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DEBATVERZOEK 

 
Onderwerp: Verbranding van biomassa 
Indieners: Antoon Kanis (D66), Joa Maouche (GroenLinks) & Titus Visser (PvdA) 
 
Indieners verzoeken u dit debatverzoek te agenderen in de vergadering van: 
de commissie Economie, Energie en Milieu van 10 mei 2017. 
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1 Inhoud debatverzoek (beoogd resultaat/doel) 
Het doel van dit debatverzoek is om als Provinciale Staten een uitspraak te doen over 
energieopwekking door middel van het verbranden van houtige biomassa.  
 
2 Aanleiding 
De commissie EEM is al ruim een half jaar bezig met het thema biomassa. Dit debat volgt op: 

- De bijeenkomst met experts Op 19 oktober 2016 
- Het debat in de commissie EEM van 30 november 2016 
- Het werkbezoek in het kader van biomassa op 18 januari 2017 
- De quickscan houtig biomassapotentieel in Gelderland (PS2017-182) 
- De beantwoording van GS over de vraag naar houtige biomassa (op 4 mei in concept 

aan de commissie gestuurd) 
 
3 Standpunt en overwegingen 
Uit het debat van 30 november 2016 en de reacties daarop uit het veld blijkt dat energie uit 
biomassa een zeer divers en complex thema is. In dit debat willen wij ons daarom beperken tot 
energie die gewonnen wordt door het verbranden van houtige biomassa. 
 
D66, GroenLinks en PvdA hebben het college gevraagd om in kaart te brengen hoeveel houtige 
biomassa er in Gelderland jaarlijks op een duurzame manier geoogst kan worden en hoeveel 
biomassa er gevraagd wordt door bestaande en geplande Gelderse biomassacentrales. 
 
Uit de quickscan van ProBos (PS2017-182) blijkt dat er in Gelderland maximaal 160.000 ton 
houtige biomassa op een duurzame manier gewonnen kan worden. Uit de beantwoording van 
de GS over vraag naar houtige biomassa, blijkt dat de grote bestaande en geplande 
biomassacentrales een gezamenlijke vraag naar houtige biomassa van 230.000 ton hebben. 
Hieruit kunnen we concluderen dat de Gelderse biomassacentrales op korte termijn ten minste 
70.000 ton houtige biomassa van buiten de eigen provincie moeten aanwenden. 
 
Dit leidt tot het volgende vraag aan de commissie: 
 
Is het wenselijk dat er in Gelderland nog meer biomassacentrales voor houtige biomassa 
gebouwd worden? 
 
Zo ja, onder welke voorwaarden* zou de provincie hier aan moeten meewerken? 
Zo nee, met welke instrumenten zou de provincie hier volgens u op moeten sturen? 
 
*Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de regionale herkomst van het 
hout, effecten op bodem en biodiversiteit, cascadering en concurrentie met voedsel. 
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