
 

Van:  
Verzonden: zondag 5 juli 2020 21:26 
Aan: 
Onderwerp: Stop de biomassacentrale in Rijsenhout 

 

Geachte portefeuillehouders/wethouders en gemeenteraadsleden van de gemeenten Aalsmeer, 

Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk, 

Ik schrijf u om u te verzoeken om uw invloed als aandeelhouder van De Meerlanden N.V. aan 

te wenden om ervoor te zorgen om de geplande biomassacentrale in Rijsenhout geen 

doorgang te laten vinden. Vele bewoners vinden dit een onverstandig en ongezond plan en wij 

procederen hiertegen. Nu met de enorm toenemende weerstand, rapporten van Commissie 

Remkes, RIVM, concept SER-advies, aangenomen motie Sienot in de Tweede Kamer, is het 

onwenselijk dat deze centrale er doorheen glipt. Welke duidelijkheid is er nog meer nodig om 

dit tegen te houden?  

Onbeantwoorde vragen 

- Wat is de reden dat er geen MER-toetsing is geweest? 

- Wat zijn de gronden dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van de meer 

draaiuren van beide ketels?  

- Wat is de reden dat De Meerlanden niet bereid is schriftelijk te verklaren en vast te leggen dat 

zij slechts lokaal snoei -en afvalhout gebruiken? 

- In welke mate zal De Meerlanden als er onvoldoende snoei- en afvalhout is overgaan tot 

massale bomenkap, bijv. uit Canada, V.S., Baltische Staten etc.? 

- Wat is de aanleiding dat niet is onderzocht en aangetoond wat de schadelijkheid is van de vrij te 

komen (verbrandings, fijn- en kankerverwekkende) stoffen? 

- Welke certificering gaan ze gebruiken voor de samenstelling van de biomassa? 

- Welke garantie kan er vooraf worden verstrekt dat beide verbrandingsketels slechts 2900 uren 

gaan draaien (wat ook al meer is dan de huidige installatie)? 



- Welke garantie kan gegeven worden dat de beide ketels niet 24/7 gaan draaien en beide 8000 

uren per jaar gaan draaien? 

- Waarom is de uitstoot van schadelijke stoffen niet meegenomen in het onderzoek en de 

vergunning verstrekking van deze meeruren? 

- Waarom geen normen vastgesteld voor handhaving en monitoring?  

- Wat gebeurt er als de normen worden overschreden? 

- Waarom heeft De Meerlanden de gezondheidsrisico’s voor omwonenden onvoldoende 

onderzocht? 

- Op welke wijze is de beschikbaar gestelde SDE+ subsidie de reden voor De Meerlanden om dit 

door te zetten en geen rekening te houden met de recente (landelijke) ontwikkelingen?  

- Welk effect heeft het mogelijk niet doorgaan van de business case (datacenters, warmtenetten) 

op het rendabel zijn van de biomassacentrale? 

- Hoe kan op basis van nog zoveel onzekerheden en onduidelijkheden een vergunning verstrekt 

worden en hiermee ingestemd worden? 

- Wat leert De Meerlanden en de lokale overheden van het nu stopzetten van lopende initiatieven 

van biomassacentrales en bijpassende SDE+ subsidies? 

Uiteraard ben ik bereid e.e.a. toe te lichten en u van onderzoeken, rapporten en adviezen te 

voorzien. 

Graag verneem ik uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

mailto:karinvrijn@gmail.com


 

Geachte portefeuillehouders/wethouders en gemeenteraadsleden van de gemeenten 

Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en 

Noordwijk, 

 

0. Inleiding 

Ik schrijf u om u te verzoeken om uw invloed als aandeelhouder van De Meerlanden N.V. 

aan te wenden om ervoor te zorgen om de geplande biomassacentrale in Rijsenhout 

geen doorgang te laten vinden. Vele bewoners vinden dit een onverstandig en ongezond 

plan en wij procederen hiertegen. Nu met de enorm toenemende weerstand, rapporten 

van Commissie Remkes, RIVM, concept SER-advies, aangenomen motie Sienot in de 

Tweede Kamer, is het onwenselijk dat deze centrale er doorheen glipt. Welke 

duidelijkheid is er nog meer nodig om dit tegen te houden? 

