
Schone lucht in Utrecht, 
GÉÉN biomassa centrale! 

 
1. MEER FIJNSTOF   

Verbranden van biomassa leidt tot een aanzienlijke  
fijnstof uitstoot. Zelfs zoveel dat Eneco er nog geen 
onderzoek naar heeft durven doen. Deze fijnstof heeft  
voor de inwoners van Utrecht zeer schadelijke effecten  
op de gezondheid. 

2. BIOMASSA HOORT NIET THUIS IN EEN OVEN 
Biomassa verbranden is niet duurzaam. Het (snoei- en  
afval) hout dat Eneco wil gaan verbranden is ideaal voor  
het maken van compost en wordt op die manier 
hergebruikt. Compost zal in de toekomst geïmporteerd 
moeten worden met extra transport en uitstoot tot gevolg. 

3. EXTRA CO2-UITSTOOT 
Door de nieuwe biomassa centrale wordt alleen warmte 
(stadsverwarming) opgewekt. Hierdoor wordt  de  
bestaande gas centrale, die naast warmte ook elektriciteit 
produceerde minder gebruikt. Deze elektriciteit wordt in  
de toekomst van een kolencentrale ingekocht, wat leidt  
tot extra CO2-uitstoot. 

4. ENECO BOUWT VOOR SUBSIDIE 
Eneco bouwt de biomassa centrale omdat ze daar  
€73 miljoen aan SDE-subsidie voor krijgt. De gezondheid  
van de Utrechter interesseert ze niet, het is voor Eneco  
puur een financiële kwestie. 

5. GEBREK AAN LANGE-TERMIJN PLAN VOOR WARMTE 
 Utrecht mist een plan voor de toekomstige warmte 
 voorziening van de stad. Daarom is deze ‘vieze’ keuze  
 nog  moeilijker te begrijpen en uit te leggen.  



TEKEN DE PETITIE! 
 

Utrecht is nog afhankelijk van fossiel gestookte 
(stads)warmte, maar daar willen we zo snel mogelijk 
van af. Deze biomassa centrale leidt tot uitstel van de 

verduurzamingsambitie van onze stad.  
 

Warmte kan ook worden opgewekt met schonere 
alternatieven zoals: warmtepompen, zonnevelden, 
geothermie, zgn. ‘power-to-heat’ of gebruik wordt 
verminderd of voorkomen door betere isolatie van 

woningen. Naar deze en mogelijke andere 
alternatieven voor Utrecht is onvoldoende studie 

gedaan. 
 

Wij roepen de Utrechtse politiek op om op te komen  
voor de gezondheid van de Utrechters, onafhankelijk 

onderzoek te doen en de alternatieven goed af te 
wegen.  

 
Tekent u mee? 

Ga naar: 
geenbiomassacentraleinutrecht.petities.nl 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

