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Geachte dame/heer,
Hierbij stellen wij mede namens de in bijlage 4 genoemde personen beroep in tegen bovengenoemde
beschikking. Mede namens dezelfde personen hebben wij op 28 oktober 2019 beroep ingesteld tegen
de omgevingsvergunning van de biomassacentrale. Het gaat om uw zaaknummer HAA 19 / 4813
WABOA.
Een kopie van het bestreden besluit is als bijlage 1 bijgevoegd.
Wij verzoeken u om onze zienswijzen van 2 april 2019 (bijlage 2) in zijn geheel als hier ingelast en herhaald te beschouwen.
Als bijlage 3 is een uittreksel van de Kamer van Koophandel toegevoegd.
Bijlage 4 bevat de lijst met machtigingen. Dit is dezelfde lijst die in ingebracht in de beroepsprocedure
met betrekking tot de omgevingsvergunning.
Gezien de verknochtheid van beide procedures verzoeken wij u om ons beroepschrift van 28 oktober
2019 met betrekking tot de omgevingsvergunning in zijn geheel als hier ingelast en herhaald te beschouwen.
Niet alle relevante stukken ter visie gelegd
De “MER-beoordelingsnotitie biomassaketel NUON/Vattenfall” van 9 mei 2018 is niet mede ter visie
gelegd. Wij hebben dit stuk op grond van de Wob opgevraagd evenals een aantal andere stukken die
ten grondslag liggen aan het MER-beoordelingsbesluit. Deze andere stukken lagen ook niet ter visie.
Idem voor de emjv’s, terwijl hieruit blijkt dat de werkelijke situatie met betrekking tot luchtkwaliteit
en stikstofdepositie erop achteruit gaat. Bij het definitieve besluit zijn noch de MERbeoordelingsnotitie noch het MER-beoordelingsbesluit ter visie gelegd.
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Dit knelt des te meer omdat tegen het MER-beoordelingsbesluit als zodanig geen bezwaar en beroep
mogelijk is1. Het MER-beoordelingsbesluit had daarom niet bij de stukken mogen ontbreken.
Een cruciaal stuk is de derde aanvulling van Vattenfall van 6 december 2019, ruim een half jaar nadat
de aanvraag en ontwerpbeschikking ter visie lagen. In deze aanvulling worden de referentieniveaus
berekend. Ook dit stuk is weer niet transparant ten aanzien van herkomst en juistheid van getallen zoals de jaarlijkse rookgasdebieten. De herkomst van deze getallen is niet duidelijk en zijn duidelijk hoger
dan de debieten die in de emjv’s worden genoemd.
Mondeling zienswijzen indienen niet (goed) mogelijk
Het indienen van mondelinge zienswijzen door mensen die onvoldoende geletterd zijn is moeilijk c.q.
onmogelijk gemaakt. Immers, de bekendmaking meldt dat voor mondelinge zienswijze gebruik wordt
gemaakt van het “contactformulier op www.odnzkg.nl”. Het kan niet zo zijn dat ongeletterde belanghebbenden eerst een formulier moeten invullen dat ze dan ook nog van een website hebben moeten downloaden en daarna invullen.
VVGB voldoet niet aan eis van een “goede ruimtelijke ordening”
Zie ook ons beroepschrift met betrekking tot de omgevingsvergunning/VVGB. In aanvulling daarop
merken wij op dat bij het vaststellen van het VVGB de emissies van SO2, HCl, HF, zware metalen, dioxinen en furanen niet bij de overwegingen zijn betrokken omdat ze toen nog niet waren aangevraagd.
Zie de tabel hieronder met een overzicht van later aangevraagde emissies van ZZS-stoffen. Verder verwijzen wij naar ons beroepschrift in het kader van de omgevingsvergunning.
Forse veranderingen in definitieve vergunning ten opzichte van ontwerpbeschikking
Er zijn minstens vier aanvullingen op de aanvraag ingediend inclusief nieuwe fors bijgestelde Aeriusberekeningen. Het huidige dossier is daardoor erg onoverzichtelijk met onder andere een aantal niet
meer relevante Aeriusberekeningen. Onze zienswijze dateert van 2 april 2019. De brief van 6 december
2019 betreft een vijftal belangrijke aanvullingen, mede naar aanleiding van onze zienswijzen:

Uit een aanvulling van november 2019:

Dit is ook niet onderkend in de MER-beoordeling. Bovendien is deze informatie ook pas binnengekomen ruim nadat de ontwerpbeschikking ie gepubliceerd.
Daarna zijn er nog aanvullingen/wijzigingen geweest op 18 december 2019 en 4 februari 2020.

