregelen waarmee de staat de ontwikkeling van hernieuwbare energie zal vormgeven.
Ruim tien miljoen Russen zijn niet aangesloten op het energienetwerk. Het inzetten van biomassa
voor elektriciteit en warmte wordt op kleine schaal al toegepast, maar grootschalige toepassing biedt met
de juiste technologie hogere efficiëntie en lagere CO²-uitstoot. Ook voor afgelegen gebieden die wel op
het energienetwerk zijn aangesloten, kan het inwisselen van fossiele grondstoffen voor biomassa grote
winsten opleveren. In sommige regio’s, zoals het aan Mongolië grenzende Tyva, bestaan de energiekosten
voor meer dan de helft uit het transport van deze energie. Lokale winning van hernieuwbare energie kan
dan enorme kosten en efficiëntie voordelen opleveren, aangezien veel energie ook verloren gaat bij het
transport ervan. Daarnaast zijn in veel Oost-Europese verwarmingsboilers op oliebasis vervangen door
boilers die draaien op een van biomassa afgeleide olievariant. Het Russische klimaat betekent dat
verwarmingsefficiëntie grote voordelen kan opleveren.

3.4.3

Barrières voor hernieuwbare energie

In veel rapporten en interviews komt het gebrek aan een juridisch raamwerk, wat noodzakelijk is voor de
grootschalige ontwikkeling van hernieuwbare energie – en dus ook bio-energie – naar voren. In de
Russische wet worden hernieuwbare energiebronnen geclassificeerd, en worden enkele globale
maatregelen geformuleerd die hernieuwbare energie moeten ondersteunen. Ook worden de
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bevoegdheden van de verschillende autoriteiten in verband met de uitvoering van federale
overheidsmaatregelen uiteen gezet (No. 35-FZ; No. 250-FZ, 4 november 2007). Een regeringsbesluit
heeft opdracht gegeven federale wetten te formuleren die het gebruik van technologieën met positieve
ecologische bijdrage te stimuleren (Besluit No. 889, 4 juni 2008). Ook is omschreven aan welke criteria
een fabriek moet voldoen om als leverancier van hernieuwbare energie geclassificeerd te worden (Gov
Res 426, 3 juni 2008).
De huidige barrières voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie zijn:
 Gefragmenteerde en onvolledige informatie: geen centraal orgaan wat informatie verzamelt en
openbaar publiceert;
 Gebrek aan informatie over technologie (beschikbare en potentiële) en kansen;
 Kleinschaligheid van projecten zorgt ervoor dat deze niet concurrerend kunnen zijn, waardoor de
commerciële belangstelling beperkt blijft;
 Gebrek aan ervaring in ontwikkelen van hernieuwbare energie;
 Gebrek aan stimulerende incentives (-mechanismes);
 Gebrek aan ondersteuning voor investeerders;
 Gefragmenteerde en onduidelijke spreiding van verantwoordelijkheden tussen verschillende
overheidsorganen;
 Onvolledige wetgeving, niet alle velden van hernieuwbare energie zijn gedekt;
 Beperkt lokaal kapitaal (investeringsvermogen);
 Hoge voorbereidings- en opstartkosten voor projecten in hernieuwbare energie;
 Financiële instituties hebben geen kennis en ervaring in het financieren en beoordelen van
rendementen met betrekking tot hernieuwbare energie.

3.5

Wetenschap en biomassa

3.5.1

Technologie

Biotechnologie is van cruciaal belang bij de analyse van de potentie van een biobased economy in
Rusland. Technologie, met name bioraffinage, maakt het mogelijk verschillende onderdelen van biomassa
te scheiden, zodat ieder deel afzonderlijk kan worden toegepast. Hierdoor is het mogelijk om materialen
en chemicaliën, met een hoge toegevoegde waarde, te produceren uit biomassa. Biomassa levert op deze
manier meer op dan wanneer het wordt ingezet voor biobrandstoffen of bio-energie. Het vereist echter
hoge investeringen in R&D en zal pas op lange termijn commercieel interessant zijn. Tegelijkertijd biedt
het op de lange termijn ook grote kansen, daar biomassa duurzaam is.
Gedurende de Koude Oorlog floreerde de biotechnologie in de Sovjet-Unie. Niet alleen voor
militaire, maar ook voor medische en civiele doeleinden groeide de biotechnologie. Tijdens het
presidentschap van Boris Jeltsin is de sector echter geprivatiseerd, en werd er vanuit de nationale overheid
nog nauwelijks geïnvesteerd. Hierdoor kwamen vele organisaties en instituten in financiële problemen, en
ontstond een emigratiegolf van vooraanstaande wetenschappers. Hierdoor werden langzaam maar zeker
Russische biotechnologische en farmaceutische producten vervangen door geïmporteerde varianten. Op
de wereldranglijst biotechnologie is Rusland afgegleden van een 2 e plaats in 1985 naar een 70e plaats in
2009.
Sinds 2005 is er echter weer in toenemende mate belangstelling voor biotechnologie. Er is een
besef ontstaan in de noodzaak de economische omstandigheden voor de biotechnologie te verbeteren om
een kwaliteitsverbetering te realiseren. Het ambitieuze “Nationaal Programma voor de Ontwikkeling van
Biotechnologie 2006-2015”, werd gerealiseerd in 2005, gevolgd door “Ontwikkelingsstrategie voor de
Biotechnologie Industrie in Rusland 2010-2020” in 2009. Er is ruimte voor optimisme, omdat er ondanks
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het verval in de jaren ’90 wel een traditie en infrastructuur is waarbinnen nog altijd veel capabele
instituties en wetenschappers opereren. Belangrijke organisaties zijn de Russian Society of
Biotechnologists en de Union of Enterprises of the Biotechnology Industry. Er is in toenemende mate
sprake van internationale samenwerking en buitenlandse investeringen. Met name op het gebied van
farmaceutische producten, cosmetica, voedselverwerking, landbouw en milieu werd veel vooruitgang van
de biotechnologie verwacht.
Het eerste programma voor de periode 2006-2015 zorgde voor positieve ontwikkelingen op
regionaal niveau, maar op federaal niveau werd er in het kader van dit programma weinig geïnitieerd.
Voor het tweede programma, uit 2009, lijken de mogelijkheden hiervoor groter. Medvedev heeft
herhaaldelijk geroepen dat innovatie en technologische ontwikkeling wederom een cruciale rol in de
Russische economie moet gaan spelen.
Een analyse van de Russische biotechnologie door een Zweeds onderzoeksinstituut concludeert de
volgende kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
 Het onderwijssysteem is van redelijk goede kwaliteit;
 Rusland is sterk vertegenwoordigd in de exacte wetenschappen, waaronder wiskunde en
informatietechnologie;
 De meeste investeringen in de biotechnologie komen uit de private sector;
 Rusland heeft een historische basis voor onderzoek en toepassing van biotechnologie, al was
deze in het Sovjet-tijdperk toegespitst op militaire doeleinden.
Ook worden er echter tekortkomingen gesignaleerd:
 Als gevolg van de terugval in de jaren ’90 is er een tekort aan onderzoekers, met name in de
leeftijdscategorie 35-45;
 Een financiële infrastructuur ontbreekt;
 De biotechnologie is nog grotendeels onbekend met de westerse bedrijfsvoering;
 Bescherming van intellectueel eigendom is ondermaats;
 Tweederde van de markt voor biotechnologie in Rusland wordt gedomineerd door buitenlandse
bedrijven;
 Gebrek aan toepassing van internationale standaarden in Russische biotechnologie;
 Bureaucratie en juridisch systeem zijn complex;
 Er zit een lange tijd tussen academisch onderzoek en industriële toepassing.
Nadat onder Jeltsin de deuren voor buitenlandse investeerders en onderzoekers werd geopend, werden
deze onder Poetin geleidelijk weer dichtgeslagen. En dit terwijl juist samenwerking op internationaal
niveau voor Rusland essentieel is om de beoogde inhaalslag in de biotechnologie te maken. Tegelijkertijd
zal de brain-drain uit de jaren ’90 moeten worden gecompenseerd door overheidsinvesteringen, en het
(her)scheppen van een klimaat waarin wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau wordt gestimuleerd.

3.5.2

Platformen naar Europees voorbeeld

In december 2010 is er onder voorzitterschap van premier Poetin een commissie opgericht voor de
hoogwaarde technologie en innovaties (Commission on High Technologies and Innovations). De commissie is een
permanent lichaam dat samenwerking coördineert tussen de federale overheid, regionale overheden,
bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten. Naast de premier zijn ook vele ministers en kopstukken van
technologische organisaties onderdeel van de commissie. De commissie heeft de technologiesector
28

EN MASSE FOR RUSSIAN BIOMASS?