 

Onbeantwoorde vragen 

- Wat is de reden dat er geen MER-toetsing is geweest? 

- Wat zijn de gronden dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de 

effecten van de meer draaiuren van beide ketels?  

- Wat is de reden dat De Meerlanden niet bereid is schriftelijk te verklaren en 

vast te leggen dat zij slechts lokaal snoei -en afvalhout gebruiken? 

- In welke mate zal De Meerlanden als er onvoldoende snoei- en afvalhout is 

overgaan tot massale bomenkap, bijv. uit Canada, V.S., Baltische Staten etc.? 

- Wat is de aanleiding dat niet is onderzocht en aangetoond wat de 

schadelijkheid is van de vrij te komen (verbrandings, fijn- en 

kankerverwekkende) stoffen? 

- Welke certificering gaan ze gebruiken voor de samenstelling van de 

biomassa? 

- Welke garantie kan er vooraf worden verstrekt dat beide verbrandingsketels 

slechts 2900 uren gaan draaien (wat ook al meer is dan de huidige 

installatie)? 

- Welke garantie kan gegeven worden dat de beide ketels niet 24/7 gaan 

draaien en beide 8000 uren per jaar gaan draaien? 

- Waarom is de uitstoot van schadelijke stoffen niet meegenomen in het 

onderzoek en de vergunning verstrekking van deze meeruren? 



- Waarom geen normen vastgesteld voor handhaving en monitoring?  

- Wat gebeurt er als de normen worden overschreden? 

- Waarom heeft De Meerlanden de gezondheidsrisico’s voor omwonenden 

onvoldoende onderzocht? 

- Op welke wijze is de beschikbaar gestelde SDE+ subsidie de reden voor De 

Meerlanden om dit door te zetten en geen rekening te houden met de recente 

(landelijke) ontwikkelingen?  

- Welk effect heeft het mogelijk niet doorgaan van de business case 

(datacenters, warmtenetten) op het rendabel zijn van de biomassacentrale? 

- Hoe kan op basis van nog zoveel onzekerheden en onduidelijkheden een 

vergunning verstrekt worden en hiermee ingestemd worden? 

- Wat leert De Meerlanden en de lokale overheden van het nu stopzetten van 

lopende initiatieven van biomassacentrales en bijpassende SDE+ subsidies? 

 

1. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald 

In Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer, is De Meerlanden N.V., waar u 

aandeelhouder van bent met uw gemeente, nog steeds voornemens om de realisatie 

van de omstreden (kleine) bio massa centrales door te zetten. Dit ondanks dat er 

inmiddels groeiende verzet is, de mega centrale in Diemen niet doorgaat en er in de 

Tweede Kamer een meerderheid (https://www.telegraaf.nl/nieuws/60817512/coalitie-is-

het-eens-over-biomassa) is om geen subsidie meer te verstrekken aan ook al deze 

kleine biomassacentrales. 

Via deze brief roep ik u op om alles wat in uw vermogen ligt om De Meerlanden N.V. 

tegen te houden in de realisatie hiervan. 

 

2. Zorgen om gezondheidseffecten en overlast 

Bewoners maken zich ernstige zorgen over de overlast en de gezondheidseffecten, 

naast het feit dat het geen duurzame en toekomstbestendige energie oplossing is. 

Hoewel de installatie volgens De Meerlanden schoner wordt, wordt de installatie groter 

en gaat meer uren draaien. Het is nog onvoldoende bekend en onderzocht wat de 

gezondheidseffecten van de fijnstoffen en andere kankerverwekkende uitstootstoffen 

zijn. Ondanks geruststellende rapporten opgesteld in opdracht van De Meerlanden zijn 

de normen waarop achteraf gehandhaafd moet worden onduidelijk en dat vergroot de 

zorgen alleen maar meer. 

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/60817512/coalitie-is-het-eens-over-biomassa
https://www.telegraaf.nl/nieuws/60817512/coalitie-is-het-eens-over-biomassa


 

 

3. Onderzoeken en deskundigen 

 

- RIVM-rapport 

Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie in hout, in 

jargon:  ‘houtige biomassa’. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij 

kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht 

voor alle plannen om olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in 

ketels en centrales. 

