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Geacht college,
Uw kenmerk

Naar aanleiding van vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
in relatie tot het vergunningentraject voor de biomassacentrale Diemen
menen wij dat wij het PAS niet nodig hebben voor het
vergunningentraject Wet natuurbescherming (Wnb) voor deze centrale.
De recente uitspraak van de Raad van State over het PAS heeft naar
onze mening geen effect op de vergunbaarheid van het initiatief, omdat
het PAS niet is gebruikt voor de vigerende vergunningen Wet
natuurbescherming. Volgens de aanvraag van Nuon/Vattenfall past de
biomassacentrale binnen de vigerende vergunningen, omdat er geen
toename in depositie ten opzichte van deze vigerende vergunningen
plaatsvindt. Mogelijk zal de aanvraag voor de nieuwe Wnb vergunning
nog moeten worden aangepast door Nuon/Vattenfall vanwege het
rekenprogramma Aerius. Hierna kan de Omgevingsdienst Noord
Holland Noord, die de taken voor de Wet natuurbescherming in
mandaat voor ons uitvoert, over deze aanvraag van Nuon/Vattenfall
besluiten.
Naast vragen over het PAS zijn er ook vragen gekomen over de passage
over biomassacentrales in het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken’.
Wij stellen met nadruk dat —zoals ook aangegeven tijdens de
presentatie van het coalitieakkoord- de centrale in Diemen niet wordt
gezien als een nieuwe grootschalige biomassacentrale als bedoeld in
deze passage. De reden hiervoor is dat de lopende
omgevingsvergunningsprocedure voor deze centrale al in een zodanig
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vergevorderd stadium is (het ontwerp heeft al ter visie gelegen) dat het
van onzorgvuldig bestuur zou getuigen als dit initiatief ook alsnog
onder de werking van het coalitleakkoord zou vallen en daarmee
mogelijk geen doorgang zou kunnen vinden.
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