-

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, MOSKOU, MEI 2011

opgeroepen om, naar Europees voorbeeld, platformen samen te stellen. Een lijst met 25
technologieplatforms is ingediend op 1 februari 2011 en de commissie heeft deze lijst op 1 april 2011
bevestigd. Dat betekent dat onder de paraplu van deze commissie er ruimte is voor investeringen in deze
platformen. Onder deze platformen zijn met name de platformen Biotechnologie (“BioTech 2030”) en
Bio-energie van belang. Poetin heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling gevraagd om
halverwege mei een plan te presenteren over de coördinatie van de bevordering van biotechnologie in
Rusland. Het Bach Institute is het coördinerend instituut binnen het Biotechnologie platform en fungeert
dus als eerste aanspreekpunt. Binnen dit platform is er in toenemende mate belangstelling voor het
concept biobased economy (of bioeconomy zoals het in de meeste Russische publicaties wordt betiteld).
Ook is er grote belangstelling voor samenwerking met Nederlandse wetenschappelijke instituten.
Premier Poetin op de bijeenkomst van Commission on High Technologies and
Innovations, 1 april 2011, officiële vertaling:
“According to the Organisation for Economic Cooperation and Development, in 2030,
biotechnology will be used to produce up to 35% of chemicals, up to 80% of pharmaceuticals,
and 50% of agricultural products. Russia today accounts for a mere 0.2% of the global
biotechnology market (…) It is our job to change this situation – to create an atmosphere in
Russia that will encourage the development of a powerful bio-industry. We have all the
potential for it, such as a strong research and educational base with projects and patents
meeting international standards. We need to take stock of the whole sector and draft policies
to stimulate the demand for Russian biotechnology products, remove excessive administrative
barriers that are a hindrance to businesses. (…) We must help coordinate the R&D stages of
these projects to consolidate the resources of state academies, federal and departmental targeted
programmes, and federal, regional and corporate research centres. I believe we should accelerate
the development of a special coordination programme for the promotion of biotechnology in
Russia. I expect the Economic Development Ministry to submit a draft to the government no
later than mid-May.”
Ook investeert de Russische overheid veel geld in het Skolkovo project. Skolkovo wordt gezien als de
Russische variant van het Amerikaanse Silicon Valley; een hoge concentratie van high-tech onderzoek en
bedrijfsleven.
Op dit moment zijn de technologieën voor hernieuwbare energie in Rusland vergelijkbaar met
westerse technologieën als het gaat om wetenschappelijke en technische aspecten. Echter, door het
ontbreken van de voorwaarden van commerciële toepassing van deze technologieën, en door beperkte
onderlinge coördinatie en communicatie, worden deze technologieën uiteindelijk alleen kleinschalig
toegepast. Westerse technologieën kunnen door de grotere schaal en stimulerende maatregelen worden
toegepast voor commerciële doeleinden. De ontwikkeling van sectoroverstijgende platformen is een stap
in de goede richting, maar een meer actief stimuleringsbeleid vanuit de overheid, bijvoorbeeld door
subsidies of fiscale voordelen, is noodzakelijk om de commerciële potentie van hernieuwbare energie
significant te vergroten. In Europa is dit immers ook de drijvende kracht geweest voor de
commercialisering van de meeste verwerkingsprocessen rondom biomassa, en wordt nog altijd
geïnvesteerd in R&D van geavanceerde technologieën, die nog niet commercieel interessant zijn.
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3.6

Internationale samenwerking

3.6.1

Internationale organisaties

In december 2010 maakte de International Finance Corporation (IFC, onderdeel van de Wereldbank)
bekend $165 miljoen te investeren in hernieuwbare energie in Rusland. Met haar adviesprogramma,
“Russian Renewable Energy Program” (RREP), probeert zij in een periode van vijf jaar 205 MW
hernieuwbare energie te produceren vanuit circa 30 projecten. Dit zou een jaarlijkse elektriciteitsproductie
van 770 GWh per jaar op basis van hernieuwbare energiebronnen vanaf 2015 betekenen. Het
vijfjarenplan wordt mede gefinancierd door het Global Environment Funds (GEF) en wordt uitgevoerd
in samenwerking met de Wereldbank en de EBRD. De voornaamste activiteiten behelzen het assisteren
van Rusland in het formuleren van een juridisch raamwerk, ondersteunen bij de ontwikkeling van een
markt, het creëren van verbindingen tussen financiële instellingen en bronnen voor hernieuwbare energie,
en het vergroten van bewustzijn bij stakeholders en beleidsbepalers van de kwesties rondom
hernieuwbare energie. IFC adviseert de federale overheid meer haast te betrachten met het ontwikkelen
van (de randvoorwaarden van) hernieuwbare energie. Het probeert daarbij de ook de regionale overheid
te overtuigen van de kansen die er liggen voor Rusland om deze nieuwe sector aan te snijden. Inmiddels
heeft het RREP al ondersteuning verleend bij het realiseren van twee biogasinstallaties in de regio
Belgorad (zie paragraaf 3.7). Met name voor de Russen die niet op het energienetwerk zijn aangesloten,
bieden biomassa en windenergie veel mogelijkheden, aldus de IFC. In haar commentaar laat de IFC
weten geen dramatische veranderingen binnen enkele maanden te verwachten, maar koestert veel hoop
voor de toekomst. Het is afwachten totdat de steunmaatregelen voor fossiele grondstoffen worden
ingeruild voor subsidies voor hernieuwbare energiebronnen.
De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) is al sinds 1998 actief op
het gebied van biomassa in Rusland. In de eerste jaren heeft UNECE ondersteuning verleend bij het
opzetten van pelletizers in het noordwesten van Rusland. In 2008 is een nieuw programma gelanceerd
waarin een geïntegreerde, sectoroverstijgende samenwerking wordt ontwikkeld, gericht op de
ontwikkeling van de biomassasector op de lange termijn. Via Regional Biomass Action Plans (RBAP) wordt
getracht duurzame ontwikkeling van biomassa te ontwikkelen in samenwerking met zowel de publieke
(regionale en lokale overheid) en de private sector (o.a. energie, transport, agribusiness en
houtverwerkingsindustrie). Via ‘best practises’ kunnen kopieerbare businessmodellen worden ontwikkeld.
Daarnaast worden ook workshops en study tours georganiseerd. De biomassa waar UNECE zich op richt
zijn houtige biomassa, energy crops en primaire bijproducten (met uitzondering van mest). In 2011 heeft
UNECE een project gelanceerd om derde generatie biomassa (algen) te introduceren in Rusland.
De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) heeft in juli 2009 1,3
miljard roebels (ca. € 29 miljoen) beschikbaar gesteld in de vorm van een dertienjarige lening om
afgelegen Siberische nederzettingen van warmte voorzien. Deze warmte wordt geproduceerd op basis van
houtige biomassa. Het doel is om op deze manier inefficiënte generators te vervangen die op diesel en
olie draaien door nieuwe ‘groene’ generators.
Ook binnen de Europese Unie lopen samenwerkingen met Rusland op het gebied van
biomassa. Na de Verenigde Staten is Rusland het tweede land in deelnemingen aan EU projecten in het
kader van de Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) in de periode 2007-2009 (12 succesvolle
projecten). Dit zijn vooral projecten op het gebied van technologische en wetenschappelijke
samenwerking. Wetenschappelijke instituten uit Rusland hebben via het Framework Programme 7 van de
Europese Commissie een dialoog met Europese kennisinstituten. Dit programma is onderverdeeld in zes
pijlers, waaronder Industrial Biotechnology. De EC en het Russische Agentschap voor Wetenschap en
Innovatie hebben beide een budget tot € 4 miljoen gereserveerd voor deze samenwerking. Daarnaast
heeft Rusland ook met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
een werkgroep voor de ontwikkeling van beleidsteksten die bijdragen aan innovatieve biotechnologie.
Daarnaast heeft het Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) verschillende projecten ondersteund
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in het noordwesten van Rusland met betrekking tot energie-efficiënte, het opzetten van wood pellets
plants, en financiering van studies.

3.6.2

Bilateraal

Met Noorwegen heeft Rusland al enkele jaren samenwerking op het gebied van energiebesparingen. Na
Rusland is Noorwegen de grootste exporteur van gas naar Europa, en beide landen hebben dus bepaalde
gedeelde belangen. Noorwegen heeft projecten op het gebied van energiebesparing ondersteund in de
regio’s Murmansk, Archangelansk, Karelia en Komi. In verschillende gebieden zijn informatiecentra
opgezet om de bevolking te informeren over energiebesparingen. De Russische Minister van Energie,
Sergei Shmatko, heeft aangegeven dat de Noorse geavanceerde technologieën een grote meerwaarde zijn
voor Rusland, wat momenteel op drie landen na de hoogste CO²-uitstoot kent. In september 2010
hebben Noorwegen en Rusland gesproken over samenwerking op het gebied van windenergie. Het bleek
voor beide landen een moeizame kwestie aangezien windenergie nog geen winstgevende resultaten kent.
Bovendien hebben beide landen het probleem dat de opwekking van windenergie nog het meest rendabel
is op locaties waar de vraag ernaar juist heel laag is.
Met Zweden heeft Rusland al sinds lange tijd samenwerking, welke zich bijvoorbeeld uit in het
in 2003 opgerichte “Russian Swedish Bioenergy Information and Training Center (Biocenter)”, waar ook
het International Scientific and Technology Center (ISTC) een ondersteunende rol speelt. In het begin
van de jaren ’90 heeft Zweden actief geïnvesteerd in de ontwikkeling van hernieuwbare energie in
Rusland. Zweden had destijds een ambitieus programma om in de Baltische Staten en Oost-Europa
samenwerking te zoeken op het gebied van energie-efficiënte en hernieuwbare energie. In Rusland heeft
dit geleid tot 13 projecten, met een totale investering van (omgerekend) € 5,8 miljoen. Toetreding tot de
Europese Unie van Zweden en de politieke en economische malaise in Rusland hebben ervoor gezorgd
dat deze samenwerking halverwege de jaren ’90 in intensiteit afnam, maar nog steeds is Zweden op het
gebied van biomassa één van de meest dominant aanwezige landen in Rusland. Verschillende bedrijven
hebben ondersteuning verleend voor het opzetten van wood pellets fabrieken in de noordwestelijke
regio’s van Rusland. Ook is het Zweedse bedrijf Ekman & Co betrokken bij de ontwikkeling van de grote
wood pellets plant Vyborgsskaja in de regio Leningrad.
Op 23 februari 2011 heeft REA een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Chinese
Nationale Biocorporatie om gezamenlijk te werken aan projecten voor het opzetten van energiecentrales
die werken op biomassa. In navolging hiervan is in april 2011 een bilateraal seminar tussen beide landen
gelegd over de ontwikkelingen en samenwerkingsmogelijkheden voor biomassa. Het seminarvoorstel dat
REA in maart 2011 aan de Nederlandse Ambassade opstuurde is op een vergelijkbare manier opgezet.
Met het Italiaanse Ministerie van Landbouw is op 15 maart 2011 een overeenkomst ondertekend over de
ontwikkeling van gezamenlijke programma’s op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiënte
en innovaties in de landbouw en bio-energie. In 2010 zijn gesprekken over mogelijke samenwerking
begonnen tussen Rusland en IJsland. In IJsland is veel kennis en technologie aanwezig om energie te
onttrekken uit vulkanen en andere warmtebronnen. In eerdere hoofdstukken is al aangegeven dat
geothermische energie in Rusland ook veel potentie kent. Wetenschappelijke samenwerking met
Duitsland is ondergebracht in het “Cluster Industrielle Biotechnologie” (CLIB 2021), waar naast
biotechnologie, ook samenwerking is op het gebied van chemie, medicijnen en automobielindustrie.
Daarnaast heeft het Deutsche Biomasse-ForschungsZentrum (DBDZ, onderzoeksinstituut voor
biomassa) in de regio Kaluga de potentie voor biogasproductie uit mest in kaart gebracht. Ook is er de
bilaterale agentschap RUDEA, dat samenwerking tussen Duitse en Russische bedrijven en
onderzoeksinstituten faciliteert.
Kortom, Rusland zet in op brede internationale samenwerking. Men erkent dat andere landen een
meer geavanceerde energiestructuur hebben. Om energie-efficiënte voordelen op meerdere fronten te
behalen, wordt op meerdere vlakken samenwerking gezocht. Nederland lijkt dus te moeten concurreren
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met andere landen om projecten in Rusland van de grond te krijgen. Uit verschillende interviews is naar
voren gekomen dat Nederland in het verleden te afwachtend is geweest, of prioriteiten richting andere
landen had. Hierdoor is de internationale samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie
ontwikkeld met andere landen (met name de Scandinavische landen, Duitsland en Japan). Er zijn echter
nog volop kansen vanwege de enorme hoeveelheid natuurlijke grondstoffen in Rusland. Nederland kan
zich manifesteren expert op het gebied van energie-efficiëntie en verschillende toepassingen van
biomassa.

