
Van: Inwoner Rijsenhout 
Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 09:05 
Onderwerp: Vragen over stopzetting biomassacentrale Meerlanden/Rijsenhout 

 

Geachte portefeuillehouders/wethouders en gemeenteraadsleden van de gemeenten 

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

Noordwijk, 

Op 5 juli schreef ik u over de ongewenste komst van de biomassacentrale in 

Rijsenhout van Meerlanden NV waar uw gemeente aandeelhouder van is. 

Afgelopen week heeft u, net als wij als belanghebbenden, vernomen dat de 

biomassacentrale in Rijsenhout geen doorgang kan vinden. 

Als omwonenden/belanghebbenden zijn we uiteraard zeer verheugd. Echter, het 

bericht laat helaas nog vragen enkele vragen onbeantwoord en stelt ons niet gerust.  

Wij richten ons tot u met de meest prangende vragen die wij graag beantwoord zien. 

Zie bijlage. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Inwoner Rijsenhout 
  



Rijsenhout, 18 augustus 2020 

 

 

Geachte portefeuillehouders/wethouders en gemeenteraadsleden van de gemeenten 

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

Noordwijk, 

 

Op 5 juli schreef ik u over de ongewenste komst van de biomassacentrale in Rijsenhout 

van Meerlanden NV waar uw gemeente aandeelhouder van is.  

Afgelopen week heeft u, net als wij als belanghebbenden, vernomen dat de 

biomassacentrale in Rijsenhout geen doorgang kan vinden. 

Als omwonenden/belanghebbenden zijn we uiteraard zeer verheugd. Echter, het bericht 

laat helaas nog vragen enkele vragen onbeantwoord en stelt ons niet gerust. Wij richten 

ons tot u met de meest prangende vragen die wij graag beantwoord zien. 

 

Verstrekte Wabo-vergunning 

In het persbericht geven zij aan dat het project op dit moment geen doorgang meer vindt. 

Wij wensen graag dat het voorlopige karakter wordt omgezet in een definitieve 

duidelijkheid. Dat mag je ook verwachten van een publieke onderneming in een buurt 

met omwonenden. 

Zolang de vergunning nl. van kracht blijft kan op ieder ogenblik weer plots gestart 

worden met bouwactiviteiten. Tevens zijn we genoodzaakt om de juridische 

beroepsprocedure voort te zetten, hetgeen -onnodige -kosten met zich meebrengt. Het 

lijkt ons correct dat een publieke onderneming open en transparant handelt en de daad 

bij het woord voegt door de vergunning schriftelijk in te trekken en dit aan ons kenbaar te 

maken. 

 

Vraag:  

- Nu er geen sprake meer kan zijn van de komst van een biomassacentrale, wilt u 

ervoor zorgen dat de Meerlanden NV de Wabo-vergunning intrekt? 

- Welke garanties kunt u geven dat de biomassacentrale definitief van de baan is. 

 

Voorbereidingsbesluit 

Vanuit gesprekken met Haarlemmermeerse politieke fracties is ons recentelijk bekend 

gemaakt dat er in 2019 een geheim (en inmiddels openbaar) raadsbesluit is genomen, te 



weten een voorbereidingsbesluit. In dit besluit staat dat voor de gehele Haarlemmermeer 

aanvragen voor biomassacentrales worden geparkeerd, maar dat voor uw publieke 

onderneming, Meerlanden NV, onder punt 3 een uitzondering is gemaakt. Dit is gebeurd op 

basis van economische en financiële belangen voor de gemeente Haarlemmermeer, zo 

lezen wij. 

 

Vragen: 

-  Kunt u duidelijkheid geven over wat dit persbericht betekent voor het 

voorbereidingsbesluit en daarmee de uitzonderingspositie (punt 3 

voorbereidingsbesluit) van de Meerlanden NV.? 

- Behoudt Meerlanden NV een uitzonderingspositie voor de toekomstige realisatie 

van een biomassacentrale of wordt het voorbereidingsbesluit ingetrokken c.q. 

aangepast zodat er in de gehele Haarlemmermeer geen sprake van kan zijn? 

