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Wob team Juridische Zaken
Wob-verzoek herkomst biomassa voor BioWarmte Installatie Lage Weide

Beste dame, heer,
Inleiding
al lange tijd probeer ik te achterhalen wat de herkomst is van de biomassa die wordt verstookt in de BioWarmte
Installatie Lage Weide, de grootste biomassacentrale van onze stad Utrecht. Eneco heeft met gemeente Utrecht
spelregels afgesproken over de herkomst van de te verbruiken biomassa. Gezien de hele discussie rond biomassa,
probeer ik te achterhalen hóe Eneco zich aan die spelregels houdt. Er is een rapport gemaakt voor/door? Eneco over
de herkomst van de biomassa. Ik heb Eneco gemaild, maar die weigeren inzage te geven in dit rapport omdat ze
anders naar hun mening concurrentiegevoelige details bekendmaken. Ik heb ze toen gevraagd of ze uitsluitend een
lijstje wilden geven met landen/zones waar die biomassa vandaan kwam; daar kreeg ik geen antwoord op. Ik weet
dat deze informatie echter wel is gedeeld met gemeente Utrecht. Dus mijn vraag is:
Wob‐vraag
Eneco heeft eind 2020 een rapport gedeeld met de Utrechtse gemeenteraad betreffende de herkomst van de
biomassa die sinds de opening verstookt is in de BioWarmte Installatie Lage Weid. Ik hoef niet héél dit rapport
openbaar, maar wil wel graag het lijstje / tekstuele analyse waaruit blijkt waar die biomassa vandaan komt
openbaar. Contracten / namen van leveranciers / dat soort concurrentiegevoelige zaken snap ik dat het niet kan,
maar veel mensen willen weten wat de herkomst van die biomassa is. Het deel van het rapport wat over die
herkomst zelf gaat, wil ik graag digitaal via scans of pdf opgestuurd krijgen, als dat kan. Hiernaast wil ik ook graag de
voorkant van het rapport en de inhoudsopgave ontvangen, zodat te herleiden is dat die analyse / lijstje inderdaad
uit dat rapport afkomstig is via overeenkomende paragraafnummers / hoofdstuknummers of paginanummers.
Alvast groot dank voor de moeite die het kost om dit uit te zoeken.
Met vriendelijke groet,
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