1 Uit de mer-beoordelingsnotitie van 15 mei 2018: “Geen bezwaar mogelijk/Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van
de Algemene wet bestuursrecht is de beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de beslissing op de aanvraag om
omgevingsvergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. In een later stadium kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om omgevingsvergunning.
Daarbij kunt u uw eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoordeling
van de zienswijzen worden betrokken. Tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen, kan vervolgens
beroep worden ingesteld bij de rechtbank”.
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Zie ook de lange lijst van nieuwe stukken sinds het vaststellen van het ontwerpbesluit op pagina 8 en 9
van de definitieve natuurvergunning.
De aanvraag is daardoor nauwelijks nog te doorgronden. Er had een geconsolideerde nieuwe aanvraag
met een tweede ontwerpbeschikking ter visie moeten worden gelegd.
Er zijn ook wezenlijke aanpassingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Dat
geldt niet alleen voor de fors bijgestelde NOx-emissies in zowel de referentiesituatie (“huidig vergund”)
als in de “beoogde situatie”.
In de ontwerpbeschikking was de maximaal vergunde referentie emissie 1.643,2 ton/jaar NOx. Hier zat
een fout in zoals door ons aangetoond. Na correctie zou dat volgens de provincie 1.357,45 ton/jaar NOx
moeten bedragen. De beoogde situatie is bijgesteld van 1.277,30 ton/jaar NOx naar 836,19 ton/jaar
NOx.
Verder waren er in de ontwerpbeschikking van 13 februari 2019 geen emissies van SO2, HCl en HF opgenomen als vergund. In punt 5.2 van de MER-beoordelingsnotitie wordt zelfs expliciet gesteld dat er
geen HF geëmitteerd zal gaan worden. Quote hieruit:
“De componenten HF en PCDD/F (dioxinen en furanen) blijven buiten beschouwing, omdat uit te sluiten is
dat deze stoffen zich in de rookgassen bevinden”.
De emissie van HF is dus nooit aangevraagd, is ook niet opgenomen als te vergunnen in de ontwerpbeschikking, maar wordt wel vergund in de definitieve vergunning. Hetzelfde geldt voor dioxinen en furanen.
Maar zie pagina 3 van de definitieve vergunning: er mag nu 19.821 kg/jaar SO2, 6.257 kg/jaar HCl en
1.043 kg/jaar HF aan luchtemissies worden geëmitteerd.
Deze emissies komen ook in de ontwerpbeschikking niet voor. Verder is naar aanleiding van onze
zienswijzen in mei 2019 nog een aanvulling ingediend voor de volgende ZZS2-stoffen:

De emissie van deze stoffen is nooit eerder aangevraagd en zijn pas na de tervisielegging van de ontwerpbeschikking aanvullend aangevraagd. Van de “Extreem risicovolle stoffen” dioxinen en furanen is
na de tervisielegging een forse vracht aangevraagd van 140 mg/jaar3, ver boven de vrijstellingsgrens
uit het Activiteitenbesluit. In punt 5.2 van de MER-beoordelingsnotitie wordt zelfs expliciet gesteld dat
er geen dioxinen en furanen geëmitteerd zal gaan worden, quote hieruit:

