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Geachte heer Van Espelo,

Hierbij zenden wij u het besluit Vattenfall Power Generation Netherlands 
B.V. een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te 
verlenen.
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A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND

1. Onderwerp aanvraag
Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. (hierna: Vattenfall) is 
voornemens om een biomassacentrale te realiseren op de locatie 
Overdiemerweg 35 te Diemen. Op deze locatie zijn nu al twee 
aardgasgestookte centrales (DM 33 en DM 34) in gebruik en vijf ketels 
die samen één hulpwarmtecentrale (hierna: HWC) vormen. De brandstof 
voor de biomassaketel bestaat uit houtpellets van onbehandeld hout. Er 
kan maximaal 212 kiloton aan houtpellets per jaar worden verbrand. Na 
transport per vrachtwagen, overslag en bewerking worden de 
houtpellets in de ketel verbrand. De bij de verbranding ontstane warmte 
wordt overgedragen door middel van een Heat Only Boiler aan het 
warmtenet van Vattenfall, waarmee volcontinu warmte wordt geleverd 
aan de gemeenten Amsterdam, Diemen en Almere.

Voor de inrichting zijn al eerder vergunningen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1 998 (Nb-wet) afgegeven. Op 25 mei 201 0 is 
een vergunning Nb-wet met kenmerk PNH 201 0-31 324 afgegeven voor 
de eenheid DM34. Vervolgens is er op 1 5 september 201 5 een 
vergunning met kenmerk PNH 6251 02/674741 afgegeven op grond van
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de Nb-wet voor de eenheid DM33 inclusief de HWC. Als gevolg van de 
voorgenomen aanvraag is gebleken dat de maximale emissie vanuit de 
DM33-eenheid bij het opstellen van de vergunning in het kader van de 
Nb-wet in 201 5 abusievelijk te hoog is vastgesteld. Deze omissie wordt 
met onderhavig besluit hersteld.

In de vergunningaanvraag Wnb heeft Vattenfall aangegeven de emissies 
van NOx en NH3 uit de biomassacentrale te willen salderen met een 
deel van de (gecorrigeerde) emissies die kunnen worden veroorzaakt 
door de eenheden DM33 en DM34, respectievelijk de HWC. Daarnaast 
wordt bij de ingebruikname van de biomassacentrale het vergunde 
aantal draaiuren van de HWC verminderd van 8760 (volcontinu) naar 
5600 uur per jaar. Dit is mogelijk omdat de biomassacentrale een deel 
van de taken van de HWC overneemt. Ook wordt op dat moment de 
maximale emissie van NOxen NH3 vanuit de DM33 en DM34 en vanuit 
de HWC in de beoogde situatie omlaag gebracht door verlaging van de 
maximale jaarvrachten.

Hierdoor daalt de emissie van NOx en van NH3 vanuit de gehele 
inrichting ten opzichte van de eerder vergunde situatie onder de Nb- 
wet.

2. BESLUIT

1. De vergunning van 15 september 201 5 (62 51 02/674741) voor het 
gebruik van de aardgasgestookte centrale DM331 aan de 
Overdiemerweg 35 te Diemen wordt gecorrigeerd op een tweetal 
punten:

a. de maximale NOx-emissie van de DM33 wordt gecorrigeerd 
van 1.024,92 ton NOx per jaar naar 788,40 ton per jaar; en

b. de maximale NOx-emissie per ketel (HWC 4 en HWC 5) 
bedraagt 24,53 ton per jaar.

2. Wij verlenen Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. hierbij een 
vergunning conform artikel 2.7, tweede lid Wnb voor de bouw en 
exploitatie van een biomassacentrale en voor de exploitatie en 
wijziging van de aardgasgestookte centrales DM33 en DM34 en voor 
de HWC van de inrichting van Vattenfall aan de Overdiemerweg 3 5 te 
Diemen. De beschrijving van het project in de aanvraag, inclusief de 
aangeleverde AERIUS Calculator berekeningen, maakt onderdeel uit 
van deze vergunning.

De eerder op 25 mei 201 0 afgegeven vergunning Nb-wet met kenmerk 
PNH 201 0-31 324 voor de eenheid DM34 en de op 1 5 september 201 5 
op grond van de Nb-wet afgegeven vergunning met kenmerk PNH 
6251 02/674741 voor de eenheid DM33, inclusief de HWC, komen te 
vervallen op het moment dat de onder punt 2 van dit besluit genoemde 
biomassacentrale in gebruik wordt genomen en onderhavig besluit 
onherroepelijk is.

Wanneer binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de 
vergunning, de biomassaketel niet in bedrijf is genomen, kan de 
vergunning door de ODNHN worden ingetrokken.

