MOTIE 4.2 Zorgen gemeenteraad i.v.m. biomassacentrale
De Gemeenteraad van Diemen, bijeen op donderdag 31 januari 2019,
Constaterende dat
 Nuon bij de provincie Noord-Holland een aanvraag heeft gedaan voor de bouw van een
biomassacentrale voor het opwekken van warmte naast haar reeds bestaande gasgestookte
elektriciteitscentrales;
 De provincie vervolgens een verzoek tot een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) heeft
gedaan bij de gemeente Diemen omdat genoemde verzoek voor een biomassacentrale
afwijkt van het huidige bestemmingsplan ter plaatse;
 Het college van Diemen in haar raadsvoordracht een onderbouwing heeft gegeven van de
(on)mogelijkheden van de gemeenteraad om deze vvgb te weigeren;
Overwegende dat
 Diemen gelegen is tussen diverse snelwegen, spoorwegen en vaarwegen, die leiden tot
luchtvervuiling;
 Een biomassacentrale in Diemen de cumulatieve uitstoot en dus luchtvervuiling in Diemen
verder verergert;
 Luchtvervuiling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor de inwoners van Diemen en
omgeving;
Voort overwegende dat
 Er zowel in de raad als onder inwoners van de gemeente vele zorgen leven in verband met
deze mogelijke biomassacentrale op deze lokatie;
 Er vooralsnog geen afspraken zijn met Nuon die deze zorgen in grote mate zouden kunnen
wegnemen of verminderen;
Verzoekt het college
 Over de volgende zorgen van de fracties in de gemeenteraad, te weten
o Uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof door de biomassacentrale zelf en van het
daarmee samenhangende vervoer van houtpellets en afval,
o Toenemende noodzaak van fijnstofvangers rond de scholen,
o Het niet afvangen van de CO2 uitstoot,
o Verhoogde feitelijke uitstoot van stikstofoxiden en depositie daarvan in
natuurgebied het Naardermeer en andere (kwetsbare) natuurgebieden,
o De mogelijkheden dat ook andere soorten biomassa dan houtpellets kunnen worden
gebruikt als brandstof in de centrale met bijbehorende verder verhoogde uitstoot
van fijnstof en/of stikstofoxiden en aanvullende benodigde verkeersbewegingen,
o Onduidelijkheid over het daadwerkelijk verminderen van het gebruik van gas voor de
warmteproductie op deze locatie,
o De risico’s van de installatie, zoals vrijkomende stofwolken vol fijnstof en
stikstofoxiden,
o De extra verkeersoverlast op de wegen rond de centrale,
o Onzekerheid mbt daadwerkelijke investeringen en inspanningen van Nuon in het
verder ontwikkelen van andere duurzame warmtebronnen,

o





Evenals de reeds in de raadsvoordracht benoemde herkomst en duurzaamheid van
de biomassa,
o Het feitelijk aantonen van deze herkomst en duurzaamheid (controleerbaarheid),
o De tijdelijkheid van de biomassacentrale;
Evenals over aanvullende zorgen van het college,
en andere zorgen die hier niet benoemd zijn, maar door belanghebbenden reeds benoemd
zijn of nog benoemd zullen worden,
met Nuon tot heldere, eenduidige en bindende afspraken te komen, om zoveel mogelijk van
deze zorgen weg te nemen of minstens sterk te verminderen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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