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Onderwerp

Schriftelijke vragen CDA over import groen gas door Essent
Datum

18 april 2017
Ons kenmerk

C2206268 / 4169435

Geachte heren Van Vugt en Kuijken,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 29 maart 2017, ingekomen op 29 maart 2017, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

C.M. (Clemens) Krämer
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 86 43
Email

ckraemer@brabant.nl

1. De grote vraag is nu hoe Essent vanuit Brabant kan worden gefaciliteerd,
zodanig dat hen een oversteek van de Noordzee kan worden bespaard.
Wat doet u nu om Essent hierin te faciliteren?
Antwoord: Wij faciliteren Essent niet. Het leveren van groen gas is de
verantwoordelijkheid van het energiebedrijf zelf.

2. Wat kunt u doen om Essent hierin te faciliteren?
Antwoord: Wij zien geen rol voor de provincie om Essent te faciliteren, maar
vooral een rol voor de markt in aanvulling op de stimulering die het rijk hier al
biedt.
De nationale overheid stimuleert de ontwikkeling van groen gas via de SDE+
regeling. Voor omzetten van biomassa naar groen gas biedt zij extra
subsidiemogelijkheden. Dit moet groeien naar situaties waarin bio-vergisting uit
kan zonder overheidssubsidie. De huidige initiatiefnemers van groen gas gaan
er namelijk vanuit dat de waarde van groen certificaten zal stijgen. Dit zijn
certificaten die partijen krijgen als ze groen gas aan het net toevoegen en die zij
kunnen doorverkopen aan ondernemers die hun bedrijfsvoering gaan
verduurzamen.

Bijlage(n)

-

Daarnaast is een gezonde businesscase afhankelijk van de schaalgrootte, de
beschikbaarheid van voldoende biomassa die langjarig contractueel zeker is
gesteld, de kwaliteit van deze biomassa en de locatie van een vergister (in de
nabijheid van het gasnet om het groen gas te kunnen invoeren).
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3. Wat gaat u doen om Essent hierin te faciliteren?
Antwoord: Wij zijn niet voornemens hier extra inzet op te plegen.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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