Dit besluit treedt op de dag na de datum van verzending in werking.

1 Besluit van 2015: “Wij verlenen Nuon Power Generation B.V. hierbij een vergunning onder 
voorwaarden en beperkingen conform artikel 19d, lid 1 en artikel 16 van de Nbwet voor het 
gebruik van de aardgasgestookte STEG energiecentrale Diemen 33 plus 5 
Hulpwarmtecentrales, gelegen aan de Overdiemerweg 35 te Diemen. Deze vergunning is 
geldig vanaf de dag na de datum van verzending.”
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Voorschriften

Op grond van artikel 5.3 Wnb verbinden wij aan deze vergunning de 
volgende voorschriften en beperkingen.
1. De aanvang van de bouwwerkzaamheden en de ingebruikname 

van de nieuwe biomassacentrale dient u uiterlijk een week van 
tevoren te melden met gebruik van het meldingsformulier, dat u 
kunt downloaden via onderstaande link:
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherminq/Gebiedsbescher 
minq/IVIeldinqsformulier_start_werkzaamheden gebieden

2. De emissie van de inrichting van Vattenfall Power Generation 
Netherlands B.V. aan de Overdiemerweg 35 te Diemen, bedraagt 
vanaf het moment van het in bedrijf nemen van de 
biomassaketel maximaal 836,1 9 ton NOx/jaar en maximaal 
35,53 ton NH3/jr.

3. De maximale emissie van de biomassaketel mag niet meer 
bedragen dan voor S02: 19.81 2kg/jaar, HCI: 6.257kg/jaar, HF:
1.043kg/jaar.

4. In de biomassacentrale mag maximaal 212 kiloton houtpellets 
perjaar verbrand worden.

5. Het aantal draaiuren van de vijf ketels van de HWC bedraagt 
gezamenlijk maximaal 5600 uur per jaar.

6. Binnen de inrichting dient een doelmatige emissie-registratie 
aanwezig te zijn voor NOx, NH3, S02, HCI en HF welke op verzoek 
aan de provinciaal toezichthouder kan worden getoond.

7. Bij het optreden van incidenten of het overschrijden van de 
maximale emissies zoals benoemd in voorschrift 2, dient dit bij 
de OD NHN per direct gemeld te worden.

3. Procedure
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Uw aanvraag is behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 23 juli 201 8 en geregistreerd 
onder kenmerk RUD.259299. De ontvangst van deze aanvraag is door 
ons bevestigd bij brief van 1 8 september 201 8.

4. Ingekomen reacties
Gedurende de periode van terinzagelegging (27 februari t/m 1 0 april 
201 9) hebben belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen 
over het ontwerpbesluit naar voren kunnen brengen. In totaal hebben 
1 5 personen en instellingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
een zienswijze in te dienen. De zienswijzen en de beantwoording 
daarvan worden behandeld in de Nota beantwoording Zienswijzen 
ontwerpbesluit Wnb BMC Diemen (zie bijlage 2).

5. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
De volgende inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van 
het ontwerpbesluit:

A. Naam Nuon gewijzigd in Vattenfall
Op 1 4 mei 201 9 heeft Nuon ons per mail en per brief laten weten dat 
de naam Nuon Power Generation B.V. per 5 maart 201 9 gewijzigd is in 
Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. De naam Nuon is daarom 
in het definitieve besluit gewijzigd in Vattenfall.



B. Naam RUD NHN gewijzigd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
Per 1 juli 201 9 is de naam van de RUD NHN gewijzigd in 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze naamswijziging is 
doorgevoerd in dit besluit.

C. Wegvallen van de PAS en toetsing aan Beleidsregel intern en extern 
salderen Noord-Holland
Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 201 9 
(ECLI:NL:RVS:201 9:1 603) mag het Programma Aanpak Stikstof (hierna: 
PAS) niet langer gebruikt worden als basis voor besluiten volgens de 
Wnb. In het ontwerpbesluit werd nog op verschillende plaatsen 
verwezen naar artikelen en beleidsregels op basis van het PAS. De 
verwijzingen naar het PAS zijn verwijderd en waar nodig vervangen door 
de juiste wetsartikelen. Omdat met dit besluit geen vergunning wordt 
gegeven voor een toename van stikstofdepositie en eerder dus ook 
geen gebruik is gemaakt van het PAS, heeft het vervallen van het PAS 
geen gevolgen voor de vergunbaarheid van het project.
Op 1 3 december 201 9 is de Beleidsregel intern en extern salderen 
Noord-Holland (hierna de Beleidsregel) van kracht geworden. De 
vergunningaanvraag is getoetst aan de Beleidsregel. Dit heeft op veel 
plaatsen geleid tot wijziging van de tekst van het besluit ten opzichte 
van het ontwerpbesluit.