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), zie https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen
Een kolencentrale emitteert normaliter circa 10-40 mg dioxine en furanen/jaar. Een vracht van 140 mg/jaar is
daarom een forse emissie. Bij een goed afgestelde rookgasreiniging zou dat niet meer dan 10% van de bovengenoemde 140 mg/jaar mogen bedragen
2
3
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“De componenten HF en PCDD/F (dioxinen en furanen) blijven buiten beschouwing, omdat uit te sluiten is
dat deze stoffen zich in de rookgassen bevinden”.
Uit de jurisprudentie volgt dat in beginsel op de aanvraag moet worden beslist zoals die is ingediend en
bekendgemaakt. Bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene
Wet Bestuursrecht is het na het ter inzage leggen van de aanvraag en het ontwerp van het besluit, behoudens uitzonderingen, niet meer geoorloofd de aanvraag nog te wijzigen en aan te vullen. Uitzonderingen zijn alleen toelaatbaar als vast staat dat daardoor geen derden zijn benadeeld. Zie b.v. de uitspraak ECLI:NL:RVS:2008:BE8876, r.o. 2.2.2. In het onderhavige geval staat zeker niet vast dat derden
niet zijn benadeeld, reeds door de onoverzichtelijkheid die is ontstaan, maar ook doordat de wijzigingen en aanvullingen er toe hebben geleid dat in het definitieve besluit naast stikstofemissies, ook emissies van SO2, HCl, HF en ZZS als kwik, cadmium, en dioxinen en furanen zijn vergund.
Dit onderstreept dat er een tweede ontwerpbeschikking ter visie had moeten worden gelegd. De vergunning dient op grond hiervan alleen al te worden vernietigd. Immers, bij de VVGB is ook niet uitgegaan van bovengenoemde ZZS-vrachten. De VVGB-procedure dient daarom ook te worden overgedaan.
De aanvraag had naar aanleiding van de zienswijzen en de vele wijzigingen en aanvullingen moeten
worden geweigerd.
Nota van beantwoording gaat te beperkt in op belangrijke zienswijzen
De beantwoording van de zienswijzen is vaag, verhullend en niet compleet. Zie verderop.
Verandering van de inrichting
De inrichting bestaat momenteel uit de twee centrales DM33 en DM34 met vijf Hulpwarmtecentrales
(HWC’s). In totaal meer dan 1.000 MW, volledig aardgas gestookt.
Een deel van het gasgestookte vermogen wordt vervangen door een 120 MWth houtgestookte biomassacentrale (BMC) . Omdat hier veel subsidie op wordt verstrekt en er geen CO2-heffing hoeft te worden
betaald zal de BMC maximaal in werking zijn en de gasgestookte eenheden deels gaan vervangen zoals
ook blijkt uit het besluit.
In de huidige gasgestookte situatie is er alleen sprake van emissies van CO2, NOx en ammoniak (a.g.v.
slip uit de DeNOx van DM34). De andere eenheden beschikken niet over een DeNOx maar wel over
Low-NOx-branders.
De CO2-emissie is bij houtstook circa het dubbele van stoken op aardgas per eenheid opgewekte energie. In Diemen gaat de CO2-emissie dus fors omhoog als gevolg van de overstap van gasstook naar
stook van biomassa.
In de beoogde situatie zullen ook SO2, HCl, HF, zware metalen en dioxinen en furanen gaan worden geemitteerd. Het gaat om 19.821 kg/jaar SO2, 6.257 kg/jaar HCl en 1.043 kg/jaar HF aan luchtemissies.
Hierbij komen ook nog de bovengenoemde ZZS-stoffen als kwik, cadmium, overige metalen en dioxinen
en furanen.
De verandering komt erop neer dat nu geclaimde latente ruimte voor stikstofemissies worden gebruikt
ter compensatie van 111 ton/jaar NOx uit de BMC. In de definitieve Aeriusberekening is hiervoor weliswaar 62,56 ton/jaar opgenomen, maar dat is getal niet in de voorschriften van de natuurvergunning
verankerd. Er is alleen een totale NOx-vracht voor de hele inrichting opgenomen. Vattenfall mag dus
op grond van de omgevingsvergunning 111 ton/jaar NOx uit de BMC emitteren.
DM34 moet conform de omgevingsvergunning aan een norm van 20 mg/Nm3 NOx voldoen. Voor de
BMC is de NOx-norm 80 mg/Nm3.
De maximale inzet van biomassa voor de benodigde energieopwekking zal dus in de praktijk leiden tot
een hogere stikstofemissie en vandaar een hogere stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.
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Vattenfall en provincie doen het voorkomen alsof de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
(waaronder Naardermeer) niet hoger zal gaan worden en deze dus niet zwaarder zullen gaan worden
belast met stikstof. Dat is alleen op papier het geval. In werkelijkheid zal de stikstofdepositie wel degelijk toenemen hetgeen eenvoudig te begrijpen is: de NOx-emissie/MJ geleverde warmte van de hier
aangevraagde biomassacentrale is hoger dan van een aardgas gestookte centrale.
Bij vervanging van aardgas door biomassa om een bepaalde hoeveelheid op te wekken energie neemt
de NOx-emissie per saldo dus toe, en vandaar ook de stikstofdepositie.
Referentieniveau van 1.367,45 ton NOx/jaar onjuist
Volgens de provincie bedraagt het referentieniveau op grond van vigerende vergunningen afgerond:
Bron
DM33
DM34
HWC’s 1 t/m5
Totaal

