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Geachte college van burgemeester en wethouders gemeente Haarlemmermeer, 
aandeelhouders (portefeuillehouders/wethouders) van de gemeenten Aalsmeer, 
Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk, 
 

Inmiddels is mij via een Wob-verzoek duidelijk geworden dat Meerlanden NV in de 
periode 2010 – 2020 slechts eenmaal, in 2011, een (rookgas)meting heeft laten 
verrichten om aan te tonen dat aan de uitstootnormen voldaan wordt. 
 

Aangezien bij de komst van een nieuwe biomassacentrale is aangegeven door de 
gemeente dat dit om een pilot gaat en de Meerlanden heeft verklaard de uitstoot te 
monitoren heb ik via een Wob-verzoek opgevraagd hoe de beloften in het verleden 
door Meerlanden NV zijn nagekomen als het gaat om monitoring en metingen. Het 
lijkt me duidelijk welk beeld dit oplevert in het nakomen van hun beloften. De 
Meerlanden heeft tenslotte zelf aangegeven dat de huidige kachel zeer vervuilend is. 
 

Vraag: Voldoet de huidige kachel nog aan de emissie-eisen en de nieuwe 
gestelde stikstofnormeringen?  
Vraag: Welke maatregelen gaat het college nemen t.a.v. de huidige vervuilende 
ketel? 

Vraag: Hoe kijkt het college aan dat er na 2011 geen metingen meer zijn 
verricht mede gezien het feit dat Meerlanden NV in 2012 een boete kreeg van de 
provincie vanwege het overschrijden van normen (stankoverlast) en ook geen 
maatregelen wilde nemen? 

Vraag: Hoe gaat het college garanderen en borgen dat er vanaf heden de 
jaarlijkse metingen plaatsvinden? 

Op 5 juli en 17 augustus heb ik u geschreven en mijn zorgen geuit over de komst van 
een biomassacentrale in Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer. Op deze vragen 
heb ik nog geen reactie ontvangen. Op een keurige reactie van de wethouder van 
Diemen en diverse politieke fracties uit diverse gemeenten na heb ik nog geen 
andere reacties mogen ontvangen.  
 

De Raad van Commissarissen heeft zowel mij als de ingestelde klankbordgroep nog 
geen reactie gegeven. 
 

De directie van Meerlanden NV heeft niet aangegeven de vergunning in te trekken 
en heeft ons niet hierover als direct omwonende geïnformeerd ondanks onze 
meerdere e-mail verzoeken. Ze willen niet direct met ons communiceren. 
Sterker nog, ondanks dat de business case niet haalbaar is gaat Meerlanden NV 
onverminderd door met de herinrichting van het terrein. Kortgeleden is een 
vergunning verstrekt voor het plaatsen van kantoorunits welke onlosmakelijk 
verbonden zijn met de herinrichting van het terrein en de daarbij behorende 
biomassacentrale (hoofdactiviteit). Dit zorgt ervoor dat de beroepsprocedure 
noodzakelijkerwijs voortgezet moet worden, omdat er geen duidelijkheid komt over 
het intrekken van de vergunning en de uitzonderingspositie die Meerlanden NV via 
een voorbereidingsbesluit is gegund (lees mijn brief d.d. 17 augustus jl.). 
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Vraag: Welke inspanningen gaat het college ondernemen dat zowel de 
gemeente als Meerlanden NV beter communiceert met inwoners en hiermee het 
vertrouwen herstelt? 

Vraag: Op welke wijze draagt het plaatsen van de kantoorunits en de 
terreinherinrichting wel bij aan een haalbare businesscase? 

Voorts is mij de brief (zie bijlage, laatste zin) pas recentelijk onder ogen gekomen van 
wethouder Van Doorninck van de gemeente Amsterdam (16 juli 2019) die met steun 
van de Provincie Noord-Holland en o.a. de gemeente Haarlemmermeer kritisch is 
over het gebruik van biomassa en SDE+ subsidies.  
 

Vraag: De gemeente Haarlemmermeer steunt wethouder Doornick en hoe 
verhoudt zich deze steun tot de uitzonderingspositie van de Meerlanden en het 
energie- en warmtebeleid van de Haarlemmermeer omtrent biomassa? 