 

Locatie Meerlanden NV 

Ten slotte, behoudt de Meerlanden NV -ondanks dat de plannen m.b.t. 

biomassacentrales niet doorgaan- wel haar ambities om het terrein volledig te 

herinrichten. Voor tijdelijke kantoorunits is er nu een vergunning aangevraagd en 

verleend als ook zal er een (publiek) kapitale investering worden gedaan om het gehele 

terrein te herinrichten met mogelijke nog niet geuite toekomstplannen. Wij vragen ons af 

of dit nu niet het moment is om te heroverwegen of deze investeringen niet veel beter op 

een andere locatie buiten de bebouwde kom kunnen plaatsvinden, omdat zolang 

Meerlanden NV deze uitbreidingswensen heeft in terrein en in oplossingen, zij altijd 

tegen de weerstand van omwonenden zal stuiten. Dat gaat al jarenlang niet goed. 

Bovendien is een dergelijk bedrijf niet wenselijk in de bebouwde kom en zo dichtbij 

inwoners waarmee ook de belangen van bewoners en de doelstellingen van Meerlanden 

NV voortdurend onder druk blijven staan. 

 

Vragen: 

- Welke business case ligt ten grondslag aan de investeringen voor deze 

herinrichting nu de biomassamassacentrale als hoofdactiviteit vervalt? 

- Wat wordt er gedaan aan de bestaande geuroverlast? 

- Bent u bereid de verplaatsing van Meerlanden NV te overwegen zodat de 

leefbaarheid voor bewoners wordt vergroot, de hinder en toekomstige situaties tot 

het verleden behoren en Meerlanden NV ergens buiten de bebouwde kom en op 



afstand van een buurt/woonwijk wordt geplaatst waarmee de doelstellingen van 

Meerlanden NV beter ondersteund worden? 

- Is de politiek bereid mee te denken om de locatie beschikbaar te stellen voor de  

uitbreiding van het Geniepark i.r.t. opgestelde ruimtelijke visie Rijsenhout om de 

leefbaarheid te vergroten? 

- Kan de herplaatsing van Meerlanden op de agenda komen? 

- Kan er een raadssessie georganiseerd worden om een herplaatsing te 

overwegen? 

 

 

Graag verneem ik uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Inwoner Rijsenhout 

 

  



PERSBERICHT 

 

BIOMASSA VAN DE BAAN DOOR VERZET RIJSENHOUTERS 

 

De komst van de biomassacentrale bij de Meerlanden is van de baan. Dit laat de Meerlanden in een 

persbericht van 13 augustus 2020 weten. Bewoners zijn enorm blij dat hun inspanningen zijn beloond. 

  

Omwonenden strijden al geruime tijd tegen de komst van een biomassacentrale op het terrein van de 

Meerlanden vanwege de schadelijke milieu- en gezondheidseffecten en tevens het gebrekkige 

onderzoek wat heeft plaatsgevonden. 

 

Geen oog voor bewoners 

Ten onrechte heeft de Meerlanden geen aandacht voor de bewoners in haar persbericht hetgeen 

illustratief is voor hoe het proces en de communicatie is verlopen. Het belang van inwoners is voor de 

Meerlanden van ondergeschikt belang geweest. 

 

Er is veel steun gekomen uit onverwachte hoek bij zowel de pers als politiek, en ook andere 

organisaties. Hiervoor zijn we enorm dankbaar. 

 

Nog geen garanties 

Het persbericht roept nog veel vragen en onduidelijkheden op. Zo wordt bijvoorbeeld niet aangegeven 

of de Meerlanden de vergunning intrekt en wat het voortzetten van het herinrichtingsplan betekent. 

Bewoners blijven de Meerlanden nauwlettend volgen aangezien ze een trackrecord hebben om 

beloftes niet na te komen en inwoners te verrassen. Daarnaast zullen we onze garanties vragen voor 

wat betreft de verleende vergunning. 

 

Van afvalputje naar investeringsagenda 

De biomassacentrale maakte onderdeel uit van een herinrichtingsplan. De Meerlanden geeft in hun 

persbericht aan dat ze hiermee verder gaan en hun ambities onverminderd vasthouden. Ze blijven 

investeren in het vernieuwen van hun hele terrein. 

Het is de vraag of de ambities van de Meerlanden passen binnen de bebouwde kom op een locatie 

dichtbij bewoners en er voortdurend onmin is. 

 

Het wordt tijd dat de gemeente Haarlemmermeer echt werk gaat maken van de leefbaarheid in 

Rijsenhout.  Er zou een investeringsagenda moeten komen om Rijsenhout weer te laten bloeien langs 

de Ringvaart, een mooie plek om te wonen en te recreëren.  

 

 