 

- (concept) SER-advies 

Het recente conceptadvies van de Sociaal Economische Raad (SER). 

Hierin wordt beschreven dat minder moet worden ingezet op biomassa voor het 

opwekken van energie. Subsidies voor biomassa als bron van elektriciteit of warmte 

moeten dan ook zo snel mogelijk worden afgebouwd. 

 

- EASAC onderzoeken 

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) stelt in haar onderzoeken 

dat de ombouw naar biomassa averechts werkt voor het klimaat. Verbranding van hout 

levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij 

kolen en gas (“Serious mismatches continue between science and policy in forest 

bioenergy”, artikel van 22 augustus 2019). 

 

- Prof. Dr. D. Smeulders van de TU Eindhoven 

“Gemeenten focussen zich dan ook op kleine lokale biomassacentrales, die worden 

gesubsidieerd en niet meetellen in de CO2-uitstoot. Maar volgens Smeulders worden ze 

daarmee op het verkeerde been gezet. Er bestaan plannen voor de bouw van honderden 

kleine biomassacentrales. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Kleine centrales zijn niet 

goed uit te filteren. Er komen meer fijnstof, stikstofoxides en CO2 in de lucht. “ 

 

- Kenniscentrum houtrookoverlast i.v.m. GGD en gezondheid 

Volgens M. van Raay van het kenniscentrum houtrookoverlast weet de overheid heel 

goed dat houtrookoverlast als effect van de verbranding van biomassa heel goed bekend 

is bij de overheid. Er is veel literatuur en er is reden tot zorg. 



 

 

- Commissie Remkes 

Kleine biomassacentrales mogen relatief meer stikstofoxiden uitstoten dan grote 

centrales en krijgen vaak subsidie. Ook tellen ze niet meer voor de opgave van de 

Regionale Energie Strategie (RES). Daardoor is er sprake van een wildgroei aan dit 

soort installaties in Nederland. Hoeveel het er intussen zijn, is niet in kaart gebracht. Dat 

blijkt uit het advies van de Commissie Remkes.  

 

- Onderzoek adviesbureau DNV GL 

Uit een studie van het adviesbureau DNV GL bleek onlangs dat de emissies van een 

biomassacentrale twee keer groter is dan van een gascentrale en 20 keer (!) groter dan 

van een kolencentrale. 

 

4. Politiek keerpunt: coalitie is het eens over biomassa  

Inmiddels heeft de maatschappelijke onrust over biomassa in de Tweede Kamer geleid 

door diverse debatten en diverse moties waarmee in de geest van de motie Sienot c.s. is 

aangenomen dat biomassa en biomassacentrales onwenselijk zijn. Dit betekent feitelijk 

dat de SDE-subsidie die een biomassacentrale rendabel maakt voor de realisatie, 

gestopt wordt. Daarmee wordt uitgesproken dat biomassacentrales onwenselijk zijn wat 

betreft de onduidelijke gezondheidseffecten, de massale bomenkap en onrendabel is om 

te investeren als overgangs energiebron.  

 

5. ‘Kleine’ biomassacentrales of “bosmassacentrales” 

Volgens Smeulders van TU Eindhoven is de bouw van honderden kleine 

biomassacentrales het slechtste wat je kunt doen. Kleine centrales zijn niet goed uit te 

filteren. Er komen meer fijnstof, stikstofoxides en CO2 in de lucht. “ 

Het een heet biomassacentrale of biomassaenergie of biomassa vergister, maar het zijn 

allemaal 1) vervuilende en omstreden installaties, en 2) bosmassa centrales, waarin de 

massale boskap in verdwijnt om enige warmte op te wekken. 

De Meerlanden stelt dat zij slechts lokaal afval- en snoeihout zullen aanwenden om de 

biomassacentrale rendabel te houden. Uit rapporten van HaskoningDHV en Partners for 

Innovation blijkt dat dit een groot knelpunt in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) is: 

(op termijn) dekt aanbod op regionaal en nationaal niveau niet de behoefte. Dit vraagt 



om coördinatie op inzet en om discussie over gewenste niveau van invoer van 

houtpellets. 