D. Wijziging aanvraag 28 juni 2019, inclusief correctie vergunde 
situatie 2015
Op 28 juni 2019 heeft Vattenfall per brief laten weten de 
vergunningaanvraag Wnb voor de inrichting in Diemen op een aantal 
punten aan te willen passen. Tegelijkertijd is door hen een notitie 
toegestuurd met een aantal correcties op de eerder in 201 5 afgegeven 
Wnb-vergunning voor de DM33, en zijn vier nieuwe, aangepaste 
berekeningen met AERIUS-Calculator ingediend.

Vattenfall heeft - mede naar aanleiding van ingediende zienswijzen - 
geconstateerd dat de Wnb-vergunning voor DM33 niet overeenkomt met 
de Wm-vergunde situatie, en wel op twee punten:

1. De totale NOx-emissie op jaarbasis voor DM33 is in de Wnb- 
vergunning onjuist bepaald doordat hierbij abusievelijk geen 
rekening is gehouden met de in de omgevingsvergunning uit 
2006 bij voorschrift gestelde jaargemiddelde norm van 50 g/CJ. 
In plaats daarvan is gerekend met de destijds geldende norm uit 
Bees-A van 65 g/GJ. Als gevolg van deze omissie moet de 
maximale emissie van NOx per jaar voor de DM 33 in de 
vergunde situatie in 201 5 van 1024,92 ton naar 788,40 ton NOx 
worden gecorrigeerd.

2. Er kan enige onduidelijkheid bestaan ten aanzien van de 
vergunde situatie voor wat betreft HWC ketel 4 en 5. In de tabel 
op pag. 5 van de Wnb-vergunning staan de emissies genoemd 
voor “HWC 4” en “HWC 5”. In voorschrift 2 van de Wnb- 
vergunning wordt uitgegaan van een emissie per jaar voor beide 
ketels gezamenlijk. Als gevolg van deze correctie wordt 
vastgesteld dat de maximale emissie van NOx per ketel per jaar 
in de vergunde situatie van 201 5 niet 49,056 is, maar 24,53 ton 
NOx per ketel per jaar.

Bovengenoemde wijzigingen zijn doorgevoerd in de AERIUS- 
berekeningen en overgenomen in het dictum onder punt 1.
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Mede naar aanleiding van nieuwe AERIUS berekeningen, voert Vattenfall 
een aantal wijzigingen door ten opzichte van de eerder ingediende 
aanvraag (Wnb- en omgevingsvergunning). Reden van het doorvoeren 
van deze wijzigingen is gelegen in het feit dat Vattenfall wil voorkomen 
dat bij ingebruikname van de biomassaketel meer stikstofdepositie 
plaatsvindt in Natura 2000-gebieden dan nu reeds is vergund. Het 
betreft de volgende wijzigingen die alleen worden doorgevoerd indien 
de biomassacentrale in gebruik wordt genomen:

• DM33: het beperken van de maximale NOx-jaarvracht van 
788.400 kg naar 536.438 kg in de beoogde situatie;

• DM34: het beperken van de maximale NH3-jaarvracht van 
44.641 kg naar 39.239 kg en het verlagen van de NCVjaarvracht 
van 446.41 0 kg naar 392.392 kg in de beoogde situatie.

Daarnaast heeft Vattenfall de vergunningaanvraag aangepast door het 
aantal draaiuren van de vijf ketels van de HWC te verminderen van 8760 
naar 5600 per jaar.

Bovengenoemde wijzigingen zijn doorgevoerd in de berekeningen met 
AERIUS-Calculator en zijn overgenomen in het dictum onder punt 2.

Vattenfall sluit zich daarnaast aan bij de wens van de omgeving om één 
geïntegreerde Wnb-vergunning voor DM34, DM33, HWC en de 
biomassacentrale te verlenen. Derhalve is bepaald dat na het in bedrijf 
nemen van de biomassacentrale, en na het onherroepelijk worden van 
dit besluit, er geen betekenis meer toe komt aan de 
natuurvergunningen uit 201 0 en 201 5. Dit is onverplicht in het besluit 
benoemd, maar op verzoek van Vattenfall toch opgenomen zodat de 
vergunningensituatie voor de inrichting van Vattenfall te Diemen 
overzichtelijker wordt en vast komt te staan dat er in geen geval sprake 
zal zijn van een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de 
reeds vergunde situatie.

