
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 verbrandingskete ls 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, 

 


