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1. Voorstel 
Collegebesluit(en)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om:
1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied zoals 

aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met de identificatie 
NLIMR0.0394.VBBbiomcentr2021-C001 uitsluitend met het oog op de regulering van 
biomassacentrales vanaf een vermogen van 0,5 megawatt;

2. te bepalen dat in het kader van dit voorbereidingsbesluit onder biomassacentrales wordt 
verstaan; biomassa-installaties die primair bedoeld zijn om energie te leveren aan een 
netwerk en daarmee fungeren als klassieke energiecentrale. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
verbrandings-, vergistings- en composteringsinstallaties;

3. te bepalen dat het verboden is het gebruik van deze gronden te wijzigen naar 
biomassacentrales waardoor het gebied als bedoeld onder beslispunt 1) minder geschikt 
wordt voor de verwezenlijking van de daaraan in het nieuwe bestemmingsplan toe te 
kennen bestemming(en);

4. te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van 
het hierboven genoemde gebruiksverbod kan afwijken als het gebruik past in het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

5. te bepalen dat de beslispunten 1, 2, 3 en 4 in werking treden daags na het raadsbesluit;
6. het college te machtigen het verder nodige te verrichten.

2. Samenvatting
Wij staan overwegend negatief tegenover verbranding van houtachtige biomassa voor 
energietransitie. We zijn afhankelijk van besluitvorming van het Rijk over de rol van biomassa in 
de energietransitie. Op dit moment kunnen biomassacentrales op bijna alle bedrijventerreinen 
worden gerealiseerd omdat het vaak binnen de bestemmingsplannen past. Daarmee is er geen 
sturing mogelijk op initiatieven die nu uit de markt kunnen komen. Met een 
voorbereidingsbesluit worden - in afwachting van rijksbeleid - ongewenste ontwikkelingen 
voorkomen.
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Op 17 oktober 2019 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor biomassa- 
installaties (2019.0051260). De verwachting was dat het Rijk zich binnen een jaar zou uitspreken 
over de gewenste vorm van inzet van biomassa en gemeente Haarlemmermeer dat - als slimme 
volger - in eigen beleid en bestemmingsplan zou kunnen vastleggen. Omdat het rijksbeleid 
langer op zich laat wachten dan voorzien stellen we voor nogmaals een voorbereidingsbesluit te 
nemen. Lopende het eerste voorbereidingsbesluit zijn geen vergunningaanvragen voor 
biomassacentrales ingediend. Aanvragen die binnenkomen tot de publicatie van het tweede 
voorbereidingsbesluit moeten worden getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen.
Reeds vergunde biomassacentrales worden niet door een voorbereidingsbesluit beïnvloed, deze 
blijven in stand.

3. Uitwerking
3.1 Wat willen we bereiken?
Biomassa in de energietransitie
Biomassa is een verzamelbegrip voor materiaal van biologische (= organische) oorsprong. 
Daaronder valt onder andere (snoei)houtafval, rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, groente- 
fruit- en tuinafval uit huishoudens, oliën en vetten uit de voedingsmiddelenindustrie, mest uit 
veebedrijven en speciaal voor bio-energie geteelde gewassen, zoals koolzaad en suikerriet. Door 
verbranding of vergisting kan energie worden gewonnen uit biomassa.

In het klimaatakkoord is opgenomen dat biomassa in de periode tot 2030 kan dienen als 
transitiebrandstof. Dat wil zeggen dat het tijdelijk wordt ingezet als overbrugging van fossiele 
energie naar volledig duurzame energie. Bijvoorbeeld in biomassacentrales die warmte leveren 
aan collectieve warmtevoorzieningen of het gebruik in individuele pelletkachels bij 
huishoudens. Voor de langere termijn is het streven om biomassa vooral in te zetten voor 
hoogwaardige toepassingen in economische sectoren waar weinig duurzame alternatieven 
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als grondstof in de industrie, voor de productie voor groengas als 
alternatief voor aardgas en als brandstof in zware voertuigen en de lucht- en scheepvaart.

Eerder hebben wij de raad aangegeven dat wij in afwachting zijn van een landelijk kader over 
biomassa. Vooralsnog staan wij overwegend negatief ten opzichte van verbranding van 
houtachtige biomassa voor de energietransitie.

Biomassa-installaties ten behoeve van energieproductie zijn in te delen op basis van positie 
binnen het energiesysteem, omvang van de installatie en mogelijkheden voor regulatie. Binnen 
dit raadsvoorstel onderscheiden we drie typen biomassa-installaties. Primair gaat dit besluit 
over biomassacentrales (type 1):

1. Biomassacentrales. Dit zijn biomassa-installaties die primair bedoeld zijn om energie te 
leveren aan een netwerk en daarmee fungeren als klassieke energiecentrale. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om verbrandings-, vergistings- en composteringsinstallaties.

