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Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten.
1. Biomassa is helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing om (met
subsidie!) massaal bossen te kappen en op te stoken om zo de klimaatdoelstellingen te
bereiken. Ook de door Nuon betaalde professor Kornelis Blok van de TU Delft geeft toe
dat `duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal zijn'. Volgens de ene
Nuon medewerker kwam het hout uit Canada en de ander had het over de Baltische
staten. Maar of het daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa is eigenlijk niet te
controleren. Het bijstoken van het lokale snoeihout is wat mij betreft wel echt `groen'.
Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat niet zeggen dat het klimaattechnisch
een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
2. De gemeenteraad van Diemen en de Gebiedscommissie ljburg is unaniem tegen de
centrale, maar heeft geen bevoegdheid om deze te weigeren, omdat de Provincie daar
over gaat. Als de Provincie de vergunning verleent, negeert het dus de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de
centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
3. De Provincie heeft de vergunningsverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebeid. Maar dezelfde ambtenaar die ik op de info
avond sprak, bleek ook al die rapportages voor Tata Steel te maken (graffietregens), dus
dat heeft de schijn van een eerlijk onderzoek bepaald tegen. Gezien de massale
tegenstand lijkt het mij democratisch om de toetsing door Gedeputeerde Staten zelf te
laten doen en te laten controleren door Provinciale Staten.
4. Waarom is er voor zo'n groot project geen Milieu Effect Rapportage uitgevoerd?
5. Er ontbreken echte cijfers van uitstoot en vervuiling, er wordt verwezen naar
jaarverslagen of rapporten van de overheid met metingen die 1 x per jaar worden
gedaan. Waarom is er geen constante meetapparatuur die de burger dagelijks kan
aflezen? Er staat in Diemen of IJburg uberhaupt geen apparatuur om fijnstof en
luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe uit dat een biomassacentrale
altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout verbrand je veel
meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede filters zou hebben.
Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. En zolang ik niet zelf kan verifiëren
hoeveel die 'fantastische' filters afvangen, blijf ik sceptisch. Tevens is er met geen woord
gerept over ultrafijnstof.
6. Bij het verbranden van hout komen de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- Dioxines; verstoren de vruchtbaarheid en het hormoon- en immuunsysteem
- PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend

Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied.
7. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (CIO miljard) door de gemeenten
en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is,
gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar
voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele
business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant
maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer 'duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken
over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is hen kennelijk al genoeg.
8. Het gaat ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling. 1.1burg, Diemen en Muiden
lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het Amsterdam
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voor een ongezond(er) leefklimaat.
9. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,
Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM
waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon:
'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen,
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en
centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de
lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
'fijnstofdeken' over Nederland.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten
dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Zijn
eigen gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van
het totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals
boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere
hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en
Biofuelwatch hebben in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht zagen met
eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we

slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
gepland met nog kleine en onvolwassen bomen.
12.In Groot Brittannië maken ze goede stappen en stopt de overheid met subsidies voor het
verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt tijd dat ook
Nederland erkent dat deze schadelijke vorm van overheidssteun (SDE+ regeling) moet
stoppen en ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
13.Hout is dus voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland? Nederland heeft bijna
vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we ruim vijftig
miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen,
vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in
januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het hout van
Nederland verbrand en is Nederland kaal. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we
moeten het importeren. Maar andere landen hebben ook elektriciteitscentrales die
verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd alle kolen, olie en gas voor
elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer dan een half miljoen
vierkante kilometer aan bos voor nodig. De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer
bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en
opgestookt om alleen de fossiele brandstof voor elektriciteitsproduktie te vervangen. De
uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit komen er ook nog eens broeikasgassen
vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt dat niet
aan. De aanwas is veel en veel te langzaam vergeleken met het tempo waarin wij brandstof
verbranden. Hout is dus voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal.
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Geacht heer/mevrouw,

Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te
bouwen in Diemen. Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000 voetbalvelden
bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen, Amsterdam, Weesp en
Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de
lucht door energieproductie met hout, in jargon: 'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de
gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is
dus een slecht bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de
biomassa, in ketels en centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen
boven in de lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
lijnstofdeken' over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze grootste
biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst grondig onderzoek
dient te worden verricht naar de uitstoot.
2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit. IJburg, Diemen en
Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het Amsterdam
Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een
ongezond(er) leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden betrokken. De gemeente Diemen
is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente. Uit cijfers van het CBS blijkt
dat Diemen wat CO2-emissies betreft met 78,8 kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse
gemeenten.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt namelijk
slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met metingen die 1 x per jaar
worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou kunnen worden onderzocht,
tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al in gebruik zijnde centrales hebben.
Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de grootte van dit plan en hoe dit zich zal
verhouden tot het gebied waar de centrale zou komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt
voorzien in constante meetapparatuur die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of
IJburg geen apparatuur om fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat
een biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout
verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede filters zou
hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met geen woord gerept
over ultrafijnstof. En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die 'fantastische' filters afvangen,
ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende onderzoek naar is gedaan dat alsnog
moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vóór het definitieve besluit zou worden
genomen. Het is immers niet mogelijk een zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare
informatie, schattingen en verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot
en de gevolgen daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale
komt dient te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.

4.

Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
-

Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.

-

PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend.

Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het Longfonds
waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische longziekte zoals astma of
COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen
ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten
hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en belanghebbenden.
Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren, ter inzage en ter reactie
gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de vergunning gegeven kan
worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde onderzoeken geweest en dat is geen
onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals aangegeven daarbij geenszins volledig op
relevante punten. Een voorbeeld: de gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzaming-warmtenet/). Ook zal er
een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.

Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing waarmee (met
subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de klimaatdoelstellingen te
bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok van de TU Delft geeft toe dat
`duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal zijn'. Niet betwist is dat in Nederland
niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is. Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te
worden.

Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan. Want er
is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen. Stel dat we
die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden
die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland? Nederland heeft bijna vierduizend vierkante
kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog
de elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen
van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12
maanden, in december 2019, al het hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere landen
hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd alle kolen,
olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer dan een half
miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.De wereld heeft veertig miljoen vierkante
kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en

opgestookt om alleen de fossiele brandstof voor elektriciteitsproductie te vervangen.
De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als aardgas
en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens broeikasgassen vrij uit de
grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt dat niet aan. De
aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden.

Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het daadwerkelijk gaat
om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en contractuele verplichting. Volgens
een Nuon medewerker op de informatieavond van 11 februari 2019 kwam het hout uit Canada en
een andere Nuon medewerker had het over de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals
wordt gesteld, wil dat naast het gebrek van controle over de duurzaamheid van het hout, niet
zeggen dat het klimaattechnisch een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te
kappen en met grote schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels verplichten
kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de bijstooksubsidies stoppen.
Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten dat er de komende vijf jaar hele
bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens
gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het totaal hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals boomtoppen,
takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse natuurbeschermings
NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva routinematig hout betrekt uit clearcuts
van kusthardhout bossen en andere hardhoutbossen.Graanul Invest is Europa's grootste
pelletproducent, met een groeiend aantalpelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee
leden van Global Forest Coalition enBiofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens
bezocht en zagen met eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen)
gebruikt, en datde aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs
dmw satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland datEstland tussen 2001
en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we slecht 265.000 hectare bos), en
dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was geplant met nog kleine en onvolwassen
bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de centrale zoals deze naar de burger
gecommuniceerd worden. De centrale wordt verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan
schijn.
12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt, rijst direct
de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout gemoeid gaat. Over
die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen. Daardoor is al niet onderbouwd
dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in het kader van de klimaatafspraken
aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13. In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies voor
het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt tijd dat ook
Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel aeld (€10 miljard) door de gemeenten en
provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is, gaat het om
winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar voor E3 miljoen per jaar

gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele business case zijn. Deze
biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt verkocht als
duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag meer 'duurzame'
stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken over de herkomst van de
warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk al genoeg. Hier mag niet onder het mom
van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over de rug van het klimaat en de omwonenden van
dit dichtbevolkte gebied worden doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van
deze keuze en nog grotere klimaatproblemen op.

Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt daarover
gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de vergunning zou worden
afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden afgegeven en niet voor onbepaalde
tijd.

Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tégen de bouw van de centrale, maar heeft tot nu toe
geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen bedenkingen te
weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen. Als de Provincie de
vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch gekozen
volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de centrale hebben
getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vindt ook dat Tata Steel binnen de
milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast ondervinden o.a. van
graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande de mandatering aan de
omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten nemen en dit laten toetsen door
Provinciale Staten.

Met vriendelijke groet,

Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar
18.000 voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal
probleem van Diemen, Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een
nationaal probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht
door energieproductie met hout, in jargon: ‘houtige biomassa’. Fijnstof
inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en
longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in
ketels en centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge
schoorstenen boven in de lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders
van het RIVM. Ze dragen bij aan de ‘fijnstofdeken’ over Nederland. Dit
betekent dat alleen hierom al het plan om deze grootste biomassacentrale te
gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst grondig onderzoek
dient te worden verricht naar de uitstoot.
2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit.
IJburg, Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar
ook de schepen op het Amsterdam Rijnkanaal, de auto’s op de A1 en A10 en
de vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een ongezond(er)
leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden betrokken. De gemeente
Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat Diemen wat CO2-emissies betreft met 78,8
kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse gemeenten.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er
wordt namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de
overheid met metingen die 1x per jaar worden gedaan. Er dient, als de
verwachte uitstoot niet zou kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te
worden gegeven in de uitstoot die nu al in gebruik zijnde centrales hebben.
Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de grootte van dit plan en hoe
dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou komen. Voorts is
de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur die de
burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur
om fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten.
Met hout verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de

centrale heel goede filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet
gegeven. Tevens is er met geen woord gerept over ultrafijnstof. En zolang ik
niet zelf kan verifiëren hoeveel die ‘fantastische’ filters afvangen, ben ik van
mening dat ook hier ten eerste onvoldoende onderzoek naar is gedaan dat
alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vóór het
definitieve besluit zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een
zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de
gevolgen daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een
centrale komt dient te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat
er meetapparatuur wordt aangebracht die tenminste maandelijks gegevens
oplevert.
4. Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse
Milieumaatschappij (vmm.be) de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs: veroorzaken DNA schade en zijn kankerverwekkend.
Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van
het Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een
chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen ondervinden de
meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten
hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale.
En in de onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de
burgers en belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten
dienen te gebeuren, ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden,
voordat een zorgvuldig besluit over de vergunning gegeven kan worden. In
dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde onderzoeken geweest en dat is
geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals aangegeven daarbij
geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de gemeente Utrecht
vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzamingwarmtenet/). Ook zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden
uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en
gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn
oplossing waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en
opgestookt om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon
betaalde- professor Kornelis Blok van de TU Delft geeft toe dat ‘duurzame
biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal zijn’. Niet betwist is dat in
Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is. Het is dus
duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.

Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus
professor Katan. Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales
verstoken vooral aardgas en kolen. Stel dat we die fossiele brandstoffen
volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden die
centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat
compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de
elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren,
versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in
januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren.
Maar andere landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd
moeten worden. Als wereldwijd alle kolen, olie en gas voor
elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer dan een half
miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig. De wereld heeft veertig
miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten
worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.
De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer
zoveel CO2 als aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen
er ook nog eens broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe
bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel
en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde
eis en contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de
informatieavond van 11 februari 2019 kwam het hout uit Canada en een
andere Nuon medewerker had het over de Baltische staten. Als dat niet
genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek van controle over de
duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaat technisch een goed
idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10. Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De
regels verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net
voordat de bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood
Alliance, is niet uitgesloten dat er de komende vijf jaar hele bomen in
Nederlandse centrales eindigen.
11. Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide
potentiële leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva

(VS) is de grootste palletproducent ter wereld en levert aan verschillende
energiecentrales in Europa. Diens gegevens tonen aan dat het grootste deel
van het hout dat het gebruikt - 58% van het totaal - hardhout is uit de
Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals boomtoppen,
takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbescherming NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat
Enviva routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en
andere hardhoutbossen. Graanul Invest is Europa's grootste palletproducent,
met een groeiend aantal pallet molens in Letland, Litouwen en Estland. Twee
leden van Global Forest Coalition en Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul
Invest-pallet molens bezocht en zagen met eigen ogen dat het bedrijf grote
hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat de aangrenzende
bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat Estland
tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen
was geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op
de doelen van de centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd
worden. De centrale wordt verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan
schijn.
12. Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel
ontbreekt, rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat
met geïmporteerd hout gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last
daarvan, ontbreken berekeningen. Daardoor is al niet onderbouwd dat deze
centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in het kader van de
klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13. In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid
met subsidies voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in
nieuwe centrales. Het wordt tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een
echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de
gemeenten en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een
commercieel bedrijf is, gaat het om winstgevendheid en aangezien de
biomassacentrale de komende 12 jaar voor €3 miljoen per jaar gesubsidieerd
wordt door de overheid, zal dit een rendabele business case zijn. Deze
biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt
verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer ‘duurzame’ stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk
te maken over de herkomst van de warmte. Het stempeltje ‘duurzaam’ is voor
hen kennelijk al genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en
de klimaatafspraken, over de rug van het klimaat en de omwonenden van dit
dichtbevolkte gebied worden doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de
hypocrisie van deze keuze en nog grotere klimaatproblemen op.

Bestaansperiode van de centrale
15. Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale.
Echter, de vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een
convenant wordt daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch
afdwingbaar. Als de vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de
tijdelijke periode te worden afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16. De gemeenteraad van Diemen is unaniem tégen de bouw van de centrale,
maar heeft tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste
verklaring van geen bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de
Gebiedscommissie IJburg is tegen. Als de Provincie de vergunning wel zou
verlenen, negeert het dus de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers
en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de centrale hebben
getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17. De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale
neergelegd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie
vindt ook dat Tata Steel binnen de milieunormen opereert, terwijl de bewoners
van dat gebied enorme overlast ondervinden o.a. van graffietregens.
Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande de mandatering aan de
omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten nemen en dit
laten toetsen door Provinciale Staten.
Ik kijk uit naar uw reactie.
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Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar
18.000 voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal
probleem van Diemen, Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een
nationaal probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht
door energieproductie met hout, in jargon: 'houtige biomassa'. Fijnstof
inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en
longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in
ketels en centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge
schoorstenen boven in de lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders
van het RIVM. Ze dragen bij aan de 'fijnstofdeken' over Nederland. Dit
betekent dat alleen hierom al het plan om deze grootste biomassacentrale te
gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst grondig onderzoek
dient te worden verricht naar de uitstoot.
2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit.
IJburg, Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar
ook de schepen op het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en Al 0 en
de vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een ongezond(er)
leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden betrokken. De gemeente
Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat Diemen wat CO2-emissies betreft met 78,8
kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse gemeenten.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er
wordt namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de
overheid met metingen die lx per jaar worden gedaan. Er dient, als de
verwachte uitstoot niet zou kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te
worden gegeven in de uitstoot die nu al in gebruik zijnde centrales hebben.
Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de grootte van dit plan en hoe
dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou komen. Voorts is
de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur die de
burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur
om fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten.
Met hout verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de

centrale heel goede filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet
gegeven. Tevens is er met geen woord gerept over ultrafiinstot En zolang ik
niet zelf kan verifiëren hoeveel die 'fantastische' filters afvangen, ben ik van
mening dat ook hier ten eerste onvoldoende onderzoek naar is gedaan dat
alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vóór het
definitieve besluit zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een
zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de
gevolgen daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een
centrale komt dient te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat
er meetapparatuur wordt aangebracht die tenminste maandelijks gegevens
oplevert.
4.

Bil het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse
Milieumaatschappij (vmm.be) de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs: veroorzaken DNA schade en zijn kankerverwekkend.
Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van
het Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een
chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen ondervinden de
meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten
hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.

5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale.
En in de onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de
burgers en belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten
dienen te gebeuren, ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden,
voordat een zorgvuldig besluit over de vergunning gegeven kan worden. In
dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde onderzoeken geweest en dat is
geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals aangegeven daarbij
geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de gemeente Utrecht
vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectorenienerdie/verduurzaminqwarmtenetn. Ook zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden
uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en
gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn
oplossing waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en
opgestookt om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon
betaalde- professor Kornelis Blok van de TU Delft geeft toe dat `duurzame
biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal zijn'. Niet betwist is dat in
Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is. Het is dus
duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.

Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus
professor Katan. Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales
verstoken vooral aardgas en kolen. Stel dat we die fossiele brandstoffen
volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden die
centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat
compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de
elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren,
versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in
januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren.
Maar andere landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd
moeten worden. Als wereldwijd alle kolen, olie en gas voor
elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer dan een half
miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig. De wereld heeft veertig
miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten
worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.
De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer
zoveel CO2 als aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen
er ook nog eens broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe
bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel
en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde
eis en contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de
informatieavond van 11 februari 2019 kwam het hout uit Canada en een
andere Nuon medewerker had het over de Baltische staten. Als dat niet
genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek van controle over de
duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaat technisch een goed
idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De
regels verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net
voordat de bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood
Alliance, is niet uitgesloten dat er de komende vijf jaar hele bomen in
Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide
potentiële leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva

(VS) is de grootste palletproducent ter wereld en levert aan verschillende
energiecentrales in Europa. Diens gegevens tonen aan dat het grootste deel
van het hout dat het gebruikt - 58% van het totaal - hardhout is uit de
Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals boomtoppen,
takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbescherming NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat
Enviva routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en
andere hardhoutbossen. Graanul Invest is Europa's grootste palletproducent,
met een groeiend aantal pallet molens in Letland, Litouwen en Estland. Twee
leden van Global Forest Coalition en Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul
Invest-pallet molens bezocht en zagen met eigen ogen dat het bedrijf grote
hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat de aangrenzende
bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietaeaevens aeoubliceerd door de Universiteit van Maryland dat Estland
tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen
was geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op
de doelen van de centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd
worden. De centrale wordt verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan
schijn.
12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel
ontbreekt, rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat
met geïmporteerd hout gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last
daarvan, ontbreken berekeningen. Daardoor is al niet onderbouwd dat deze
centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in het kader van de
klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid
met subsidies voor het verbranden van deïmporteerd hout voor biomassa in
nieuwe centrales. Het wordt tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een
echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de
gemeenten en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een
commercieel bedrijf is, gaat het om winstgevendheid en aangezien de
biomassacentrale de komende 12 jaar voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd
wordt door de overheid, zal dit een rendabele business case zijn. Deze
biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt
verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer 'duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk
te maken over de herkomst van de warmte. Het stempeltje "duurzaam' is voor
hen kennelijk al genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en
de klimaatafspraken, over de rug van het klimaat en de omwonenden van dit
dichtbevolkte gebied worden doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de
hypocrisie van deze keuze en nog grotere klimaatproblemen op.

Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale.
Echter, de vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een
convenant wordt daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch
afdwingbaar. Als de vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de
tijdelijke periode te worden afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tégen de bouw van de centrale,
maar heeft tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste
verklaring van geen bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de
Gebiedscommissie IJburg is tegen. Als de Provincie de vergunning wel zou
verlenen, negeert het dus de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers
en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de centrale hebben
getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale
neergelegd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie
vindt ook dat Tata Steel binnen de milieunormen opereert, terwijl de bewoners
van dat gebied enorme overlast ondervinden o.a. van qraffietregens.
Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande de mandatering aan de
omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten nemen en dit
laten toetsen door Provinciale Staten.
ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

To whom it may concern,
I am writing on behalf of Dogwood Alliance, a non-profit organization, to object to Nuon’s
proposal for a 120 MWth wood-fuelled heat plant in Diemen, North Holland, Netherlands,
Ref 8496464. Dogwood Alliance is an organization based in the Southern United States
working to protect forests and the communities that depend on them from the destructive
impacts of industrial logging. With 50,000 members in our 14 state region, we have pushed
back against the air, water, environmental, and climate impacts that forest destruction and
degradation can pose to communities for over 20 years. As the number one exporting region
for wood pellet biomass in the world, we have been working closely on issues related to
wood pellet biomass for nearly a decade.
We object to Nuon’s proposal on the grounds that Nuon has not established any supply
chain for the wood pellets it seeks to burn in Diemen, which means that the impacts on
greenhouse gas emissions, on forests and biodiversity, communities on the ground, and on
wider sustainability issues cannot be assessed.
Working alongside Global Forest Coalition, we have been informed by the local residents’
group Duurzaam Dorp Diemen that they requested information about pellet sourcing and
that Nuon stated in its reply: “We have not decided yet where exactly we will obtain the
pellets.”
In the environment we live in, where climate change impacts are becoming more frequent
and more intense, sustainability measures fall short unless they include climate impacts.
Energy-related proposals, like Nuon’s in Diemen cannot stand a test of sustainability or
environmental safeguards without transparency in their supply chain.
Given that Nuon has not secured any different pellet supply chains, we must assume that
they will most likely purchase pellets from the largest wood pellet producing companies,
which are in the best position to supply new customers. With a long track record of Enviva in
our region, and as the world’s biggest wood pellet exporter, we have great concern that
Nuon will enter into a supply chain contract with Enviva.
Enviva is the leading pellet producer, supplying several power stations in Europe. Its own
data shows that the majority of the wood it uses – 58% of the total – is hardwood from the
Southern US.1 In that region, all hardwood comes from biodiverse forest ecosystem which lie
at the heart of the newest Global Biodiversity Hotspot.2 The area is home to large numbers
of endemic species, including 1,816 endemic vascular plant, 138 endemic freshwater fish,
and 114 endemic mammal species.
Enviva claims to rely on residues, such as tree tops, branches, and other forestry debris
remaining after trees have been harvest from the forests and downplays the quality of any
whole trees it sources. However, Investigations by US conservation NGOs and by reporters
have confirmed that Enviva routinely sources wood from clearcuts of coastal hardwood
forests including bottomland hardwood forests.3 While Enviva defends its practices with
certification schemes like SFI, PEFC, FSC, and their Track and Trace program, none of
these certifications have requirements in place to ensure carbon emission reductions occur
where wood is burned to produce energy. Even more, while the FSC has rigorous forest

