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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 19 april 2022
: 7 juni 2022

Vragen nr. 42
Vragen van mw. J.M.E. de Groot (SP) over De biomassacentrale van BioForte aan de Pascalstraat
in Zaandam
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 19 april 2022 door het lid van Provinciale Staten, mw. J.M.E. de
Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
De biomassacentrale van BioForte aan de Pascalstraat in Zaandam kan niet op de volledige
capaciteit draaien. Dit omdat deze biomassacentrale meer ammoniak uitstoot dan is toegestaan.
De betreffende biomassacentrale werd eind 2021 tijdelijk stilgelegd om te voorkomen dat de
toegestane jaarvracht aan ammoniak werd overschreden 1. Inmiddels heeft BioForte aan de
gemeente Zaanstad gevraagd om gebruik te mogen maken van vrijvallende stikstofruimte bij het
project sportcomplex Hoornseveld. Dit om de biomassacentrale op volledige capaciteit te laten
draaien. Het college van B&W van Zaanstad heeft hier geen bezwaar tegen, maar is in dezen geen
bevoegd gezag.
VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Is de aanvraag van BioForte om extern te mogen salderen, teneinde de verbrandingscapaciteit
volledig te benutten, al bij de provincie Noord-Holland resp. de OD NHN bekend? Als dat het geval
is, kunt u ons dan een kopie van de aanvraag zenden?
Antwoord 1:
Nee, er is geen aanvraag van BioForte voor aanpassing van de bestaande natuurvergunning
ontvangen.
Vraag 2:
Welke jaarvracht ammoniak mag de biomassacentrale van BioForte volgens de huidige
natuurvergunning uitstoten?
Antwoord 2:

1

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293140/stikstofgrens-bereikt-biomassacentrale-in-december-tijdelijk-stil
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Op basis van de in 2020 verleende WNb vergunning voor het oprichten en in gebruik nemen van de
biomassacentrale van BioForte aan de Pascalstraat 2 te Zaandam bedraagt de maximale emissie 6
Kg NH3/jr (en 528,7 Kg NOx/jr).
Vraag 3:
De clubgebouwen van het sportcomplex Hoornseveld in Zaandam zijn al van oudere datum.
Meerder gebouwen dateren van 1970. Hebben deze gebouwen allen een natuurvergunning? Zo
nee, van welke referentiesituatie moet worden uitgegaan om de meest beperkte stikstofemissies
te bepalen? Kunt u aangeven wat uws inziens de stikstofemissies van het sportcomplex
Hoornseveld zijn in de meest beperkte situatie?
Antwoord 3:
De betreffende clubgebouwen hebben geen WNb vergunning aangezien de toepasselijke
stikstofregels pas in 2020 van kracht zijn geworden. De referentiesituatie betreft de emissie van de
huidige (uit gebruik te nemen) gasgestookte ketel(s). Bij ODNHN zijn geen gegevens over de
aanvraag bekend en hierdoor is een oordeel over de stikstofemissies van het sportcomplex
Hoornseveld in de meest beperkte situatie mogelijk.
Vraag 4:
BioForte moet, om op volledige capaciteit te kunnen draaien, behalve van de emissierechten van
bronnen op het sportpark Hoornseveld, mogelijk ook nog gebruik maken van emissierechten van
bronnen van private partijen. Om welke private partijen gaat het? Zijn zij in het bezit van
natuurvergunningen? Of moet ook voor wat betreft hun emissierechten worden uitgegaan van een
berekende meest beperkte situatie omdat natuurvergunningen ontbreken?
Antwoord 4:
Omdat er geen aanvraag is ingediend bij de ODNHN, is het niet mogelijk om deze vraag te
beantwoorden.
Vraag 5:
In geval van extern salderen moet 30% van de te salderen emissieruimte worden gebruikt om een
depositiedaling tot stand te brengen. Gaat u BioForte hieraan houden?
Antwoord 5:
Niet van toepassing.
Vraag 6:
Volgens het SER advies Biomassa in Balans 2 moeten laagwaardige toepassingen van
biogrondstoffen zo snel mogelijk worden afgebouwd. Volgens de SER gaat het dan om de inzet van
biogrondstoffen voor elektriciteit en warmte voor gebouwen. De SER adviseert: "Bij inzet voor
warmte is het cruciaal dat het kabinet initiatieven neemt om duurzame alternatieven, als
geothermie, aquathermie en warmtepompen zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Anders
komen de klimaatdoelen in de knel." Bent u het met ons eens dat alleen al om reden van dit SERadvies het niet aan te bevelen is om de natuurvergunning voor de biomassacentrale van BioForte in
Zaandam uit te breiden? Kunt u dit uitgebreid toelichten?
2

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/advies-biomassa-in-balans
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Antwoord 6:
Nee. Ten eerste is het bevoegd gezag wettelijk verplicht vergunningaanvragen te beoordelen aan
de hand van de criteria en normen die in de wet zijn opgenomen. Pas als het SER-advies in
wetgeving is verankerd, kunnen aanvragen aan de strengere normen worden getoetst. Daarnaast is
de biomassacentrale van Bio Forte in Zaandam een overgangsbron tot het moment dat er
voldoende duurzame(re) alternatieven voorhanden zijn om de rol van houtige biogrondstoffen op
korte termijn te kunnen vervangen.

