
 

Statement van wethouder RO en Milieu Hans Krieger, naar aanleiding 
van rapport over biomassacentrale in Zaandam: 
(de gesproken tekst kan afwijken van geschreven tekst) 
 
Dank u wel voorzitter. 
 
Ik heb gevraagd om deze ruimte omdat er de afgelopen dagen in diverse 
lokale media aandacht is geweest voor een rapport van de organisatie MOB 
over de biomassacentrale in Zaandam.  
Dit rapport schetst een onjuist beeld van de feitelijke situatie. Als wethouder 
RO en milieu wil ik het beeld dat hierdoor bij u misschien is ontstaan  
corrigeren op een manier die recht doet aan de werkelijkheid.  
 
Allereerst vind ik het jammer dat ik u nu, op deze manier, de reactie van het  
college moet geven. De organisatie heeft voor het onderzoek geen navraag 
gedaan bij ons of bij de Omgevingsdienst naar feiten of achtergronden van de 
verleende vergunning. De onderzoeksvraag is ons onbekend.  
Ook de media heeft op geen enkele wijze aan wederhoor gedaan en de 
suggesties van het rapport klakkeloos overgenomen, zonder enige vorm van 
kritiek. 
En dat terwijl dat wel nodig was. 
 
Want de aanvraag van de vergunningen voor de bouw van de 
biomassacentrale door Bio Forte zijn door onze mensen professioneel en 
onafhankelijk beoordeeld. Zoals u dat van een overheid mag verwachten. 
Onze mensen hebben de aanvraag getoetst aan de wettelijke kaders. Op 
basis daarvan is het besluit genomen.  
In de vergunning zijn keiharde afspraken gemaakt over toegestane uitstoot en 
het is aan de Omgevingsdienst om Bio Forte, in opdracht van de gemeente 
Zaanstad, te controleren. En dat gaan ze doen ook. Want wij vinden het 
belangrijk dat Bio Forte zich aan gemaakte afspraken gaat houden. Zeker 
gezien die zorgen die er in de omgeving leven.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u zorgen had over dit rapport. Ook wij 
schrokken in eerste instantie van de suggesties die worden gedaan.  
Toen wij, samen met de specialisten van de Omgevingsdienst, het rapport 
nader gingen bestuderen bleek dat er niet kloppende vergelijkingen worden 
gemaakt en dat er wordt gesuggereerd dat wij niet toetsen op een manier 
zoals dat zou moeten. 
De conclusie die onze specialisten en de deskundigen van de 
Omgevingsdienst trekken is: het rapport is gebaseerd op aannames, 
uitgangspunten en een wettelijk toetsingskader dat niet van toepassing is op 
de biomassacentrale. Dat is jammer want daardoor wordt een onjuist beeld 
geschetst over de centrale die gebouwd wordt in Zaandam en de vergunning 
die daarvoor is afgegeven. 
 



 

Wij hebben als gemeente, samen met de Omgevingsdienst, een controlerende 
taak. Wij moeten zorgen dat Bio Forte zich aan de afspraken houdt die we 
hebben gemaakt. Deze beschermen onze inwoners. Daar maken wij ons hard 
voor.  
Ja, wij willen stap voor stap naar duurzamere energiebronnen, maar niet ten 
koste van onze inwoners. Het is ons er alles aan gelegen om de centrale die 
er komt goed in de gaten te houden zodat we profiteren van duurzame 
warmte, maar geen last hebben van de uitstoot.  
De afspraken in de vergunning en het maatwerkbesluit, wat aanvullend is aan 
de landelijke standaard normeringen, zorgen daarvoor. 
 
Ik zal nu niet het hele rapport zin voor zin doornemen, maar ik wil graag wel 
drie voorbeelden noemen om het beeld dat is geschetst te corrigeren. 
 

1. Het rapport stelt dat er in de vergunning geen emissie-eisen worden 
gesteld aan de centrale.  
Dat is pertinent onjuist: 
Er zijn namelijk landelijke, strenge emissie-eisen voor biomassa 
centrales. Die gelden ook voor de Zaanse centrale. Sterker de nieuwe 
centrale heeft zelf verzocht om strengere eisen dan wettelijk is 
voorgeschreven. Dit is in de voorschriften van het besluit waar het 
bedrijf aan moet voldoen vastgelegd. Met andere woorden: de centrale 
is schoner dan die hoeft te zijn, voor de techneuten onder ons, ze 
maken gebruik van BBT+.  
 

2. Het tweede voorbeeld is dat de suggestie wordt gewekt dat er geen 
grenzen zitten aan de uitstoot van zogenoemde dioxinen en furanen.  
Ook dit is niet waar. 
De Omgevingsdienst toetst op NOx, SO2 en fijnstof, hiervoor zijn 
strenge aanvullende eisen gesteld. Maar ook op de uitstoot van dioxinen 
en furanen en tal van andere stoffen moet Bio Forte zich aan wettelijke 
vastgestelde kaders houden. Deze staan ook opgenomen in  het 
Activiteitenbesluit, die direct op deze installatie van toepassing is. En 
ook hier controleren we op. Direct na oplevering worden er metingen 
uitgevoerd. 
 

3. Het derde en laatste voorbeeld dat ik wil noemen is de hoogte van de 
schoorsteen.  
Voor het bepalen van de hoogte van de schoorsteen is gekeken naar de 
emissie en het effect hiervan op de luchtkwaliteit in de omgeving. Er zijn 
verspreidingsberekeningen gemaakt om de emissie ter hoogte van de 
school, het ziekenhuis en de woningen te berekenen. Die zijn getoetst 
aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Hier wordt ruimschoots aan 
voldaan. Een hogere schoorsteen is dus niet nodig.  

 
Kortom; 



 

Het rapport wekt onjuiste verwachtingen: de omgevingsvergunningen voor de 
bouw van de centrale zijn verleend en onherroepelijk. De centrale mag 
daarom gebouwd worden. 
De Omgevingsdienst heeft getoetst of de centrale voldoet aan algemene 
emissie-grenswaarden en dat is het geval. Sterker er kan worden voldaan aan 
strengere emissiegrenswaarden dan wettelijk noodzakelijk.  
 
Nogmaals het is vervelend dat wij ons genoodzaakt voelen dat we ons op 
deze manier moeten verdedigen. Wij zien dit rapport als een bundeling van 
niet kloppende informatie die de professionaliteit van zowel de gemeentelijke 
organisatie als die van de Omgevingsdienst ter discussie stelt. Dat is voor ons 
niet acceptabel. 
Deze centrale kan ruimschoots voldoen aan alle regels.  
En wij, de gemeente en Omgevingsdienst gaan daar natuurlijk streng op 
toezien. Wij gaan ervoor zorgen dat Bio Forte zich aan de spelregels houdt. 
En nergens de uitstoot overschrijdt. Het is namelijk onze taak om te staan voor 
luchtkwaliteit in onze stad.  
 
Rest mij nog te zeggen dat wij, samen met de Omgevingsdienst, graag het 
gesprek aan gaan met de opsteller van het rapport. Ook met de fractie van DZ 
gaan we, indien gewenst, graag in gesprek, voor een meer technische 
toelichting.  
Daarnaast zeg ik u toe dat wij dit verhaal ook in een raadsinformatiebrief met u 
zullen delen zodat u, als u dat wilt, dit onderwerp kunt agenderen. In deze brief 
zullen wij de technische vragen die gesteld zijn door DZ meenemen. 
 
Dank u wel. 
 
 


