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Kennisnemen van: 
De ontwikkelingen rondom de voorgenomen vestiging van een Sutainable Fuel Plant in de 
haven van Harlingen. 

Beste raadsleden, 

De Port of Harlingen heeft in haar havenvisie de ambitie uitgesproken om hét duurzame 
maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland te worden. Zij zet zich er met 
verschillende projecten en processen, samen met haar stakeholders, voor in om deze 
doelstelling te behalen. In lijn met deze ambitie, is er inmiddels gestart met de 
voorbereidingen voor de vestiging van een bio-LNG installatie. Met deze brief informeren 
wij u over de huidige stand van zaken rondom deze voorgenomen nieuwbouw aan de Lange 
Lijnbaan. Voor de exacte locatie van ca 4 ha wordt verwezen naar de uitgiftetekening die als 
bijlage is toegevoegd. 

Het bedrijf 
In de haven van Harlingen is Sustainable Fuel Plant BV voornemens de productie van bio 
LNG (= bio-Liquid Natural Gas) te starten. Het opwaarderen van groengas naar bio-LNG is 
uniek in Nederland. LNG wordt steeds meer toegepast in de scheepvaart en vrachtvervoer, 
bio-LNG is daarom het logische vervolg als het gaat om toepassing van duurzame 
brandstoffen. Onder andere varen die nieuwe veerboten van Doeksen op LNG. Kortom, een 
uniek project met veel toekomstpotentieel dat invulling geeft aan de energietransitie. 
Het project sluit naadloos aan bij de ambities van Port of Harlingen (i.e. Havenvisie 2035). 
Deze ambities bestaan o.a. uit het verder verduurzamen van de haven, het Waddengebied 
en de regio. Daarnaast sluit het project aan bij het landelijk beleid, de gebiedsagenda 
Wadden 2050 en het Green Shipping programma. 

Proces tot nu toe 
Medio mei 2020 is het college geïnformeerd over de plannen van Sustainable Fuel Plant BV. 
Port of Harlingen heeft de 4 hectare grond aan de lange lijnbaan vervolgens in optie 
uitgegeven waarna de vergunningsprocedure is opgestart. Naar aanleiding van de 
mededeling dat een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(WABO) zal worden aangevraagd hebben Gedeputeerde Staten beslist dat er geen MER 
hoeft te worden opgesteld. In november is een vergunningsaanvraag ingediend bij de 
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FUMO. Deze wordt nu beoordeeld. Er zijn onder andere aanvullende vragen gesteld om de 
vergunning te kunnen beoordelen en goed te kunnen toetsen aan het bestemmingsplan. 
Beoordeeld moet worden of deze o.a. past binnen de havengerelateerde bestemming die op 
deze plek in principe vereist is. Daarnaast worden uiteraard de mogelijke risico's beoordeeld. 

Vervolg 
Het is de intentie van alle betrokken partijen om in het eerste kwartaal van 2021 uitgebreide 
informatie over het bedrijf en haar activiteiten te verstrekken middels een informatieve 
raadscommissie. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 

Met vriendelijke groet, 

---- Bijlagen: 
1 Uitgiftetekening zaak 93882 - documentnummer 103038 


