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Geachte heer Boers,
Met uw brief van 19 februari 2021 heeft u ons college vragen gesteld volgens artikel 34 van het
Reglement van Orde over biomassa. Onderstaand treft u onze beantwoording aan.
Vraag 1.
Geldt het VNG-standpunt nog steeds? En zo ja, geldt dat standpunt ook (nog steeds) voor de gemeente
Vlaardingen? Zo ja, waarom?
Antwoord:
Wij volgen vooralsnog de lijn van het demissionaire kabinet. Het kabinet kiest voor een verantwoorde
inzet van biogrondstoffen met een voortvarende aanpak voor tijdige afbouw van de stimulering van
laagwaardige toepassingen zoals het verbranden van hout voor de opwekking van elektriciteit en
warmte.
(https://www.rijksoverheid. nl/documenten/kamerstukken/2020/10/16/duurzaamheidskaderbiogrondstoffen).
In het artikel van VNG wordt gesteld dat voor het opstarten van warmtenetten de inzet van biomassa
nodig is. Later zou de inzet van biomassa door andere bronnen kunnen worden vervangen. Wij hebben
geen andere berichten van de VNG ontvangen waaruit blijkt dat er een ander standpunt is ingenomen.
Voor onze gemeente zijn we bezig met het maken van een Transitievisie Warmte (TVVV).
De Transitievisie Warmte wordt na de zomer aan de raad ter vaststelling aangeboden.
Vraag 2.
Bent u op de hoogte van de al maar toenemende kritiek op het verbranden van bossen?
Antwoord:
Ja daar zijn wij van op de hoogte.
Vraag 3.
Mocht u vraag 1 bevestigend beantwoorden, bent u dan alsnog bereid om zo snel mogelijk af te zien van
gebruik van biomassa? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Bij de overgang naar een andere brandstof dan aardgas zijn meerdere partijen betrokken, zoals
woningeigenaren, de netbeheerder, woningcorporaties en bedrijven.
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In samenspraak met deze partijen wordt de TVVV opgesteld. De moties die door de gemeenteraaa
zijn
ingediend over biomassa in het kader van de wensen- en bedenkingenprocedure met betrekking tot het
concept uitvoeringsprogramma Regionale Energie Strategie zijn bij ons bekend. Deze nemen wij ook in
acht bij het opstellen van de TVW.
Vraag 4.
Mocht een eventuele motie om definitief te stoppen met gebruik van biomassa door de gemeenteraad
worden aangenomen; gaat u die motie dan uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Zoals bij het antwoord op vraag 3 aangegeven, zijn er als reactie op het concept uitvoeringsprogramma
RES al meerdere moties over biomassa ingediend. Deze zijn als reactie op het concept
uitvoeringsprogramma RES ingebracht bij de RES-regio Rotterdam Den Haag om te komen tot een RES
1.0. De raden van alle gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag besluiten op een later moment over
de vaststelling van de RES 1.0. U kunt op dat moment beoordelen of er voldoende recht is gedaan aan
alle ingediende wensen en bedenkingen. In het kader van de TVVV, die naar de raad gaat ter vaststelling,
is er voor u wederom de mogelijkheid om op de inhoud invloed uit te oefenen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de burgeme
Bas Eenhoor
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