3.6.3

Nederlandse activiteiten

In tegenstelling tot Scandinavische en Duitse bedrijven, zijn Nederlandse bedrijven nog tamelijk afwezig
op het gebied van bio-energie in Rusland. Hieronder een kort overzicht.
Biogas op vuilstortplaats in Samara
De Nederlandse bedrijven Ameco, GID Milieutechniek, Gastreatment Services en het Russische CEPT
werken samen in het kader van biogaswinning in op de stortplaats Preobrazhenka in de regio Samara. Het
pilot project is bedoeld om de Nederlandse technologie te demonstreren voor efficiëntie biogaswinning.
Tegelijkertijd worden de voordelen voor het milieu gemeten en worden trainingen, workshops en een
seminar georganiseerd om de lokale kennis over het proces te vergroten. Het project zal onder de
aandacht gebracht worden van financiële organisaties en andere relevante stakeholders om een follow-up
te kunnen realiseren.
Kippenmest in Sverdlosk
Een project in de regio Sverdlosk, begeleid door Agentschap NL, om kippenmest om te zetten in energie
is afgeketst om juridische redenen. Kippenmest werd in de regio Sverdlosk in de categorie gevaarlijke stof
geschaard, waardoor verdere bewerking onmogelijk bleek. In andere regio’s kan de wetgeving op dit punt
verschillen. Het bleef onduidelijk wat exact de reden voor deze classificatie was. Russische partijen
hebben aangegeven dat de kwaliteit van mest in Rusland aanzienlijk kan verschillen van Europese mest.
Dit betekent dat de energie die uit mest kan worden onttrokken niet altijd rendabel is. Ook het klimaat
kan het rendement van bio-energie uit mest beperken. Het kost immers meer energie om de mest te
bewerken in een koude omgeving. Uit dit project blijkt in ieder geval dat het juridisch raamwerk voor bioenergie uit kippenmest nog onvoldoende is ontwikkeld, en dat kippenmest in de Russische wetten
aanmerkelijk anders wordt beoordeeld als koeien- of varkensmest. De study tour en workshop die tijdens
dit project zijn uitgevoerd lieten daarnaast blijken dat er behoefte en belangstelling was voor kennis en
technologie over het winnen van energie uit reststromen uit de landbouw.
Biogasinstallatie bij kassencomplex
Het Nederlandse bedrijf HoSt is op moment van schrijven in onderhandeling met de bloemenkwekerij
Rosegarden uit de regio Kaluga om een biogasinstallatie bij een kassencomplex te realiseren. De installatie
verwerkt organische reststromen (vnl. vloeibaar) tot methaangas, wat wordt opgeslagen in een gasbuffer.
Dit wordt vervolgens verstookt in een WKK installatie (soort gasmotor) waarna het warmte en
elektriciteit produceert. De investeringsmaatschappij, 4RCAP, waar Rosegarden een onderdeel van is,
financiert het project. Het project wordt beschouwd als pilot project. In de toekomst hopen HoSt en 4RCAP samen meer projecten te realiseren, waarbij HoSt de cruciale onderdelen levert, en 4R-CAP zorg
draagt voor de aanvoer van nieuwe klanten en de bouw van de biogasinstallatie op locatie.
Windenergie in Murmansk
Windlife Energy BV gaat 100 windturbines installeren in samenwerking met het Russische staatsbedrijf
OAO Atomenergomansh, een dochter onderneming van Rosatom. Een MoU is hiervoor inmiddels
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ondertekend, en een formele aandeelhouderovereenkomst wordt op het moment van schrijven van dit
rapport uitgewerkt. De windturbines zullen in de regio Murmansk worden geïnstalleerd.
Onderzoek naar pyrolyse-olie
Het Russische Boreskov Institute of Catalysis (BIC, Siberische afdeling van de “Russian Academy of
Sciences”) wist samen met Rijksuniversiteit Groningen pyrolyse olie zodanig te bewerken dat destillatie
ervan een reële optie is. Hierdoor is het mogelijk pyrolyse olie toe te passen in bio-transportbrandstoffen
en als chemicaliënbron. Het Nederlandse kennisbedrijf Biomass Technology Group BV (BTG) heeft de
technologie gepresenteerd in maart 2011. BIC en BTG werken daarnaast samen met verschillende
internationale onderzoeksteams in de projecten “Bioliquids CHP” (optimaliseren van liquide biomassa
voor WKK-installaties), “Biocoup” (biomassa als economische keten) en “Supermethanol” (onderzoek
naar de toepassingsmogelijkheden van glycerine, een bijproduct van de productie van biodiesel).
Memorandum of Understanding
Op 18 mei 2011 hebben Verhagen en Zoebkov een MoU ondertekend over samenwerking op het gebied
van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Hierin wordt omschreven dat Nederland en Rusland gaan
samenwerken om (onder andere) investeringsprojecten te realiseren, institutionele banden te versterken,
en kennis en technologie uit te wisselen. Ook is er op 17 mei 2011 een MoU ondertekend tussen
AgentschapNL en het REA om de communicatiestromen en economische banden tussen beide landen te
versterken, terwijl tegelijkertijd wordt samengewerkt op het gebied van implementatie van beleid ter
bevordering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

3.7

Ontwikkelingen
President Medvedev, 12 november 2009, officiële vertaling presidentiële
toespraak:
“Instead of a primitive raw materials economy we will create a smart economy producing
knowledge, new goods and technology of use to people (…) One of the most promising areas is
to make use of the widespread bio-resources we have, above all timber, peat, and industrial
waste, as energy resources.”