Graag zie ik mijn vragen van 5 juli, 17 augustus en in deze e-mail spoedig 
beantwoord. 
Met vriendelijke groet, 

 

p.teeuwen
Tekstvak
Inwoner Rijsenhout



Gemeente 
Amsterdam 

Bezoekadres 

Amstel i 

ion PN Amsterdam 

Postbus 202  

woo AE  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdarn.n1 

Retouradres: Postbus  202, woo AE Amsterdam 

De minister van Economische Zaken en Klimaat 
De heer E.D. Wiebes 

Postbus2o4o1 
2500 EK Den Haag 

Datum 16iti1i 2019 

Ons kenmerk 

Behandeld door Pascal Hament 
Bijlage 

Onderwerp Biomassa en de SDE+ 

Geachte heer Wiebes, 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de discussie over grootschalige stook van (houtige) biomassa voor 
de productie van elektriciteit en warmte intensief wordt gevoerd. Oorzaak daarvan is een zekere 
wildgroei van plannen voor bionriassacentrales. De discussie spitste zich in de regio Amsterdam de 
afgelopen maanden toe op de plannen voor de bouw van een bionnassacentrale door Vattenfall 
voor warmteproductie in  Diemen.  De meest betrokken decentrale overheden en Vattenfall 
hebben afspraken gemaakt over de randvoorwaarden voor realisatie van deze centrale. Een 
rendabele exploitatie van deze centrale is alleen mogelijk met SDE+ subsidie. In deze brief verzoek 
ik u kritisch te kijken naar het effect dat SDE+ subsidie heeft op de groei van het gebruik van 
biomassa waardoor andere duurzame oplossingen niet overwogen en verdrongen worden. 

Biomassa wordt onder voorwaarden gezien als een hernieuwbare energiebron. De duurzaamheid 
van (houtige) biomassa staat of valt echter bij de mate waarin er sprake is van een gesloten 
koolstofbalans. Zeker bij grootschalig gebruik van geïmporteerde biomassa vallen daar 
vraagtekens bij te plaatsen. Het is zeer de vraag of er binnen afzienbare tijd voldoende aanbod van 
duurzame biomassa zal zijn, die voldoet aan de eisen die de SDE+ stelt aan de herkomst en 
duurzaamheid én aan de afspraken die de energiesector met NGO's maakte in het kader van het 
Energieakkoord 2013. Dat betekent dat het risico bestaat dat biomassa zal worden gebruikt met 
een onduidelijke herkomst en duurzaamheidsgehalte. Daarom dient deze laagwaardige inzet van 
biomassa zeer terughoudend en alleen onder strikte en controleerbare voorwaarden plaats te 
vinden. 

De SDE+ hanteert een beoordelingssystematiek die is gebaseerd op kosteneffectiviteit en de 
projecten concurreren om SDE+-subsidie op basis van de kostprijs per eenheid energie. Het effect 
van deze systematiek is dat de keuze, voor in dit geval biomassa, op de eerste plaats gebeurt op 
bedrijfseconomische gronden en dat de duurzaamheidsafweging daaraan ondergeschikt is. ik zie 
dan ook dat SDE+ zorgt voor een toename van het aantal biornassacentrales om het simpele feit 
dat het lucratief is. Het maakt de businesscase sluitend waar dat zonder SDE+ niet zou lukken. Het 
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duurzaannheidsaspect verdwijnt daardoor naar de achtergrond waardoor andere hernieuwbare 
bronnen niet worden overwogen. Dit kan niet de bedoeling van de SDE+ zijn. 
lk begrijp dat kosteneffectiviteit een van de afwegingen moet zijn omdat u verstandig met 
subsidiegelden om moet gaan, maar in dit geval gaat er de verkeerde prikkel vanuit en stimuleert 
het laagwaardig gebruik van biomassa waar veel discussie over is. 
Een meer bezonnen beleid op de bouw van biomassacentrales lijkt mij gewenst. ik pleit er daarom 
voor dat u de effecten van de SDE+ op de toename van biomassa gebruik voor warmte en 
elektriciteit kritisch toetst en overweegt om de subsidiering voor deze laagwaardige toepassing 
van houtige biomassa te stoppen, dan wel de subsidiecriteria aan te scherpen of een 
subsidieplafond in te stellen, net zoals dat met de bijstook van biomassa is gedaan. 

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Almere,  Diemen,  Haarlem, Haarlemmermeer, 
Ouder-Annstel en Velsen ondersteunen de inhoud van deze brief. 


