ENECO LEVERT BIOSTOOM
Eneco heeft de biomassacentrale Bio Golden Raand
(BGR) omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die
naast groene stroom ook stoom levert. Gebruikmakend van de door Groningen Seaports aangelegde
infrastructuur zet AkzoNobel de vrijgekomen biostoom nu in op het Chemie Park Delfzijl. Op 13 februari
heeft minister Kamp van Economische Zaken de levering van biostoom officieel in werking gezet.
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In de grootste bio-energiecentrale van Nederland wordt
jaarlijks zo’n 300.000 ton aan houtsnippers van sloopen afvalhout verwerkt. De ombouw maakt BGR nu nog
efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa
produceert de centrale dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10 procent van zijn Nederlandse energieverbruik. Naast een
verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen,
betekent dit ook een CO2-reductie van circa 100.000 ton
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per jaar, vergelijkbaar met de uitstoot van 12.500
huishoudens.“De noordelijke provincies en gemeenten
waren de eerste met een plan van aanpak voor de uitvoering van het Energieakkoord”, aldus Kamp. “Het
Chemie Park Delfzijl onderstreept deze ambities door
over te stappen op duurzaam opgewekte stoom. De
betrokken partijen investeren op die manier niet alleen
in energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot, ze dragen ook bij aan de regionale economie door
een duurzame groei van het chemiecluster mogelijk te

maken.”
De totale investering in het project bedraagt 40 miljoen
euro. Groningen Seaports heeft de benodigde infrastructuur aangelegd, waaronder de stoomleiding, die
ook toegankelijk is voor andere partijen. De overheid
geeft twaalf jaar lang subsidie op de groene stoom.
De Eneco-biostoomleiding is de tweede stoomleiding op
het Chemie Park Delfzijl. De eerste is sinds 2010 in
gebruik en gebruikt stoom van de afvalverbrandingsinstallatie EEW Energy from Waste. p
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