£ Wijziging aanvraag 6 december 2019
Vattenfall heeft de vergunningaanvraag Wnb op 6 december 201 9 op 
vijf punten aangevuld:

1. De aanvraag voldoet aan de Beleidsregel:
Vattenfall heeft op 6 december 201 9 een notitie: ‘Aanpassing aanvraag 
Wnb 8/omassakete/’aangeleverd, waar in de eerste paragraaf wordt 
aangetoond dat de vergunningaanvraag Wnb voor de inrichting aan de 
Overdiemerweg 35 te Diemen voldoet aan de Beleidsregel. Hierdoor is 
onder par. Cl Stikstofemissies een paragraaf over intern salderen 
toegevoegd aan het besluit.

2. Beschouwing effect Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):
Vattenfall, heeft op 6 december 201 9 een rapport van RHDHV 
aangeleverd: “’Beschouwing effect Zeer Zorgwekkende Stoffen 
Biomassaketel Diemen’. Dit rapport is gebruikt voor de beantwoording 
van één van de zienswijzen over dit onderwerp en wordt voor de 
volledigheid toegevoegd. Dit heeft verder niet geleid tot wijziging van 
het besluit.

3. Berekeningen effecten verzurende depositie en uitstoot zware 
metalen:
Vattenfall, heeft op 6 december 201 9 een rapport van RHDHV 
aangeleverd: ‘Depositie verzurende stoffen en zware metalen Vattenfall 
Diemen'. In dit rapport wordt aangetoond dat de biomassacentrale te 
Diemen niet alleen de vetmestende en verzurende stoffen NOx en NH3 
uitstoot, maar ook de verzurende stoffen zwaveldioxide (S02), zoutzuur
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(HCI) en waterstoffluoride (HF). Omdat Vattenfall de depositie van 
verzurende stoffen niet wil laten toenemen op N2000 gebieden, heeft 
Vattenfall de maximale jaarlast van NOx en NH3 voor de bestaande 
inrichting zodanig teruggebracht, dat de depositie op N2000 gebieden 
van verzurende stoffen lager is dan de depositie in de gecorrigeerde 
vergunde situatie zoals opgenomen in punt 1 van het dictum. Daarnaast 
is er een extra voorschrift in het besluit opgenomen met maximale 
jaarvrachten S02, HCI en HF (voorschrift 3).
Dit heeft geleid tot een nieuwe paragraaf ‘Overige verzurende stoffen’ 
onder Cl van dit besluit.

4. Berekeningen stikstofdepositie aanlegfase:
Vattenfall heeft op 6 december 201 9 een AERIUS-berekening van de 
stikstofdepositie tijdens de aanlegfase van de nieuwe biomassacentrale 
aangeleverd (Notitie Stikstofdepositie aanlegfase Biomassaketel 
Vattenfall Diemen, RHDHV, 31 oktober 201 9). Uit deze berekening blijkt 
dat de depositie in de aanlegfase van het project 0,00 mol/ha/jr 
bedraagt. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een paragraaf 
‘Aanlegfase’ onder Cl van dit besluit.

5. Nieuwe berekeningen AERIUS naar aanleiding van nieuwe, recentere 
versies van rekenprogramma AERIUS:
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de PAS is 
het rekenprogramma AERIUS verschillende malen aangepast, o.a. begin 
oktober 201 9. Omdat voorgeschreven is dat de nieuwste versie van 
AERIUS gebruikt moet worden voor berekeningen van stikstofdepositie 
heeft Vattenfall op 6 december 201 9 berekeningen toegestuurd met de 
toen beschikbare versie van AERIUS. In die nieuwe berekeningen zijn 
ook de eerder genoemde aanpassingen van de aanvraag verwerkt. 
Omdat er op 1 4 januari 2020 weer een nieuwe versie van AERIUS is 
verschenen, is door Vattenfall op 4 februari 2020 een nieuwe AERIUS- 
verschilberekening aangeleverd (RZe2cz5z3R3E, d.d. 29 januari 2020). 
De nieuwe berekeningen hebben niet tot andere conclusies geleid. In 
alle gevallen bleef er sprake van een afname van de stikstofdepositie 
ten opzichte van de eerder vergunde situatie.

F. Wijzigingen n.a.v. zienswijzen
Als gevolg van de ingebrachte zienswijzen zijn de volgende wijzigingen 
in het definitieve besluit aangebracht ten opzichte van het 
ontwerpbesluit:

1. In zienswijze 5.4 (zie Nota van beantwoording Zienswijzen 
ontwerpbesluit Wnb in bijlage 2) wordt gesteld dat de in 201 5 vergunde 
emissies voor de DM33 te hoog waren. Hierboven is aangegeven dat 
Vattenfall mede naar aanleiding van deze zienswijze inzichtelijk heeft 
gemaakt dat de emissiegetallen voor de DM33 en twee ketels in de HWC 
in 201 5 naar beneden moeten worden bijgesteld. De 
vergunningaanvraag is op dit punt aangepast. De emissie getallen uit de 
vergunning van 201 5 worden met dit besluit gewijzigd.