NOx in ton/jaar
788
446
123
1.357

NH3 in ton/jaar
44,6

De emissies zijn kennelijk berekend op basis van volledig maximaal op 100% draaien, d.w.z. 24x365
uren per jaar op vollast, zowel zomer als winter. Idem voor de HWC’s.
Het referentieniveau van 1.357 ton/jaar NOx voor de Aeriusberekening is dus gebaseerd op de situatie dat
zowel DM33 als DM34 en de HWC’s gedurende het gehele jaar zomer en winter dag en nacht met 100%
vollast in werking zijn. Dit is een volkomen onrealistische benadering, die in geen enkele relatie staat tot
de praktijk zoals verderop ook aan de hand van de historie van de afgelopen jaren wordt gedemonstreerd.
Ook dienen volgens de aanvraag de HWC’s als back up als een van de beide centrales in storing zijn of
in onderhoud. Dus als de centrales 33 en/of 34 draaien zijn de HWC’s niet in werking.
De provincie noemt het terugschroeven van het gebruik van de HWC’s van 8760 uur naar 5600 uur nadrukkelijk als een interne salderingsmaatregel. Zie blz. 2. Men motiveert dat verder door er op te wijzen dat de BMC het terugschroeven van de HWC’s mogelijk maakt. Men zegt dus eigenlijk: we zijn heel
goed bezig, want die BMC zorgt weliswaar voor meer stikstofemissie, maar daardoor draaien de HWC’s
veel minder, zodat er per saldo minder stikstof vrijkomt. Dit is ver bezijden de werkelijkheid omdat de
HWC’s toch altijd al veel minder uren draaiden. Ook in de nieuwe situatie is die 5600 uur ook helemaal
niet realistisch.
Verwezen wordt naar twee belangrijke uitspraken die aangeven dat als de stikstofuitstoot niet duidelijk uit de vergunning blijkt, je moet kijken naar het feitelijk gebruik van de vergunde capaciteit. Zie de
uitspraak Deurne ECLI:NL:RVS:2018:901 waar het ging om de emissie van een gasbrander – de emissie
daarvan werd ook niet beoordeeld op basis van het maximaal theoretisch mogelijke gebruik van die
gasbrander, maar aan de hand van het feitelijk gebruik en de recente uitspraak m.b.t. Radio Kootwijk
van ECLI:NL:RVS:2020:1184 – waar het ging om de feitelijke verkeersbewegingen. In lijn met deze uitspraken dient de referentiesituatie ontleend te worden aan het feitelijke gebruik van de HWC’s in het
referentiejaar. Als dat gebruik over een reeks van jaren constant is, kan ook een ander jaar gekozen
worden (zie uitspraak Deurne).
De HWC’s komen tijdens normaal bedrijf niet in werking. Pas als er onderhoud of storing is aan de centrale zelf. In dat geval vervangt de HWC de centrale en zijn beide niet gelijk in werking.
De bovengenoemde 123 ton/jaar NOx is dus een dubbeltelling.
Verder onderbouwt de provincie de bovengenoemde vrachten niet op een transparante en navolgbare
wijze.
Het bovengenoemde getal van 788 ton/jaar voor DM33 is ook niet consistent met een eerdere opgave
van 610 ton/jaar NOx bij vollast zoals in onderstaande email opgenomen.
5

Onderstaand zijn de door ons berekende maximale vrachten voor de referentiesituatie weergegeven op
basis van maximaal 8.000 uur per jaar, zoals gebruikelijk in de sector4,5 in combinatie met de maximale
debieten zoals opgenomen in de emjv’s. Op basis hiervan komen wij op:
Bron
DM33
DM34
HWC’s 1 t/m5
Totaal
•
•

NOx in ton/jaar
< 425
< 286
0
< 711

NH3 in ton/jaar
28,6

DM33: 328 Nm3/s x 50 mg/Nm36 x 3.600 x 8.000 uur/jaar = 472 ton/jaar
DM 34: 552 Nm3/s x 20 mg/Nm37 x 3.600 x 8.000 uur/jaar = 318 ton/jaar.

Hierbij tekenen wij aan dat de norm van 20 mg/Nm3 een maximaal daggemiddelde is conform de oude
natuurvergunning. Een maximaal jaargemiddelde zit dan noodzakelijkerwijs op minder dan 20
mg/Nm3. Immers, het maximaal daggemiddelde van 20 mg/Nm3 mag in geen enkel etmaal worden
overschreden.
Hiervoor is 10% in mindering gebracht hetgeen een maximaal vergunde emissie betekent van 286
ton/jaar. Hetzelfde geldt voor DM33
Let wel: de som van < 711 ton/jaar is de maximale NOx-emissie bij 8.000 uren/jaar, waarbij zowel DM33
als DM34 op vollast inbedrijf zijn gedurende al die uren gedurende vrijwel het gehele jaar. Ook dit is nog
steeds erg onrealistisch.

Voor de BMC is in de omgevingsvergunning ook uitgegaan van 8.000 uur per jaar in bedrijf
Vergelijkbaar met 365 dagen per jaar gedurende 24 uur/dag vol gas rijden met een auto
6 Maximaal jaargemiddelde is 59 mg/Nm3 conform vergunning, echter norm in Activiteitenbesluit is 50 mg/Nm3
bij 3% zuurstof voor STEGs als daggemiddelde, uit emjv’s blijkt dat de norm van 50 mg/Nm3 ruimschoots wordt
gehaald
7 Maximaal daggemiddelde
4
5
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Als referentieniveau had dus een totaal vergunde NOx-emissie van ruim minder dan 711 ton/jaar moeten worden gebruikt, geen 1.357 ton/jaar zoals door provincie/Vattenfall gehanteerd.
In aanvulling op het bovenstaande merken wij nog het volgende op.
De beschikking gaat er vanuit dat het maximaal vergunde aantal draaiuren van HWC’s wordt verlaagd
van 8.7608 naar 5.600 uur. Echter, in 2017 bedroeg het aantal draaiuren 1.550 zoals blijkt uit de door
ons op grond van de Wob opgevraagde emjv’s van de afgelopen jaren. In 2016 was dat 739 uren. In
2015 was dat nul.
Kortom: de aangevraagde teruggang van 8.760 uur naar 5.600 uur is een papieren exercitie die geen
praktische betekenis heeft. Verder gaat het hier ook om een dubbeltelling zoals hierboven aangegeven.
Immers, een HWC zal pas in werking gaan als een van de beide centrales 33 en/of 34 in storing ligt of in
onderhoud is. De door de provincie gehanteerde vracht van 123 ton/jaar is dus een dubbeltelling.
De gerealiseerde NOx-emissies bedroegen in de jaren 2015/2017 in ton/jaar:
Bron
DM33
DM34
HWC’s 1 t/m5
Totaal