 

 

6. SDE subsidie eigenlijk nodig voor Warmtebedrijf ‘De Meerlanden’ 

Naast de aanvraagprocedure voor de biomassacentrale en de SDE-subsidie is De 

Meerlanden een ander bedrijf gestart waarmee ze warmtenetten wil realiseren. Dus 

enerzijds wil men via de NV Meerlanden een SDE-subsidie krijgen voor een 

vervuilende, bossenvernielende en gezondheidsbelastende biomassacentrale en 

daarnaast wil men dit gebruiken voor een warmtenet. U moet weten: Uit 1 hectare 

komt per jaar 65GJ aan houtige biomassa. Als je dit via een HT warmtenet wil 

leveren heb je per 1,2 woning dus 1 hectare bos nodig dus dit heeft totaal geen zin. 

En voor lokale verwarming van woningen heeft dit ook totaal geen zin. Uit recent 

onderzoek van RoyalHaskoningDHV blijkt dat de kans op een exploitabel warmtenet 

op deze lage temperatuur datacentrum warmte beperkt is.   

 

7. De Meerlanden schetst onbetrouwbaar beeld  

Evenals ervaringen in het verleden waar De Meerlanden afspraken naar bewoners 

schond blijkt ook nu weer dat De Meerlanden haar toezeggingen niet nakomt. Dat blijkt 

uit het feit dat alle aanbevelingen van een in de arm genomen onderzoeksbureau 

Mobilisation for Environment die vooraf in de vergunning zouden komen, zodat er ook 

daadwerkelijk gehandhaafd kan worden, niet zijn opgenomen.  

In het proces is ten aanzien van de metingen die t.a.v. de huidige installatie vereist zijn, 

geen antwoord gekomen. De meting uit 2012 en andere jaren over de uitstootgegevens 

van de huidige installatie zijn onbekend. 

Tevens is gebleken dat -in tegenstelling tot eerdere voorlichting aan bewoners- de ketels 

veel meer uren moeten gaan draaien om de opbrengst te realiseren.  

Bovendien bleek tijdens de zitting dat de haast van De Meerlanden groot is, en dat 

mogelijk snelheid boven zorgvuldigheid gaat, omdat zij nog in aanmerking wil komen 

voor de subsidie en een business case met een bedrijventerrein heeft.  

De belangen en de zorgen van inwoners lijken hieraan onderhevig.  

 

8. Groeiend verzet tegen biomassa 

De casus in Rijsenhout staat niet op zichzelf. Er is landelijk groeiend verzet tegen deze 

vervuilende en inefficiënte wijze van energiewinning. Door de hoge hoeveelheid van 



verbranding van bossen die gekapt worden, komt vele malen meer overlast gevende 

uitstoot vrij dan bijvoorbeeld bij kolencentrales. Tevens is het de minst duurzame en 

efficiënte energiewinning die er is (t.o.v. gas, wind, zon, etc.). In Ede bleek ook achteraf 

dat berekende normen niet juist waren, geen goede handhaving plaatsvond en de 

overlast (zoals rook in slaapkamer) en gezondheidseffecten groot waren. 

 

9. Wend uw invloed aan! 

Met alle mogelijke middelen zal ik me verzetten tegen deze realisatie. Momenteel heb ik 

beroep aangetekend bij de rechtbank en daarna ga ik eventueel naar de Raad van State.  

 

Ik verzoek u nogmaals uw standpunt en houding te heroverwegen en dit niet zomaar 

door te laten gaan! Als u dit leest en/of zich erin verdiept, dan kan ik me niet voorstellen 

dat u zich hier (rationeel en ethisch) in kunt vinden. Als bewoner roep ik u als 

gemeentebestuur en aandeelhouders van Meerlanden N.V. op dit niet toe te staan 

en erop toe te zien dat de Meerlanden hier niet mee doorgaat. 

 

Uiteraard ben ik bereid e.e.a. toe te lichten en u van onderzoeken, rapporten en 

adviezen te voorzien. 

 

Graag verneem ik uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mailto:karinvrijn@gmail.com