2. Biomassa-installaties bij bedrijven. Hierbij is het hoofddoel van de bedrijfsactiviteit 
een andere dan energielevering. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om agrarische 
bedrijven die eigen reststromen verwerken, of houtverwerkende bedrijven die zaagsel 
verbranden. De meest voor de hand liggende vorm bij agrarisch bedrijven is het 
verkrijgen van biogas (en warmte) uit de biologische restproducten van het bedrijf of 
van buiten. Een overtollig deel van de verkregen energie wordt in veel gevallen aan 
een netwerk geleverd.

3. Kachels en openhaarden. Dit zijn installaties die bedoeld zijn als sfeerverwarming of 
voor de verwarming binnen eigen huis of bedrijf. Het gaat om pelletkachels, CV- 
pelletketels, houtkachels en open haarden.
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Sturen op goede ruimtelijke inpassing
De energietransitie heeft grote ruimtelijke consequenties. Zeker ook in Haarlemmermeer waar 
de druk op de ruimte in de ondergrond hoog is, er onvoldoende capaciteit op het 
elektriciteitsnet is en warmtenetten nog niet aanwezig zijn. Het faciliteren van 
biomassacentrales vraagt - naast de situering van de installaties zelf - om verzwaring van het 
elektriciteitsnetwerk en aanleg van warmtenetten. Het is van belang om de energienetwerken 
en de locaties waar energie wordt opgewekt (of omgezet) zo goed mogelijk in te passen. 
Daarnaast is het van belang biomassa slim in te zetten omdat het een schaarse grondstof is.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen
Het komende jaar worden verschillende sturingsinstrumenten opgesteld waarin de positie van 
energie uit biomassa aan de orde komt.

• Beleid biomassa. Voor het opstellen van Haarlemmermeers biomassabeleid zijn we in 
afwachting van een kader van het Rijk over de inzet van biogrondstoffen voor 
energietoepassingen. Op 6 juli 2020 heeft de Sociaal-Economisch Raad advies aan het 
kabinet uitgebracht (Biomassa in Balans), het advies helpt het kabinet om keuzes te 
maken.

• Transitievisie warmte. De op te stellen Transitievisie warmte (behandeling van concept 
door ons in vierde kwartaal 2020) gaat inzicht geven in de mogelijke toekomstige 
warmtevoorziening van wijken in Haarlemmermeer. Zo wordt duidelijk waar 
warmtenetten mogelijk zijn, gekeken naar vragers en aanbieders van warmte.

• Regionale energiestrategie (RES) en Regionale strategie warmte (RSW). Er zal een 
RSW worden opgesteld die onderdeel wordt van RES 1.0 (raadsbehandeling is voorzien 
uiterlijk juni 2021). De op te stellen RES 1.0 gaat inzicht geven in mogelijke 
warmtebronnen in de regio en in de leidende principes hoe over warmteverdeling en 
transport.

In afwachting van sturingsinstrumenten is een voorbereidingsbesluit wenselijk
Biomassacentrales zijn volgens de bestemmingsplannen op bijna alle bedrijventerreinen en 
bedrijfsbestemmingen toegestaan. Binnen de bestemming bedrijven of bedrijf zijn namelijk 
bijna altijd zogeheten kleine energiecentrales toegestaan. Die bestemming legt geen beperking 
op aan de gebruikte "brandstof" in zo'n energiecentrale. Mocht er een nieuw initiatief vanuit de 
markt komen dan is daar zonder voorbereidingsbesluit geen sturing op mogelijk, terwijl dat - 
zoals aangegeven - wel noodzakelijk is.

Wij stellen voor opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen. Daarmee geldt een 
aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten die wel aan het bestemmingsplan voldoen. 
Met het voorbereidingsbesluit worden aanvragen voor biomassacentrales aangehouden in 
afwachting van de benodigde sturingsinstrumenten. Het voorbereidingsbesluit heeft in beginsel 
een werkingsduur van één jaar. In die periode wordt beleid geformuleerd en verwerkt in een 
nieuw bestemmingsplan (een beleidsstuk op zichzelf is in dit geval niet voldoende). Als binnen 
dat jaar een ontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd, dan duurt de aanhoudingsplicht tot 
het moment dat het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden. Aanvragen worden 
getoetst aan dat nieuwe bestemmingsplan.