2. In de zienswijzen 5.9 en 9.4 wordt gesteld dat het ontwerpbesluit ten 
onrechte niet voor de gehele inrichting is genomen en dat de eerdere 
besluiten Nb-wet/Wnb voor deze inrichting moeten worden ingetrokken. 
Hierboven is aangegeven dat Vattenfall deze wens heeft overgenomen 
en nu een vergunning aanvraagt voor de gehele inrichting aan de 
Overdiemerweg 35 te Diemen en dat de eerder afgegeven vergunningen 
Nb-wet/Wnb komen te vervallen nadat de vergunning voor de hele 
inrichting onherroepelijk is geworden. Wij hebben dit besluit op dit punt 
aangepast.
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3. In zienswijze 9.3 wordt aangegeven dat op pagina 5 van het 
ontwerpbesluit ten onrechte verwezen wordt naar artikel 2.4 lid 1 van 
de Regeling natuurbescherming. Wij onderschrijven deze zienswijze en 
hebben het besluit aangepast.

B. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

BI. Wet natuurbescherming

Bevoegdheid tot vergunningverlening
Op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb, in samenhang met artikel 2.7, 
tweede lid Wnb zijn Gedeputeerde Staten van de provincie met 
betrekking tot projecten, tenzij anders bepaald, waar het project wordt 
gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht het bevoegd gezag ten aanzien 
van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als bedoeld in 
artikel 2.7, tweede lid Wnb.

In uitzondering hierop is de Minister van LNV bevoegd om te besluiten 
op een vergunningaanvraag die betrekking heeft op projecten die zijn 
opgenomen in artikel 1.3 Besluit Natuurbescherming. Omdat de door u 
aangevraagde vergunning geen betrekking heeft op een zodanig 
project, is ons College het bevoegd gezag voor de beslissing op uw 
aanvraag.

Beoordeling aanvraag
Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor 
een project dat, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten, significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000- 
gebied. Als dergelijke gevolgen aan de orde zijn, dient de aanvraag 
passend beoordeeld te worden conform de eisen van art. 2.8 Wnb.

Vergunningplicht
Er zijn al eerder vergunningen in het kader van de Nb-wet afgegeven 
voor deze inrichting. De warmtekrachtinstallatie Diemen 34 heeft op 26 
mei 201 0 een Nbwet-vergunning ontvangen. Op 1 5 september 2015 is 
door GS een vergunning afgegeven in het kader van de Nb-wet voor de 
energiecentrale Diemen 33 (inclusief de HWC). De aanvraag heeft 
betrekking op een project, de wijziging van de inrichting vanwege de 
bouw en ingebruikname van een biomassacentrale. Op basis van de bij 
de aanvraag gevoegde AERIUS-berekening hebben wij vastgesteld dat 
voor onder andere de Natura 2000-gebieden: ‘Naardermeer’ en 
‘Oostelijke Vechtplassen’ zonder interne saldering sprake is van een 
toename van de stikstofdepositie en dat er sprake is van een 
vergunningplicht voor de activiteit.
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.3 en 2.7 t/m 2.9 Wnb en de 
Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland (Provinciaal Blad 
2019-8021, 12 december 2019).

Instemming
De vergunningaanvraag heeft betrekking op Natura 2000-gebieden 
welke deels of geheel zijn gelegen in andere provincies.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid Wnb is dit besluit 
tot stand gekomen in overeenstemming met de provincies Zuid-Holland, 
Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, 
Drenthe, Friesland en Groningen.
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Inhoudelijke beoordeling aanvraag
Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van 
de volgende bij de vergunningaanvraag ingediende gegevens:

• Brief Aanvraag Wnb Biomassacentrale, Nuon, 20 juli 201 8;
• Handtekeningenformulier aanvraag Wnb, Nuon, 26 juni 201 8;
• Natuurtoets biomassaketel Nuon Diemen, RoyalHaskoningDHV,

1 juni 201 8;
• Aanvulling Natuurtoets, Voorkomen kleine marters NUON 

Diemen, RoyalHaskoningDHV, 6 november 201 8;
• Luchtkwaliteitsonderzoek Warmtekrachtcentrale Nuon Diemen, 

