
 

  

Postadres: Postbus 35, 4530 AA  Terneuzen 
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen 
Telefoon: 14 0115 
Vanuit buitenland: +31 115 455 000 
E-mail : gemeente@terneuzen.nl 
Internet: www.terneuzen.nl 
 
Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en  
zaaknummer van deze brief vermelden. 

    

 Raad van de gemeente Terneuzen 

Stadhuisplein 1  
4531 GS TERNEUZEN 

uw brief van 
uw kenmerk  
zaaknummer 
contactpersoon   
telefoon  
e-mail  
verzonden                  

:  
:  
: 313354 
: G. Davidse 
: 14 0115 
: g.davidse@terneuzen.nl 
:  
 

 
 
 
 
 
 

  

Terneuzen, 6 oktober 2020 
 
 

Onderwerp: Informatiebrief houtgestookte biomassa 
 
 
  
Geachte Raad, 
 
 
Landelijk speelt er momenteel een discussie over de gevaren van houtgestookte 
biomassacentrales voor de leefomgeving. Deze discussie is onder meer gevoed door het 
rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving van 8 mei. 
 
Voor gemeente Terneuzen is deze discussie ook relevant. De Zeeuwse regio geeft in de 
RES Zeeland aan terughoudend te zijn met houtige biomassa als warmtebron, omdat niet 
alle houtige biomassa duurzaam is en er negatieve effecten op luchtkwaliteit en 
volksgezondheid kunnen zijn. De import van houtige biomassa (o.a. pellets) uit buitenland is 
niet wenselijk. 
 
Tijdens de behandeling van de Regionale Energie Strategie Zeeland in de commissie 
Omgeving en in de raadsvergadering van mei hebben verschillende raadsfracties hun visie 
op biomassa duidelijk verwoord. Binnen de raad is ongerustheid over de duurzaamheid, over 
negatieve effecten op de luchtkwaliteit en op de volksgezondheid en over grote gevolgen 
voor bossen en biodiversiteit door houtkap. Uw raad heeft met het vaststellen van de RES 
Zeeland deze lijn bevestigd. 
 
Onderzoeken laten zien dat verbranding van houtige biomassa vaak geen vorm is van 
duurzame energieopwekking. Dit komt doordat het hout wat gebruikt wordt vaak over lange 
afstanden getransporteerd wordt. Voorbeelden van landen die hout exporteren zijn de 
Verenigde Staten en Canada. Een minder effectief verbrandingsproces dan bij gas speelt 
ook een rol. Wij keuren deze vorm van energie opwek / verwarming voor toekomstige 
initiatieven daarom af.  
 
Op dit moment is het voor de gemeente niet mogelijk om nieuwe verzoeken voor deze 
installaties te weigeren. Het BOR (nationaal besluit omgevingsrecht) staat houtgestookte 
biomassacentrales tot 15 MWth vergunningsvrij toe. Omdat het BOR de ruimtelijke plannen 

http://www.terneuzen.nl/


van de gemeente overstijgt, kan de gemeente op dit moment alleen een verbod instellen op 
houtgestookte biomassacentrales vanaf 15 MWth. 
 
Wat we wél zullen doen is ons inzetten voor een verbod op grote nieuw te realiseren 
houtgestookte biomassacentrales in de Zeeuwse RES 2.0, zoals toegezegd aan uw raad 
door wethouder Ben van Assche. En zullen wij dit verbod boven 15 MWth meenemen in 
toekomstige herzieningen van bestemmingsplannen en beheersverordeningen.  
 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, 
 
gemeentesecretaris, burgemeester, 
 

J.G. (Jan) Princen J.A.H. (Jan) Lonink 

 
 
 
 