NOx-emissie
2017

NOx-emissie
2016

NOx-emissie
2015

100
183
5
288

244

246

Referentieniveau
NOx volgens provincie
788
446
123
1.357

Referentieniveau
door ons berekend
< 425
< 286
0
< 711

Hoe is het mogelijk dat bij de depositieberekeningen voor het referentieniveau uitgaan van ruim viermaal zoveel NOx-emissie als de huidige gerealiseerde emissie in de afgelopen jaren?
Uit het bestreden besluit kan ook worden opgemaakt dat de provincie blind vaart op onjuiste door Vattenfall aangeleverd vrachten NOx. De provincie hoort de door Vattenfall aangeleverd cijfers te controleren en te verifiëren. Kennelijk heeft de provincie niets geleerd van de eerdere gang van zaken met de
veel te hoge door NUON aangevraagde NOx-vrachten, hetgeen ook niet is onderkend door de provincie.
Ook blijft de gerealiseerde emissie nog een factor 3 onder het door ons berekende referentieniveau. Dit
laat zien dat de inrichting over een grote theoretische latente stikstofruimte beschikt, waarvan in de
afgelopen jaren geen gebruik is gemaakt.
Dat de natuurvergunning van 15 september 2015 in voorschrift 1 een totale NOx-emissie van
1.196.616 kg per jaar toestaat op grond van een gebruik van 8760 draaiuren betekent dan ook niet dat
deze hoeveelheid zonder meer als referentie kan worden opgevoerd, nu dit een volkomen onrealistische weergave is die in werkelijkheid nooit zou of kon worden bereikt. De provincie doet dat overigens
ook niet, want men erkent dat de maximale emissie vanuit de DM33 destijds abusievelijk te hoog is
vastgesteld en men wijzigt in het dictum onder 1 ook de getallen. Maar men gaat daarin niet ver genoeg.
Blijkens de jurisprudentie dient voor wat betreft de referentiesituatie wel degelijk uitgegaan te worden
van een realistische weergave op basis van de huidige inzichten van de stikstofemissie ten gevolge van
de destijds vergunde voorzieningen. Zie de uitspraak ECLI:NL:RVS:2018:901, waar in r.o. 6.2 de referentiesituatie ten gevolge van de vergunde gasbranders is bepaald aan de hand van het feitelijk gebruik
en niet aan de hand van een theoretisch maar niet realistisch maximum 9. Ook kan verwezen worden
naar de uitspraak ECLI:NL:RVS:2020:1184. Blijkens r.o. 8.2 wordt de referentiesituatie bepaald op basis van het feitelijk aantal verkeersbewegingen in het referentiejaar en niet op basis van het maximum
aantal dat op grond van de destijds geldende vergunning theoretisch mogelijk was.
Het is absurd dat voor de HWC’s die een noodvoorziening zijn wordt uitgegaan van 8.760 uur/jaar.
In deze casus was dat verbruik gemeten in 2004, maar omdat in 2004 dezelfde gasbranders in de inrichting
aanwezig waren als vergund in 1992, volstond dit ook voor de beoordeling van de referentiedatum 10 juni 1994.
Er waren immers geen redenen om aan te nemen dat het gebruik in 1994 anders was.
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Ook volgt uit vaste jurisprudentie dat emissiecijfers die zijn genoemd in de onderliggende vergunning,
zo nodig moeten worden aangepast en herberekend aan de hand van de huidige inzichten, zoals ook
het geval is bij herberekening van stalemissiecijfers aan de hand van een aangepaste Regeling ammoniak en veehouderij.
Zonder een dergelijke realistische vergelijking wordt volledig voorbijgegaan aan de door de Habitatrichtlijn nagestreefde doelstelling. Van het project dat wordt aangevraagd dient een realistische prognose gemaakt te worden van de mogelijke effecten – in dit geval de stikstofdepositie – en die moet
worden vergeleken met een realistische weergave van de effecten ten gevolge van de vergunde voorzieningen. Anders kan niet goed beoordeeld worden of het aangevraagde project significante effecten
kan veroorzaken.
De biomassacentrale gaat 111 ton NOx/jaar emitteren (zie omgevingsvergunning), zodat minder inzet
van de overige eenheden nodig zal zijn. Netto zal dit in de praktijk tot een hogere stikstofuitstoot vanuit de inrichting en een hogere stikstofdepositie op natuurgebieden gaan leiden. Ook zal er depositie
zijn van SO2, HCL en HF, die tot nog toe niet was vergund.
Er had dus een verschilberekening in Aerius moeten worden uitgevoerd waarbij de in de biomassacentrale
opgewekte energie de energie uit de gaseenheden vervangt en de totale geproduceerde hoeveelheid energie gelijk blijft. Het gaat erom dat in beeld wordt gebracht hoe groot de stikstofdepositie ten gevolge van
de houtstook is in vergelijking met de verminderde stikstofdepositie als gevolg van energie uit gaseenheden.
De Aerius verschilberekening van 29 januari 2020 gaat dus uit van een onjuist en veel te hoog referentieniveau.
Daarbij zijn emissies en deposities van SO2, HCl en HF niet meegenomen.
De in de vergunning toegestane verandering draait om het gegeven dat gasstook zal gaan worden
vervangen door biomassastook.
De eenheden DM 33 en DM34 zullen minder in werking zijn als de BMC in werking gaat. De HWC’s
werden maar heel beperkt ingezet en dat blijft ook zo.
De Aerius verschilberekening moet dus worden gebaseerd op de realiteit dat de in de biomassacentrale opgewekte energie de in de gasgestookte eenheden DM33 en DM34 opgewekte energie
gaat vervangen. Dit betekent bij houtstook simpelweg meer NOx, SO2, HCl en HF-emissie dan bij
gasstook.
Hieruit blijkt dat de stikstof- en zuurdepositie op Natura 2000-gebieden waaronder ook Naardermeer zal gaan toenemen bij in gebruik name van de BMC.
Voor de Natura 2000-gebieden is het van belang of de deposities van NOx, SO2, HCl en HF in werkelijkheid zullen gaan veranderen. Het gaat om de daadwerkelijk en feitelijke effecten dei zullen
gaan optreden. Het is evident dat de daadwerkelijke deposities in de praktijk zullen gaan toenemen als gevolg van vervanging van schone gasstook door relatief vuile houtstook.
De door Vattenfall en provincie op papier geclaimde vermindering van de stikstofdepositie is
daarbij niet relevant.

