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De fractie heeft de volgende vragen:

We hebben kennis kunnen nemen van de berichtgeving inzake Attero. Zij zijn bezig om de afvalbuffer 
op Kragge II, ingeklemd tussen Heerle en Bergen op Zoom, leeg te maken. Het betreft een mega-
operatie, want er ligt 20.000 ton afval opgeslagen op het terrein aan de Moervaart. Deze buffer is in 
2018 volgereden, omdat veel afval onverwacht niet direct naar de afvalenergiecentrale in Moerdijk 
afgevoerd kon worden. Dat kwam onder andere vanwege geplande en ongeplande stops bij de 
verbrandingsinstallatie van Attero in Moerdijk.

Onze fractie heeft via verschillende bronnen vernomen dat wordt gesproken over de vestiging van 
een biomassacentrale op de locatie Kragge II.

1. In hoeverre is sprake van de komst van een biomassacentrale op de locatie Kragge II?
2. Waarom wordt gesproken over de locatie Kragge II? Wat maakt juist deze locatie zo 

interessant?
3. In welke stadium zijn de gesprekken over de komst van een biomassacentrale en wat is hierin 

de rol van de gemeente Roosendaal?

Over hoe duurzaam biomassa is, daar zijn de meningen over verdeeld. Bij de stook van biomassa 
komt CO2 vrij, gemiddeld zelfs meer dan bij een kolencentrale.

4. Is het college bekend met de twijfels die bestaan over biomassacentrales? Zo zijn er naast de 
twijfels over duurzaamheid zorgen bij omwonenden over de toename van fijnstof en de aanvoer van 
hout, wat zorgt voor extra vrachtverkeer.

5. Is het college bekend met het advies van de commissie Remkes om de subsidies aan 
biomassacentrales te heroverwegen? Volgens de commissie Remkes stoten de kleinere centrales die 
nu in de nabije omgeving van woonwijken worden ontwikkeld, om huizen te verwarmen of energie op 
te wekken, te veel stikstof uit.

Namens de fractie van PvdA, 
Michael Yap



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Attero heeft het principeverzoek voor de realisatie van het project Greenfield, zijnde een 
vergistings- en composteerinstallatie binnen haar locatie aan de Moerstraat 25, ook bekend als 
Kragge II, op 28 november 2019 bij de gemeente Bergen op Zoom ingediend. Hiervan zijn wij op de 
hoogte gebracht.

2. Waarom deze locatie interessant is, is ons niet bekend.

3. Wij zijn niet op de hoogte in welk stadium de gesprekken zijn.

4. Ja wij hebben kennis genomen van het advies van de commissie Remkes over een dergelijke 
centrale.

5. Zie antwoord vraag 4.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Dr. A.A.B. Theunis


