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Onderwerp: Biomassarotonde

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. een aantal bedrijven in de Noordoostpolder hun kas/bedrijf verwarmen met biomassa;
2. het hout voor dergelijke installaties vaak van buiten de regio aangevoerd wordt;
3. er diverse potentiële houtige reststromen in de Noordoostpolder zijn die hier nu niet voor 

benut worden, zoals:
snoeihout van de 700 stookvergunningen die aan agrariërs zijn afgegeven;
snoeihout van gemeentelijke bomen van wegbeplanting en dorpsbossen;
snoei- en verjongingshout uit de bossen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten;
snoei- en verjongingshout dat bij fruittelers vrijkomt;
onbewerkt afvalhout dat bij de Milieustraat wordt gebracht;

4. er mogelijkheden zijn om met wilgentenenteelt in bermen, akkers of incourante gronden 
lokale houtproductie te realiseren;

5. de provincie in het kader van de circulaire economie werkt aan een ketenaanpak waarbij 
lokale/regionale materiaalstromen op elkaar worden aangesloten;

6. er in Nederland voorbeelden zijn waarbij vraag en aanbod van lokale of regionale 
biomassastromen samenkomen in de vorm van een zogeheten biomassarotonde;

7. het Rijk een systematiek hanteert voor ‘cascadering’ van biomassa, waarbij de grondstoffen 
zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt, waarbij de volgorde van hoog naar laag is: 
farmacie, voeding, chemie en grondstoffen, energie,

van mening dat
1. het goed zou zijn als het hout dat in biomassaketels in de Noordoostpolder verbrand wordt 

zoveel mogelijk een lokale of regionale oorsprong heeft;
2. dit de duurzaamheid van deze vorm van energievoorziening ten goede komt omdat er minder 

transport plaats vindt en het niet leidt tot ontbossing in bijvoorbeeld Oost-Europa en de VS;
3. het zonde zou zijn als lokale vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten;
4. het hierbij wel noodzakelijk is dat er cascadering wordt toegepast, zodat grondstoffen zo 

hoogwaardig mogelijk worden gebruikt,

verzoekt het college
1. zich in samenwerking met de RES regio in te zetten voor de realisatie van een lokale of 

regionale biomassarotonde, waarbij rekening wordt gehouden met cascadering

en gaat over tot de orde van de dag.
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