De vergunning had niet mogen worden verleend. Het dictum onder 2 komt voor vernietiging in aanmerking.
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Nu zoals hierboven is aangevoerd de door de provincie gehanteerde 788,40 ton stikstofoxide per jaar
vanwege de DM33 en 24,53 ton per jaar vanwege de HWC 4 en 5 op basis van de vergunning van 15
september 2015 nog altijd geen realistische weergave is van de destijds vergunde voorzieningen, kan
ook de wijziging van de vergunning van 15 september 2015 in het dictum onder 1 niet in de huidige
vorm in stand blijven. Dit dient verder naar beneden bijgesteld te worden tot een realistische weergave.
Op grond hiervan dient het bestreden besluit te worden vernietigd.
MER ontbreekt
Primair stellen we ons op het standpunt dat een MER had moeten worden gemaakt. Wij verwijzen
hiervoor naar ons beroepschrift inzake de omgevingsvergunning. In aanvulling daarop merken wij het
volgende op.
Zoals hierboven omschreven gaat 120 MWth vermogen als gasstook worden vervangen door 120
MWth houtstook in de BMC. Het opgesteld vermogen van DM33, DM34 en de HWC’s blijft hetzelfde,
maar deze eenheden zullen minder gaan worden ingezet. Er zal dus minder gas gaan worden gestookt
hetgeen ook de bedoeling is van Vattenfall/provincie. Gasstook wordt dus deels vervangen door houtstook.
Het gaat hier dus niet om alleen maar bijstoken van hout. Hout komt erbij als een tweede hoofdbrandstof die gaat worden verstookt in een apart te bouwen biomassacentrale.
Uit het MER-besluit: C 22.1
“De oprichting, wijziging of uitbreiding van thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties.
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met een vermogen van 300 megawatt
(thermisch) of meer”.
De inrichting heeft een totaal opgesteld vermogen van ver boven de 300 MWth, het gaat om een belangrijke wijziging en dus is een MER noodzakelijk. Er dient dus eerst een MER te worden opgesteld
zodat duidelijk wordt wat de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de gevolgen voor de Natura 2000gebieden nu echt zullen zijn. Er zijn nu ook geen alternatieven onderzocht zoals bijvoorbeeld (1) een
betere gasreiniging, en (2) nuloptie (geen overschakeling). Echter, dat is niet wat Vattenfall wil. Voor
Vattenfall lonkt een grote pot subsidie.
De inrichting omvat qua opgesteld vermogen ruim meer dan 300 MWth, waardoor deze wezenlijke
verandering MER-plichtig is.
Quote:

Het gaat niet om een beperkte bijstook. Het gaat om een tweede hoofdbrandstof, waarvan de milieugevolgen onvoldoende zijn onderzocht. Ook op grond van de formele bepalingen in het MER-besluit had
dus sowieso een MER moeten worden gemaakt.
MER-beoordelingsbesluit van mei 2018 inadequaat
In aanvulling op ons beroepschrift inzake de omgevingsvergunning het volgende. Het MERbeoordelingsbesluit mist een aantal belangrijke punten. Onderstaand noemen we er een paar.
De reeds eerder genoemde stoffen in onderstaande tabel komen niet voor in het MERbeoordelingsbesluit.
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Uit het besluit:

Hier is blind gevaren op het vernietigde PAS.
Uit hetzelfde besluit:

Als met “grenswaarden” KDW’s worden bedoeld dan is deze conclusie evident onjuist.
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Uit de MER-beoordelingsnotitie:

Hier staat dat emissies van HF en dioxinen en furanen uit te sluiten zijn en dus niet worden geëmitteerd.
In het bestreden besluit is een emissie van 1.043 kg HF/jaar toegestaan. De vergunde emissie van dioxinen en furanen is met 140 mg/jaar ook bijzonder hoog. Ter vergelijking: De AMER-centrale emitteert op jaarbasis tussen 10-30 mg/dioxinen en furanen.
Het besluit slaat hier dus helemaal de plank mis.
Uit een aanvulling van november 2019:

Ook dit is niet onderkend in de MER-beoordeling. Bovendien is deze informatie ook pas binnengekomen ruim nadat de ontwerpbeschikking is gepubliceerd.
Idem:

Hierbij zijn dus alleen emissies van NOx en stof betrokken. De overige bovengenoemde stoffen zijn ten
onrechte niet mee beoordeeld.
Onze conclusie is dat het MER-beoordelingsbesluit zodanige tekortkomingen bevat dat dit niet kan
worden gebruikt als basis voor de nu voorliggende natuurvergunning (bestreden besluit).
Ontbreken van een Passende Beoordeling
Er ligt geen MER aan het ontwerpbesluit ten grondslag. Evenmin is er een passende beoordeling gemaakt. Als gevolg van de overstap op houtstook worden er nu ook SO2, HCl, HF, cadmium, kwik en dioxine en furanen geëmitteerd en gedeponeerd op Natura 2000-gebieden. De emissies van deze stoffen
zijn nooit vergund geweest in de eerdere natuurvergunningen. Er heeft dus nooit een toetsing plaatsgevonden. Achteraf geven Vattenfall en provincie toe dat deze stoffen in substantiële hoeveelheden in
Natura 2000-gebieden terecht komen.
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Uit het besluit MER-beoordeling:
“Stikstofdepositie
Bij de aanmeldnotitie is een stikstofdepositie onderzoek gevoegd waarbij de stikstofdepositie op
stikstofgevoelige habitattypen van nabijgelegen Natura 2000-gebieden is onderzocht conform de methodiek van de programmatische aanpak stikstof (PAS) met de benodigde AERIUS-berekeningen. Hierbij is
het projecteffect en een verschilberekening tussen de Nbw-vergunning en de beoogde situatie gemaakt.
Geconcludeerd kan worden dat er qua Wet natuurbescherming geen grenswaarden worden overschreden
van Natura 2000-gebieden”.
Dat er geen grenswaarden worden overschreden is onjuist. Op een aantal Natura 2000-gebieden,
waaronder het Naardermeer, worden KDW’s fors overschreden!
Een passende beoordeling is nodig om te zekeren dat er geen natuurschadelijke activiteit ontstaat.
Dat gaat nu wel gebeuren omdat een bepaalde hoeveelheid gas wordt vervangen door een qua energie
equivalente hoeveelheid biomassa waardoor de emissies van luchtverontreinigende stoffen fors toenemen en hierdoor ook de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden toeneemt. Daarbij komen ook
verzurende stoffen vrij zoals SO2 , HCl, HF. Idem zware metalen en dioxines en furanen. ook komen deze stoffen in Natura 2000-gebieden terecht. Dit dient alsnog in een passende beoordeling te worden
onderzocht.
Als reden dat er geen passende beoordeling is opgesteld, noemt het college (zie reactie zienswijze 7 en
34) dat de stikstofdepositie daalt. Het college heeft dus verzuimd te onderkennen dat het project ook
ten gevolge van andere emissies, zoals van SO2, HCl, HF en zware metalen en dioxinen en furanen, mogelijk significante gevolgen kan hebben voor een Natura2000-gebied en het college heeft verzuimd ingevolge art. 2.8 lid 1 WNb een passende beoordeling te verlangen. De enkele opmerking van het college
op blz. 11 van het besluit dat er in totaal geen toename van verzuring van stikstofgevoelige Natura2000-gebieden zal optreden – een standpunt dat wij zoals eerder aangegeven overigens bestrijden betekent niet dat er geen passende beoordeling hoeft te worden verricht. Niet is op basis van objectieve ecologische gegevens onderbouwd of aannemelijk gemaakt dat de depositie van SO2, HCl en HF
enerzijds één op één gelijkgesteld kan worden aan depositie van NOx en NH3 anderzijds.
Dit geldt al helemaal met voor anorganische fluoriden (HF) waarvoor aparte ecologische normen in de
lucht bestaan zoals het MTR en VR10.
Bovendien vereist art. 2.7 lid 3 WNb dat uitsluitend een natuurvergunning ex art. 2.7 lid 2 WNb mag
worden verleend, wanneer er een passende beoordeling conform art. 2.8 lid 1 WNb wordt gemaakt.
Van een uitzondering op grond van art. 2.8 lid 2 WNb van de noodzaak om een passende beoordeling te
maken is geen sprake, omdat geen sprake is van een project dat een herhaling of voortzetting is van
een eerder plan of project waarvoor al een passende beoordeling is gemaakt.
Monitoring
In de omgevingsvergunning zijn voor HCl en HF helemaal geen emissienormen opgenomen en dus ook
geen meetverplichtingen. Voor deze stoffen zijn er dus geen meetverplichtingen opgenomen, noch in
de omgevingsvergunning noch in de natuurvergunning zodat handhaving op de vergunde vrachten niet
mogelijk is. Voor zware metalen zijn jaargemiddeldes aangevraagd. Echter, die gaan ook niet continue
worden gemeten zodat die gemiddeldes nietszeggend zijn. Immers, zonder continue meting kan er op
jaargemiddeldes niet worden gehandhaafd.
Onvoldoende coördinatie/afstemming tussen omgevingsvergunning en natuurvergunning
Beide vergunningen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Zo staat de omgevingsvergunning veel
meer emissie toe van NOx, SO2, HCL, HF dan de definitieve natuurvergunning.
Voor NOx, SO2 en NH3 is in de omgevingsvergunning continue monitoring voorgeschreven. Dat is niet
het geval voor HCl en HF. Op de in voorschrift 3 van de natuurvergunning voorgeschreven maximale
emissie van 6.257 kg/jaar HCl en 1.043 kg/jaar HF kan dus helemaal niet worden gehandhaafd.
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Hier is dus onvoldoende sprake van een goede inhoudelijke onderlinge afstemming.
Voor de natuurvergunning is naar aanleiding van onze zienswijze besloten voor een revisievergunning.
De omgevingsvergunning betreft grotendeels een veranderingsbesluit (m.u.v. geluid).
Niet getoetst aan MTR en VR van anorganische fluoriden
Uit onze zienswijze: “De vervanging van aardgas stook naar biomassa is een ingrijpende verandering die
leidt tot extra stikstofdepositie, zuurdepositie zoals zwaveldioxides, zoutzuur, waterstoffluoride (HF),
zware metalen en dioxines en furanen. Deze zuren versterken het effect van stikstofdepositie. Er moet qua
fluoride ook aan het MTR en VR voor anorganische fluoriden worden getoetst”.
Het MTR11 van fluoriden bedraagt 50 nanogram/m3, het VR12 bedraagt 0,5 nanogram/m3.
Uit de nota:

