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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Burgerbelangen Dinkelland met 
betrekking tot het Rijksbesluit op de subsidiestop voor biomassacentrales. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen: 
 
1.Hoe staat dit in verhouding met de Gemeente Dinkelland en alle bemoeienissen rondom de kern van 
Noord Deurningen en hun Biomassa? 

 
Antwoord: De gemeentelijke bemoeienissen rondom de biomassa in de kern Noord Deurningen hebben 
betrekking op mestvergisting. Dit is een andere vorm van biomassa dan de houtige biomassa waarover 
minister Jetten heeft besloten. (Mestvergisting wordt dus niet getroffen door dit besluit.) 
 
Geldt deze subsidiestop voor alle Biomassa projecten of alleen de houtige? 
 
Antwoord: Alleen de houtige. 
 
2. Welke financiële consequenties heeft dit voor de nog lopende projecten rondom Noord Deurningen? 
 
Antwoord: Geen. 
 
3. In hoeverre heeft de Gemeente wel of geen last van bovengenoemde beslissing? 
Antwoord: Zolang er geen initiatieven voor warmtecentrales zijn of ontstaan die draaien op houtige biomassa 
zal er geen last ondervonden worden. 
  
Is het nog wel aantrekkelijk om nieuwe biomassa centrales aan te leggen in Dinkelland? 
 
Antwoord: Biomassa centrales blijven aantrekkelijk in het verduurzamen van o.a. de warmtebehoefte en het 
vervangen van de fossiele brandstoffen. Het kabinet heeft slechts besloten per direct te stoppen met de 
subsidie op de houtige biomassa op het moment dat deze ingezet wordt voor lage temperatuurswarmte 
(100°C of lager). 

 



De insteek van het kabinet is dat duurzame biogrondstoffen worden ingezet waar ze de grootste bijdrage 
leveren aan verduurzaming en waar alternatieven beperkt beschikbaar zijn. Dit soort hoogwaardige 
toepassingen blijven ondersteund worden. Voorbeelden van hoogwaardige toepassingen zijn onder andere 
biobeton, verf op basis van biogrondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen, groen gas als vervanger van 
aardgas, of als brandstof voor zwaar wegtransport, luchtvaart en zeevaart waar biobrandstoffen als 
hoogwaardige dieselvervangers een alternatief bieden. 
 
4. Welke alternatieven kan het College onze inwoners van Dinkelland geven? 
 
Antwoord: Het college respecteert het besluit van het kabinet om per direct te stoppen met nieuwe subsidies 
voor houtige biogrondstoffen voor laagwaardige warmte. Het college gaat op dit besluit richting de inwoners 
van Dinkelland geen alternatieven geven. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
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