Voor aanvragen waarvan duidelijk is dat zij niet strijdig zullen zijn met het nieuwe 
bestemmingsplan, kan de aanhoudingsplicht worden doorbroken; die aanvragen kunnen 
gemotiveerd worden vergund. Men zou kunnen zeggen dat een voorbereidingsbesluit geen 
dam is, maar een sluis.
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Onderstaand is uitgewerkt wat overwegingen zijn om de verschillende typen biomassa- 
installaties wel of niet op te nemen in het voorbereidingsbesluit.

Biomassacentrale
Zoals aangegeven is er sprake van ruimtelijke relevantie. Dit is noodzakelijk om via de 
ruimtelijke ordening-lijn activiteiten te kunnen reguleren. Aangezien hier ruimtelijke sturing 
gewenst is en voorwaarden nu nog niet verwerkt zijn in bestemmingsplannen is een 
voorbereidingsbesluit een geschikt instrument om initiatieven aan te kunnen houden. Daarin 
hanteren we een drempelwaarde van 0,5 megawatt (MW) opgesteld vermogen. Installaties met 
ruimtelijke relevantie hebben een groter opgesteld vermogen dan deze drempelwaarde en 
vallen daarmee binnen het voorbereidingsbesluit. Kleinere installaties worden niet als ruimtelijk 
relevant gezien in deze context.

Biomassa-installaties bij bedrijven
Dit type installatie is weinig ruimtelijk relevant omdat aanvullende energie-infrastructuur in de 
openbare ruimte (warmtenetten en netverzwaring) niet van toepassing is. Daarnaast is er geen 
aanleiding om te veronderstellen dat er een plotselinge toename van dergelijke activiteiten zal 
plaatsvinden. In de bestemmingsplannen buitengebied (noord, midden en zuid) zijn energie- 
installaties niet toegestaan (ook niet via de lijst van bedrijfsactiviteiten). Dit betekent dat op het 
moment dat er een verzoek komt, een afweging moet worden gemaakt of ruimtelijke inpassing 
mogelijk is. In het op te stellen biomassabeleid zullen hier uitgangspunten voor worden 
opgenomen. Omdat geen plotseling toename van aanvragen wordt verwacht en er op dit 
moment geen problemen zijn, wordt dit type niet opgenomen in het voorbereidingsbesluit.

3.3 Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van dit raadsvoorstel zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen 
kosten verbonden.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De bevoegdheid voor het vaststellen van een voorbereidingsbesluit ligt bij de raad. De 
wethouder Ruimtelijke Ordening is binnen het college het eerste aanspreekpunt voor het 
opstellen van deze planologische maatregel.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
Op 17 oktober 2019 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor houtgestookte 
biomassacentrales vanaf 0,5 megawatt (2019.0051260). Dit besluit loopt op 19 oktober 2020 af. 
Met het tweede voorbereidingsbesluit ontstaat weer een jaar voorbereidingsbescherming 
waarin we een bestemmingsplan kunnen opstellen.
Het nemen van een voorbereidingsbesluit heeft geen invloed op reeds vergunde installaties.
In Haarlemmermeer zijn twee vergunningen verleend voor de verbranding van houtachtige 
biomassa voor energietoepassingen te weten op het terrein van de Meerlanden N.V. (aanvrager 
Meerlanden N.V.) en in De Liede (aanvrager DO Spierynckmeer B.V.). Voor beide vergunningen 
geldt dat de procedure in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog niet is
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afgerond (voor DO Spierynckmeer gaat het slechts om een PAS-melding voor de Wet 
natuurbescherming, voor Meerlanden om een vergunningaanvraag Wet natuurbescherming).

Meerlanden N.V. heeft ons college op 12 augustus 2020 per brief laten weten de bouw van een 
biowarmte installatie op haar terrein thans niet door te zetten. Hierover is de raad op 13 
augustus 2020 per brief geïnformeerd (X.2020.03150).

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
Met dit besluit is de besluitvorming door de raad afgerond. Het concept van de Transitievisie 
warmte zal in het vierde kwartaal van 2020 door ons worden behandeld. Raadsbehandeling van 
de RES 1.0 is voorzien uiterlijk juni 2021.
Het biomassabeleid en bestemmingsplan volgen zo spoedig mogelijk na het bekend worden van 
het standpunt van het Rijk.

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
Binnen de Metropoolregio Amsterdam vindt afstemming plaats over biogrondstoffen.
Daarnaast wordt binnen het proces van RES - via de RSW - afgestemd over verdeling en inzet 
van warmtebronnen. Biomassa zal hier mogelijk onderdeel van zijn.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester,

drs. Carel Brugman

Bijlage(n):
• Verbeelding met de identificatie NL.IMR0.0394.VBBbiomcentr2021-C001
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