Arcadis, 19 februari 2009;
• Vergunning Nb-wet energiecentrale DM34 Nuon Diemen, 

Provincie Noord-Holland, 26 mei 2010;
• Vergunning Nb-wet energiecentrale DM33 plus 5 HWC’s Nuon 

Diemen, Provincie Noord-Holland, 1 5 september 201 5;
• Natuurtoets Nb-wet energiecentrale DM33 Nuon Diemen, 

Witteveen+Bos, 27 mei 201 5;
• Notitie Toetsing Luchtkwaliteit DM33 Nuon Diemen, Royal 

Haskoning, 6 oktober 2005;
• Beschikking Revisievergunning Wm DM33 Nuon Diemen, 

Provincie Noord-Holland, 1 1 mei 2006;
• E-mail aanvulling gegevens vergunningaanvraag, RHDHV, 25 

september 201 8;
• E-mail aanvulling gegevens vergunningaanvraag, RHDHV, 1 

oktober 201 8;
• E-mail aanvulling gegevens vergunningaanvraag, Nuon, 23 

oktober 201 8.
• E-mail aanpassing vergunningaanvraag Wnb/PAS, Nuon, 1 8 

december 201 8;
• Aanbiedingsbrief Wijziging aanvraag vergunning Wet 

natuurbescherming GHD, Nuon, 1 8 december 201 8;

Nieuw ingediende gegevens na vaststellen ontwerpbesluit
• Rapport Stikstofdepositie Nuon Biomassacentrale Diemen, 

RHDHV, 22 mei 2019;
• AERIUS-berekening projecteffect aanvoer houtpellets per 

vrachtwagen, RdkvpGdoAdvR, 8 mei 2019;
• AERIUS-berekening projecteffect aanvoer houtpellets per schip, 

Rk6N3RRuJZMb, 8 mei 2019
• AERIUS-verschilberekening aanvoer houtpellets per vrachtwagen, 

ReCLjun9gRJP, 8 mei 2019;
• AERIUS-verschilberekening aanvoer houtpellets per schip, 

RtLSMuqsFbxM, 8 mei 2019;
• Notitie Correcties Wnb-vergunning Diemen 33 (inclusief HWC), 

Vattenfall, 28 juni 2019;
• Brief Aanpassing vergunningaanvraag Wnb Biomassaketel 

Diemen, Vattenfall, 28 juni 201 9;
• Afschrift brief Provincie Noord-Holland aan gemeente Diemen 

m.b.t. Biomassacentrale Nuon Diemen, 27 juni 2019;

Nieuw ingediende documenten op 6 december 2019 wegens 
aanpassing aanvraag

• Notitie aanpassing aanvraag Wnb Biomassaketel, Vattenfall, 6 
december 201 9;

• Depositie verzurende stoffen en metalen Vattenfall Diemen, 
RHDHV, 1 5 november 2019;

• Beschouwing effect Zeer Zorgwekkende Stoffen biomassaketel 
Diemen, RHDHV, 8 mei 201 9;



• Notitie Stikstofdepositie aanlegfase Biomassaketel Vattenfall 
Diemen, RHDHV, BI oktober 201 9;

• AERIUS-Calculator berekening projecteffect, Rg2ZHR2smNvZ, 23 
oktober 201 9;

• Overzicht uitgangspunten berekeningen vergunningaanvraag 
Wnb Biomassaketel, RHDHV, 6 december 201 9;

Nieuw ingediende documenten op 4 februari 2020 wegens 
nieuwe versie van AERiUS

• Aanbiedingsbrief Actualisering AERIUS-berekeningen, Vattenfall, 
4 februari 2020;

• AERIUS-berekening bouwfase, RceZxWPviWZj, 29 januari 2020;
• AERIUS-berekening projecteffect BMC, Rud6pGLPfbBm, 29 

januari 2020;
• AERIUS-Calculator verschilberekening RZe2cz5z3R3E, 29 januari 

2020.

Identificeren mogelijke negatieve effecten
De beoordeling van deze aanvraag beperkt zich tot de effecten van 
depositie van stikstof en andere verzurende stoffen zoals S02, HCI en 
HF. Het gaat hier om een aanvraag die depositie veroorzaakt op Natura 
2000-gebieden waarin een of meerdere habitattypen voorkomen 
waarvoor de nu geldende kritische depositiewaarde (KDW) wordt 
overschreden.
Het aspect soortenbescherming Wnb is getoetst in de natuurtoets van 
RHDHV van 1 juni 201 8 en in de aanvullende notitie over kleine 
marterachtigen van 6 november 201 8. De conclusie uit beide rapporten 
was dat er geen ontheffing Wnb voor het onderdeel 
soortenbescherming nodig is. Wij onderschrijven deze conclusie.

