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Green Deal Bio Energie Centrale (BEC) in Cuijk
Betrokken partijen
Essent ism aantal bedrijven. Rijksoverheid: ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en
ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Initiatief
Mogelijkheid voor de heropening van Bio Energie Centrale (BEC) Cuijk met de inzet van diverse, lokale en
laagwaardige biomassa reststromen als brandstof (sluiten cycli) en het creëren van een showcase voor de
bioBased economy.

Resultaat
----

--

Een testprogramma voor verschillende biomassastromen ism een aantal partners o.a. van
Gansewinkel, den Ouden, WUR en Control Union.
Streven is om warmte afzet lokaal te contracteren (streven uitkoppeling 40 MWth warmte bij deze
bestaande installatie).
Deze warmteafzet wordt gerealiseerd in een periode van 3 jaar na toekenning van de SDE+. Hierbij
wordt gedacht aan het koppelen van ketens en zal digestaat/mest droging als warmteafzet worden
onderzocht in samenwerking met de agrarische sector.
Een studie voor verdere ontwikkeling van BEC Cuijk als icoon in de biobased economy.

Hulp Rijksoverheid
--

----

----

De Rijksoverheid is voornemens in 2012 in de SDE+ een categorie te openen voor bestaande standalone biomassa-installaties, die aan het einde van hun subsidieperiode nog door kunnen draaien; Het
budget en de systematiek van de SDE+ blijven ongewijzigd. Green Deal-projecten krijgen geen
voorkeursbehandeling in de SDE+.
De Rijksoverheid gaat in overleg met Essent over de mogelijkheden voor Cuijk in de SDE+.
De partijen bekijken hoe een mogelijke uitkoppeling van warmte uit de centrale, zo kan worden
ingezet dat er een positieve businesscase ontstaat.
De overheid heeft de bereidheid om financieel bij te dragen aan een nadere uit te werken plan van
aanpak, inclusief onderzoeken, dat de herstart en het slim inzetten van biomassa in BEC Cuijk mogelijk
maakt.
De resultaten van de studie(s) worden in eerste instantie gebruikt voor het voormelde samenwerkings
verband, maar openbare kennis wordt gedeeld via de website www.biobasedeconomy.nl.
De rijksoverheid ondersteunt met kennis en regie het verkrijgen van de vergunning(en) en zet zich in
voor mogelijke aanpassingen van knellende wet- en regelgeving.
De Rijksoverheid zal in de kabinetsvisie op het mestbeleid aangeven hoe zij mestverwerking wil
bevorderen.
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