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VERZONDEN 2 8 JAN. 2021

Geachte heer Renet,

U heeft bij brief van 16 december 2020 vragen ex artikel 43 RvO ingediend met
betrekking tot het gebruik van biomassa in Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze
beantwoording aan.

Vraag 1
Toegespitst op de situatie in Sittard-Geleen wil SPA inzicht verkrijgen in de
overeenkomsten die de gemeente met de BES heeft gesloten. Welke contracten zijn
aangegaan (duur, hoeveelheid van levering, financiële info).

Het contract met de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) loopt tot en met 8 juni
2045. Insteek van dit contract is dat alle groen van de gemeente (zie hieronder)
inclusief het groen van milieuparken en projecten, aan de BES wordt geleverd:
Bermmaaisels/hooi/grasgewas los
Bermmaaisels/hooi/grasgewas ongebonden
Stobben en stammen
Plantsoenafval/integraal groen
Houtchips
Snoeihout
Onbehandeld houtafval
Ziek hout
Groenafval afkeur
• Bladafval
Inspanningsverplichting is minimaal 12.500 ton perjaarte leveren.
In de praktijk zien we overigens dat alleen leveringen met meer dan 60% hout
geschikt zijn om als brandstof voor de stroomcentrale te dienen. Met name
maaisel en bladafval voldoen daar niet aan. Mede als gevolg hiervan wordt het
tonnage dan ook (nog) niet gehaald.
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Vraag 2
Is de gemeente Sittard-Geleen de enige grondstoffenleverancier van de BES? Zo nee,
welk deel levert de gemeente en waar komt de rest vandaan.
Nee, naast de gemeente Sittard-Geleen hebben ook de gemeenten Stein en Beek
een gelijkluidende overeenkomst met de BES. En daarnaast vindt er nog levering
van de gemeente Echt-Susteren, ZOwonen en Chemelot plaats.

Vraag 3
Hoe is de certificering en de controle op de aanlevering van grondstof voor de BES
geregeld en hoe functioneert het in praktijk. Wat ziet de gemeente hiervan.
Alle individuele vrachten worden visueel geïnspecteerd op kwaliteit en vervuiling
en daarna bemonsterd. Deze monsters worden geanalyseerd op vocht- en as
gehalte en de resultaten in een systeem bewaard. Er is hiervan geen
terugkoppeling naar de gemeente.
Vraag 4
Welk deel van de capaciteit van de BES wordt momenteel reeds gebruikt. Hoeveel wordt
daaraan toegevoegd wanneer Limbrichterveld-Noord op de BES wordt aangesloten en
waar komt de benodigde extra brandstof vandaan?

Of Limbrichterveld wel of niet wordt aangesloten, heeft geen enkele invloed op het
biomassagebruik van BES. De BES is namelijk een stroomcentrale die altijd op vol
vermogen draait en daarmee ca 10.000 MWh produceert. De BES heeft daarvoor
20.000 tot 25.000 ton bruikbaar groen nodig. Bij die productie komt ca 240 TJ aan
thermische afvalwarmte vrij. Deze wordt door Het Groene Net (HGN) gebruikt. Als
HGN minder warmte afneemt (wat nog zo is), dan wordt het restant aan onbenutte
warmte middels de eigen batterij koelers van BES weg gekoeld.

Vraag 5
De duurzaamheid van het gebruik van houtige biomassa wordt door de deskundigen als
uiterst discutabel getypeerd. Hoe denkt het college daarover en over hun hierboven
aangehaalde uitlatingen?
De discussie omtrent de duurzaamheid spitst zich toe op de herkomst van
biomassa. Met name door transport en onverantwoorde winning worden - terechtvraagtekens geplaatst bij de duurzaamheid van dergelijke biomassa. De situatie
van de BES in Sittard is wezenlijk anders. De centrale is destijds ontworpen op de
lokaal vrijkomende biomassa bij structurele snoeiwerkzaamheden in de directe
regio. In plaats van deze biomassa af te voeren naar composteerders of andere
verwerkers wordt deze nu direct naar de dichtbij gelegen BES afgevoerd.
Daardoor ontstaat ook nog eens een milieuvoordeel op transport.
Vraag 6
Aangezien onze burgers bijdragen aan verstrekte subsidies en wij, ook als gemeente, op
allerlei terreinen (bijvoorbeeld accommodaties) subsidies willen terugdringen, wil SPA
graag een overzicht van de subsidies die de hele keten gerelateerd aan de verwerking
van houtige biomassa door de BES ontvangt.
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De gemeente verstrekt geen subsidies aan de BES. Voor een overzicht van andere
subsidies aan de BES dient SPA zich rechtstreeks tot de BES te wenden.

Hoogachtend,
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Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M. Verheijen
burgemeester
V
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