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Onderwerp: rol biomassa binnen Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. momenteel in het kader van het landelijk Klimaatakkoord in 30 regio’s wordt gewerkt aan een
Regionale Energie Strategie (RES);
2. hierin wordt beschreven welke bijdrage de regio levert aan de landelijke doelstelling om in 2030 in
Nederland 35 TWh duurzame energie op te wekken;
3. in het Klimaatakkoord voor biomassa een rol als transitiebrandstof voorzien in de periode tot in elk
geval 2030 is weggelegd;
4. uit onderzoek blijkt dat het verbranden van biomassa negatieve gevolgen heeft voor de
luchtkwaliteit en volksgezondheid;
5. de stikstofcommissie van Johan Remkes het kabinet heeft geadviseerd te stoppen met subsidies
voor het bijstoken van biomassa;
6. de provincie gaat over de vergunningen die straks aan energieopwekkende projecten verleend
moeten worden,
van mening dat
1. de grootschalige winning van biomassa lang niet altijd duurzaam is en daar waar het wel
duurzaam gebeurt veelal leidt tot veel transportbewegingen richting Nederland;
2. dit een grote negatieve impact heeft op de natuur en niet milieuvriendelijk is;
3. de verbranding van biomassa niet bijdraagt aan de essentiële stap van het opwekken van schone
energie om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen;
4. er om bovengenoemde redenen zou moeten worden ingezet op het stoppen van het aanleggen
van biomassacentrales als onderdeel van het Flevolandse bod als inbreng in het Nationale
Programma RES;
5. het stoppen met biomassacentrales stimuleert om écht duurzame keuzes te maken,
draagt het college op
als gesprekspartner en mede-ontwikkelaar van de RES Flevoland zich in te zetten om geen ruimte
te bieden aan nieuwe initiatieven op het gebied van biomassacentrales, uitgezonderd van
biomassacentrales die zijn gebaseerd op het principe van de duurzame economie ten behoeve
van het eigen productieproces*
en gaat over tot de orde van de dag.
In een circulaire economie worden plantaardige reststromen (biomassa) optimaal ingezet voor de
productie van bijvoorbeeld brandstoffen, elektriciteit en warmte. Grondstoffen en producten blijven in
een kringloop waardoor afval niet meer bestaat.
*
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