Motie
Onderwerp motie:

Zorgen biomassacentrale Diemen

Vergaderdatum:

13 februari 2019

Agendapunt (nr en naam):

1.1

Motie vreemd aan de orde

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:

Roept het college op:
1. Verduidelijking te brengen met betrekking tot de feitelijke uitstoot van schadelijke stoffen (ook tav
aanvoer/afvoer) als gevolg van de vestiging van een biomassacentrale zoals beoogd, in vergelijking tot de
huidige situatie;
2. Aan te geven wat de bevoegdheden zijn van de gemeente Gooise Meren in dit dossier en wat de mogelijkheden
zijn om invloed uit te oefenen bij bevoegd gezag op de onderhavige besluitvorming;
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting.

Constaterende dat:
1. Nuon bij de provincie Noord-Holland een aanvraag heeft ingediend voor de bouw van een biomassacentrale
voor het opwekken van warmte naast haar reeds bestaande gasgestookte elektriciteitscentrales;
2. De provincie vervolgens een verzoek tot een v.v.g.b. (verklaring van geen bedenkingen) heeft gedaan bij de
gemeente Diemen, omdat genoemde aanvraag afwijkt van het huidige bestemmingsplan ter plaatse;
3. De Nuon centrale in Diemen ingeklemd ligt tussen de bebouwing van Amsterdam-IJburg en Diemen en een
meer landelijke omgeving met aangrenzende woonkernen Weesp, Muiden en Muiderberg, en de in
ontwikkeling zijnde woningbouwlocaties Bloemendalerpolder en De Krijgsman.
Overwegende dat:
 Op rijksniveau is bepaald is dat biomassa geldt als hernieuwbare energie en dat het gebruik door de
rijksoverheid wordt gepromoot als passend (tijdelijk) middel om bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot;
 Onder andere energiebedrijven worden aangezet om te komen met alternatieve, duurzamere energiebronnen.
Voorts overwegende dat:
 De gemeente Gooise Meren, in het bijzonder de kernen Muiden en Muiderberg, gelegen is tussen diverse
snelwegen en aanvliegroutes naar Schiphol hetgeen luchtvervuiling tot gevolg heeft, en vestiging van een
biomassacentrale in Diemen de cumulatieve uitstoot lokaal verslechtert;
 Er in verband met de mogelijke vestiging van de biomassacentrale op deze locatie er zorgen zijn te benoemen,
zoals onder meer over:
 de uitstoot van schadelijke stoffen door de centrale en ivm aan- en afvoer met gevolgen voor omwonenden
als ook natuur;
 de mogelijkheid dat – op termijn - ook andersoortige biomassa dan houtpellets gebruikt kunnen worden als
brandstof waarvan de gevolgen voor uitstoot (ook) niet inzichtelijk zijn;
 de gevolgen voor het verkeer op de wegen rond de centrale;
 Er vooralsnog geen afspraken zijn met Nuon die deze zorgen wegnemen of verminderen.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
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