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Geacht College,
In de uitzending ‘Het mistige controlesysteem van biomassa’ op NPO-2 van 15 december 2020 wordt door
deskundigen aangegeven dat er grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de herkomst, de controle en de
duurzaamheid van het gebruik van houtige biomassa voor verbanding in energiecentrales.
Vanwege de BES en de geplande uitbreiding m.b.t. Linbrichterveld-Noord is dit van belang voor onze gemeente.
Aan het woord komen o.a.
Frits van Beusekom (oud directeur Staatsbosheer), Dorette Corbey (voormalig voorzitter adviescommissie
biomassa) en Louise Vet (hoogleraar ecologie universiteit Wageningen).
Zij geven heel duidelijk aan dat het controlesysteem fraudegevoelig is en de hele controleketen bestaat uit
particuliere (meest economisch) belanghebbenden.
De benodigde hoeveelheden overstijgen de landelijke productie verre hetgeen ertoe leidt dat, nu al, import
noodzakelijk is. Deze import zou nu uit de Baltische staten komen en al zo’n 200 km2 per jaar bedragen.
De basis van het hele systeem zou gevormd worden door enorme subsidies die de hele keten ontvangt en die
vanwege langjarige contracten niet op korte termijn beëindigd kunnen worden.
De houtproducenten, de energiecentrales en de overheid (vanwege het op papier voldoen aan het
klimaatakkoord) zouden hierbij belang hebben maar de natuur zou het slachtoffer worden.
Louise Vet zegt ‘het verbranden van hout produceert per eenheid van energie meer CO2 dan dat we gas of kolen
gebruiken' en concludeert 'je moet daar helemaal niet aan beginnen maar het gebeurt volop want er gaan
miljarden subsidies naartoe.'
Frist van Beusekom geeft aan dat het gebruik van de houtsnippers uit de bossen niet duurzaam is omdat het 50
tot 100 jaar duurt om weer aan te groeien. De bossen in Nederland kunnen de hoeveelheid niet opbrengen
waardoor er import moet komen en veel organisaties hebben belang bij instandhouding van het subsidiesysteem.
Dorette Corbey zegt dat men het topje van de ijsberg (de papieren) goed kan zien maar de rest niet omdat er
geen controle op de certificeringssystemen is. Er kunnen te makkelijk certificaten worden afgegeven omdat dit
een particulier initiatief is die er zelf belang bij hebben en overheidscontrole ontbreekt.
Toegespitst op de situatie in Sittard-Geleen wil SPA daarom:
a) Inzicht verkrijgen in de overeenkomsten die de gemeente met de BES heeft gesloten.
Welke contracten zijn aangegaan (duur, hoeveelheid van levering, financiële info).
b) Is de gemeente Sittard-Geleen de enige grondstoffenleverancier van de BES? Zo nee, welk deel levert de
gemeente en waar komt de rest vandaan. 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.
c) 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?
d) 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?
e) 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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