
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Aan 

  de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 
  de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat 
 
 

Onderwerp   

Geplande biomassacentrale in Diemen 
Datum 

19 juni 2020 
  

 
 

Geachte Kamerleden, 
Geachte Commissieleden Economische Zaken en Klimaat,  
 
Zoals u bekend is er in de lokale politiek al langer verzet tegen het landelijke energiebeleid 
met betrekking tot houtige biomassa. In Diemen deed de gemeenteraad eind vorig jaar 
nogmaals de oproep om af te zien van de bouw van de biomassacentrale in Diemen. Dit 
gebeurde nadat de gemeente onvoldoende juridische mogelijkheden zag om de bouw van 
de centrale zelf tegen te kunnen houden, met name omdat de gemeente niet de 
vergunningverlenende overheid is. 
 
De afgelopen maanden zijn vele onderzoeksrapporten verschenen en hebben talloze 

deskundigen grote zorgen geuit over biomassa in het algemeen en de geplande 

biomassacentrale in Diemen in het bijzonder. De kritiek en de zorgen van wetenschappers, 

natuur- en milieuorganisaties, gemeenten en bewonersorganisaties liggen zowel op het 

gebied van duurzaamheid en milieu, als op het gebied van uitstoot. De commissie Remkes 

pleitte onlangs nog voor een subsidiestop en het gebruik van aardgas in plaats van bio-

energie. 

 

Wij vragen u deze kritiek en alle zorgen serieus te nemen en herhalen onze opinie dat de 

geplande biomassacentrale in Diemen niet gerealiseerd zou moeten worden. Dat vraagt een 

aanpassing van het beleid ten aanzien van biomassa, versnelling van de realisering van 

alternatieven en wellicht ook het langer gebruiken van aardgas.   

 

Gelukkig zien wij een verschuiving in het denken over biomassa bij de meeste partijen in de 

Tweede Kamer en ook bij het kabinet. Hoe tevreden wij ook zijn met dit voortschrijdend 

inzicht, doet dit de vraag rijzen wat voor gevolgen dit moet hebben voor zowel nieuwe als 

oude subsidies. Daarnaast is het niet uit te leggen als de nieuwe, kritische opstelling ten 

aanzien van biomassa geen consequenties gaat hebben voor reeds geplande centrales. 

 

Het maximale dat lokale bestuurders op dit moment voor elkaar krijgen, zijn 

intentieverklaringen over de commerciële centrales. Ook de gemeente Diemen heeft samen 

 
   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

met de gemeenten Almere, Amsterdam, Weesp en Gooise Meren en de provincie Noord-

Holland afspraken gemaakt met Vattenfall/Nuon om de schadelijke effecten van de 

biomassacentrale te beperken mocht de centrale toch gebouwd worden. Dat hebben wij 

gedaan omdat wij als gemeente geen juridische geldende mogelijkheden hebben om de 

bouw tegen te houden, maar het wel belangrijk vinden om de effecten van een eventuele 

bouw te beperken.  

 

De Tweede Kamer en het kabinet kunnen echter nog verdere stappen zetten. Als u op 

inhoudelijke gronden terecht zeer kritisch bent over biomassa, dan moet alsnog gekeken 

worden naar het blokkeren van geplande, maar nog niet gebouwde biomassacentrales, zoals 

in Diemen. 

 

Wij vragen daarom met klem aan u als Tweede Kamer het kabinet op te roepen in gesprek te 

gaan met Vattenfall om de geplande biomassacentrale niet door te laten gaan.  

 

Mocht het u onverhoopt niet meer lukken de centrale te blokkeren, dan zal er alles aan 

gedaan moeten worden de schade zoveel mogelijk te beperken, en zouden er veel strengere 

eisen gesteld moeten worden aan deze biomassacentrale in Diemen. Strengere eisen die 

vervolgens ook daadwerkelijk gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden. Wij vragen u 

ook dat bij het kabinet af te dwingen, maar pas als het kabinet er alles aan heeft gedaan om 

alsnog de bouw van biomassacentrale in Diemen tegen te houden.  

 

Wij realiseren ons dat het niet doorgaan van de biomassacentrale van Diemen ook 

consequenties heeft. Zoals ook de commissie Remkes stelt, moet dan op een andere manier 

worden voorzien in de warmtevraag in de bebouwde omgeving. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 

leiden tot het langer gebruik van gas. Tegelijkertijd zou er veel meer en sneller geïnvesteerd 

moeten worden in echt duurzame alternatieven, zoals wind, zonne-energie en geothermie.  

 

Tenslotte 
De grote zorgen die leven bij onze inwoners, gemeenteraad en college over de bouw van de 

biomassacentrale in Diemen hebben wij meermaals overgebracht. Vanwege die zorgen, het 

gebrek aan draagvlak en de onduidelijkheid over milieu- en gezondheidseffecten doen wij 

nogmaals een appèl op u als volksvertegenwoordiging: stop nieuwe subsidies op houtige 

biomassacentrales, versnel de inzet op echt duurzame alternatieven en maak u sterk om ook 

de bouw van de geplande biomassacentrale in Diemen tegen te houden! 

 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Diemen, 
de secretaris a.i.,        de burgemeester, 
 
 
 
C.J. Schelling                E. Boog 
 




