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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Vervolgvragen biowarmtecentrale Lage Weide (d.d. 21-06- 
2019) 

Geachte heer Dercksen, 

Al eerder verontschuldigden wij ons voor het feit dat uw vragen eind juni jl. om onduidelijke redenen in het 
ongerede zijn geraakt, waardoor de beantwoording van uw vragen is vertraagd. Bij deze treft u alsnog onze 
antwoorden aan op de door u gestelde vervolgvragen over de biowarmtecentrale Lage Weide in de gemeente 
Utrecht. Hieronder herhalen wij eerst uw toelichting. 

Toelichting: 
Naar aanleiding van onze vragen over de BWC op Lage Weide heeft de PW-fractie de navolgende 
vervolgvragen. 

1. De verhouding houtchips en houtshreds is anders dan eerder aangegeven. Wat is hiervan de 
oorzaak en staat het de gebruiker vrij hierin te variëren? 

Antwoord: 
De biowarmtecentrale (fase 1) is nog niet door Eneco in bedrijf genomen. De installatie wordt op dit 
moment door de leverancier getest. Tijdens de testfase wordt, afhankelijk van de te testen installatie 
onderdelen, biomassa gebruikt. Dit tijdelijk in werking zijn is niet met een vergunning gereguleerd. 
Zodra de installatie aan Eneco is overgedragen, moet de biowarmtecentrale gaan draaien conform de 
afgegeven vergunning. Het staat Eneco vrij te variëren binnen de in Bijlage 1 bij deze brief genoemde 
biomassastromen. 

2. Wat is de aard en de oorsprong van de houtshreds en houtchips? Houtshreds kunnen ook 
bestaan uit hout afkomstig van bosbouw, rooien van bomen. Zijn er bomen gekapt voor deze 
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houtschreds? Zo ja, waar en in welke mate? Kunt u uitsluiten dat er bomen zijn gekapt t.b.v. 
deze biomassa? 

Antwoord: 
De aard en de oorsprong van bedoelde biomassa is ons niet bekend. Evenmin weten wij of er ten 
behoeve van deze houtshreds bomen zijn gekapt. Zie hierna ook ons antwoord op uw derde vraag. 

3. Is er onderzocht wat de effecten zijn voor de natuur en de biodiversiteit nu snoeihout niet meer 
achterblijft in de natuur? Zo ja, kunt u ons die onderzoeken ter hand stellen? 

Antwoord: 
Al in eerdere antwoordbrieven over dit onderwerp hebben wij aangegeven dat de inhoud van vragen 
als deze inhoudelijk geen relatie heeft met toetsingsgronden voor een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor (in dit geval) het oprichten en in werking hebben van een 
biowarmtecentrale in relatie tot de bescherming van ons leefmilieu. De door u genoemde effecten zijn 
om die reden indertijd door de RUD Utrecht niet berekend, noch onderzocht. Wij moeten het antwoord 
op deze vraag daarom schuldig blijven. Evenmin beschikken wij over (resultaten van) onderzoeken op 
dat punt. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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