
 

 
1) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z12293&did=2020D26309    
2) PBL-advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen 

   https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020D53519  
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Geacht college, 

 

 

Inleiding 
Vorig jaar verscheen een SER-advies waarin werd opgeroepen om de 
subsidie op biomassa voor energiecentrales zo snel mogelijk af te 
bouwen.  
 
Niet veel later heeft de Tweede Kamer de motie Sienot c.s. 
aangenomen over het gebruik van vaste houtige biomassa voor 
energietoepassingen1. De motie verzoekt het kabinet om kleine 
biomassacentrales geen subsidie meer te geven, voor de huidige 
biomassacentrales strengere luchtkwaliteitseisen te stellen en met een 
eindjaar te komen voor de subsidiering van biomassa.  
 
In december stuurde minister Wiebes het PBL-advies naar de Kamer 
over de uitfasering van biomassa. Hij gaf daarbij aan dat het kabinet zich 
nog op een reactie beraadt. In het PBL-advies2 wordt gesproken over de 
uitfasering van biomassa en de mogelijke alternatieven daarvoor.  
 
De Gemeente Eindhoven beschikt over twee biomassacentrales, 
ondanks dat het stadsbestuur ervoor heeft gekozen Biomassa als 
transitiebrandstof te zien, kiest de Gemeente Eindhoven ervoor om juist 
meer woningen op het biomassa-net aan te sluiten.  
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Raadsvragen 
1. Welke risico’s loopt de gemeente als de subsidie voor de 

biomassacentrale weg zouden vallen? Wat voor gevolgen zou dit 
hebben voor de businesscase? 

2. De signalen dat biomassa uit gefaseerd gaat worden, klinken steeds 
luider. Welke strategie kiest de gemeente Eindhoven hierin? Gaan 
we wachten op de beleidswijziging vanuit Den Haag of wordt er 
voorgesorteerd op een vervroegde uitfasering in de komende jaren? 

3. Vindt de wethouder het nog wel verstandig om biomassa als 
transitiebrandstof te gebruiken om onze woningen te verwarmen? Is 
het niet veel beter om eerst in te zetten op isoleren, reduceren en 
nadien duurzaam te verwarmen? Waarbij biomassa in de ogen van 
D66 niet kan worden gezien als ‘duurzaam’ verwarmen.  

4. In het PBL-advies staan verschillende alternatieven voor biomassa 
genoemd. Aan welke alternatieven denkt de gemeente Eindhoven? 
En zijn deze toepasbaar in onze gemeente? Op welke termijn wordt 
de raad hier verder over geïnformeerd? 

5. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om de biomassacentrale in 
te richten als hybride energiecentrale waarbij de alternatieve 
energiebron de komende jaren steeds dominanter wordt?  
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