In diverse media wordt gespeculeerd dat de “sleeping giant” op het punt staat wakker te worden. De
moderniseringsagenda van Medvedev richt zich op hoogwaardige technologische ontwikkeling. Veel
nieuwe plannen van de federale overheid bevatten educatieve componenten om het menselijke kapitaal
van het land te verhogen. Internationale samenwerking wordt gezocht om nieuwe technologie en kennis
te vergaren, maar op lange termijn wil Rusland als grootmacht zelf deze verder ontwikkelen. Het
energiebeleid is doordrongen van het woord efficiëntie. In combinatie met stijgende prijzen biedt dit
kansen voor bio-energie. Nu de energiekosten steeds meer druk uitoefenen op ondernemingen, zal de
belangstelling voor bio-energie verder toenemen. De voorwaarden voor de grootschalige verwerking van
biomassa zijn steeds nadrukkelijker aanwezig. De stijgende energiekosten, de groeiende vraag van
biomassa uit Europa en de behoefte aan vervanging van de oude verwarmingsboilers (ketels) zijn steeds
luider wordende signalen die het pleidooi voor het benutten van de kansen voor biomassa in Rusland te
benutten. Naast initiatieven uit andere landen, zijn ook in Rusland zelf steeds meer bedrijven actief in de
ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere toepassingen van biomassa.
Een kort overzicht van recente ontwikkelingen in politieke en commerciële kringen.
 Vice-minister van Landbouw Alexander Petrikov zei in september 2010 dat Rusland bereid is
meer oliezaden en biobrandstoffen (o.a. ethanol) te exporteren naar de EU.
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 Mikhail Kovalchuk, directeur van het Moskou Nucleaire Onderzoeksinstituut, heeft aangegeven
dat er jaarlijks circa 175 miljoen ton houtafval onbewerkt blijft in Rusland. De hoeveelheid
energie die hieruit kan worden geproduceerd is gelijk aan de benodigde energie om Rusland één
jaar lang van benzine te voorzien.
 In september 2010 meldde de directeur van het staatsbedrijf Russian Technologies Corporation,
Sergei Chemezov, dat het bedrijf voornemens is om in 2011 de eerste biobrandstoffenfabriek in
Siberië te bouwen.
 Vice-minister van Transport Valery Okulov heeft op een persconferentie in november 2010
aangegeven dat Rusland op den duur wellicht overstapt op vliegtuigbrandstoffen op basis van
houtige biomassa. De beweegredenen hiervoor waren niet enkel ecologische argumenten, maar
vooral ook omdat het goedkoper zou zijn.
 In Rostov heeft het bedrijf Aston, waarvan voedselproductie de core business is, tegelijkertijd
met de bouw van een nieuwe oliezaad fabriek, haar eigen Heat Electropower Station (HES)
gebouwd. Deze HES produceert 6.5 MWh op basis van reststromen van het productieproces van
de olie, zoals zonnebloemresten, stro en andere planten. De kosten voor deze elektriciteit liggen
lager dan de kosten voor de traditionele consumptie. Momenteel wordt onderzocht of er
mogelijkheden zijn om de overproductie te verkopen aan derden. Mede hierdoor werd Aston
uitgeroepen tot ‘Company of the Year’ in het jaar 2010 voor haar positieve bijdrage aan de
Russische economie door het Russische NPK Group.
 Het Oostenrijkse VADO Engineering GmbH investeert $133 miljoen om technologieparken in
de republiek Dagestan te ontwikkelen, welke zich richten op de landbouw- en energiesectoren.
Een MoU hierover is in januari 2011 ondertekend.
 Het Regionale Centrum voor Biotechnologie in Belgorad heeft in samenwerking met het IFC
twee biogasfabrieken gerealiseerd. Eén biogasinstallatie, met een capaciteit van 500KWh, is
gebouwd bij het slachtbedrijf Agro-Belogorie. Koeien-en varkensmest wordt aangelengd met stro
en maïs, waarna het wordt omgezet in biogas. Naast biogas levert het productieproces ook
biologische compost op. Het voornaamste resultaat van de ondersteuning van het IFC is de
realisatie van een juridisch raamwerk. Volgens de juristen van IFC is in Belgorad een haalbaar
juridisch model ontwikkeld, wat ook in andere Russische regio’s kan worden toegepast. De
projecten zijn gefinancierd door de regionale autoriteiten en terugbetaling vindt plaats in een
periode van vijf tot zeven jaar. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de afzet en prijs die
betaald wordt voor de geproduceerde biogas.
Wat deze ontwikkelingen laten zien, is dat er uit verschillende hoeken belangstelling is voor verschillende
vormen en toepassingen van biomassa. Het ontbreekt helaas nog wel aan een centraal informatie- en
coördinatiepunt, waardoor coherentie afwezig is. Opnieuw blijken de regio’s Belgorad en Kaluga
momenteel het meest concreet; de in interviews ook vaak als kansrijk genoemde regio’s (zoals Krasnodar
en Altai) hebben voor zover dit onderzoek heeft kunnen nagaan nog geen concrete bio-energieprojecten
lopen. In beginsel zijn regio’s met veel veehouderijen interessante regio’s, al is men wel afhankelijk van de
belangstelling vanuit regionale autoriteiten.

3.8

SWOT-analyse

De potentie van biomassaverwerking in Rusland is enorm. Het land bezit 22% van alle bossen en circa
9% van alle landbouwgrond ter wereld. Het aandeel hernieuwbare energie (exclusief hydro-energie) van
de totale energieconsumptie bedraagt echter slechts 1%. Het vergroten van dit aandeel biedt Rusland een
hoop voordelen. Het kan bijdragen aan energievoorziening in afgelegen gebieden, die niet aangesloten
zijn op het energienetwerk. Daarnaast kan het bijdragen aan het verlagen van de CO²-uitstoot en het
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efficiënt gebruiken van reststromen. Ook kan het leiden tot hogere inkomens voor de landbouwsector,
meer werkgelegenheid en biedt het de mogelijkheid een nieuwe markt aan te boren voor grootschalige
export. Het ontbreekt momenteel aan wetgeving en certificering van de biomassa, waardoor Nederlandse
investeringen zich tot op heden gericht hebben op landen als Canada, Brazilië en Oekraïne. Ook de
gebrekkige infrastructuur en moeizame logistiek worden door Europese ondernemingen en
beleidsbepalers ook regelmatig genoemd. De voornaamste obstakels zijn de afwezigheid
stimuleringsbeleid en wetgeving, oneerlijke concurrentie met fossiele grondstoffen, beperkte kennis en
bewustzijn bij het publiek, en gebrekkige infrastructuur. Cruciaal voor al deze beoogde maatregelen is
overheidssteun. Zonder een actieve rol van de federale overheid ten aanzien van bio-energie, is dat kans
groot dat de omvang van projecten kleinschalig en het aantal nihil blijft, door het uitblijven van
commerciële voordelen.
In onderstaande tabel is de SWOT-analyse van biomassa in Rusland puntsgewijs uitgewerkt.
Strenghts
1.
2.
3.

Het aanpakken van problemen in de energiesector
staat hoog op de Russische politieke agenda.
Traditie en infrastructuur voor (bio)technologisch
onderzoek nog aanwezig.
Veel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
biomassa en biobrandstoffen.

Weaknesses
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Opportunities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Veel biomassa aanwezig.
Het creëren van een economische waarde voor iets
die dat nu niet of nauwelijks heeft.
Diversificatie van economie en export.
Lokale productie van bio-energie laat meer fossiele
grondstoffen over voor meer lucratieve export.
Sociaal-economische bijdrage aan rurale gebieden.
Hoge prijs voor fossiele grondstoffen vergroot
kansen voor alternatieve bronnen.
Extra inkomsten voor de landbouwsector.
Financiële ondersteuningsmogelijkheden en
ontwikkeling juridisch raamwerk door IFC.
Ontwikkeling Regional Biomass Action Plans
(RBAP) door UNECE.
Lagere CO²-uitstoot.
Opzetten van platformen Biotechnologie en Bioenergie ten behoeve van harmonisering belangen
overheid, bedrijfsleven en wetenschap.
Cultivering van braakliggend terrein.
Aansluiting bij moderniseringsagenda.
Vervanging van oude warmteboilers op aardolie
door van biomassa afgeleide alternatieven.
Groeiende vraag naar biomassa vanuit Europa.

Geen financiële of fiscale stimuli.
Lange tijd tussen R&D en industriële toepassing.
Ontbreken juridisch raamwerk.
Biomassa is een aandachtspunt voor regio’s,
hierdoor zijn er vele verschillende regels en
aandachtsgebieden.
Prijsbepaling van lokale consumptie fossiele
grondstoffen door de federale overheid.
Beperkt besef van economische waarde van
reststromen.
De ‘gouden driehoek’ ontbreekt.
Residentiële afvalsector gecriminaliseerd.

Threats
1.
2.
3.
4.