De stelling van de provincie dat de concentraties HCl en HF in de omgevingsvergunning zouden zijn is
onjuist. Voorschrift 3.1 van de omgevingsvergunning bevat geen normen voor HCl en HF.
Dat de depositie van SO2 en HCl op natuurgebieden “zeer klein’ zouden zijn is ook niet juist. Het gaat
om een vergunde vracht van circa 26.000 kg/jaar uit de BMC. Bij gasstook komen deze stoffen niet vrij.
Beide stoffen deponeren ook op kortere afstand van de bron dan NOx als gevolg van hun betere oplosbaarheid in water.
Fluoride komt in Nederland voor in concentraties rond het MTR van 50 nanogram/m3. Deze normen
zijn decennia terug al ingesteld voor bescherming van de natuur. Voor de menselijke gezondheid speelt
dit niet omdat het VR voor de mens vele malen hoger ligt. In Diemen is die achtergrond waarschijnlijk
hoger als gevolg van de fluoride emissie van Tata. De provincie had dus aan het VR van fluoride moeten
toetsen.
Het plafond van 1.043 kg/jaar fluoride emissie lijkt daarom ook arbitrair te zijn. Onduidelijk is hoe dit
getal tot stand is gekomen. Er is daarbij duidelijk geen link gelegd naar het VR van fluoriden. Overigens
kan hierop niet worden gehandhaafd omdat een continue emissiemonitoring voor fluoriden ontbreekt.
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Verzoek
Wij verzoeken u om het bestreden besluit te vernietigen. Tevens verzoeken wij u om de provincie te
veroordelen tot het vergoeden van de door gemaakte proceskosten en griffiekosten.
Hoogachtend,

Drs. Johan G. Vollenbroek
Bijlagen:
1. Vergunning Wet natuurbescherming biomassacentrale Diemen (bestreden besluit), ongedateerd,
verzonden op 10 april 2020
2. Zienswijzen van 2 april 2019
3. Uittreksel KvK MOB
4. Lijst met machtigingen
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