Motie
Onderwerp motie:

Geen Biomassa Centrale Diemen

Vergaderdatum:

20 november 2019

Agendapunt (nr en naam):

1.2

Vreemd aan de orde van de dag

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Spreekt uit:
in aansluiting op de betreffende motie van de gemeenteraad van Diemen, dat Vattenfall gelet op de argumenten die zij hanteert voor
het niet bouwen van hout gestookte biomassacentrales elders, evenmin over kan gaan tot (voortzetting van) de bouw van zo’n
centrale in Diemen;
en verzoekt het college:
aan te sluiten bij Diemen in hun voornemen in gesprek te gaan met Vattenfall om hen te bewegen alsnog af te zien van de bouw van de
biomassacentrale in Diemen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Constaterende dat:
1. Vattenfall in Trouw heeft gezegd voorlopig geen nieuwe hout gestookte biomassacentrales meer te gaan bouwen in
Nederland;
2. Vattenfall alsnog de bouw van de biomassacentrale in Diemen wil doorzetten.
3. Steeds meer vragen rijzen - onder andere uit wetenschappelijke hoek - over het duurzame karakter van hout als bron van
hernieuwbare energie;
Overwegende dat:
4. Vattenfall wil wachten met de bouw van deze nieuwe biomassacentrales “tot er meer consensus is”;
5. Deze consensus compleet ontbreekt in Diemen: de voltallige gemeenteraad, ondersteund door vele bezorgde
Diemenaren én meer dan 7.400 ondertekenaars van de petitie, zijn allemaal tegen de voorgenomen biomassacentrale,
maar Vattenfall is nog steeds voor;
6. De belangrijkste reden van Vattenfall om te stoppen met nieuwe centrales is dat er grote weerstand is ontstaan tegen de
biomassacentrale in Diemen;
7. Deze weerstand ook bestaat de aangrenzende gemeente Gooise Meren, die grote twijfels heeft over het duurzame
karakter van hout als bron van hernieuwbare energie, en van wie de inwoners ook overlast van de centrale zullen ervaren.
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