5.
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Fossiele grondstoffen nog lang niet op.
Onduidelijkheid over de energie van Russische
biomassa (met name mest).
“Groene thema’s” genieten traditioneel weinig
aandacht bij zowel de publieke als de private sector.
Biomassa “concurreert” binnen overheidsbeleid
met andere bronnen voor hernieuwbare energie,
waar ook kansen voor aanwezig zijn.
Zwaartepunt politieke aandacht bij fossiele
grondstoffen (“olielobby”)
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Energie-efficiëntie staat hoog op de politieke agenda en het ontwikkelen van hernieuwbare energie wordt
gezien als volgende stap om de nu erbarmelijke energie-efficiëntie te verbeteren. Medvedev en Zoebkov
hebben zich openlijk uitgesproken voor het inzetten van biomassa in de energiesector. Poetin heeft
daarnaast onlangs dat biotechnologie cruciale positie inneemt binnen de modernisering en ontwikkeling
van de Russische economie richting een hightech economie. De wetenschap heeft in de jaren ’90 zwaar te
lijden gehad onder de privatiseringen, maar is inmiddels weer herstellende. De wetenschappelijke
infrastructuur voor ontwikkeling van hoogstaande technologieën is nog aanwezig. Momenteel vindt al
onderzoek plaats naar de hoogwaardige toepassingen van biomassa en de dit jaar gelanceerde platformen
kunnen in de toekomst dit onderzoek verder stimuleren. Biomassa kan zich dan als belangrijkste factor
binnen de hernieuwbare energie ontwikkelen, want er liggen genoeg kansen.
Er is veel biomassa aanwezig in Rusland. Houtige biomassa is als sector het meest ontwikkeld,
maar ruim 80% van deze productie wordt geëxporteerd. Lokaal wordt deze biomassa alleen op kleine
schaal ingezet voor energie; in Rusland zijn geen grootschalige installaties waar houtige biomassa in
energie kan worden omgezet. Met de meeste reststromen uit de landbouwsector wordt momenteel weinig
gedaan. Men is zich er niet van bewust, en/of financieel en/of technisch gezien niet in staat deze
reststromen optimaal te gebruiken voor bijvoorbeeld energie. Energiewinning in de landbouw kan leiden
tot lagere energiekosten en hogere inkomsten (door verkoop overproductie) voor de landbouw; terwijl er
tegelijkertijd meer fossiele grondstoffen overblijven voor de meer lucratieve export. Het probleem is
echter dat deze veranderingen investeringen vereisen. De terugverdientijd van een gemiddelde
biogasinstallatie op een landbouwbedrijf is circa anderhalf jaar. Fiscale voordelen of andere
stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid ontbreken, waardoor de ontwikkeling van bio-energie niet of
nauwelijks van de grond komt. Hierdoor blijft het publiek bewustzijn beperkt. Het REA ziet ook dit
gebrek als één van de essentiële obstakels voor de ontwikkeling van bio-energie. Het is ook om die reden
dat het REA ook nadrukkelijk op zoek is naar internationale samenwerking voor de educatieve
componenten van haar programma.
De stijgende prijzen voor fossiele grondstoffen moeten vooral als kans gezien worden. De
energieprijzen oefenen steeds meer druk uit op de financiën van overheid, bedrijfsleven en particulieren.
Bovendien betekent de lokale productie van bio-energie dat er meer fossiele grondstoffen over zijn voor
de export, waar Rusland meer geld aan verdient. Voor bewezen technologieën, die aangetoonde
commerciële voordelen hebben, kan de Russische overheid met stimuleringsregelingen het concurrerend
vermogen verbeteren. In Europa zijn de meeste projecten op het gebied van hernieuwbare energie ook in
gang gezet door bijvoorbeeld subsidies. Dit is noodzakelijk om de hoge opstartkosten te compenseren en
de ontwikkeling naar commerciële toepassing van hernieuwbare energie te versnellen. Uiteindelijk zijn
fossiele grondstoffen eindig en heeft hernieuwbare energie de toekomst. Wanneer stappen in die richting
niet worden aangemoedigd, is uiteindelijk iedereen slechter af.
Verder wordt de vervanging van gedateerde warmteboilers in zowel industriële als residentiele
omgevingen een kans genoemd. Veel warmteboilers zijn voor het laatst in Sovjettijd vervangen en draaien
op aardolie. Vervanging van deze boilers binnen enkele jaren is noodzakelijk, en vervanging door
varianten die op door biomassa afgeleide varianten van olie kan zeer lucratief zijn. De kosten van een
ander alternatief, het uitbreiden van het energienetwerk, zijn erg hoog, terwijl er tegelijkertijd veel energie
verloren gaat in transport. Bovendien zou het goed aansluiten bij de Russische moderniseringsagenda, en
de toch al grote aanpassingen in de lokale energiestructuur die momenteel worden uitgevoerd. Ook zijn er
aanzienlijke verbeteringen voor het milieu en klimaat te realiseren. Rusland is momenteel de op twee na
grootste CO²-uitstoter. Het stimuleren van bio-energie en biobrandstoffen, en op termijn eventueel meer
biobased producten, biedt Rusland een uitgelezen kans de moderniseringsagenda handen en voeten te
geven.
De voornaamste knelpunten die naar voren komen uit interviews met bedrijven die zich
bezighouden met de ontwikkeling van bio-energie in Rusland liggen op het terrein van wetgeving,
stimuleringsbeleid, schaal en culturele aspecten. Omdat de tarieven voor fossiele grondstoffen kunstmatig

36

EN MASSE FOR RUSSIAN BIOMASS?

-

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, MOSKOU, MEI 2011

laag worden gehouden door de federale overheid, hebben alternatieve bronnen geen eerlijke kans op
commercieel succes. De onderzoeken en pilot projecten die gerealiseerd worden beperken zich tot een
kleine schaal, waardoor de geproduceerde energie uiteindelijk duurder en commercieel gezien niet
interessant is. Een juridisch raamwerk voor de commerciële toepassing van biomassa ontbreekt, maar
REA en IFC hebben aangegeven deze te willen ontwikkelen. Het IFC heeft in Belgorad reeds
ondersteund bij het realiseren van twee biogasinstallaties.
Er zijn zowel optimistische als pessimistische geluiden te horen in Rusland. Optimisten stellen
dat Rusland aan het begin van een energierevolutie staat. De kansen die hernieuwbare energie, en in het
bijzonder biomassa, biedt zijn dusdanig groot, dat deze niet genegeerd kunnen worden. Pessimisten
wijzen op de beloofde herstructurering van de energiemarkt en 2003. De in 2003 genoemde obstakels
voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie zijn nog altijd aanwezig. Regelmatig komt in interviews
ook de “olielobby” naar voren die de marktontwikkeling van hernieuwbare energie doet stagneren.
Echter, er zijn momenteel veel ontwikkelingen op het gebied van biomassa. Het REA is zeer actief en
nadrukkelijk op zoek naar internationale samenwerking om bio-energie van de grond te krijgen, terwijl
ook vooraanstaande politici zich positief uitlaten over biomassa als energiebron. Internationale
organisaties ondersteunen bij onderzoek en het formuleren van een juridisch raamwerk. Met name de
ontwikkeling van bio-energie voor lokaal gebruik is een prominent thema. In het volgende hoofdstuk zal
worden bekeken waar de kansen voor Nederland liggen, en hoe de recente bewegingen gestimuleerd
kunnen worden.
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Conclusies

In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangsposities van Nederland en Rusland voor
samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van biomassa in kaart gebracht. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste bevindingen en kansen kernachtig opgesomd. Deze dienen als basis voor de aanbevelingen
in het afsluitende hoofstuk.