1

See envivabiomass.com/sustainability/track-and-trace/
cepf.net/stories/announcing-worlds-36th-biodiversity-hotspot-north-american-coastal-plain
3
See for example dogwoodalliance.org/wp-content/uploads/2017/05/NRDC_20142017Booklet_DigitalVersion-resize.pdf AND reports.climatecentral.org/pulp-fiction/2/
2

management standards, there is no guarantee that Enviva will actually source from FSCcertified forestry operations.
The greenhouse gas impact of burning pellets sourced from such practices is high, as
confirmed in many peer-reviewed scientific reports. For example, a study by researchers
from Massachusetts Institute of Technology and University of Massachusetts Lowell showed
that even when coal is replaced with wood pellets made from logged trees in pine
plantations, the life-cycle carbon emissions are so high that they only break even with those
from coal after a period of 44-104 years.4 A 2017 report by the European Academy of
Sciences confirms that bioenergy sourced by increasing logging rates of forests, or from
forests that would otherwise be logged less frequently, is associated with the highest rate of
carbon emissions of all types of biomass energy.5
An Open Letter by 800 scientists states: “Even if forests are allowed to regrow, using wood
deliberately harvested for burning will increase carbon in the atmosphere and warming for
decades to centuries –as many studies have shown –even when wood replaces coal, oil or
natural gas. The reasons are fundamental and occur regardless of whether forest
management is ‘sustainable’”.6 While we do not agree with the Dutch biomass sustainability
standards relying on the FSC or equivalent standards, we would point out that this criterion
is not met by pellets from the southern US, where the percentage coming from FSC-certified
forests is very small.
In relation to sustainability and greenhouse gas impacts, we believe that this biomass
plant must not be approved in the absence of Nuon deciding on and disclosing the
wood pellet supply chain for this plan. Unless the planning authorities have fully
assessed the impacts of the proposed supply chain and link an approved supply
chain to planning conditions, Nuon would be able to burn pellets sourced from the
very worst practices and impacts.

4
5

iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa512/meta
easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf

6

dropbox.com/s/l8sx5bl0h02x395/UPDATE%20800%20signatures_Scientist%20Letter%20on%20EU%20Forest%
20Biomass.pdf?dl=0
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Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
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ontwerpbesluit/voornemen:

Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerp VVGB Overdiemerweg 35, Diemen

Onderbouwing:

L.s. Hieronder mijn onderbouwing inzake zienswijze met zaaknummer: 8496464 &#42; Er zijn geen gegevens bekend over daadwerkelijke uitstoot van
deze biomassa centrale. Dit is op geen wijze getoest door een derde/onafhankelijke partij. De onderzoeksresultaten die nu aanwezig zijn zijn veelal
afkomstig van onderzoek dat door NUON zelf is betaald -daardoor dus geen onpartijdig standpunt, slager keurt eigen vlees- &#42; De uitstoot zal niet
alleen de biomassa --brandstof/hout-- betreffen, maar het gehele proces. Vanaf de houtkap, tot aan de verbranding. Waarbij transport lokaal en
internationaal gezien niet te verwaarlozen is. Deze biomassa moet van ver komen. Het betreft dus zeker geen lokaal probleem, maar zeker ook landelijk
en internationaal. &#42;De fijnstof die vrijkomt bij verbranding kan landelijk uitspreiden en is KANKERVERWEKKEND. Gezien de, betrouwbare, cijfers --van
het CBS-- die beschikbaar zijn over de vervuiling in de gemeente Diemen en directe omgeving is extra vervuiling uit de biomassacentrale zeer onwenselijk.
Behalve fijnstof komen ook Polycyclische aromatische koolwaterstoffen -- oftewel PAK&#39;s -- vrij. Pak&#39;s zijn ook aangemerkt als
KANKERVERWEKKEND. Beide stoffen lossen niet op, en verdwijnen niet boven de lucht. &#42; Deze schijn duurzaamheid moet ophouden, er moet worden
gekeken naar oplossingen die wel bijdragen aan het geheel. &#42;Met het verlenen van de vergunning, met inachtneming van alle tegenargumenten, zou
tegen de Europese -- https://europa.eu/european-union/topics/environment_nl -- en Nederlandse -- https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-01-01
-- milieuwetgeving ingaan. &#42;De huidige vorm van verwarmings- en/of verbrandingstechinieken zijn dus duurzamer dan een biomassacentrale. &#42;
De ontstane ontrust over de vervuiling speelt bij veel inwoners in Diemen, Amsterdam, Weesp en directe omgeving. Zoals de petitie o.a. al liet zien. Op de
agenda staat verdere landelijke aandacht en bij het uitblijven van bevredigend antwoord staat een gang naar de Europese rechter niet in de weg. &#42; De
gemeente Diemen heeft zich in meerderheid uitgesproken tegen de komst van de centrale, alleen is er juridisch gezien niks meer aan te doen. &#42;
Gezien het bovenstaande pleit ik voor het niet verlenen van verdere vergunningen inzake de biomassacentrale diemen
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7-88/-///2
Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te
bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000 voetbalvelden bos
zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen, Amsterdam, Weesp en Muiden,
maar het is een nationaal probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra (fiin)stof in de lucht door
energieproductie met hout, in jargon: 'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid
schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht
bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels
en centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de lucht
verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de 'fijnstofdeken' over
Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze grootste biomassacentrale te gaan
bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst grondig onderzoek dient te worden verricht naar de
uitstoot.
2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit. IJburg, Diemen en
Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het Amsterdam
Rijnkanaal, de auto's op de Al en Al 0 en de vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een
ongezond(er) leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden betrokken. De gemeente Diemen is erg
ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Diemen
wat CO2-emissies betreft met 78,8 kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse gemeenten.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt namelijk slechts
verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met metingen die 1 x per jaar worden
gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te
worden gegeven in de uitstoot die nu al in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen
worden gerelateerd aan de grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de
centrale zou komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur
die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om fijnstof en
luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een biomassacentrale altijd aan staat. Een
gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is
gesteld dat de centrale heel goede filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven.
Tevens is er met geen woord gerept over ultrafrstof. En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die
'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende onderzoek naar
is gedaan dat alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vóór het definitieve besluit
zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een zorgvuldig besluit te nemen als geen
betrouwbare informatie, schattingen en verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort
uitstoot en de gevolgen daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale
komt dient te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.
4. Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)
de volgende stoffen vrij:
Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend
Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische longziekte zoals
astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen
ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of

een verslechterde longfunctie krijgen.
5.Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en belanghebbenden. Dit zal
alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren, ter inzage en ter reactie gelegd dienen te
worden, voordat een zorgvuldig besluit over de vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er
slechts door Nuon betaalde onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek.
Het is zoals aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de gemeente
Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek. Ook zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te
worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing waarmee (met
subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken.
Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok van de TU Delft geeft toe dat 'duurzame
ir, c!..2. Net...'er:end niet. ve!dcencle
bicr.assa !-.ca dan
beberkt beschikbaar zal ziin'.
duurzame biomassa te krijgen is. Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen. Stel dat
we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden
die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we
ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig is voor het
omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in
januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het hout van Nederland
verbrand en is Nederland kaal.
8.Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere landen
hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd alle kolen, olie en
gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer dan een half miljoen
vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten
worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof voor elektriciteitsproductie
te vervangen.
De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als aardgas en
ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens broeikasgassen vrij uit de grond. Er
groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en
veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het daadwerkelijk gaat
om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en contractuele verplichting. Volgens een
Nuon medewerker op de informatieavond van 11 februari 2019 kwam het hout uit Canada en een
andere Nuon medewerker had het over de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt
gesteld, wil dat naast het gebrek van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het
klimaattechnisch een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels verplichten
kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de bijstooksubsidies stoppen.
Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten dat er de komende vijf jaar hele bomen in
Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële leveranciers

kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste pelletproducent ter wereld en
levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens gegevens tonen aan dat het grootste deel
van het hout dat het gebruikt - 58% van het totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te
vertrouwen op resten, zoals boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door
Amerikaanse natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal pelletmolens in Letland,
Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en Biofuelwatch heeft in 2018 twee
Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden
rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is
fotografisch bewijs dmw satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we slecht 265.000
hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was geplant met nog kleine en
onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de centrale zoals deze naar de burger
gecommuniceerd worden. De centrale wordt verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan
schijn.
12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt, rijst direct de
vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout gemoeid gaat. Over die
transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen. Daardoor is al niet onderbouwd dat deze
centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of
wenselijk zou zijn.
13. In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies voor
het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt tijd dat ook
Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (el 0 miljard) door de gemeenten en
provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is, gaat het om
winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar voor E3 miljoen per jaar
gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele business case zijn. Deze
biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt verkocht als duurzaam. En
de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag meer 'duurzame' stadsverwarming willen aanleggen,
lijken zich niet echt druk te maken over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor
hen kennelijk al genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken,
over de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden doorgedrukt. We
zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de vergunning
wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt daarover gesproken. Dit is
onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de vergunning zou worden afgegeven, dient deze
voor de tijdelijke periode te worden afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tégen de bouw van de centrale, maar heeft tot nu toe
geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen bedenkingen te
weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen. Als de Provincie de
vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en
daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco
in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen de
milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast ondervinden o.a.
van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande de mandatering aan de

omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten nemen en dit laten toetsen door
Provinciale Staten.
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Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.
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Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
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Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Diemen?
Je hebt de petitie ondertekend, maar wat kun je nu doen om de biomassacentrale te stoppen?
De omgevingsdienst Noordzeekanaal toetst namens Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Holland de aanvraag van Nuon. We helpen je graag om heel eenvoudig online een
zienswijze in te dienen.
Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de provincie. In
sommige gevallen neemt de provincie niet direct een besluit, maar komt er eerst een
voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijf je met welke punten hiervan je het wel of niet
eens bent en waarom. Deze punten kan de Provincie dan nog meenemen in het definitieve
besluit.
Wat moet ik doen?
Klik hier
Vul het zaaknummer in: 8496464
Locatie: Diemen
Plaats: Diemen
Sleep de PDF naar het vak 'Zienswijze: Sleep de bijlagen hier naartoe..'
Of knip en plak de argumenten uit het stuk tekst hieronder en vul zelf aan.
Daarna vul je je persoonsgegevens in en klik je op 'verzenden'.
***

Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,

Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM
waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon:
'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen,
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en
centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de
lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
'fijnstofdeken' over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze
grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst
grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
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Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op
het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en Al 0 en de vliegtuigen van Schiphol
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betrokken.
3.

Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt
namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met
metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou
kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al
in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de
grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou
komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur
die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om
fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout
verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede
filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met
geen woord gerept over ultraflinstor. En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die
'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende
onderzoek naar is gedaan dat alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te
zijn vótir het definitieve besluit zou warden genomen. Het is immers niet mogelijk een
zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen
daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt dient
te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.

4.

Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend

Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische
longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook
gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij
kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren,
ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de
vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde
onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals
aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de
gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzarning-warmtenet/). Ook
zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok
van de TU Delft geeft toe dat `duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal
zij'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is.
Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien
hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig
is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent
en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere
landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd
alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer
dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een
vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.

De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens
broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf
jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij
brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en
contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11
februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over
de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek
van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch
een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten
dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11 Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens
gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het
totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals
boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere
hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en
Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met
eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de
centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt
verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.

12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt,
rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout
gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen.
Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in
het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies
voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt
tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel aeld (€10 miljard) door de gemeenten
en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is,
gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar
voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele
business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant
maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer 'duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken
over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk al
genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over
de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden
doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog
grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt
daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de
vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden
afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar heeft
tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen
bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen.
Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de
centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen
de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast
ondervinden o.a. Van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande

de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten
nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.
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te delen met de aanvrager: *

Biomassacentrale diemen
;190305
Nee

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger

Voorletters
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres*
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8842480

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 5 maart 2019 18:53)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 30 april 2019)

/0Om gevingsdienst

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:

Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Die

108.06KB

100%

Omschrijving
ontwerpbesluit/voornemen:

biomassacentrale Diemen een slecht idee

lk geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager: *

Ja

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger
Voorletters

Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8842497

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 5 maart 2019 19:53)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 30 april 2019)

`172
Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Diemen?
Je hebt de petitie ondertekend, maar wat kun je nu doen om de biomassacentrale te stoppen?
De omgevingsdienst Noordzeekanaal toetst namens Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Holland de aanvraag van Nuon. We helpen je graag om heel eenvoudig online een
zienswijze in te dienen.
Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de provincie. In
sommige gevallen neemt de provincie niet direct een besluit, maar komt er eerst een
voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijf je met welke punten hiervan je het wel of niet
eens bent en waarom. Deze punten kan de Provincie dan nog meenemen in het definitieve
besluit.
Wat moet ik doen?
Klik hier
Vul het zaaknummer in: 8496464
Locatie: Diemen
Plaats: Diemen
Sleep de PDF naar het vak 'Zienswijze: Sleep de bijlagen hier naartoe.:
Of knip en plak de argumenten uit het stuk tekst hieronder en vul zelf aan.
Daarna vul je je persoonsgegevens in en klik je op `verzenden'.
***

Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,

Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM
waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon:
'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen,
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en
centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de
lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
'fijnstofdeken' over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze
grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst
grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
2

HAt naat riaarhii nnk nm het nphpIP nlaatie van de liinhtvervililinn An -kwaliteit_ 1.1hurn_

Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op
het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen van Schiphol
tezamen zorgen voor een ongezond(er) leefklimaat. nit dient in het onderzoek te worden
betrokken.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt
namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met
metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou
kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al
in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de
grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou
komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur
die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om
fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout
verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede
filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met
geen woord gerept over ultrafijnstof. En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die
'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende
onderzoek naar is gedaan dat alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te
zijn vóór het definitieve besluit zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een
zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen
daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt dient
te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.
4.

Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend

Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische
longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook
gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij
kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren,
ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de
vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde
onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals
aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de
gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(httbs://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energieiverduurzaming-warmtenet/). Ook
zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok
van de TU Delft geeft toe dat `duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal
zijn'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is.
Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien
hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig
is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent
en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere
landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd
alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer
dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een
vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.

De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens
broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf
jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij
brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en
contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11
februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over
de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek
van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch
een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten Kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten
dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens
gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het
totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals
boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere
hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en
Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met
eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de
centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt
verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.

12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt,
rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout
gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen.
Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in
het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies
voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt
tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel aeld (€10 miljard) door de gemeenten
en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is,
gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar
voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele
business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant
maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer 'duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken
over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk al
genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over
de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden
doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog
grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt
daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de
vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden
afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar heeft
tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen
bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen.
Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de
centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen
de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast
ondervinden o.a. Van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande

de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten
nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.

//-8,82.676
Omgevingsdienst
nornalree, Ina.doebied

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om eenzienswijze in te dienen op een ontwerpbesluitof voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:

Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Die 108.06KB

Omschrijving
ontwerpbesluit/voornemen:

Biomassa centrale Diemen

Onderbouwing:

Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te bouwen in Diemen.

lk geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager:*

Ja

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger

9/5 728 - /i

100%

Voorletters
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
E-mailadres*
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

nee

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8842516

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 5 maart 2019 21:59)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 30 april 2019)

ii-88z676

Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Diemen?
Je hebt de petitie ondertekend, maar wat kun je nu doen om de biomassacentrale te stoppen?
De omgevingsdienst Noordzeekanaal toetst namens Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Holland de aanvraag van Nuon. We helpen je graag om heel eenvoudig online een
zienswijze in te dienen.
Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de provincie. In
sommige gevallen neemt de provincie niet direct een besluit, maar komt er eerst een
voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijf je met welke punten hiervan je het wel of niet
eens bent en waarom. Deze punten kan de Provincie dan nog meenemen in het definitieve
besluit.
Wat moet ik doen?
Klik hier
Vul het zaaknummer in: 8496464
Locatie: Diemen
Plaats: Diemen
Sleep de PDF naar het vak 'Zienswijze: Sleep de bijlagen hier naartoe..'
Of knip en plak de argumenten uit het stuk tekst hieronder en vul zelf aan.
Daarna vul je je persoonsgegevens in en klik je op 'verzenden'.
***

Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,

Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM
waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon:
'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen,
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en
centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de
lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
'fijnstofdeken' over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze
grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst
grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
9

Hat naat riaarhii nnk nm hat aphpIP nlaatia van da Innhtvervuilinn n -kwalitait_ 1.1hurn:
Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op
het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen van Schiphol
dient in het orlder,dek te wordn
tezamen zorgen voor een ongezond(er; leefklimaat.
betrokken.

3.

Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt
namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met
metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou
kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al
in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de
grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou
komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur
die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om
fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout
verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede
filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met
geen woord gerept over ultrafijnstot En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die
'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende
onderzoek naar is gedaan dat alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te
zijn vóór het definitieve besluit zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een
zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen
daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt dient
te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.

4.

Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs. veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend

Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische
longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook
gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij
kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren,
ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de
vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde
onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals
aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de
gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzaming-warmtenetf). Ook
zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok
van de TU Delft geeft toe dat 'duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal
zijn'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is.
Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien
hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig
is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent
en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere
landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd
alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer
dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een
vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.

De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens
broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf
jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij
brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en
contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11
februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over
de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek
van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch
een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten
dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens
gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het
totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals
boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere
hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en
Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met
eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de
centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt
verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.

12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt,
rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout
gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen.
Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in
het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies
voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt
tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de gemeenten
en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is,
gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar
voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele
business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant
maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer `duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken
over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk al
genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over
de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden
doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog
grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt
daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de
vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden
afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar heeft
tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen
bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen.
Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de
centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen
de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast
ondervinden o.a. Van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande

de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten
nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.
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behandelaarzaak@odnzkg.n1 <behandelaarzaak@odnzkg.nl>
Re: Zaak 8842528 - Uw zienswijze d.d. 05-03-2019 - Blomassacentrale Diemen
06.03.2019 16:28:44 ((CET))

Geachte,
Ik kan het document niet aanvullen in de zienswijze, maar heb mijn onderbouwing onder kopje "onderbouwing" gezet en onderaan deze mall geplakt.
Hopelijk volstaat het zo.
Ik vind de bezwaarprocedure overigens niet handig. Lang met de telefoon geknoeid en dan ook op de computer om bezwaar te makenr.
Dit soort procesduren moeten voor de gewone burger laagdrempeliger worden gemaakt. Dan kan Iedereen zijn mening uiten.
Alvast bedankt,
met ,M.r.b.iiik0 groet,
Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000 voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen, Amsterdam, Weesp en Muiden, maar hells een nationaal
probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon: 'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVMwaarschuwing is dus een slecht bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de lucht verdwijnen,
aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de 'fijnstofdeken'over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst
grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit. IJburg, Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en Al 0 en de
vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een ongezond(er) leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden betrokken. De gemeente Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente. Uit cijfers van het
CBS blijkt dat Diemen wat CO2-emissies betreft met 78,8 kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse gemeenten.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte
uitstoot niet zou kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de grootte van dit plan en hoe dit zich zal
verhouden tot het gebied waar de centrale zou komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om fijnstof en
luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede
filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met geen woord gerept over ultrafijnstof. Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vet&
het definitieve besluit wordt genomen. Een zorgvuldig besluit kan niet
worden genomen als geen betrouwbare informatie (dwz. uit onafhankeijke bron), schattingen en verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen daarvan voor de omgeving.
Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt, dient te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze, dat er meetapparatuur wordt aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.
4. Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be) de volgende stoffen vrij:
Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend
Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door
houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5.Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen
te gebeuren, ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig,
onafhankelijk onderzoek. Het is zoals aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek. Wij verzoeken om uitvoering van een MER om aan alle
twijfels een einde te maken, ook at is dat wellicht niet formeel noodzakelijk.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6.Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaaldeprofessor Kornelis Blok van de TU Delft geeft toe dat 'duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal zijn'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is. Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd
dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7.Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen. Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op

hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie at die nodig is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen
van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het hout van Nederland verbrand en is Neder and kaal.
8.Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Al; wereldwijd alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie
worden vervangen door hout is daar meer dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof voor eleldridteitsproductie te vervangen.
De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want verbranden van hout produceert drie keer zoveel CO2 als aardgas en 1,5 keer meer dan kolen. Wanneer je een bos rooit, 5 roeien er wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt
dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9.Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de
informatieavond van 11 februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt g )steld, wil dat naast het gebrek van controle over de duurzaamheid
van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de t ijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is
niet uitgesloten dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de groc tste pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende
energiecentrales in Europa. Diens gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals boomtoppen, takken en ander
bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva routinematig hout betrekt uit des muts van kusthardhout bossen en andere hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en Bi )fuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht
en zagen met eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotograf ach bewijs dmw satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit
van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was gr plant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op
de doelen van de centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.
12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt, rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmportec rd hout gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan,
ontbreken berekeningen. Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in het kader van de Idimaatafspraken aanvaardbaar of wr nselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe cen rales. Het wordt tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt
duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de gemeenten en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel b drijf is, gaat het om winstgevendheid en aangezien de
biomassacentrale de komende 12 jaar voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele business case zijn. Deze biomassacentrale it economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt verkocht als
duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag meer 'duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk at
genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden d )orgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze
keuze en nog grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch
afdwingbaar. Ns de vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tégen de bouw van de centrale, maar heeft tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de
Gebiedscommissie IJburg is tegen. Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en daarenbovEn 5000 burgers die de petitie tegen de centrale hebben getekend.
Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata St )el binnen de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat
gebied enorme overlast ondervinden o.a. van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrek (en en zelf een besluit moeten nemen en dit laten toetsen door
Provinciale Staten.

----Origineel Bericht---Van behandelaarzaak@odnzkg.n1
Datum : nnirrwm..
Aan:
Onderwerp : zaak 88425213 -

- Uw zienswijze d.d. 05-03-2019 - Biomassacentrale Diemen

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Geachte mevrouw
In vervolg op de ontvangstbevestiging van uw zienswijze d.d. 05-03-2019, verzoeken wij u met deze mail om uw zienswijze aan te vullen met een document waarin u uw zienswijze verwoordt.
U kunt dit document indienen door middel van het beantwoorden van deze mail met daarin als bijlage het document.
Met vriendelijke groet,

umgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan
mzrdref5c1zs83mqw9pn0c411ik71zz99vyt6g97fkj891aferdrzm

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!
*********************************************************************************** ***** *******************************************************************************************
Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit
e-malladres. Als een digitaal formulier Is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden
verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar
op de webslte van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit
bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het
bericht te verwijderen. De Omgevhgsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de Integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet
Is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
*******************************************************************************************************************************************

*******

*********************************

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):
*

8496464

Locatie (verplicht):
*

Diemen

Plaats (verplicht):
*

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:
Omschrijving
ontwerpbesluit/voornemen:

Geen biomassacentrale in Diemen

Onderbouwing:

Geacht heer/mevrouw, Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten: Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij. 1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die
elk jaar 18.000 voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen, Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een
nationaal probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra &#40;fijn&#41;stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon: ‘houtige biomassa’.
Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatiënten. 2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de
luchtvervuiling en -kwaliteit. IJburg, Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het Amsterdam Rijnkanaal, de
auto’s op de A1 en A10 en de vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een ongezond&#40;er&#41; leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden
betrokken. De gemeente Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Diemen wat CO2emissies betreft met 78,8 kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse gemeenten. 3. Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse
Milieumaatschappij &#40;vmm.be&#41; de volgende stoffen vrij: Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen. PAKs: veroorzaken
DNAschade en zijn kankerverwekkend Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied.
van het Longfonds waarschuwt ook voor
de gevolgen voor mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD &#40;chronische bronchitis en longemfyseem&#41;, maar ook gezonde
kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie
krijgen. Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa 5.
Want er is niet genoeg hout. Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton
hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent en

we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
Bestaansperiode van de centrale 6. Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de vergunning wordt voor
onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de vergunning zou
worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden afgegeven en niet voor onbepaalde tijd. Democratisch tekort 7. De gemeenteraad van
Diemen is unaniem tégen de bouw van de centrale, maar heeft tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen
bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen. Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus
de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de centrale hebben getekend. Dat voelt als een
manco in het democratisch bestel. 8. De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast
ondervinden o.a. van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en
zelf een besluit moeten nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.
Uw
kenmerk:
Ik geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager: *

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger
Voorletters
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8842531

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 6 maart 2019 00:03)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 30 april 2019)

Omgevingsdienst

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om eenzienswijze in te dienen op een ontwerpbesluitof voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

diemen

Plaats (verplicht):

diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:

tegen biomassacentrale Diemen.pdf

42.26KB
100%

Omschrijving
ontwerpbesluit/voornemen:

Het voornemen om een biomassacentrale te bouwen in Diemen

Onderbouwing:

zie pdf

Ik geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager:*

Nee

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger

Voorletters
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
E-mailadres*
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8842605

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 6 maart 2019 08:08)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 1 mei 2019)

,882 6û5

Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden.
Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen, Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het
is een nationaal probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door
energieproductie met hout, in jargon: 'houtige biomassa'.
Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de lucht verdwijnen,
aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de 'fijnstofdeken' over
Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze grootste biomassacentrale te
gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst grondig onderzoek dient te worden
verricht naar de uitstoot.
Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit. IJburg,
Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het
Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen van Schiphol tezamen
zorgen voor een ongezond(er) leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden betrokken.
Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt namelijk
slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met metingen die 1 x per
jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou kunnen worden onderzocht,
tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al in gebruik zijnde centrales
hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de grootte van dit plan en hoe dit
zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou komen.
Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur die de burger
dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om fijnstof en
luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een biomassacentrale altijd aan
staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout verbrand je veel meer vaste
stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede filters zou hebben. Concrete cijfers
daarover werden niet gegeven.
Tevens is er met geen woord gerept over ultrafijnstof. En zolang ik niet zelf kan verifiëren
hoeveel die 'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste
onvoldoende onderzoek naar is gedaan dat alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen
beschikbaar te zijn voor het definitieve besluit zou worden genomen.
Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt dient te worden vastgelegd op een
juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt aangebracht die tenminste maandelijks
gegevens oplevert.
Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend
Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het Longfonds
waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische longziekte zoals astma
of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen
ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten
hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren, ter
inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de

vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde
onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals
aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de gemeente
Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energieiverduurzaming-warmtenet/). Ook zal
er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok van
de TU Delft geeft toe dat 'duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal
zijn'
Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Siei dei we die russieie in di Idsiurreil vuigei id jetto veivityri (idyl biul Ii~ci, dub ULAJI RJUt.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien
hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig
is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent
en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere
landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd
alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer
dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een
vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.
De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens
broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf
jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij
brandstof verbranden.
Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het daadwerkelijk
gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en contractuele
verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11 februari 2019
kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over de Baltische
staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek van controle over
de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch een goed idee is om het
hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote schepen op te halen.
Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten dat er
de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiele
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen.
Enviva (VS) is de grootste pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende
energiecentrales in Europa. Diens gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout
dat het gebruikt - 58% van het totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te
vertrouwen op resten, zoals boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter,

onderzoeken door Amerikaanse natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben
bevestigd dat Enviva routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en
andere hardhoutbossen. Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een
groeiend aantal pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest
Coalition en Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen
met eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we slecht
265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was geplant met nog
kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de centrale zoals deze
naar de burger gecommuniceerd worden.
De centrale wordt verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.
Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt, rijst
direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout gemoeid
gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen. Daardoor is al
niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in het kader van de
klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies
voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt
tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (10 miljard) door de gemeenten en
provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is, gaat het
om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar voor ,C-3
miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele business case
zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt
verkocht als duurzaam.
Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt daarover
gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de vergunning zou
worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden afgegeven en niet voor
onbepaalde tijd.
De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar heeft tot nu
toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen
bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen.
Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch gekozen
volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de centrale
hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vindt ook dat Tata Steel binnen de
milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast ondervinden o.a.
van graffietregens.
Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande de mandatering aan de
omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten nemen en dit laten toetsen
door Provinciale Staten.

omgevingsdienst

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om eenzienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:

Bezwaar tegen de Biomassa centrale in Diemen..pdf

108.06KB
100%

ik geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager:*

Nee

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger
Voorletters
Achternaam
Geslacht

Postcode
Adres
Woonplaats
E-mailadres*
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8842871

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 6 maart 2019 09:48)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 1 mei 2019)

ge52 2_87/
Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Diemen?
Je hebt de petitie ondertekend, maar wat kun je nu doen om de biomassacentrale te stoppen?
De omgevingsdienst Noordzeekanaal toetst namens Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Holland de aanvraag van Nuon. We helpen je graag om heel eenvoudig online een
zienswijze in te dienen.
Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de provincie. In
sommige gevallen neemt de provincie niet direct een besluit, maar komt er eerst een
voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijf je met welke punten hiervan je het wel of niet
eens bent en waarom. Deze punten kan de Provincie dan nog meenemen in het definitieve
besluit.
Wat moet ik doen?
Klik hier
Vul het zaaknummer in: 8496464
Locatie: Diemen
Plaats: Diemen
Sleep de PDF naar het vak 'Zienswijze: Sleep de bijlagen hier naartoe.:
Of knip en plak de argumenten uit het stuk tekst hieronder en vul zelf aan.
Daarna vul je je persoonsgegevens in en klik je op 'verzenden'.
***

Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,

Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM
waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon:
'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen,
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en
centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de
lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
'fijnstofdeken' over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze
grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst
grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
Het aaat daarbii oak om het aehele olaatie van de luchtvervuilina en -kwaliteit. 1Jbura.
Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op
het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen van Schiphol
nit dint
hag ^nric,r7^..k worel4n
tc.zninc,n zorgen voor een ongezond(er)
betrokken.
3.

Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt
namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met
metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou
kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al
in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de
grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou
komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur
die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of 1Jburg geen apparatuur om
fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout
verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede
filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met
geen woord gerept over ultrafijnstof. En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die
'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende
onderzoek naar is gedaan dat alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te
zijn vóór het definitieve besluit zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een
zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen
daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt dient
te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.

4.

Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend

Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische
longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook
gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij
kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren,
ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de
vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde
onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals
aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de
gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzaming-warmtenet/). Ook
zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok
van de TU Delft geeft toe dat 'duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal
zin'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is.
Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duutzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien
hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig
is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent
en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere
landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd
alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer
dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een
vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.

