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RVO: subsidie fabriek is lager
Subsidieverstrekker RVO stelt dat subsidie
voor geplande biomassavergasser in
Zutphen gebonden is aan een maximum.
door Judah Bolink
ZUTPHEN - Geen 80, maar hooguit

65 miljoen euro. Zo veel subsidie
stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maximaal beschikbaar voor een nog te

bouwen biomassavergasser langs
het Twentekanaal in Zutphen. De
subsidie komt pas beschikbaar
wanneer het bedrijf daadwerkelijk gas gaat leveren.
Het in Breda gevestigde bedrijf
Biomassacentrale Zutphen bv

bracht vorige week zelf naar buiten dat het mag rekenen op zo’n
80 miljoen euro subsidie voor een
periode van twaalf jaar. Het zou
gaan om subsidie via de rijksregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+).
„Maar dat is niet het geval”, zegt
een woordvoerder van de RVO.
„Er zit een maximum op het subsidiebedrag van bijna 65 miljoen
euro. Hoe de ondernemer erbij
komt dat het gaat om 80 miljoen
euro, is voor ons een raadsel.”
Frank de Bruijn, directeur van Bio-

massacentrale Zutphen bv, stelt
dat hij in zijn berekening ook een
bedrag had meegenomen wat het
bedrijf sowieso krijgt voor gaslevering, de zogenoemde basisprijs.
„We hebben een toezegging van
de RVO dat wij 89,66 cent krijgen
voor elke kuub aan groengas die
wij leveren. Dat is grotendeels via
de SDE-regeling afkomstig, maar
we krijgen ook geld voor het leveren van gas. Sec genomen klopt
het dus wat de RVO nu naar buiten brengt, maar voor ons is alleen die 89,66 cent belangrijk.”

Het is de bedoeling dat de energiefabriek jaarlijks zo’n 36.500 ton
aan schone biomassa (houtstromen) gaat omzetten tot gas. Het
bedrijf krijgt twaalf jaar lang voor
zo’n 7,5 miljoen kuub gas per jaar
subsidie. „Al met al komt dat dus
neer op zo’n 80 miljoen euro”,
stelt De Bruijn.
Zijn bedrijf hoopt volgend voorjaar te kunnen beginnen met de
bouw van de energiefabriek. De
investering in het pand en de
techniek bedraagt zo’n veertig
miljoen euro.

GANZENEI

Eerste eieren voor
Van Oostrum

GELSELAAR – Burgemeester Joost van Oostrum nam gisteren in Gelse-

laar de eerste twee ganzeneieren in ontvangst van ganzenhoedster Ellis
Oldenboom (10). Gelselaar heeft 38 ganzen, weet ganzenhoederopperhoofd Herman Wannink. Een koppel van die witte ganzen wordt door Ellis Oldenboom door Gelselaar gedreven. Van welk ras deze witte ganzen

zijn, wil de burgemeester weten. Volgens Herman Wannink hebben ze
van alle ganzenrassen het meeste vlees en leggen ze de meeste eieren.
„Dit”, verklapt hij wijzend op de witte ganzen. „Dit is de zogenaamde
witte gans....”
foto Frans Nikkels

Veel ideeën borrelen op Kamervragen over Berkellandse
initiatieven als Lochem 3.0 bij de
sessies betrokken. Waar het bijvoorbeeld gaat om de inrichting
De themagroepen zijn na de
kwamen uit de brainstormsessie
brainstormsessie in de Gudulakerk opgericht. Uit de sessie kwa- al plannen om de bestrating te
veranderen, meer speelgelegenhemen dusdanig veel ideeën van de
den te realiseren en ook de nabije
ongeveer negentig betrokken inomgeving van het Twentekanaal
woners en ondernemers dat opsplitsen noodzakelijk was. Nu dus er bij te betrekken. Dat laatste bijvoorbeeld door de passantenhanog de mensen die aan het werk
op te knappen.
gaan
binnen die
groepen.
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De thema’s zijn inrichting, jeugd, Jeugdigen zijn bijzonder welkom
om mee te praten over uitgaansgeevenementen, samenwerking en
legenheden en bijvoorbeeld de invisie leegstand.
vervolg van pagina 29

kwestie in schrappen thuiszorg
BORCULO – De woordvoerder van
staatssecretaris Martin van Rijn
(Volksgezondheid, welzijn en
sport) wil inhoudelijk niet ingaan
op de onvrede die veel mensen
hebben over de keukentafelgesprekken en het schrappen van
hun zorg, omdat er op dit moment Kamervragen liggen die
ook een Berkellandse kwestie betreffen.

gen omdat de gemeente dit heeft
afgeschaft’. Ook willen ze weten
of dit de invulling is die hij met
de gemeentelijke vrijheid beoogd
heeft en op welke wijze hij ‘tien
vingers aan de pols’ houdt om te
voorkomen dat mensen thuis verwaarlozen. Maart 2, 2015 1:02
Verder hebben de Kamerleden
vragen gesteld over individuele gevallen die vergelijkbaar zijn met

de tent in Borculo komt, zodat ze
hem kunnen vertellen dat het beleid zoals hij het bedoeld heeft, in
Berkelland niet goed wordt uitgevoerd. FNV-vakbondsbestuurder
Sarah Dobbe: „Het zou goed zijn
als we hem dat kunnen laten
zien.”
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