4.1

Bevindingen
1. Biomassa in Rusland
Rusland bezit circa 22% van alle bossen en 9% van al het landbouwgrond wereldwijd. Er is dan
ook enorm veel biomassa. Op dit moment gebeurt hier betrekkelijk weinig mee, en er zijn dus
grote voordelen te halen. Het inzetten van biomassa voor hoogwaardige toepassingen is op korte
termijn nog geen reële verwachting. Er is wel onderzoek naar deze toepassingen, en ook
belangstelling naar de Nederlandse kennis en technologie op dit gebied, maar voor hoogwaardige
toepassingen zijn voorlopig nog geen concrete kansen te signalen. Op korte termijn liggen er
echter vooral kansen op het gebied van energie, vanwege de relatief eenvoudigere technologie en
politieke aandacht voor energie-efficiëntie. Binnen de energy mix is het aandeel biomassa ongeveer
0,6%. De economische potentie van hernieuwbare energie als geheel is door onder andere het
IEA geraamd op 30%. Het IFC heeft in 2010 geschat dat het aandeel hernieuwbare energie
binnen de huidige omstandigheden zal groeien tot 7,5% van de energy mix in 2030. Het aandeel
biomassa lag binnen raming op 20% van het totaal aan hernieuwbare energie, oftewel 1,5% van
de totale energy mix. De economische potentie van biomassa ligt echter hoger als de uitgesproken
stimuleringsmaatregelen voor bio-energie realiteit worden. Als dezelfde verhouding wordt
aangehouden als bij het onderzoek van IFC, bedraagt de economische potentie van biomassa als
energiebron in dit geval 6%. Dat betekent dus dat het aandeel van biomassa binnen de energy mix
vertienvoudigd kan worden. Veldstudies zijn noodzakelijk om de exacte potentie van de
verschillende soorten biomassa per regio in te schatten.
2. Internationale samenwerking
Er wordt nadrukkelijk gezocht naar internationale samenwerking voor energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie. Op overheidsniveau zijn er naast MoU’s met Nederland ook vergelijkbare
samenwerkingsverbanden met onder andere China en Italië. Daarnaast zijn ook Scandinavische
landen en Duitsland meer actief op het gebied van biomassa dan Nederland. Nederland heeft dus
ten opzichte van deze landen een achterstand weg te werken. Een pro-actieve attitude in de
bilaterale verhoudingen is noodzakelijk. In interviews komt naar voren dat de houding van het
Nederlands bedrijfsleven in het verleden en overheid terughoudend is geweest, terwijl andere
landen meer doortastend hebben opgetreden. Scandinavische bedrijven hebben ondersteuning
verleend bij het opzetten van wood pellets fabrieken, en importeren deze nu ook. Het Deense
Dong Energy en het Zweedse Vattenfall Energy zijn grote afnemers van Russische wood pellets.
Duitse bedrijven leveren technologie en materialen voor biomassaverwerking, terwijl Duitse
onderzoeksinstituten de exacte potentie van bio-energie en reststromen uit de landbouw in de
regio Kaluga hebben berekend.
3. Obstakels
Het grootste obstakel wordt gevormd door de prijsbepaling van de lokale prijs van fossiele
grondstoffen door de federale overheid in combinatie met de afwezigheid van
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stimuleringsmaatregelen voor de inzet van biomassa. In Europa zijn de productie en het verbruik
van bio-energie en biobrandstoffen op gang gebracht door subsidies en fiscale voordelen, terwijl
tegelijkertijd werd geïnvesteerd in R&D naar de meer hoogwaardige toepassingen van biomassa.
Zolang deze situatie blijft zoals het nu is, blijft er sprake van oneerlijke concurrentie en blijven de
kansen voor biomassa in Rusland beperkt. Er zijn echter signalen dat er op korte termijn
veranderingen te verwachten zijn. Daarnaast is er ook een culturele barrière; duurzaamheid is niet
of nauwelijks een aansprekend thema.
4. Belangstelling voor samenwerking met Nederland
Nederland wordt door Rusland erkend als voorloper op het gebied van bio-energie en andere
toepassingen van biomassa. De overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten geven allen aan
belangstelling te hebben voor de Nederlandse kennis en technologie. Hoewel bij samenwerking
met Russische partijen altijd duidelijk het belang van de Russen gediend moet worden, zijn er
voor Nederlandse partijen ook voordelen te halen uit samenwerking. De MoU en het seminar
over biomassa in (waarschijnlijk) oktober 2011 bieden Nederland twee formele handvaten in de
samenwerking. De intenties zijn van beide zijden op papier uitgesproken. De goede
handelsbetrekkingen tussen Rusland en Nederland zorgen voor een goede uitgangspositie om
samen te werken op het gebied van biomassa. Bovendien is biomassa een politiek ongevoelig
onderwerp in bilaterale samenwerking, waardoor de focus geheel op economische activiteiten kan
liggen. Rusland heeft geen ervaring in het opzetten van grootschalige verwerking van biomassa.
Als specialist op het gebied van biomassa (90% van de groene energie in Nederland wordt
geproduceerd uit biomassa), liggen er voor Nederland kansen voor projectbegeleiding, export van
technologie en de bouw van installaties.
5. Houtige biomassa
Nederland produceert zelf onvoldoende biomassa om aan vraag en doelstellingen te kunnen
voldoen. Wanneer de doelstellingen voor de biobased economy in 2030 worden aangehouden zal
circa 60% van de totale benodigde hoeveelheid biomassa moeten worden geïmporteerd. Rusland
zou met haar enorme hoeveelheid biomassa en relatief lage arbeidskosten in potentie een
interessante handelspartner kunnen zijn. Export van houtige biomassa is in dit opzicht het meest
voor de hand. Groeiende vraag van Nederland en andere Europese landen voor wood pellets
biedt kansen voor import vanuit Rusland. Momenteel worden deze pellets voornamelijk uit
Canada geïmporteerd. Het noordwesten van Rusland is een bosrijk gebied met goede logistiek.
Bovendien kan middels deze constructie aansluiting worden gevonden bij het Nederlandse
streven om Rotterdam als “biopoort” van Europa op de kaart te zetten. Toch lijken de kansen op
dit gebied zeer beperkt. Ten eerste hebben met name de Scandinavische ondernemingen de
sector stevig in handen. Ten tweede is de toegevoegde waarde van houtige biomassa hoger
wanneer zij in eerste instantie voor andere doeleinden wordt ingezet (bijvoorbeeld voor de
papierindustrie). Reststromen uit dergelijke productieprocessen kunnen dan wel worden ingezet
voor energie (“groene keten”). Ten derde worden logistieke problemen in interviews vaak
genoemd. Als gevolg van het Russische klimaat is de logistiek de helft van het jaar ernstig
beperkt. De infrastructuur is soms onvoldoende om productie een geheel jaar in gang te houden.
De kansen met betrekking tot het ondersteunen bij het ontwikkelen van energiecentrales
die wood pellets omzetten in energie in Rusland zelf, zijn eveneens gering. In Nederland is
gekozen voor grootschalige, geavanceerde energiecentrales, waar houtige biomassa steenkool
vervangt. In Rusland wordt houtige biomassa alleen op kleine schaal ingezet voor energie, zoals
dit in Duitsland en Oostenrijk ook veelal gebeurd. Investeringen naar grootschalige
energiecentrales is voor Rusland gezien de geografische omstandigheden geen reële verwachting.
Eerder zou energiecentrales op een middelgrote schaal een optie kunnen zijn (district heating), zoals
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dit nu ook in de Scandinavische landen gebeurd. De wood pellets fabrieken, die nu voor het
overgrote deel de productie exporteren, zijn immers ingesteld op de productie van dergelijke
pellets.
6. Hernieuwbare energie
Er is geen specifiek beleid voor biomassa of bio-energie, maar maakt onderdeel uit van het brede
energiebeleid. De doelstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie (met uitzondering van
hydro-energie, welke apart wordt genoemd) zijn 1,5% in 2010 (niet behaald), 2,5% in 2015 en
4,5% in 2020. Biomassa ‘concurreert’ dus in feite met andere bronnen van hernieuwbare energie
voor de gestelde doelstellingen voor hernieuwbare energie. Ook voor andere vormen van
hernieuwbare energie, zoals wind-, zonne- en geothermische energie, zijn namelijk kansen
aanwezig. Indien Rusland fossiele grondstoffen gaat inwisselen voor hernieuwbare energie, is het
in het belang van Nederland dat er nadrukkelijk wordt gekozen voor biomassa als energiebron.
Momenteel zijn de meeste projecten voor hernieuwbare energie gericht op hydro-energie.
Rusland dient ervan overtuigd te worden van de potentie en kansen die biomassa biedt, niet
alleen in het kader van energie, maar ook voor andere toepassingen. Technologen en
wetenschappers zijn zich hier wel degelijk van bewust, maar zonder politieke steun is het
ondoenlijk deze van de grond te krijgen. Opleidingsprogramma’s, seminars en een actieve dialoog
met het REA kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
7. Focus op lokale toepassing
Waar biomassa tot op heden nog vooral als exportproduct geldt, lijkt Rusland nu te kiezen voor
de ontwikkeling van biomassa voor lokale toepassing. Nederland kan zich presenteren als expert
op dit gebied. Kansen liggen er voor de export van technologie, en de ondersteuning bij de bouw
van installaties. REA heeft aangegeven grote landbouwbedrijven met interesse voor bio-energie
te kunnen mobiliseren. Nederlandse bedrijven kunnen zich dan als experts met de meest
efficiënte kennis en technologie in huis. Het seminar in oktober 2011 biedt hiervoor een
uitgelezen kans. De Nederlandse ambassade in Moskou en AgentschapNL kunnen samen
Nederlandse partijen mobiliseren die aansluiten bij de specifieke vraag naar kennis en technologie
vanuit Rusland.
8. Regionale activiteit
Lokale partners en goede contacten met regionale autoriteiten zijn van cruciaal belang. Uit
interviews is gebleken dat zonder lokale partner het nagenoeg onmogelijk is om een project te
realiseren. Als gevolg van de afwezigheid een federaal beleid voor biomassa, is dit een
voornamelijk regionale activiteit. Er zijn grote verschillen tussen de Russische regio’s zowel qua
klimaat en potentie voor biomassa, als qua bestuur en aandacht voor biomassa. De houding van
regionale autoriteiten kan doorslaggevend zijn voor het realiseren van projecten, omdat
financieringsregelingen en/of subsidies momenteel noodzakelijk zijn om bio-energie rendabel te
kunnen produceren. In bepaalde regio’s kan braakliggend terrein worden gecultiveerd met energy
crops, al hebben Medvedev en Zoebkov in 2009 laten weten hier geen belangstelling voor te
hebben. Meer mogelijkheden lijken te liggen in regio’s waar veel veehouderijen zich bevinden,
zoals Kaluga en Belgorad. Daar liggen kansen voor het inzetten van reststromen van de
landbouwsector voor energiedoeleinden.
9. Drijfveren
Biomassa gaat pas een rol spelen wanneer deze commercieel gezien interessant is. In een land zo
rijk aan fossiele grondstoffen zal de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen vooral
moeten komen van economische drijfveren, zoals nieuwe banen en exportmarkten. Economische
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voordelen zullen voor Rusland de voornaamste (enigste) reden zijn om te investeren in bioenergie. Klimaat, milieu en duurzaamheid spelen traditioneel gezien een beperkte rol in de
beleidsbepaling en daar is voorlopig geen verandering te verwachten.
Om bio-energie commercieel aantrekkelijk te maken, is grootschalige productie
noodzakelijk. Ook is een actieve rol van de overheid vereist. Momenteel zijn er tekenen aan de
wand die hoopvol doen stemmen over de toekomst van bio-energie in Rusland. Ook in de
politieke top is men bewust dat fossiele grondstoffen eindig zijn, en dat de enorme energieintensiteit, plus stijgende energiekosten, vragen om grote veranderingen. Medvedev heeft laten
weten dat Rusland de enorme natuurlijke grondstoffen die het land rijk is, beter moet benutten.
Voornaamste uitdagingen zijn het creëren van een publiek bewustzijn over de potentiële
toepassingen van biomassa, het ontwikkelen van financiële en juridische hulpmiddelen voor de
verwerking hiervan en het vergroten van de politieke bereidheid om biomassa als nieuwe
belangrijke grondstof te zien.
10. Gouden driehoek ontbreekt (nog?)
Een belangrijk aspect van de ontwikkeling van een biobased economy is de sectoroverstijgende
samenwerking. Binnen de EU zijn hier sectoroverstijgende platformen voor ontwikkeld, waar
overheid, bedrijfsleven en wetenschap nauw met elkaar samenwerken. Speciale divisies
coördineren de ontwikkeling van de biobased economy zowel in Nederland als binnen de EU.
De zogenaamde ‘gouden driehoek’ van sectoroverstijgende samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven en wetenschap ontbreekt in Rusland. Met name de afstand tussen wetenschap en
overheid is groot. Hierdoor is er een lange weg tussen R&D en industriële toepassing. In april
2011 zijn 25 platformen opgericht, waaronder Biotechnologie en Bio-energie, met als doel de
belangen tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap te harmoniseren. Deze platformen, welke
naar Europees model zijn gevormd, zijn een duidelijke stap in de richting van de ontwikkeling
van een gouden driehoek. Echter, vanwege het korte tijdsbestek is het nog onduidelijk hoe groot
de rol is die deze platformen gaan spelen. Het is wel zinvol deze platformen te betrekken in de
bilaterale samenwerking en het aangekondigde seminar Biomassa in het najaar van 2011.
11. Kennisinstituten
Russische wetenschappers zijn bekend met het concept van de biobased economy en doen ook
onderzoek naar de optimale verwaarding van biomassa. Er is geïnstitutionaliseerde samenwerking
met de EU en Duitse kennisinstituten. Er is ook belangstelling voor samenwerking met
Nederlandse collega’s. De indruk bestaat echter dat het onderzoeksperspectief voor Nederland
ontbreekt. Toch is tijdens het bezoek van Zoebkov aan Nederland op 18 mei jongstleden
aangekondigd dat uitwisseling van kennis een belangrijk onderdeel van de voorgenomen
intensivering van bilaterale samenwerking vormt.
12. Beweging in de Russische energiesector
De energie-intensiteit is in Rusland het hoogste ter wereld. De energieverspilling is nagenoeg
even hoog als de totale energieconsumptie van Frankrijk. Energie-efficiëntie staat daarom ook
hoog op de politieke agenda. In 2009 is het Russian Energy Agency (REA) opgericht, en is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het energiebeleid. Eén van de eerste projecten van het
REA is het installeren van meetapparatuur voor energieverbruik per woning. Nu wordt de
energieconsumptie enkel per flatgebouw gemeten, en wordt de energierekening berekend op
basis van de woonoppervlakte van de woning. Met meetapparatuur in ieder huishouden is het
mogelijk om ieder huishouden te laten betalen voor de daadwerkelijke energieconsumptie. Dit zal
naar verwachting het energieconsumptiegedrag beïnvloeden, en kan als voedingsbodem dienen
voor belangstelling voor hernieuwbare energie.
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4.2