De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens
broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf
jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij
brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa, Dit is niet vastgelegd als harde eis en
contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11
februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over
de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek
van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch
een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten
dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens
gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het
totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals
boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere
hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en
Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met
eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de
centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt
verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.

12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt,
rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout
gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen.
Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in
het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies
voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt
tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (CIO miljard) door de gemeenten
en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is,
gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar
voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele
business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant
maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer `duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken
over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk al
genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over
de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden
doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog
grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt
daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de
vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden
afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar heeft
tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen
bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen.
Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de
centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen
de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast
ondervinden o.a. Van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande

de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten
nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):
*

8496464

Locatie (verplicht):
*

Diemen

Plaats (verplicht):
*

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:
Omschrijving
ontwerpbesluit/voornemen:

Dank uitgebreide procedure, ontwerp beschikking en ontwerp VVGB, overdiemerweg 35 Diemen

Onderbouwing:

Ik wil de luchtkwaliteit graag beter voor mij en voor mijn kinderen en daarom dus geen biomassacentrale in de buurt

Uw
kenmerk:
Ik geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager: *

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger

Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8843993

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 6 maart 2019 14:13)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 1 mei 2019)

884iii oo2.
Omgevingsdienst

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:

PDF.webloc

0.30KB
100%

Ik geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager:*

Ja

Digitale communicatie

Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

'
7ool7 gg -b

In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.

Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres*
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8844002

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 6 maart 2019 14:21)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 1 mei 2019)

Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in Diemen?
Je hebt de petitie ondertekend, maar wat kun je nu doen om de biomassacentrale te stoppen?
De omgevingsdienst Noordzeekanaal toetst namens Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Holland de aanvraag van Nuon. We helpen je graag om heel eenvoudig online een
zienswijze in te dienen.
Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de provincie. In
sommige gevallen neemt de provincie niet direct een besluit, maar komt er eerst een
voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijf je met welke punten hiervan je het wel of niet
eens bent en waarom. Deze punten kan de Provincie dan nog meenemen in het definitieve
besluit.
Wat moet ik doen?
Klik hier
Vul het zaaknummer in: 8496464
Locatie: Diemen
Plaats: Diemen
Sleep de PDF naar het vak 'Zienswijze: Sleep de bijlagen hier naartoe.:
Of knip en plak de argumenten uit het stuk tekst hieronder en vul zelf aan.
Daarna vul je je persoonsgegevens in en klik je op 'verzenden'.
***

Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,

Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM
waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon:
'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen,
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en
centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de
lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
'fijnstofdeken' over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze
grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst
grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
2.

Het aaat daarbij ook om het aehele plaatie van de luchtvervuiling en -kwaliteit. IJburg,
Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op
het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen van Schiphol
tezamen zorgen voor pop nnoznpri(or) leefklimaat. nit dient in het onderzoek te worden
betrokken.

3.

Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt
namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met
metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou
kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al
in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de
grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou
komen, Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur
die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om
fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout
verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede
filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met
geen woord gerept over ultrafijnstof. En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die
'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende
onderzoek naar is gedaan dat alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te
zijn vóór het definitieve besluit zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een
zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen
daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt dient
te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.

4.

Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend

Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische
longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook
gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij
kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren,
ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de
vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde
onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals
aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de
gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzaming-warmtenet/). Ook
zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok
van de TU Delft geeft toe dat `duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal
zijn'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is.
Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa

7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien
hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig
is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent
en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.

8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere
landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd
alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer
dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een
vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.

De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens
broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf
jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij
brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en
contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11
februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over
de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek
van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch
een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten
dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens
gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het
totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals
boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere
hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en
Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met
eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de
centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt
verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.

12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt,
rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout
gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen.
Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in
het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies
voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt
tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de gemeenten
en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is,
gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar
voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele
business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant
maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer `duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken
over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk al
genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over
de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden
doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog
grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt
daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de
vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden
afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar heeft
tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen
bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen.
Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de
centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen
de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast
ondervinden o.a. Van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande

de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten
nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.
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Omgevingsdienst

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om eenzienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:
Omschrijving

Het bouwen van een biomassacentrale in Diemen

ontwerpbesluit/voornemen:
Geacht heer/mevrouw, Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten: Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij. Waarom zouden we dit wel moeten willen? 1. Dit zou de grootste
biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000 voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,
Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM waarschuwt voor extra &#40;fijn&#41;stof in de lucht door energieproductie
met hout, in jargon: 'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVMwaarschuwing is dus een slecht bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en centrales. Het is
een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
'fijnstofdeken'over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of
tenminste eerst grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot. 2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en kwaliteit. IJburg, Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en
Al 0 en de vliegtuigen van Schiphol tezamen zorgen voor een ongezond&#40;er&#41; leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden betrokken. 3. Er
ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid
met metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven
in de uitstoot die nu al in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de grootte van dit plan en hoe dit zich zal
verhouden tot het gebied waar de centrale zou komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur die de burger
dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
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Onderbouwing:

biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout verbrc nd je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de
centrale heel goede filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met geen woord gerept over ultrafijnstof. En zolang ik

niet zelf kan verifiëren hoeveel die 'fantastische'filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende onderzoek naar is gedaan dat
alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vóór het definitieve besluit zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een zorgvuldig
besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en verwachtingen beschikbaa • zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen
daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt dient te wc rden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er
meetapparatuur wordt aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert. 4. Bij het v arbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse
Milieumaatschappij &#40;vmm.be&#41; de volgende stoffen vrij: - Fijnstof; dat veroorzaakt zi akten in onze luchtwegen en longen. - PAKs: veroorzaken
DNAschade en zijn kankerverwekkend Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebiel.
Uw
kenmerk:
ik geef toestemming om mijn contactgegevens

Nee

te delen met de aanvrager:*

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres v<irloopt.

Gestart op verzoek van burger
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres*
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8845243

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 7 maart 2019 09:30)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 2 mei 2019)

,88 --sot9

Omgevingsdienst
nonnIxeeiranaalgebled

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om eenzienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:
Omschrijving

Het bouwen van een biomassacentrale in Diemen

ontwerpbesluit/voornemen:
Onderbouwing:

Geachte heer/mevrouw, Hierbij maak ik bezwaar tegen de komst van een biomassacentrale. Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende
aannemelijk en gegarandeerd Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing waarmee &#40;met subsidie!&#41;
massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok van de
TU Delft geeft toe dat 'duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal zijn'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa
te krijgen is. Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden. Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa Hout is voor ons energie- en
klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan. Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit
Nederland? Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog
de elektriciteit en energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in
januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal. Met Nederlands hout gaat het
dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd alle
kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig. De
wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen
de fossiele brandstof voor elektriciteitsproductie te vervangen. De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale
grond, maar in elf jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden. Ten aanzien van

deze biomassacentrale Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is
niet vastgelegd als harde eis en contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11 februari 2019 kwam het hout uit
Canada en een andere Nuon medewerker had het over de Baltische staten. Als dat niet genorg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek van
controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch een goed dee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen
en met grote schepen op te halen. Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papienm werkelijkheid. De regels verplichten kleine houtleveranciers
pas in 2022 tot certificering. Net voordat de bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten dat er de komende vijf
jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen. Nuon geeft geen duidelijkheid over de he -komst van de pellets. Maar beide potentiële leveranciers
kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva 8440;VS&#41; is de grootste pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in
Europa. Diens gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS.
Uw
kenmerk:
lk geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager:*

Nee

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres vigloopt.

Mijn gegevens
Voorletters*
Achternaam*
Geslacht
Postcode*
Adres*
Woonplaats *

Degene namens wie ik het formulier invul
Voorletters
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats

E-mailadres *
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8845309

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 7 maart 2019 09:55)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 2 mei 2019)

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):
*

8496464

Locatie (verplicht):
*

Diemen

Plaats (verplicht):
*

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:
Omschrijving
ontwerpbesluit/voornemen:

Biomassa centrale Diemen

Onderbouwing:

In het kader van vermindering gebruik fossiele brandstoffen is inzet van biomassa een optie maar niet op de manier zoals NUON dit wil met de
biomassacentrale in Diemen, het is onwenselijk dat deze biomassacentrale er komt. De aanvraag van NUON is puur subsidie gedreven, de business case
is zonder subsidie nooit kloppend te krijgen maar met subsidie tamelijk lucratief voor NUON, dit is een weeffout in het subsidiesysteem waar een bedrijf
dat gericht wil zijn op voorkomen van klimaatverandering geen gebruik van hoort te maken. Urgentie in het verminderen van G-gas verbruik is geen sterk
argument, de NUON centrale is al door minister Wiebes aangeschreven dat uiterlijk in 2022 geen G-gas meer mag worden verstookt, tijdelijk kan dan
gedraaid worden op H-gas totdat er voldoende groene of blauwe waterstof beschikbaar is dat aangevoerd kan worden via het huidige H-gas leidingnet van
Gasunie. Locaal wordt met verbranden van biomassa 2x zoveel CO2 uitgestoten als met het verbranden van methaan, CO2 is niet giftig maar er ontstaan
bij verbranden van biomassa wel ongezondere uitstoot dan CO2. De biomassa centrale is uitsluitend bedoeld voor warmtelevering aan het warmtenet., dit
is een uitermate inefficiënte manier van energieconversie, totdat andere warmtebronnen beschikbaar komen &#40;kennelijk wordt er iets verwacht van
datacenters en geothermie&#41; is het raadzaam om de warmtenetten niet uit te breiden.

Ik geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager: *

Ja

Digitale communicatie

In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger
Voorletters
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8846094

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 7 maart 2019 12:19)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 2 mei 2019)

Omgevingsdienst

21-8848239

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:

PDF Hoe maak ik binnen 5 minuten officieel bezwaar tegen de Biomassa centrale in 102.28KB
100%

Omschrijving
ontwerpbesluit/voornemen:

Bezwaar biomassa diemen

Onderbouwing:

Zie pdf

ik geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager:*

Ja

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger

Voorletters
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

ja

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8848239

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 8 maart 2019 11:10)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 3 mei 2019)

21-8848239

Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,
Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM
waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon:
'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen,
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en
centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de
lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het R1VM. Ze dragen bij aan de
lijnstofdeken' over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze
grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst
grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit. IJburg,
Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op
het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen van Schiphol
tezamen zorgen voor een ongezond(er) leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden
betrokken. De gemeente Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in
de gemeente. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Diemen wat CO2-emissies betreft met
78,8 kg/m2 vierde staat van alle Nederlandse gemeenten.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt
namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met
metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou
kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al
in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de
grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou
komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur
die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om
fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout
verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede
filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met

geen woord gerept over ultrafijnstof. Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vóór het
definitieve besluit wordt genomen. Een zorgvuldig besluit kan niet worden genomen als
geen betrouwbare informatie (dwz. uit onafhankelijke bron), schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen
daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt, dient
te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze, dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.
4.

Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
PAKs: veroorzaken DNAschade en ziin kankerverwekkend
Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische
innwIektp zoals astma of nnpn (chronische bronchitis an longemfyseem), maar ook
gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij
kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.

5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren,
ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de
vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door Nuon betaalde
onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals
aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de
gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/enerigie/verduurzaming-warmtenet/). Ook
zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok
van de TU Delft geeft toe dat 'duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal
zijn'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is.
Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?

Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien
hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig
is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent
en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere
landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd
alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer
dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een
vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.
De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want verbranden van hout produceert drie keer
zoveel CO2als aardgas en 1,5 keer meer dan kolen. Wanneer je een bos rooit, groeien er
wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en
veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en
contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11
februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over
de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek
van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch
een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10. Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten
dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11 Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens
gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het
totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals
boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere
hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en

Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met
eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de
centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt
verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.
12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt,
rijst direct de vraaa naar de duurzaamheid van het transport dat met aeïrmorteerd hout
gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen.
Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in
het kader van rigu klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies
voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt
tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de gemeenten
en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is,
gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar
voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele
business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant
maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer 'duurzame' stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken
over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk al
genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over
de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden
doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog
grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt
daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de
vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden
afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar heeft
tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen

bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie IJburg is tegen.
Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de
centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17. De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen
de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast
ondervinden o.a. van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande
de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten
nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.

Omgevingsdienst
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22-8849261

Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om eenzienswijze in te dienen op een ontwerpbesluit of voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:
ik geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager: *

Ja

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.
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Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
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Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8849261

Servicenorm voor deze zaak
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U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 8 maart 2019 16:29)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 3 mei 2019)

Omgevingsdienst

23-8849265
Gegevens bestaande zaak
Dit formulier is bedoeld om eenzienswijze in te dienen op een ontwerpbesluitof voornemen.
Onderstaand worden een zaaknummer, een locatie en een plaats uitgevraagd. Bij een ontwerpbesluit zijn deze gegevens terug te vinden in de publicatie van het ontwerpbesluit en het ontwerpbesluit zelf. Bij
een voornemen staan deze gegevens in het voornemen.

Zaaknummer (verplicht):

8496464

Locatie (verplicht):

Diemen

Plaats (verplicht):

Diemen

Informatie m.b.t. de zienswijze
Heeft u uw zienswijze reeds in een document verwoord, dan kunt u dit document hieronder als bijlage inslepen. U kan er ook voor kiezen uw zienswijze in de hieronder bestemde velden te verwoorden.
Zienswijze:

zienswijze.docx

18.73KB
100%

Omschrijving
ontwerpbesluit/voornemen:

Biomassa centrale in Diemen

Onderbouwing:

zie bijlage

lk geef toestemming om mijn contactgegevens
te delen met de aanvrager: *

Nee

Digitale communicatie
In het vervolgscherm Indiener wordt om uw gegevens gevraagd.
Met het invullen van uw e-mailadres gaat u ermee akkoord dat alle correspondentie met betrekking tot deze zaak digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van burger

Voorletters
Achternaam
Geslacht
Postcode
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Statusberichten via e-mail op dit e-mailadres
ontvangen?

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer

8849265

Servicenorm voor deze zaak

56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4

Zienswijze ontvangen (vandaag 8 maart 2019 16:34)

2 van 4

Zienswijze aan behandelende afdeling toegewezen

3 van 4

Zienswijze in behandeling (genomen)

4 van 4

Zienswijze afgehandeld (uiterlijk 3 mei 2019)

23-8849265
Geacht heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van Diemen,
Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het RIVM
waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in jargon:
'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen,
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle
plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en
centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de
lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het RIVM. Ze dragen bij aan de
lijnstofdeken'over Nederland. Dit betekent dat alleen hierom al het plan om deze
grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden verlaten, of tenminste eerst
grondig onderzoek dient te worden verricht naar de uitstoot.
2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit. liburg,
Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de schepen op
het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen van Schiphol
tezamen zorgen voor een ongezond(er) leefklimaat. Dit dient in het onderzoek te worden
betrokken.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt
namelijk slechts verwezen naar jaarverslagen of rapporten van de overheid met
metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou
kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die nu al
in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd aan de
grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de centrale zou
komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante meetapparatuur
die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg geen apparatuur om
fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf toe dat een
biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk uitzetten. Met hout
verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de centrale heel goede
filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet gegeven. Tevens is er met
geen woord gerept over ultrafijnstof. En zolang ik niet zelf kan verifiëren hoeveel die
'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook hier ten eerste onvoldoende
onderzoek naar is gedaan dat alsnog moet gebeuren. Die cijfers dienen beschikbaar te
zijn vóór het definitieve besluit zou worden genomen. Het is immers niet mogelijk een
zorgvuldig besluit te nemen als geen betrouwbare informatie, schattingen en
verwachtingen beschikbaar zijn over de hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen
daarvan voor de omgeving. Voorts, als er in wat voor vorm toch een centrale komt dient
te worden vastgelegd op een juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt
aangebracht die tenminste maandelijks gegevens oplevert.

4. Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse Milieumaatschappij
(vmm.be) de volgende stoffen vrij:
- Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
- PAKs: veroorzaken DNAschade en zijn kankerverwekkend
Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische
longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook
gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij
kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te gebeuren,
ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig besluit over de
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onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk onderzoek. Het is zoals
aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten. Een voorbeeld: de
gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek
(https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzaming-warmtenet/). Ook
zal er een Milieu Effect Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam aitnans dit is onvoidoende aannemenix en gegaranaeera
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis Blok
van de TU Delft geeft toe dat 'duurzame biomassa hoe dan ook beperkt beschikbaar zal
zijn'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame biomassa te krijgen is.
Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor Katan.
Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral aardgas en kolen.
Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door biomassa, dus door hout.
Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet rooien
hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en energie af die nodig
is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van het hout. Als je dat meerekent
en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na 12 maanden, in december 2019, al het
hout van Nederland verbrand en is Nederland kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar andere
landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden. Als wereldwijd
alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen door hout is daar meer
dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna een
vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele brandstof
voor elektriciteitsproductie te vervangen.
De uitstoot van CO2 zou fors toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als
aardgas en ook meer dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens

broeikasgassen vrij uit de grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf
jaar tikt dat niet aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij
brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en
contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van 11
februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had het over
de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast het gebrek
van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het klimaattechnisch
een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te kappen en met grote
schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet uitgesloten
dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales eindigen.
11. Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide potentiële
leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de grootste
pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in Europa. Diens
gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het gebruikt - 58% van het
totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te vertrouwen op resten, zoals
boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter, onderzoeken door Amerikaanse
natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers hebben bevestigd dat Enviva
routinematig hout betrekt uit clearcuts van kusthardhout bossen en andere
hardhoutbossen. Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest Coalition en
Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en zagen met
eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen) gebruikt, en dat
de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is fotografisch bewijs dmw
satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen van de
centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale wordt
verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.
12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaamheidsgarantie, die geheel ontbreekt,
rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd hout
gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken berekeningen.
Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk duurzaam zou zijn en in
het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.
13. In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met subsidies
voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe centrales. Het wordt
tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de gemeenten
en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een commercieel bedrijf is,