Beschermde gebieden
De aanvraag heeft betrekking op de in de bijlage 1 genoemde Natura 
2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats.

Natuurlijke kenmerken van de gebieden
Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding 
wordt verwezen naar de gebiedendatabase 
(www.synbiosys.alterra.nl/natura2000).

Stikstof emissies
Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland 
Bij het beoordelen van aanvragen om een natuurvergunning, waarbij 
gebruik is gemaakt van intern of extern salderen voor projecten die een 
effect kunnen hebben op stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden, 
passen wij het beleid toe zoals is opgenomen in de Beleidsregel intern 
en extern salderen (Provinciaal Blad 201 9-8021). Op grond van de 
Beleidsregel wordt voor de beoordeling van de stikstofdepositie 
uitgegaan van de op het moment van beslissing op de aanvraag voor de 
natuurvergunning meest recente versie van de AERIUS Calculator.

De aanvraag is onderbouwd met gebruikmaken van intern salderen. Bij 
het intern salderen wordt voor de referentiesituatie van dit project 
uitgegaan van de toestemming voor de stikstofemissie in de 
natuurvergunningen van 201 0 en 201 5 voor de inrichting van 
Vattenfall, met dien verstande dat, zoals toegelicht, is gebleken dat 
deze natuurtoestemming voor DM33 en HWC aanpassing behoeft. Voor 
de beoordeling in het kader van de Beleidsregel is uitgegaan van de, 
met onderhavig besluit, gecorrigeerde vergunde situatie zoals 
opgenomen onder punt 1 van het dictum. Op 25 mei 201 0 is een
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vergunning Nb-wet afgegeven voor de eenheid DM34. Daarnaast is er 
op 1 5 september 201 5 een vergunning afgegeven op grond van de Nb- 
wet voor de eenheid DM33 inclusief de HWC. Zowel de DM33, de DM34 
en de HWC zijn feitelijk gerealiseerd en in gebruik, zoals aangetoond 
door Vattenfall. Hierdoor wordt voldaan aan artikel 5, lid 5 van de 
Beleidsregel. Wij stellen vast dat de gebruikte methode om de effecten 
van stikstof in beeld te brengen en de onderbouwing om gebruik te 
maken van intern salderen voldoet aan de voorwaarden uit de 
Beleidsregel. Voor de inhoudelijke onderbouwing en berekening van de 
saldering verwijzen wij naar onderstaande tabellen.

Aanleqfase
Uit de meest recente berekeningen met het programma AERIUS van 4 
februari 2020 blijkt dat de depositie in de aanlegfase van de 
biomassacentrale 0,00 mol/ha/jr bedraagt (Notitie Stikstofdepositie 
aanlegfase Biomassaketel Vattenfall Diemen, RHDHV, 31 oktober 201 9). 
Hierdoor zijn er geen negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie 
op nabijgelegen N2000-gebieden als gevolg van de aanleg van de BMC. 
Dit is nog eens bevestigd in een berekening van de depositie met de 
nieuwe versie van AERIUS van 29 januari 2020.

Gebruiksfase
Referentiesituatie incluis correcties uit punt 1 van het dictum 
Voor de inrichting van Vattenfall gelegen aan de Overdiemerweg 35 te 
Diemen zijn al eerder vergunningen op grond van de Nb-wet verleend. 
Op 1 5 september 201 5 is een vergunning afgegeven voor de eenheid 
DM33 inclusief de HWC, deze wordt gecorrigeerd in punt 1 van het 
dictum. Daarnaast is op 26 mei 2010 een vergunning Nb-wet afgegeven 
voor de eenheid DM34. In de eerder vergunde situatie bedraagt de 
emissie van stikstof voor de eenheid DM34 446,41 ton/NOx/jr en 44,64 
ton/NHs/jr. Voor de DM33, inclusief HWC, bedraagt de maximale 
vergunde emissie 911,04 ton/NOx/jr.

Tabel 1. Nb-wet-vergunde situatie met correcties (punt 1 van het 
dictum)

Bron Max. emissie NOx 
(ton)

Max. emissie NH3 
(ton)

DM 34 446,410 44,640
DM 33 788,400 -

HWC 1,2 en 3 73,584 -

HWC 4 24,528 -

HWC 5 24,528 -

Totaal 1.357,450 44,640
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Beoogde situatie (punt 2 van het dictum)
In de beoogde situatie is sprake van een maximale emissie voor de 
gehele inrichting van 836,1 91 ton/NOx/jr en 35,526 ton/NH3/jr indien 
de biomassacentrale in bedrijf is. Vattenfall heeft een lagere maximale 
emissie per jaar van NOx en NH3 voor zowel de DM33 als de DM34, 
indien de biomassacentrale in gebruik is genomen. Daarnaast gaat de 
emissie van NOx vanuit de HWC omlaag, omdat het aantal draaiuren 
wordt verminderd van 8760 naar 5600 uur per jaar.

