Zutphen, 27 maart 2017
Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 3.37 reglement van orde over vergunning BMC en
voortgang vestiging BMC op Fort de Pol
Aan: College van B&W Zutphen
Inleiding:
In vervolg op onze eerdere schriftelijke vragen d.d. 19.01.2016 inzake de mogelijke vestiging van
een biomassa centrale Zutphen, is het sindsdien stil geweest rondom de plannen en realisatie tot
bouw van de biomassa centrale Zutphen.
De Stadspartij Zutphen-Warnsveld heeft groen en duurzame energie hoog in het vaandel staan,
maar is van meet af aan geen voorstander geweest van -en uiterst sceptisch t.a.v dit soort type
zgn duurzame bedrijvigheid rondom groene energie opwekking uit snoeiafval. Alsmede hebben wij
van meet af aan onze grote vraagtekens bij de bestuurder(s), de ondernemer(s) achter dit plan.
De afgelopen televisie uitzending van Zembla (Vara) d.d. woensdag 22 maart 2017 getiteld 'bos
als brandstof' bevestigde wederom om onze eerdere stellingname, dat het meer wensdenken dan
werkelijkheid betreft, dat een dergelijk zwaar gesubsidieerde biomassa centrale daadwerkelijk
bijdraagt aan een beter klimaat, immers de bio brandstof voor dergelijke installatie grotendeels
afhankelijk is van milieu belastende houtkap, import en transport vanuit het buitenland.
Mede naar aanleiding van een vervolg artikel in de Stentor d.d. 24 maart j.l., waarin wederom
vraagtekens rondom de merkwaardige 'radio stilte', alsmede de nodige achtergrond informatie
welke wij ondertussen ontvangen hebben m.b.t. de initiatiefnemer “Green Project Invest” te Breda,
dienen wij hierbij de volgende vragen in aan het college ter schriftelijke beantwoording;
1) Klopt de informatie dat bestuurder(s) betrokken bij de biomassa centrale Zutphen,
verwikkeld zijn in diverse rechtszaken en beslaglegging?
2) Klopt de informatie dat de grootste aandeelhouder en initiatiefnemer “Green Project
Investment” te Breda, geen financiering kan krijgen voor de bouw van de biomassa centrale
Zutphen?
3) Wanneer verloopt de termijn / zakentransactie tussen gemeente Zutphen en deze
ondernemer inzake de aan/verkoop van de grond?
4) Gezien bovenstaande vragen en onze inleiding, wat is volgens u college nog de
realiteitszin van dit project en welke stappen gaat het college nu ondernemen?
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Hans Boersbroek
Stadspartij Zutphen – Warnsveld

