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Schriftelijke vragen "Streep door groene Verbrander" 

CDA-Statenfractie en D66-Statenfractie - schriftelijke vragen 
Streep door groene verbrander 

Geachte mevrouw Kruize en heer De Wit, 

Op 2 oktober 2015 hebben wij uw vragen ontvangen over het onderwerp "Streep 
door groene verbrander" naar aanleiding van het krantenartikel in het Dagblad van 
het Noord d.d. 1 oktober 2015. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. 

1. Heeft het College kennis genomen van het betreffende artikel? 

Ja. 

2. Is het College bekend met de plannen van Heveskes Energy om een 
groene afvalverwerkingscentrale bouwen ten behoeve van de productie 
van syngas? 

Ja. 

3. Wat vindt het college ervan dat in het artikel gesteld wordt dat er vooral 
veel wordt gepraat in Groningen? Hier wordt geïmpliceerd dat woorden 
niet tot daden zouden leiden. Wat gaat het college concreet doen om een 
dergelijke negatieve beeldvorming te bestrijden? 

Wij constateren dat in onderhavig artikel sprake is van een wat eenzijdige 
berichtgeving waarbij geen wederhoor is toegepast. Dat is een journalistieke 
vrijheid waaraan wij niet wensen te tornen. Overigens heeft de betreffende 
ondernemer in oktober 2013 in dezelfde krant over samenwerking met provincie 
Groningen, Energy Valley en Groningen Seaports rond dit project laten optekenen 
dat "het hier relatief gemakkelijk werkt. De lijnen zijn kort en de mensen kennen 
elkaar. Dat is anders dan in Rotterdam". Dat is een signaal dat wij vaak van 
ondernemers horen. Wat de beeldvorming betreft zetten wij ons er voor in om 
succesvolle trajecten goed over het voetlicht te brengen, onder andere door 
persberichten en persconferenties. 
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4. Is er vanuit de provincie Groningen contact geweest met de betreffende 
ondernemer? 

Ja, Er is in de afgelopen jaren - het eerste contact vond plaats in 2010 - intensief 
contact geweest met de ondernemer vanuit zowel afdeling Milieuvergunningen 
(later Omgevingsdienst Groningen) als de afdeling Economie, Cultuur en 
Projectfinanciering. Dit contact is er voortdurend op gericht geweest om de 
ondernemer optimaal te faciliteren in zijn plannen, die op zichzelf goed passen 
binnen onze ontwikkelingsvisie op vergroening van het chemisch cluster in de 
Eemsdelta. 

5. Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet? 

In onderhavig geval heeft uitgebreide ondersteuning door de ODG en de provincie 
niet geresulteerd in een nieuwe bedrijfsvestiging. Met name omdat de ondernemer 
in kwestie er niet in slaagde zijn plannen te concretiseren en zijn financiering rond 
te krijgen. 

Wij blijven ons inzetten voor een versterking en vergroening van het 
Chemiecluster. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeergle Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


