MOTIE (artikel 28 RvO)
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De fracties van het CDA en D66 stellen de gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 juli
2020 voor de volgende motie over biostookinstallatie in Vierpolders aan te nemen.
Omdat een biostookinstallatie brandt op biomassa is het goed om te starten met de
definitie van biomassa.
Voor biomassa hanteren we hierbij de definitie zoals gebruikt in het Besluit
omgevingsrecht (bijlage I onder A) en het Activiteitenbesluit (artikel 1.1 lid 1) d.d. 4-62020, te weten:
Biomassa:
A. producten die bestaan uit plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal dat gebruikt
kan worden als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten
B. plantaardig afval uit land- of bosbouw
C. plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, indien de opgewekte warmte wordt
teruggewonnen
D. vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de
productie van papier uit pulp, indien het op de plaats van productie mee wordt verbrand
en de opgewekte warmte wordt teruggewonnen
E. kurkafval
F. houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met
houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag
gehalogeneerde organische verbindingen dan wel zware metalen kan bevatten
Overwegende dat;
•
Uit de reacties van de voorzitter van de Dorpsraad Vierpolders, wijk- en
dorpsraden en wijkstichting ,ingezonden brieven en insprekers blijkt dat het
maatschappelijke draagvlak voor een biostookinstallatie in de gemeente Brielle
ontbreekt;
•
Ook de gemeente Nissewaard overweegt om een bezwaar in te dienen;
•
Het rapport van het Adviescollege “Remkes” overduidelijke adviezen aan de
overheden ten aanzien van kleine biostookinstallaties geeft;
•
Voornoemde commissie het kabinet adviseert om te stoppen met subsidies voor
het bijstoken van biomassa;
•
Invloedrijke Europese wetenschappers in harde bewoordingen stellen dat de
gedachte van een CO2 neutraal proces een waanidee is;
•
RIVM bevestigt dat aan de uitstoot van biostookinstallaties minder strenge eisen
gesteld worden dan aan bestaande kolen- en gascentrales;
•
Uit de definitie van het activiteitenbesluit opgemaakt kan worden dat ook
ongewenste materialen zoals grasachtige gewassen en afgewerkte frituurvet en

•
•
•
•
•
•
•
•
•

oliën vallen onder biomassa. Bij vergunningverlening geen belemmeringen zijn
deze materialen te stoken;
De biostookinstallaties met een vermogen minder dan 50 MW nauwelijks
gebonden zijn aan wettelijke eisen;
Biomassaverbranding in deze kleinere biomassacentrales
bovendien gezondheidsschade oplevert bij omwonenden, doordat kleinere
centrales aan minder strenge uitstootregels hoeven te voldoen;
Deze installaties niet aan voorwaarden van grote installaties voldoen door het
ontbreken van de Best Beschikbare Technieken (BBT);
Daardoor de uitstoot van NOx, fijnstof en geur te hoog is
Het Adviescollege een integrale benadering bepleit voor een gebied
Daardoor de bouw van huizen in de Oude Goote in gevaar dreigt te komen
Inmiddels steeds meer wetenschappers waarschuwen dat grootschalige
biomassaverbranding klimaatverandering versnelt, ontbossing bewerkstelligt en
resulteert in biodiversiteitsverlies.
Ook het kabinet een herbezinning heeft aangekondigd op het gebruik van
biomassa
De SER een herbezinningsadvies heeft gegeven

Van mening dat
•
De bovenstaande argumenten aangeven niet tot het realiseren van een
Biostookcentrale over te gaan
•
Biomassaverbranding niet duurzaam is
•
Ook het kabinet, mede op basis van de SER, een herbezinning heeft
aangekondigd op het gebruik van Biomassa
Roept het college op om
Geen medewerking te verlenen de bouw van dergelijke installaties in de gemeente
Brielle om daarmee recht te doen aan de breed gedragen mening en gevoelens onder de
inwoners van de gemeente Brielle.

en gaat over tot de orde van de dag.”
Fractie CDA
Fractie D66

Besluit raad:

stemmen voor
stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 6 juli 2020
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De burgemeester,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

