
 

 

 

Vragenhalfuurtje 8 oktober 2019 
 

Onderwerp: Heeft het Biomassaplein wel toekomst? 
 

Geacht College, 
 
Het Biomassaplein, we hebben het er al enige tijd over, maar het is ondertussen 

even stil. Of en wanneer deze op Vorst B zal komen is ons nog niet duidelijk. 
Afgelopen week stond de nationale media vol van een groot onderzoek naar de 

milieueffecten van biomassapleinen. Biomassa opstoken is volgens 
wetenschappers geen oplossing voor het klimaat, toch is er politiek gezien achter 
de rage aangelopen en landelijk 11,4 miljard subsidie verstrekt aan het opstoken 

van biomassa. De uitkomst hiervan heeft ons doen schrikken en wij nemen aan 
dat u ook geschrokken bent. 

Moeten we nog wel blij zijn met deze ontwikkeling? Wat ons betreft zeker niet. 
Als we duurzaamheid en energieneutraal geloofwaardig over willen brengen dan 
vragen wij ons af of het Biomassaplein in dit rijtje thuishoort. 

Vandaar onderstaande vragen: 
 

1. In de krant van 3 oktober wordt de CO2-uitstoot van Biomassapleinen 
hoog genoemd, bent u het met de mening van de onderzoekers eens? 

2. Het Biomassaplein op Vorst B gaat geen hout verbranden maar 

versnipperen. Echter, ook hiervan is de CO2-uitstoot hoog, is bekend hoe 
hoog de CO2-uitstoot zal zijn? 

3. Rondom de ontwikkelingen is het enige tijd stil, hoe staat het met de 
vergunningsverlening? 

4. Bent u bereid om na te denken of het Biomassaplein wel gebouwd moet 

worden? 
5. Hoe zit het met het businessmodel in relatie tot onze bezuinigingsopgave? 

6. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst waren ook een aantal 
ondernemers aanwezig die zich wilden vestigen op Vorst B. Zijn deze nog 
concreet geïnteresseerd en zo ja om hoeveel ondernemers gaat het?   

7. Hoeveel geld heeft dit project de gemeente Boxtel tot op heden gekost en 
heeft u zicht op wat het ons nog gaat kosten? 

8. We weten dat we op korte termijn een kerntakendiscussie gaan voeren, is 
het college van mening dat het realiseren en exploiteren van een 

Biomassaplein een kerntaak is van onze gemeente? 
 

BALANS is altijd kritisch geweest over de ontwikkeling van een Biomassaplein en 

de onderzoeken verstevigen deze mening. Wij zijn van mening dat we Vorst B op 
een goede en bedrijfseconomische manier dienen te benutten. 
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