Kansen voor samenwerking

4.2.1

Biobased economy

Een daadwerkelijk biobased economy betekent een radicale omslag in de samenleving. Een dergelijke
wisseling van paradigma wordt in de Europese Unie, en in het bijzonder in Nederland, actief
gestimuleerd. In Rusland is het echter nog lang niet zover. Het ontbreekt eveneens aan signalen dat
bewegingen in deze richting te verwachten zijn. Nederland zal 60% van de benodigde biomassa moeten
importeren om de beoogde doelstellingen voor 2030 te realiseren. Rusland zou op termijn als leverancier
van biomassa op kunnen treden, bijvoorbeeld van energy crops. Tegelijkertijd kan Nederland trachten een
dialoog met Rusland te ontwikkelen om een biobased economy in Rusland onder de aandacht te brengen.
Binnen kennisinstituten is men inmiddels bekend met het concept van de biobased economy (of
‘bioeconomy’ zoals men in Rusland zegt). De in april 2011 gelanceerde platformen bieden de kans om
deze ook binnen de politiek en bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. In theorie kan Rusland,
wanneer zij het concept van de biobased economy op waarde weet te schatten, en een actief stimuleringsen investeringsbeleid opzet, veel economische, sociale en ecologische voordelen halen. Nederland kan
hierbij een bijdrage aan leveren door kennis en ervaringen over te dragen, en Rusland te overtuigen van
de meerwaarde van een biobased economy. Vooralsnog lijkt dit echter geen reële mogelijkheid.
Wel zijn er aanknopingspunten vanuit Nederlands perspectief voor samenwerking, met name op
het gebied van bio-energie. Indien Rusland daadwerkelijk gaat investeren in bio-energie liggen er kansen
voor Nederlandse ondernemingen. Rusland kent enorme hoeveelheden biomassa, maar de technologie is
momenteel beperkt. Idealiter vinden Nederlandse ondernemingen aansluiting bij de aangekondigde
financieringsschema’s van Rosagroleasing om biogas in de landbouwsector te ontwikkelen, of bij
programma’s van internationale organisaties (zie paragraaf 3.6.1). In verschillende media wordt
gesuggereerd dat, terwijl de buitenwereld al jaren Rusland probeert te overtuigen van haar potentie, de
komende jaren wel eens het moment zou kunnen zijn waar de doorbraak wordt gerealiseerd. Medvedev
en Zoebkov hebben in verschillende bewoordingen gesteld dat Rusland zich meer op bio-energie moet
gaan richten. Uiteraard is enig voorbehoud noodzakelijk, maar het opzetten van platformen, het
nadrukkelijk zoeken naar brede internationale samenwerking en de aangekondigde financiële
ondersteuning zijn serieuze signalen. Er zijn zeker kansen voor Nederland om samen te werken met
Rusland op het gebied van biomassa.
Bij het zoeken naar aanknopingspunten tussen Nederland en Rusland zullen een aantal zaken in
acht moeten worden genomen. Ten eerste, niet alle vormen van biomassa zijn even mobiel en/of
houdbaar. Houtige biomassa lijkt gezien de afstand tussen Nederland en Rusland de enige exporteerbare
vorm van biomassa te zijn. Deze sector is echter stevig in handen genomen door Scandinavische partijen,
die ondersteuning hebben verleend aan de ontwikkeling van pelletizers in het noordwesten van Rusland.
Ten tweede, het belang voor Rusland moet altijd duidelijk naar voren komen. Als biomassa als concurrent
van fossiele grondstoffen wordt gezien, verkleinen de kansen. Ten derde, om op steun van de
Nederlandse overheid te kunnen rekenen dienen de activiteiten te voldoen aan de duurzaamheidscriteria.
Deze zijn omschreven in de NTA 8080 en 8081. En ten slotte, verwerking van biomassa kent doorgaans
hoge investeringen en opstartkosten, en lange terugverdienperioden. Er is dus een lange termijn besef
noodzakelijk, en financiële ondersteuning vanuit niet-commerciële partijen.

4.2.2

Uitgangspositie

Waar kansen zijn, zijn ook risico’s, en dat is in het geval van Rusland zeker het geval. Uit rapporten van
internationale organisaties blijkt dat het investeringsklimaat over de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Het
“tienpuntenplan” van Medvedev is een positief signaal, maar wordt door velen geïnterpreteerd als
symboolpolitiek. Nederland is desalniettemin na China de grootste handelspartner van Rusland, en er zijn
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van beide kanten duidelijke signalen om deze handelsrelatie verder uit te bouwen, getuige ook onder
andere de MoU van 18 mei jongstleden.
Een volgende reservering die op dit moment moet worden gemaakt is dat de woorden nog niet
allemaal zijn omgezet in daden. Er zijn momenteel veel kansrijke initiatieven op het gebied van biomassa
in Rusland, maar de in 2003 geconstateerde obstakels zijn nog steeds aanwezig. De hervorming van de
energiesector heeft destijds immers ook niet de gehoopte doorbraak van hernieuwbare energie tot gevolg
gehad. Echter, er is nu een nieuw beleid ontwikkeld, en met de REA is een nieuw uitvoeringsorgaan
opgezet. Bovendien hebben toonaangevende politieke figuren zich openlijk uitgesproken voor
hernieuwbare energie. Zoebkov voorziet dat als gevolg van de stijgende energieprijzen de landbouwsector
zich moet richten op het produceren van haar eigen energie. De op 18 mei ondertekende MoU op het
gebied van bio-energie is een formele bevestiging van de Russische belangstelling voor Nederlandse
kennis en technologie. Met een actieve houding kan Nederland zich ontwikkelen tot de primaire partner
van Rusland op het gebied van biomassa. Wanneer deze markt succesvol wordt ontgrendeld, ontvouwen
zich grote kansen voor Nederland.

4.2.3

Kansenmatrix

In onderstaande matrix worden de kansen voor verschillende partijen uiteengezet, waaraan de
aanbevelingen in het volgende hoofdstuk zijn gekoppeld.
KANSENMATRIX
B2B

G2G

Kennisinstituten

Korte termijn
Realiseren pilot projecten
Aansluiting bij IFC en
UNECE
Aangrijpen MoU
Seminar inrichten met focus
op voornaamste
kansen en knelpunten
Informatievoorziening aan
bedrijfsleven
Kennisoverdracht in de vorm
van study tours en workshops
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Lange termijn
Joint ventures

Institutionaliseren van samenwerking
in een werkgroep
Ontwikkeling
overheidsinstrumentarium

Dialoog over ontwikkeling derde
generatie biomassa
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Aanbevelingen

Dit onderzoek heeft, met in ogenschouw nemend de strategische positie van Nederland, de huidige
activiteiten en het ontwikkelingsperspectief van biomassa in Rusland in kaart gebracht. In het vorige
hoofdstuk zijn reeds de aanknopingspunten in kaart gebracht. In dit afsluitende hoofdstuk worden ten
slotte de aanbevelingen om deze kansen te benutten, en om nieuwe kansen te creëren, uiteengezet.
1. Continueer nauwe contacten met REA
Het REA heeft van het Ministerie van Energie de opdracht gekregen om op federaal niveau de
marktvoorwaarden voor hernieuwbare energie te ontwikkelen. Uit gesprekken is gebleken dat er
een duidelijke voorkeur is voor bio-energie boven wind- en zonne-energie. Het REA richt zich
momenteel op de ontwikkeling van de juridische voorwaarden, het vergroten het publiek
bewustzijn en verbeteren van het concurrerend vermogen van bio-energie en andere vormen van
hernieuwbare energie. Bovendien wordt een haalbaarheidsstudie voor hernieuwbare energie per
regio uitgevoerd. Hieruit zal naar voren komen welke regio’s door de federale overheid zullen
worden ondersteund voor de ontwikkeling van bio-energie. Nauw contact met het REA kan er
dus voor zorgen dat de Nederlandse overheid haar bedrijven tijdig kan informeren over de meest
recente ontwikkelingen.
2. Regionale autoriteiten
Het ontplooien van activiteiten met betrekking tot biomassa is tot op heden een voornamelijk
regionale aangelegenheid. Een nationaal beleid voor biomassa of bio-energie ontbreekt.
Regionale autoriteiten zijn doorslaggevend voor de ontplooiingsmogelijkheden van bio-energie.
Contacten met regionale autoriteiten in kansrijke regio’s (Belgorad, Kaluga, Krasnodar, Altai) zijn
een belangrijke stap naar de realisatie van concrete projecten, zolang een nationaal bioenergiebeleid ontbreekt.
3. Zoek aansluiting bij de programma’s van IFC en UNECE
Het IFC heeft reeds ondersteund bij de ontwikkeling van twee biogasinstallaties in de regio
Belgorad. Volgens het IFC is daar een juridisch raamwerk ontwikkeld wat ook in andere regio’s
kan worden toegepast. Het IFC is voornemens dit ook ten uitvoering te brengen. Daarnaast is er
ook aangegeven dat men open staat voor participatie van Nederlandse ondernemingen. Ook kan
aansluiting bij IFC het contact met regionale autoriteiten vergemakkelijken.
UNECE ontwikkelt Regional Biomass Action Plans (RBAP) en heeft aangegeven open te staan
voor participatie van Nederlandse partijen. Deze kunnen ten eerste interessante marktinformatie
bevatten, en daarnaast de concrete vraag naar (Nederlandse) kennis en technologie per regio
inschatten. Waar het programma van IFC al concrete resultaten heeft bereikt, is het programma
van UNECE nog in de ontwikkelingsfase.
4. Betrek platformen
Rusland kan daarnaast op lange termijn een strategische partner vormen. Er is een
wetenschappelijke infrastructuur waar belangstelling en onderzoek naar de vele toepassingen van
biomassa is. Momenteel zal er eerst een inhaalslag gemaakt moeten worden, maar samenwerking
op de lange termijn zou vruchtbaar kunnen zijn. Rusland is traditioneel sterk vertegenwoordigd
in de exacte wetenschappen en ondanks de terugval in de jaren ’90 is er nog altijd een sterke
wetenschappelijke infrastructuur. Het opzetten van 25 technologieplatformen laat zien dat
Rusland beoogt haar economie te moderniseren en meer hoogwaardige technologie wil
ontwikkelen.
44