gaat het om winstgevendheid en aangezien de biomassacentrale de komende 12 jaar
voor €3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt door de overheid, zal dit een rendabele
business case zijn. Deze biomassacentrale is economisch gezien voor Nuon interessant
maar wordt verkocht als duurzaam. En de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag
meer 'duurzame'stadsverwarming willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken
over de herkomst van de warmte. Het stempeltje 'duurzaam'is voor hen kennelijk al
genoeg. Hier mag niet onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over
de rug van het klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden
doorgedrukt. We zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog
grotere klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter, de
vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt
daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de
vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden
afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar heeft
tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring van geen
bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie liburg is tegen.
Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die de petitie tegen de
centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel binnen
de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme overlast
ondervinden o.a. Van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het bovenstaande
de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten
nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.
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Geachte heer/mevrouw,
Hiermee wil ik u laten weten dat ik het niet eens ben met het voornemen om een
biomassacentrale te bouwen in Diemen.
Argumenten:
Impact op de omgeving is niet getoetst door een onafhankelijke partij.
Waarom zouden we dit wel moeten willen?
1. Dit zou de grootste biomassacentrale van Nederland worden die elk jaar 18.000
voetbalvelden bos zou verbranden. Biomassa is niet een lokaal probleem van
Diemen, Amsterdam, Weesp en Muiden, maar het is een nationaal probleem. Het
RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, in
jargon: 'houtige biomassa'. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij
kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht
bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de
biomassa, in ketels en centrales. Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge
schoorstenen boven in de lucht verdwijnen, aldus luchtexpert Guus Velders van het
RIVM. Ze dragen bij aan de lijnstofdeken' over Nederland. Dit betekent dat alleen
hierom al het plan om deze grootste biomassacentrale te gaan bouwen moet worden
verlaten, of tenminste eerst grondig onderzoek dient te worden verricht naar de
uitstoot.
2. Het gaat daarbij ook om het gehele plaatje van de luchtvervuiling en -kwaliteit.
IJburg, Diemen en Muiden lijden niet alleen onder de Nuon Centrale, maar ook de
schepen op het Amsterdam Rijnkanaal, de auto's op de Al en A10 en de vliegtuigen
van Schiphol tezamen zorgen voor een ongezond(er) leefklimaat. Dit dient in het
onderzoek te worden betrokken.
3. Er ontbreken cijfers van uitstoot en vervuiling door de geplande centrale, er wordt
namelijk slechts verwezen near jaarverslagen of rapporten van de overheid met
metingen die 1 x per jaar worden gedaan. Er dient, als de verwachte uitstoot niet zou
kunnen worden onderzocht, tenminste inzicht te worden gegeven in de uitstoot die
nu al in gebruik zijnde centrales hebben. Die gegevens kunnen worden gerelateerd
aan de grootte van dit plan en hoe dit zich zal verhouden tot het gebied waar de
centrale zou komen. Voorts is de vraag waarom er niet wordt voorzien in constante
meetapparatuur die de burger dagelijks kan aflezen? Er staat in Diemen of IJburg
geen apparatuur om fijnstof en luchtkwaliteit te meten. De stookbaas van Nuon gaf
toe dat een biomassacentrale altijd aan staat. Een gascentrale kun je makkelijk
uitzetten. Met hout verbrand je veel meer vaste stoffen. Daarover is gesteld dat de
centrale heel goede filters zou hebben. Concrete cijfers daarover werden niet
gegeven. Tevens is er met geen woord gerept over ultrafijnstof. En zolang ik niet zelf
kan verifiëren hoeveel die 'fantastische' filters afvangen, ben ik van mening dat ook
hier ten eerste onvoldoende onderzoek naar is gedaan dat alsnog moet gebeuren.
Die cijfers dienen beschikbaar te zijn vóór het definitieve besluit zou worden
genomen. Het is immers niet mogelijk een zorgvuldig besluit te nemen als geen
betrouwbare informatie, schattingen en verwachtingen beschikbaar zijn over de
hoeveelheid en soort uitstoot en de gevolgen daarvan voor de omgeving. Voorts, als
er in wat voor vorm toch een centrale komt dient te worden vastgelegd op een
juridisch bindende wijze dat er meetapparatuur wordt aangebracht die tenminste
maandelijks gegevens oplevert.
4. Bij het verbranden van hout komen volgens onderzoek van Vlaamse
Milieumaatschappij (vmm.be) de volgende stoffen vrij:
o Fijnstof; dat veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
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Dat zou je niet moeten willen in een dichtbevolkt gebied. Christine Strous van het
Longfonds waarschuwt ook voor de gevolgen voor mensen met een chronische
longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook
gezonde kinderen en ouderen ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij
kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie
krijgen.
5. Het ontbreken van onderzoek staat dus voorop in de zorgen om de centrale. En in de
onzorgvuldigheid van besluitvorming en verantwoording naar de burgers en
belanghebbenden. Dit zal alsnog op alle bovengenoemde punten dienen te
gebeuren, ter inzage en ter reactie gelegd dienen te worden, voordat een zorgvuldig
besluit over de vergunning gegeven kan worden. In dit geval zijn er slechts door
Nuon betaalde onderzoeken geweest en dat is geen onpartijdig, onafhankelijk
onderzoek. Het is zoals aangegeven daarbij geenszins volledig op relevante punten.
Een voorbeeld: de gemeente Utrecht vroeg bureau Berenschot om onderzoek (
https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/energie/verduurzaming-warmtenet/).
Ook 7ni Pr ‘241r1 Milieu Effort Rapportage dienen te worden uitgevoerd.
Biomassa is niet duurzaam althans dit is onvoldoende aannemelijk en gegarandeerd
6. Daarnaast is biomassa helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing
waarmee (met subsidie!) massaal bossen worden gekapt en opgestookt om zo de
klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook -de door Nuon betaalde- professor Kornelis
Blok van de TU Delft geeft toe dat 'duurzame biomassa hoe dan ook beperkt
beschikbaar zal zijn'. Niet betwist is dat in Nederland niet voldoende duurzame
biomassa te krijgen is. Het is dus duidelijk dat dit geïmporteerd dient te worden.
Algemeen ten aanzien van duurzaamheid van biomassa
7. Hout is voor ons energie- en klimaatprobleem erger dan de kwaal aldus professor
Katan. Want er is niet genoeg hout. Onze elektriciteitscentrales verstoken vooral
aardgas en kolen. Stel dat we die fossiele brandstoffen volgend jaar vervangen door
biomassa, dus door hout. Hoe lang zouden die centrales kunnen draaien op hout uit
Nederland?
Nederland heeft bijna vierduizend vierkante kilometer bos. Als we dat compleet
rooien hebben we ruim vijftig miljoen ton hout. Daar moet nog de elektriciteit en
energie af die nodig is voor het omzagen, vervoeren, versnipperen en drogen van
het hout. Als je dat meerekent en we beginnen in januari 2019 met stoken dan is na
12 maanden, in december 2019, al het hout van Nederland verbrand en is Nederland
kaal.
8. Met Nederlands hout gaat het dus niet lukken, we moeten het importeren. Maar
andere landen hebben ook elektriciteitscentrales die verduurzaamd moeten worden.
Als wereldwijd alle kolen, olie en gas voor elektriciteitsproductie worden vervangen
door hout is daar meer dan een half miljoen vierkante kilometer aan bos voor nodig.
De wereld heeft veertig miljoen vierkante kilometer bos. Daarvan zou tot 2030 bijna
een vijfde moeten worden gerooid, versnipperd en opgestookt om alleen de fossiele
brandstof voor elektriciteitsproductie te vervangen. De uitstoot van CO2 zou fors
toenemen, want hout produceert twee keer zoveel CO2 als aardgas en ook meer
dan kolen. Als je een bos rooit, komen er ook nog eens broeikasgassen vrij uit de
grond. Er groeien wel nieuwe bomen op de kale grond, maar in elf jaar tikt dat niet

aan. De aanwas is veel en veel te traag vergeleken met het tempo waarin wij
brandstof verbranden.
Ten aanzien van deze biomassacentrale
9. Ten aanzien van het importeren van hout blijkt dat niet te controleren is of het
daadwerkelijk gaat om duurzame biomassa. Dit is niet vastgelegd als harde eis en
contractuele verplichting. Volgens een Nuon medewerker op de informatieavond van
11 februari 2019 kwam het hout uit Canada en een andere Nuon medewerker had
het over de Baltische staten. Als dat niet genoeg is, zoals wordt gesteld, wil dat naast
het gebrek van controle over de duurzaamheid van het hout, niet zeggen dat het
klimaattechnisch een goed idee is om het hout dan maar elders op de wereld te
kappen en met grote schepen op te halen.
10.Certificaten voor duurzaam bosbeheer vormen een papieren werkelijkheid. De regels
verplichten kleine houtleveranciers pas in 2022 tot certificering. Net voordat de
bijstooksubsidies stoppen. Daarom, concludeert Dogwood Alliance, is niet
uitgesloten dat er de komende vijf jaar hele bomen in Nederlandse centrales
eindigen.
11.Nuon geeft geen duidelijkheid over de herkomst van de pellets. Maar beide
potentiële leveranciers kunnen geen duurzame pellets garanderen. Enviva (VS) is de
grootste pelletproducent ter wereld en levert aan verschillende energiecentrales in
Europa. Diens gegevens tonen aan dat het grootste deel van het hout dat het
gebruikt - 58% van het totaal - hardhout is uit de Zuidelijke VS. Enviva claimt te
vertrouwen op resten, zoals boomtoppen, takken en ander bosbouwafval. Echter,
onderzoeken door Amerikaanse natuurbeschermings NGO's en door verslaggevers
hebben bevestigd dat Enviva routinematig hout betrekt uit clearcuts van
kusthardhout bossen en andere hardhoutbossen.
Graanul Invest is Europa's grootste pelletproducent, met een groeiend aantal
pelletmolens in Letland, Litouwen en Estland. Twee leden van Global Forest
Coalition en Biofuelwatch heeft in 2018 twee Graanul Invest-pelletmolens bezocht en
zagen met eigen ogen dat het bedrijf grote hoeveelheden rondhout (hele stammen)
gebruikt, en dat de aangrenzende bossen ook flink waren aangetast. Er is
fotografisch bewijs dmw satellietgegevens gepubliceerd door de Universiteit van
Maryland dat
Estland tussen 2001 en 2015 285.000 hectare bos verloor (In Nederland hebben we
slecht 265.000 hectare bos), en dat er slechts 90.000 hectare nieuwe bossen was
geplant met nog kleine en onvolwassen bomen. Dit staat dus haaks op de doelen
van de centrale zoals deze naar de burger gecommuniceerd worden. De centrale
wordt verkocht als duurzaam, maar dat is niets meer dan schijn.
12.Naast de herkomst van het hout en de duurzaannheidsgarantie, die geheel ontbreekt,
rijst direct de vraag naar de duurzaamheid van het transport dat met geïmporteerd
hout gemoeid gaat. Over die transporten, de milieu last daarvan, ontbreken
berekeningen. Daardoor is al niet onderbouwd dat deze centrale daadwerkelijk
duurzaam zou zijn en in het kader van de klimaatafspraken aanvaardbaar of
wenselijk zou zijn.
13.In Groot Brittannië maken ze op dit punt goede stappen en stopt de overheid met
subsidies voor het verbranden van geïmporteerd hout voor biomassa in nieuwe
centrales. Het wordt tijd dat ook Nederland ruimte maakt voor een echt duurzame
energie transitie.
14. Nuon is een commercieel bedrijf en is voor veel geld (€10 miljard) door de
gemeenten en provincies verkocht aan het Zweedse Vattenfall. Nu het een
commercieel bedrijf is, gaat het om winstgevendheid en aangezien de

biomassacentrale de komende 12 jaar voor E3 miljoen per jaar gesubsidieerd wordt
door de overheid, zal dit een rendabele business case zijn. Deze biomassacentrale
is economisch gezien voor Nuon interessant maar wordt verkocht als duurzaam. En
de gemeenten Amsterdam en Almere, die graag meer 'duurzame' stadsverwarming
willen aanleggen, lijken zich niet echt druk te maken over de herkomst van de
warmte. Het stempeltje 'duurzaam' is voor hen kennelijk al genoeg. Hier mag niet
onder het mom van duurzaamheid en de klimaatafspraken, over de rug van het
klimaat en de omwonenden van dit dichtbevolkte gebied worden doorgedrukt. We
zadelen onze kinderen met de hypocrisie van deze keuze en nog grotere
klimaatproblemen op.
Bestaansperiode van de centrale
15.Gemeente en provincie zeggen te hechten aan tijdelijkheid van de centrale. Echter,
de vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Slechts in een convenant wordt
daarover gesproken. Dit is onvoldoende want niet juridisch afdwingbaar. Als de
vergunning zou worden afgegeven, dient deze voor de tijdelijke periode te worden
afgegeven en niet voor onbepaalde tijd.
Democratisch tekort
16.De gemeenteraad van Diemen is unaniem tegen de bouw van de centrale, maar
heeft tot nu toe geen wettelijke grondslag kunnen vinden om de vereiste verklaring
van geen bedenkingen te weigeren aan de Provincie. Ook de Gebiedscommissie
IJburg is tegen. Als de Provincie de vergunning wel zou verlenen, negeert het dus de
democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en daarenboven 5000 burgers die
de petitie tegen de centrale hebben getekend. Dat voelt als een manco in het
democratisch bestel.
17.De Provincie heeft de vergunningverlening voor de biomassacentrale neergelegd bij
de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze instantie vind ook dat Tata Steel
binnen de milieunormen opereert, terwijl de bewoners van dat gebied enorme
overlast ondervinden o.a. Van graffietregens. Gedeputeerde Staten zou gezien het
bovenstaande
de mandatering aan de omgevingsdienst moeten intrekken en zelf een besluit moeten
nemen en dit laten toetsen door Provinciale Staten.

