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Onderwerp

Beantwoording technische vragen
Datum

5 mei 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Van der Wel,

/
Uw kenmerk

Contactpersoon

R.L. (René) Beijnen

Bij e-mail van 9 maart 2021 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie
technische vragen gesteld over het nog steeds niet operationeel zijnde
Biomassaplein, waar een kwart miljoen provinciale subsidie mee is gemoeid.

Telefoon

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

Bijlage(n)

1.
Hoeveel voorschot op de provinciale subsidie is er tot nu toe
uitgekeerd? M.a.w.; hoeveel provinciaal geld is besteed aan het
Biomassapleinproject?
Antwoord: € 254.397,-

2.
Klopt het dat het daadwerkelijk realiseren en in werking hebben van
het Biomassaplein géén voorwaarden is/was voor de subsidie van een kwart
miljoen?
Antwoord: Ja.

3.
Hoeveel hebben de betrokken gemeenten in totaal geïnvesteerd in het
Biomassaplein?
Antwoord: € 287.000,-. De gemeente Boxtel heeft daarnaast nog
onvoorziene kosten voor aanvullende ambtelijke ondersteuning van het
Biomassapleinproject betaald.

4.
Is er nog zicht op een verdienmodel voor landschapsverbetering via
werking van het Biomassaplein?

(06) 52 78 35 86
Email

rbeijnen@brabant.nl

-

Antwoord: Ja. Er is een traject gestart om met marktpartijen een meer
geschikte locatie te verkennen.

Datum

5 mei 2021
Ons kenmerk

5.
Moeten de investeringen van de betrokken gemeenten eerst
terugverdiend worden voordat er opbrengst naar landschapsverbetering kan
gaan?

/

Antwoord: Ja.

6.
Kunt u bevestigen dat er nu vanuit het project Biomassaplein nog geen
geld naar landschapsverbetering is gegaan, aangezien het Biomassaplein
nog steeds niet operationeel is?
Antwoord: Ja.

7.
Is het (juridisch) mogelijk om de subsidie van ruim een kwart miljoen
euro terug te krijgen? Zo ja, waar komt het geld dan terecht in de begroting?
Antwoord: Nee. In ons besluit tot vaststelling van de subsidie op 3 december
2019 is, mede op basis van een accountantsverklaring, geconstateerd dat de
activiteiten en prestaties overeenkomstig de subsidieverlening hebben
plaatsgevonden. De betrokken gemeenten hebben daarbij verklaard dat zij
zich voor het realiseren van een biomassaplein zullen blijven inspannen.

Met vriendelijke groet,
R.L. Beijnen

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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