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Datum: Zutphen, 18 maart 2018
Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 3.37 reglement van orde over Biomassacentrale Zutphen en
bestemmingsplan Fort de Pol (deel 3)
Aan: College van B&W Zutphen

Op 28 januari 2016 en 27 maart 2017 stelde de Stadspartij eerder vragen over de vergunningverlening aan
Biomassacentrale Zutphen (BMC) op Fort de Pol zonder aanwezigheid van een bestemmingsplan en zonder
dat de raad hierin was gehoord, en over de diverse complicerende factoren bij de realisatie van de BMC.
Langdurige stilte van de kant van de BMC en nieuwe ontwikkelingen geven aanleiding tot aanvullende
vragen.
In mei 2017 liet u weten dat het enige waar de realisatie van de Biomassacentrale Zutphen nog van afhing
het beroep was dat toen liep tegen de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.
1) Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de Biomassacentrale Zutphen?
In april 2016 liet u weten dat het bestemmingsplan Fort de Pol uit 2012 flinke vertraging had opgelopen,
maar de verwachting was deze eind dat jaar te kunnen laten vaststellen door de raad. Tot op heden,
inmiddels ruim 5 jaar na de oorspronkelijke planning, is er nog geen bestemmingsplan Fort de Pol aan de
raad voorgelegd.
2a) Heeft dit te maken met de Biomassacentrale Zutphen of is er een andere reden en zo ja, welke?
2b) Indien dit te maken heeft met de Biomassacentrale Zutphen; is het college het met de Stadspartij
eens dat het vaststellen van een bestemmingsplan niet zou moeten afhangen van een enkele
ondernemer en dat een dusdanige vertraging buiten alle proporties is?
2c) Wilt u zich ervoor inspannen om het bestemmingsplan Fort de Pol alsnog op zeer korte termijn aan
de raad voor te leggen? Zo ja, wanneer kunnen wij deze verwachten?
2d) Bent u bereid het bestemmingsplan te laten aansluiten op de duurzaamheidsambities van de
gemeente, zijnde het stimuleren van cleantech en energieneutraliteit?
In september 2017 is de gemeente een intentie- en optieovereenkomst aangegaan met het bedrijf
Solarfields. Afgesproken is dat zij binnen een jaar een zonnepark op Fort de Pol realiseren.
Uit de antwoorden op onze schriftelijke vragen van mei 2017 blijkt dat er geen soortgelijke afspraken met

realisatietermijnen zijn gemaakt met de Biomassacentrale Zutphen, waardoor zij nu al ruim drie jaar
beschikken over een omgevingsvergunning zonder dat hiervan gebruik gemaakt wordt.
3a) Waarom hanteert de gemeente niet dezelfde voorwaarden bij alle ondernemers?
3b) Wat vind u een redelijke termijn voor de realisatie van de Biomassacentrale Zutphen en hoe gaat u
dit handhaven? Dit om te voorkomen dat het betreffende perceel nog eens jarenlang ongebruikt blijft.
De gemeente Zutphen heeft zich de afgelopen jaren als actief lid verbonden aan het Gelders
Energieakkoord. Over biomassaprojecten is afgesproken dat deze voldoen aan strenge duurzaamheidseisen
(bijv. NTA8080), zoals:
- vermindering van broeikasgasemissie over de keten met meer dan 70%;
- de productie van de biomassa voldoet aan de eisen van voedselzekerheid, biodiversiteit, emissies naar
bodem, water en lucht, welvaart en welzijn;
- verantwoording over de keuze van de inzet van biomassa ten opzichte van ander mogelijk gebruik.
Dit onder andere in aansluiting van de op 30 oktober 2017 door de provincie Gelderland aangenomen
motie* waarin onder andere staat dat biomassa niet verder dan 100km van de installatie afkomstig mag
zijn.
En uit de vragenlijst die Eefde Tegen-wind ruim een week geleden publiceerde ontstaat een nieuw beeld
van de politieke partijen in onze gemeente. Waar eerder veel partijen neutraal of voorstander waren, blijkt
nu van de 8 partijen die gereageerd hebben de helft (SP, GroenLinks, Stadspartij en de VVD) een
biomassacentrale zoals voorgenomen niet te zien zitten. Bovendien stellen alle partijen voorwaarden: ‘het
moet passen binnen het bestemmingsplan’, ‘het hebben van een goed businessplan dat niet zwaar leunt op
subsidies’, ‘het moet rendabel zijn’ en meerdere keren wordt de aanvoer van biomassa genoemd dat niet
van ver mag komen of waarvoor geen extra bomen gekapt mogen worden.
4a) Voldoet de Biomassacentrale Zutphen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Gelders
Energieakkoord?
4b) Indien de Biomassacentrale Zutphen niet voldoet aan de voorwaarden en daarmee een te geringe
(of zelfs negatieve) bijdrage levert aan de energieneutraliteit en het duurzaamheidsgehalte van onze
gemeente, en daarbij de toenemende kritische houding van de provinciale staten en gemeenteraad
afwegend, wat is dan uw standpunt ten aanzien van de realisatie van de Biomassacentrale Zutphen en
wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat zij wel aan de voorwaarden voldoet?

In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groet,
Dorien Bogerd, raadslid Stadspartij Zutphen-Warnsveld
*https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5367791/3/motie%2017M26%20D66%20e_a_%2C%20Verbranding%20van%20biomassa

