
1 /3

GS-Voorstel
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PZH-2020-745863438 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Brief aan PS over biomassa voor energieproductie

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de uitwerking van het beleid ten
aanzien van het gebruik van houtige biomassa voor de energieproductie.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale Staten over
het gebruik van houtige biomassa voor de energieproductie.

 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS:
- Op p.2 de alinea over houtstook in woonhuizen te herformuleren om de indruk te voorkomen dat
de provincie wel particuliere houtstook aanpakt, maar niets doet/kan doen aan
biomassacentrales;
- Het bredere kader te schetsen door een overzicht op te nemen van de te onderscheiden soorten
biomassa en de toepassingen;
- Een verwijzing op te nemen naar de Notitie Circulaire Economie;
- Op basis van het gehouden woordvoerdersoverleg enkele tekstpassages toe te voegen.

Bijlagen
 

1 . GS-brief aan PS over het beleid ten aanzien van het gebruik van houtige biomassa voor
de energieproductie.

2. Aangenomen motie nr 32 813-510 van Sienot c.s. over verbranding van houtige
biomassa

3. Reactie van de minister van EZK op deze motie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 juli 2020 14 juli 2020
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1 Toelichting voor het College

 

· Het onderwerp biomassa staat in de schijnwerpers: 

· Er is maatschappelijke onrust ontstaan over initiatieven voor de bouw van biomassa-

centrales voor energieproductie (met name warmte) in o.a. Waddinxveen en Pijnacker; 

· Het Rijk heeft een advies aan de SER gevraagd over duurzaamheidscriteria voor de

toepassing van biomassa;

· De fracties van Forum voor Democratie en Partij voor de Vrijheid in Provinciale Staten

hebben op 12 mei 2020 respectievelijk 19 mei 2020 schriftelijke statenvragen over

biomassa gesteld en deze zijn beantwoord;

· De Tweede Kamer heeft op 30 juni 2020 een motie aangenomen waarin de regering o.a.

wordt opgeroepen om de subsidiëring voor biomassastook zo snel mogelijk af te bouwen

(zie bijlage);

· De minister van EZK heeft de Tweede Kamer een dag later een brief gestuurd waarin

uiteen gezet wordt op welke wijze de motie zal worden uitgevoerd (zie bijlage). 

· De fractie van Forum voor Democratie heeft verzocht om agendering van het onderwerp

en hierbij aangegeven dat er dan een stuk moet liggen op basis waarvan de discussie

gevoerd kan worden. De brief aan Provinciale Staten voorziet hierin.. 

· Deze bespreking zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens de vergadering van de

Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 9 september 2020 of de

Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu op 16 september 2020. 

· In de module van de Omgevingsvisie waarin deze wordt aangepast aan het

Coalitieakkoord en die in september 2020 aan uw college wordt aangeboden  wordt een

regel opgenomen over biomassastook, in lijn met het gestelde erover  in het

Coalitieakkoord.

· De uitwerking hiervan in beleidsuitspraken zal worden opgenomen in de module Energie

van de Omgevingsvisie, die later in het najaar van 2020 zal starten.

 

Zie verder de brief aan Provinciale Staten. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma   : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Het besluit heeft geen juridische gevolgen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Er is geen voorafgaande besluitvorming.

 

3 Proces
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De brief aan PS dient als basis voor de agendering waarom is verzocht door de Staten. 

Daarna zal uitwerking van beleidsuitspraken over deze materie plaatsvinden aan de hand van het

gesprek aan de Staten en de ontwikkeling bij het Rijk . Deze beleidsuitspraken worden

meegenomen in de module Energie van de Omgevingsvisie die in het najaar wordt gestart. 

 

4 Participatie

 

Over de brief aan PS vindt geen participatie plaats. Over de uitwerking van het beleid in de

Omgevingsvisie zal deze worden meegenomen in het participatietraject van de Omgevingsvisie,

module Energie. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Over de brief aan Provinciale Staten wordt niet apart extern gecommuniceerd. Over de uitwerking

van het beleid wordt dit onderwerp betrokken bij de communicatiestrategie van respectievelijk het

Uitvoeringsprogramma Energietransitie en de Omgevingsvisie. 

.

 


