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Stand van zaken in gebruik name biomassacentrale
Nu eind januari de Wet Natuurbescherming

2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld

(Wnb) vergunning voor de biomassacentrale

& Twiske’ als gevolg van de biomassacentrale en de

en de HulpWarmteCentrale (HWC) zijn
afgegeven, zijn bijna alle vergunningen
rond die nodig zijn voor het in gebruik
nemen van de biomassacentrale. De dag

HWC niet toeneemt. Voor de Wnb-vergunning die
afgegeven is, staat nog een bezwaarprocedure open.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van
de Omgevingsdienst https://www.rudnhn.nl/.

dat de IJdoorn, Noordwachter, Pharus,

Aanvullende vergunning voor verplaatste
schoorstenen

Perim en Brandaris verwarmd worden door

Voor de bouw van de biomassacentrale ligt er een

de biomassacentrale komt hiermee steeds

onherroepelijke omgevingsvergunning. Tijdens de bouw

dichterbij.

is het ontwerp echter veranderd. De schoorstenen zijn
verplaatst van de kant van het Pascalcollege naar de kant
van de Gouw. Dit was nodig om binnen ruimte te maken

Lage stikstofuitstoot

voor een rookgascondensor die zorgt dat de stikstof

Stikstofuitstoot en de gevolgen hiervan op (bouw)

uitstoot nog verder verlaagd kan worden. Verder wordt er

projecten was het afgelopen jaar veel in het nieuws. Dit

een klimwand aangebracht op de oostgevel ter gebruik

kwam omdat eind mei 2019 de Raad van State (RvS)

door het Pascal College. Omdat het uiteindelijke gebouw

oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
niet meer gebruikt mag worden voor vergunning
verlening. Dit heeft veel gevolgen gehad voor veel
verschillende projecten. Zo ook voor het warmtenet dat
gebruik maakt van een biomassacentrale van Bio Forte
Zaanstad en twee HulpWarmteCentrales (HWC’s) van
ENGIE. Omdat deze in de buurt van natuurgebieden
worden gebouwd is er een Wnb-vergunning nodig, die
gaat over stikstofdepositie. De vergunning is voor de
biomassacentrale en 1 HWC. De andere HWC is een
bestaande ketel, waarvoor geen vergunning benodigd
is. De Omgevingsdienst Noord Holland Noord, een
dienst van de Provincie Noord Holland, beoordeelt deze
vergunningen.
Vanwege de zorgen rondom stikstofuitstoot heeft Bio
Forte Zaanstad geïnvesteerd in de nieuwste filters die
zorgen dat de uitstoot van de biomassacentrale
minimaal is en lager wordt dan de wettelijk toegestane
norm. De Omgevingsdienst Noord Holland-Noord heeft
beoordeeld dat de stikstofdepositie in de Natura

er nu anders uitziet dan waar oorspronkelijk een

zijn de flatgebouwen Perim en Brandaris alvast op het

vergunning voor is afgegeven, moet voor deze wijzigin

warmtenet aangesloten. Omdat de warmte van de

gen een aanvullende vergunning aangevraagd worden.

biomassacentrale nog niet beschikbaar is, worden deze

Het college heeft besloten om deze vergunning te

flats nu nog verwarmd met behulp van de bestaande

verlenen voor het verplaatsen van de twee schoorstenen

gasgestookte HWC. De HWC’s zijn bedoeld als nood- en

van de biomassacentrale van Bio Forte en het aanbren

pieklastvoorziening voor de toekomstige situatie. Zodra

gen van een klimwand op de oostgevel. Dit besluit wordt

de centrale stabiel warmte kan leveren, worden de

27 maart bekend gemaakt in het Zaans Stadsblad. Naar

andere flats ook aangesloten en gaat het warmtenet

aanleiding hiervan kunnen belanghebbenden binnen zes

over van gas op de warmte van de biomassacentrale.

weken bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning.