Tabel 2. Beoogde situatie (punt 2 van het dictum)
Bron Max. emissie NOx 

(ton)
Max. emissie NH3 
(ton)

Biomassacentrale (incl. 
vrachtverkeer)

62,63 4,17

DM 34 313,56 31,36
DM 33 418,00 -
HWC 1,2 en 3 25,20 -

HWC 4 8,40 -

HWC 5 8,40 -

Totaal 836,19 35,53

Depositie
Bij de vergunningaanvraag is een verschilberekening gevoegd waarin de 
depositie per Natura 2000-gebied is weergegeven. Uit deze berekening 
blijkt dat de stikstofemissie afneemt van 1.357,450 ton NOx/jaar en 
44,64 ton NH3/jr voor de referentiesituatie in 2015 (zoals gecorrigeerd 
in het dictum onder punt 1) naar 836,1 9 ton NOx/jaar en 35,53 ton NH3 
voor de situatie na de ingebruikname van de biomassacentrale en de 
daarmee samenhangende wijziging van de inrichting. Uit de AERIUS- 
bijlage RZe2cz5z3R3E (29 januari 2020; bijlage 1) blijkt dat er geen 
toename van stikstofdepositie optreedt als gevolg van de wijziging van 
de inrichting. Dit heeft tot gevolg dat er op geen enkel relevant 
hexagoon (hexagoon waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijk 
habitat of habitat voor soorten voorkomt, en waarbij tevens sprake is 
van een overbelasting of een naderende overbelasting van N-depositie 
vanaf 70 mol per hectare, per jaar onder de kritische depositiewaarde) 
sprake is van een toename van de stikstofdepositie.

Overige verzurende stoffen
Volgens één van de op het ontwerpbesluit ingediende zienswijzen (nr.
14) zouden er vanuit de geplande biomassacentrale van Vattenfall niet 
alleen de vermestende/verzurende stoffen stikstofoxide en ammoniak 
worden uitgestoten, maar ook andere verzurende stoffen, zoals 
zwaveldioxide (S02), zoutzuur (HCI) en waterstoffluoride (HF). Dit was 
voor Vattenfall aanleiding om een rapport hierover te laten opstellen 
door RHDHV: ‘Depositie verzurende stoffen en zware metalen Vattenfall 
Diemen'. Uit dit rapport blijkt dat de biomassacentrale te Diemen 
inderdaad ook de verzurende stoffen zwaveldioxide (S02; 1 9.81 2 kg/jr), 
zoutzuur (HCI; 6.257 kg/jr) en waterstoffluoride (HF; 1.043 kg/jr) 
uitstoot. Omdat Vattenfall de uitstoot van verzurende/vermestende 
stoffen niet wil laten toenemen ten opzichte van het ontwerpbesluit, 
heeft Vattenfall de jaarlast van NOx en NH3 voor de al bestaande 
installaties zodanig teruggebracht, dat de totale emissie en depositie 
van verzurende/vermestende stoffen iets lager uitkomt dan in het 
ontwerpbesluit. Hierdoor leidt de emissie van de verzurende stoffen 
S02, HCI en HF in totaal niet tot een toename van verzuring van 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
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B2. Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat een 
vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb kan worden 
verleend aan Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. voor de 
bouw en exploitatie van een biomassacentrale en voor de exploitatie en 
wijziging van de aardgasgestookte centrales DM33 en DM34 en voor de 
HWC van de inrichting aan de Overdiemerweg 35 te Diemen.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde 
voorwaarden en beperkingen.

Kennisgeving
Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden 
gegeven middels publicatie in huis-aan-huis bladen en de website van 
de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de OD NHN via 088- 
1 02 1 300 of postbus@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het 
zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

2 bijlage(n)

1. AERIUS-bijlage verschilberekening met kenmerk RZe2cz5z3R3E, 
29 januari 2020;

2. Nota van antwoord op zienswijzen 

Kopie aan

• Gemeente Diemen,
• OD NZKG,
• Diverse indieners zienswijzen (verzendlijst).

Afschrift per e-mail aan

• Provincies Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en 
Groningen;

• Afdeling Toezicht en Handhaving OD NHN

R.M. Bergkarap
A.Th.H. van Dijk




