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Nieuwstadt, 3 september 2008
Aan:

Van:

Betreft:

het College van B en W,
de gemeenteraad van Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
Stichting De Groene Sporenwolf
p/a Vlonderstraat 13
6118 CZ Nieuwstadt
Biomassa Energiecentrale Sittard

Edelachtbare dames en heren,
Middels dit schrijven vraagt Stichting De Groene Sporenwolf, statutair gevestigd in de
gemeente Echt-Susteren, uw welwillende aandacht voor het volgende.
De brand die op donderdag 10 mei 2007 woedde bij de Biomassa Energiecentrale in
Sittard heeft destijds ook in de Echt-Susterense kern Nieuwstadt de gemoederen
behoorlijk bezig gehouden. Deze kern bevond zich donderdag 10 mei 2007 letterlijk
onder de dikke, zwarte rook van de centrale en vervolgens stonk het hele dorp nog
langere tijd naar de brand. Wij stuurden over dit voorval eerder een brief aan het college
en de gemeenteraad van Sittard-Geleen. In een reactie hierop stelde het college toen
dat heringebruikname van de BES alleen aan de orde kon zijn wanneer gedegen
onderzoek vooraf had aangetoond dat dit verantwoord was in het kader van de
veiligheid en de volksgezondheid.
Stichting De Groene Sporenwolf was in de dagen na de brand verbaasd over de
gretigheid waarmee in de gemeente Sittard-Geleen reeds werd aangedrongen op een
spoedige herstart van de centrale. Wij vonden en vinden een herstart zonder gedegen
onderzoek vooraf onverantwoord, ja zelfs onbespreekbaar. Daarvoor was er in een kort
tijdsbestek te veel gebeurd: twee branden (november 2006 en mei 2007) in een half jaar
tijd in dit nieuwe bedrijfscomplex is natuurlijk te gek voor woorden. Óf de centrale zelf
was niet veilig, óf de bedrijfsvoering deugde niet, óf het verbrandingsproces was
onbeheersbaar. Hoe dan ook, stuk voor stuk redenen om de veiligheid van deze
centrale kritisch tegen het licht te houden en over te gaan tot het nemen van
verstrekkende maatregelen. Een diepgaand onafhankelijk onderzoek was volgens onze
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Stichting nodig om de oorzaken van de brand boven water te krijgen. Ook diende er
volgens ons nauwgezet onderzocht te worden of er, en zo ja welke, schadelijke stoffen
bij de brand waren vrijgekomen en gedragen door de zuidwesten wind onder meer in de
kern Nieuwstadt zijn “geland”. Herbouw van de centrale mocht wat Stichting De Groene
Sporenwolf betrof niet plaatsvinden voordat die onderzoeken waren afgerond, zodat
verbeteringen konden worden doorgevoerd en herhaling worden uitgesloten.
Stichting De Groene Sporenwolf is van mening dat het bestuur van de gemeente
Sittard-Geleen er zich terdege van bewust dient te zijn dat een herstart van de
biomassacentrale alleen mogelijk aan de orde kan zijn na een gedegen en minutieus
onderzoek door onafhankelijke deskundigen. Mocht uit dat onderzoek blijken dat de
veiligheid in de toekomst niet gegarandeerd kan worden dan betekent dit wat Stichting
De Groene Sporenwolf betreft dat een herstart van de biomassacentrale in SittardGeleen niet langer aan de orde kan zijn.
U heeft in uw reactie op onze brief van mei 2007 toegezegd dat wij op de hoogte
zouden worden gehouden van de verdere ontwikkelingen rond de BES. We
schrijven nu ruim anderhalf jaar later en hebben helaas nog niets van u mogen
vernemen. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat men al die tijd achterover
heeft zitten leunen bij de gemeente Sittard-Geleen en bij de BES. Wij kunnen er
toch hopelijk vanuit gaan dat er in de achter ons liggende periode de nodige
onderzoeken zijn uitgevoerd? Wij mogen toch aannemen dat de directie van de
BES de nodige activiteiten ontplooid heeft teneinde voorvallen als in november
2006 en mei 2007 te voorkomen? Over dat soort zaken waren wij graag
geïnformeerd geworden!
Wij wensen dan ook antwoord op de volgende concrete vragen:
1. Welke activiteiten zijn ontplooid door de gemeente Sittard-Geleen en de
directie van BES sinds de brand van mei 2007?
2. Wat zijn de concrete uitkomsten van deze activiteiten?
3. Wat is op dit moment de stand van zaken (tijdpad bijvoorbeeld) m.b.t. de
heringebruikname van de BES?
4. Is het niet wenselijke om voordat de BES weer operationeel wordt een
informatieavond te organiseren voor omwonenden in de verre omtrek (dus
ook voor de inwoners van Nieuwstadt)?
Wij zien een gefundeerde reactie uwerzijds op dit schrijven met meer dan gewone
belangstelling tegemoet en verblijven inmiddels met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting De Groene Sporenwolf

Evert Masthoff, voorzitter

Wil Klinkers, secretaris
p/a Vlonderstraat 13
6118 CZ Nieuwstadt