EN MASSE FOR RUSSIAN BIOMASS?

-

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, MOSKOU, MEI 2011

Betrek de recent opgezette platformen Biotechnologie en Bio-energie in het kader van
sectoroverstijgende, internationale samenwerking. De platformen zijn zich op het moment van
schrijven aan het organiseren en faciliteren. Het is nog onduidelijk wat de exacte rol van deze in
april opgezette platformen zal worden, maar het feit dat deze door commissie onder leiding van
premier Poetin zijn gerealiseerd klinkt veelbelovend. De platformen lijken ideale sparringpartners
voor de ook in de MoU genoemde samenwerking op het gebied van kennis en technologie tussen
Nederland en Rusland. Naast het REA kunnen deze platformen als aanspreekpunten fungeren
voor biotechnologie en bio-energie in Rusland, wat de kansen op gestroomlijnde samenwerking
vergroot.
5. Energie-efficiëntie
Energie-efficiëntie is één van de belangrijkste onderwerpen op de Russische politieke agenda. Het
inzetten van biomassa voor energieproductie kan grote efficiëntievoordelen opleveren. Door
biomassa op deze manier te presenteren vergroot men de (politieke) aandacht.
6. Urgentie
Nu langzaam maar zeker de voordelen van bio-energie ook in de hoogste politieke kringen
worden erkend, is dit het moment om in te springen. Er is grote belangstelling voor de
Nederlandse kennis en technologie, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit wetenschappelijke
instituties. Technologieplatformen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat Rusland
hoogwaardige producten en technologieën gaat ontwikkelen. Ook hier liggen dus kansen om als
Nederland op in te haken. Het is nog wachten op het moment totdat de uitspraken van
voornaanstaande politici worden omgezet in concreet beleid, waarin de federale overheid ook
financiële ondersteuning zal geven aan de ontwikkeling van bio-energie. De kans is echter
aanwezig dat dergelijke ontwikkelingen zich binnenkort zullen manifesteren, waardoor het
bedrijfsleven, waar reeds een vraag naar Nederlandse technologie is, kan investeren in bioenergie. Deze kansen lijken vooral te liggen in de landbouwsector en rurale gebieden.
7. B2B
Zolang de huidige obstakels nog niet zijn verholpen kan de focus voor het bedrijfsleven enkel
liggen op het realiseren van pilot projecten. Zonder financiële stimuli en een adequaat juridisch
raamwerk, is grootschalige, commerciële toepassing van biomassa voor verschillende doeleinden
niet haalbaar. De pilot projecten kunnen bijdragen aan het publiek bewustzijn van de
economische waarde van biomassa en de andere voordelen die bio-energie voor Rusland te
bieden heeft. Tegelijkertijd worden hiermee contacten aangeboord en naamsbekendheid
opgebouwd. In de toekomst, wanneer de huidige obstakels zijn verlaagd, kan dit leiden tot
bijvoorbeeld joint ventures. Nederlandse bedrijven kunnen dan kennis, technologie en cruciale
onderdelen leveren voor bijvoorbeeld een biogasinstallatie op een landbouwbedrijf. Er kan echter
aansluiting worden gezocht bij zowel bilaterale activiteiten tussen Nederland en Rusland als
activiteiten van internationale organisaties. Er zijn mogelijkheden om aan te sluiten bij de
programma’s van het IFC en UNECE; beide organisaties hebben aangegeven open te staan voor
Nederlandse voorstellen.
Wanneer de Russische politieke top besluiten neemt, uit dit zich vaak in
beleidsmaatregelen en grootschalige investeringen. Deze investeringen worden er van bovenaf
ingepompt, waardoor er opeens veel mogelijkheden ontstaan. Indien het door Zoebkov
aangekondigde plan realiteit wordt, is er als gevolg van de financiële ondersteuning van de
federale overheid, een (mogelijk grote) vraag naar biogasinstallaties in de landbouwsector te
verwachten. Nederland kan zich voorafgaand aan deze ontwikkelingen reeds presenteren als de
ideale partner om bio-energie in Rusland te lanceren. Door middel van pilot projecten,
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demonstraties, uitnodigingen Nederland te bezoeken, en beurzen en seminars te bezoeken, kan
het Nederlands bedrijfsleven zich nu al op de kaart zetten. In Rusland is het van belang
naamsbekendheid op te bouwen in de juiste kringen, zodat wanneer de aangekondigde
maatregelen realiteit worden, Nederlandse partijen vooraan in de rij staan.
8. G2G
Als overheid kan Nederland haar bedrijfsleven informeren over de ontwikkelingen en kansen van
de Russische markt. Ook kan de MoU worden aangegrepen als middel om concrete
samenwerking met Russische partijen van de grond te krijgen. In deze MoU wordt bovendien
genoemd dat Nederland en Rusland haar ervaringen zullen inzetten om elkaar te adviseren op
beleidsniveau. Wellicht dat hier op termijn kansen om in dialoog met Rusland ontwikkelingen te
stimuleren die aansluiten bij de kansen voor Nederlandse partijen. Voorts is het van belang de
continuïteit van de betrekkingen tussen beide landen te waarborgen. Dit kan gebeuren door het
organiseren van regelmatige contactmomenten, bijvoorbeeld in de vorm van een werkgroep.
In de bilaterale betrekkingen is het van belang te benadrukken, dat een actief
stimuleringsbeleid van de overheid cruciaal is om de inzet van biomassa voor diverse doeleinden
op gang te brengen. De voornaamste veranderingen die in Rusland noodzakelijk zijn voor de
ontwikkeling van biomassa voor diverse doeleinden zijn:
1.
Het creëren van een markt voor biobased producten
a.
Organisatorische en administratieve stimuli voor bedrijven die biobased
producten produceren of biotechnologisch onderzoek uitvoeren
b.
Stimuleren (of zelfs verplicht stellen) van gebruik van bioplastics
c.
Subsidies om biobased producten aantrekkelijker
2.
Staatsbedrijven laten investeren in biotechnologie
3.
Belastingvoordelen voor investeringen in biobased economy
4.
Biobrandstoffen en bio-energie
a.
Wetgeving formuleren
b.
Stimuleringssubsidies
Idealiter is een dergelijk beleid ondergebracht in een Nationaal Programma Biobased Economy,
zodat coördinatie en communicatie beter te stroomlijnen is.

“En masse for Russian biomass?”
Dit onderzoeksrapport heeft voor het eerst de samenwerkingsmogelijkheden tussen Nederland en
Rusland op het gebied van biomassa in kaart gebracht. Dit rapport kan dienen als uitgangspositie om de
voorgenomen intensivering van bilaterale samenwerking op het gebied van energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie vorm te geven, en om de grootste kansen en knelpunten aan te pakken. Ook kan
aan de hand van dit rapport een afweging gemaakt worden, door zowel overheid als bedrijfsleven, over de
potentie van samenwerking met Rusland in vergelijking met dergelijke mogelijkheden met andere landen.
Een biobased economy of een energierevolutie is niet aan de orde in Rusland. Door het
ontbreken van marktvoorwaarden en stimuleringsmaatregelen is de potentie van biomassa in Rusland nog
grotendeels onbenut. Er zijn echter wel serieuze signalen die duiden op aankomende veranderingen op
het gebied van biomassa, zoals de uitspraken van Zoebkov, de nadrukkelijk gezochte internationale
samenwerking, het opzetten van sectoroverstijgende platformen, en de actieve houding van het recent
opgezette Russisch Energie Agentschap. Deze signalen kunnen niet direct met scepsis ontvangen worden.
Het MoU en seminar zijn formele bevestigingen van de Russische belangstelling voor Nederlandse
kennis, technologie en ervaringen op het gebied van energie-efficiëntie en biomassa. Het is nu aan beide
zijden om deze vastgelegde intenties handen en voeten te geven, en de nog grotendeels onbenutte
Russische biomassa een meer significant aandeel in de economie te laten innemen.
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