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Datum

9 juni 2020
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

C2264040/4702373
Uw kenmerk

Bij brief van 6 april 2020, ingekomen op 18 mei 2020, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

S.A.M. (Silvia) van den Heijkant

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 27 74 50 43

1. Heeft u het bericht in de Telegraaf en onze oude statenvragen hieromtrent
gelezen? Zo ja, ziet u dan een bevestiging van wat de PVV-fractie in de
statenzaal al sinds 2013 keer op keer hierover zegt? Zo nee, hoe ziet u deze
praktijken dan?
Antwoord: Ja, het college heeft kennisgenomen van het bericht in de Telegraaf.
Wij hebben in dat artikel ook de verwijzing gezien naar de recente studie van
het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarin vinden wij niet de bevestiging van
uw standpunten. Wij delen wel uw zorgen, zoals ook in de PBL-studie vermeld,
en zullen de berichten over de duurzaamheid van de gebruikte biomassa met
grote aandacht volgen.

2. Is het college bereid om op kortst mogelijke termijn een uitgebreid en
diepgaand onderzoek te starten naar de genoemde wanpraktijken? Zo ja, per
wanneer? Zo nee, wat gaat u dan wel doen?
Antwoord: In de Amercentrale wordt alleen gecertificeerd materiaal gebruikt als
biobrandstof. Dit is ook voorwaarde voor de vergunning en SDE+ subsidie die
door het rijk aan de biomassacentrale is verleend. Daarbij gaat het om een
uitgebreid pakket van duurzaamheidseisen, onder meer op het gebied van
bosbeheer. RVO controleert of bedrijven aan deze eisen voldoen, alvorens de
subsidie wordt versterkt.
Wij zullen geen uitgebreid onderzoek starten, maar omdat wij uw zorgen delen
zijn wij bereid nadere informatie in te winnen over de juistheid van de
berichtgeving.
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svdheijkant@brabant.nl
Bijlage(n)

-

3. Haalt het college nu eindelijk eens deze vorm van biomassa uit de cijfers voor
duurzaamheid, ongeacht wat de bizarre definitie daarvoor vanuit Brussel en Den
Haag luidt? Zo nee, bent u dan op zijn minst bereid de cijfers van de
Amercentrale altijd seperaat, of met de aanduiding “waarvan bij percentages
“duurzame energie” en “duurzame elektriciteit” in publicaties te vermelden? Zo
nee, waarom neemt u uzelf en de bevolking dat zo verschrikkelijk in de maling?
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Antwoord: Nee, voor eenduidigheid conformeren wij ons aan de definities zoals
die op nationaal en Europees niveau zijn afgesproken. Op deze manier blijven
de cijfers van regio’s en landen onderling vergelijkbaar en ook vergelijkbaar met
cijfers uit het verleden.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Milieu & Energie
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het
college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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