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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Biowarmtecentrale Lage Weide 

Geachte heer Dercksen, 

Bij deze treft u ons antwoord aan op de recent door u gestelde vragen. Hierna herhalen wij eerst uw toelichting. 

Toelichting: 
Nu de bio-warmte installatie op Lage Weide (fase 1) in gebruik is genomen, kan de herkomst van het met 
subsidie te verbranden groen over deze periode in kaart worden gebracht. 

1. Wat is de aard, omvang en de herkomst van het te verbranden groen geweest in de bio 
warmtecentrale in Utrecht, Lage Weide, gedurende het eerste kwartaal van 2019? 

Antwoord: 
De biowarmtecentrale (fase 1) is nog niet door Eneco in bedrijf genomen. De installatie wordt op dit 
moment door de leverancier getest. Na het succesvol doorlopen van de testfase zal de installatie door 
Eneco in bedrijf genomen worden. Tijdens de testfase wordt, afhankelijk van de te testen installatie 
onderdelen, biomassa gebruikt. In het eerste kwartaal van 2019 is ruim 1.100 ton biomassa gebruikt, 
bestaande uit houtchips (circa 40%) en houtshreds (circa 60%). Er zijn aanvullende afspraken 
gemaakt tussen Eneco en de gemeente Utrecht over het monitoren van de milieuprestaties van de 
biowarmtecentrale. Deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). De SOK en 
bijbehorende stukken kunt u vinden op: https://ris2.ibabs.eu/ReportsNiewListEntry/Utrecht/0a5b9074- 
0ffd-4721-85be-b8c19af7fe5d. Eneco is nog in overleg met de gemeente Utrecht over de exacte 
invulling van de rapportageverplichtingen uit de SOK. 

2. Kunt u aangeven hoe e.e.a. is verzameld en aangevoerd? 

Antwoord: 
Bedoelde biomassa is aangevoerd middels vrachtwagens en afkomstig van meerdere leveranciers van 
biomassa. De leveringen zijn afkomstig van leveranciers binnen een straal van 100 kilometer rondom 
de biowarmtecentrale. 
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3. Hoeveel CO2-uitstoot (als dat er al wat toe doet) was er gemoeid bij het verzamelen en transporteren 
van het betrokken groen? Graag een specificatie. 

Antwoord: 
Deze vraag vertoont veel gelijkenis met een door u bij brief van 31 oktober 2018 (nr. 81 DF21 BA) 
gestelde vraag. In onze antwoordbrief van 27 november 2018 (nr. 81 E12146), hebben wij indertijd 
aangegeven dat de inhoud van de vraag geen relatie heeft met toetsingsgronden voor een aanvraag 
om een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een biowarmtecentrale in 
relatie tot de bescherming van ons leefmilieu. Het door u genoemde aspect is om die reden indertijd 
door de RUD Utrecht niet berekend, noch onderzocht. Wij moeten het antwoord op deze vraag daarom 
opnieuw schuldig blijven. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

Secretaris, 
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