Omdat de voortgang van het testen van de biomassa

Dit bezwaar mag alleen betrekking hebben op waar de

centrale ook geraakt wordt door de impact van het

vergunning voor is: de verplaatsing van de schoorstenen

coronavirus is nog niet bekend wanneer dit gaat

en de plaatsing van de klimwand.

gebeuren. Voor het verrichten van de zogenaamde

Nu dat de revisievergunning afgegeven is kan de

afnametests zijn namelijk werknemers van toeleveran

biomassacentrale in gebruik genomen worden en

ciers uit verschillende landen benodigd. Zodra zicht is

warmte gaan leveren aan het warmtenet. Als de centrale

op wanneer de biomassacentrale stabiel warmte levert

vol in bedrijf is kan het Zaans warmtenet warmte

en de andere flats aangesloten kunnen worden, ontvan

leveren aan 5 flatgebouwen (IJdoorn, Noordwachter,

gen de gebruikers hierover bericht van ENGIE, de

Pharus, Perim en Brandaris). In november en december

leverancier van de warmte.

HOE WERKT DE BIOMASSACENTRALE IN ZAANDAM?
De gecertificeerde houtsnippers van Nederlands

vraag naar warmte is, deze warmte ook geleverd kan

snoeiafval worden per vrachtwagen aangevoerd en

worden. De twee Hulp Warmte Centrales (HWC) van

opgeslagen in de brandstofhal. Door middel van een

ENGIE zijn gasketels die als back-up van de biomassa

transportband worden deze naar een tussenbuffer van 8

centrale dienen en voor wanneer er heel veel vraag naar

m3 vervoerd, hiervandaan worden de houtsnippers

warmte is. Eén HWC staat naast flatgebouw Perim en

naar de twee verbrandingsovens gebracht. In de

de andere komt bij het flatgebouw Brandaris.

verbrandingsovens worden de houtsnippers verbrand,

In de kleinste van de twee verbrandings-ovens is het

dit zorgt ervoor dat er continu water verhit wordt, dit

mogelijk om elektriciteit op te wekken door middel van

hete water wordt door geïsoleerde leidingen getranspor

stoom. De opgewekte elektriciteit wordt in de biomassa

teerd naar het warmteoverdrachtstation (WOS) van

centrale gebruikt, wat over is wordt terug gevoed aan

Warmtenetwerk Zaanstad.

het elektriciteitsnet van Liander.
In de biomassacentrale worden de rookgassen in een
aantal stappen gereinigd. Allereerst haalt een cycloonfilter
fijnstof uit de rook. Daarna volgt er een katalyse stap
(Selectieve katalytische reductie) welke stikstofverbindingen (NOx) filtert. Vervolgens gaat de rook door een
economiser. Dit is een reiniging en verbeteringsstap die
warmte uit de rookgassen haalt voor energiewinning en
ook weer fijnstof afvangt. Hierna gaat de rook door een
doekenfilter heen om extra fijnstof te verwijderen. In de
laatste stap worden in de rookgascondensor extra stikstof

In het WOS vindt de warmteoverdracht van de biomas

verbindingen verwijderd en de nog achtergebleven

sacentrale naar het warmtenet plaats. Het WOS bevat

warmte uit de rookgassen gehaald voor energiewinning.

pompen en expansievaten waarmee de druk in het

In de schoorsteen zit meetapparatuur voor het meten van

warmtenet wordt geregeld. Vanuit het WOS wordt het

de NOx. De assen die bij het verbranden van de hout

warme water via warmteleidingen getransporteerd naar

snippers vrijkomen worden met een kettingbaan

de aangesloten woningen.

afgevoerd naar een ascontainer. Het as wordt daarna

De warmtebuffer, een tank met opgeslagen warm water,

afgevoerd en hergebruikt in de wegenbouw.

zorgt ervoor dat er op de momenten dat er heel veel

Reinigings- en verbeteringsstappen:

Biomassacentrale
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Zaandam
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Cycloon: filtert stof
SCR: filtert NOx
Economizer: verhoogt rendement
Doekenfilter: filtert stof
Rookgascondensor: filtert NOx

Sensors in de
pijp meten NOx

Gesloten systeem voor reststoffen na
verbranding. Dit wordt hergebruikt als
grondstof voor wegenbouw.
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Warmteoverdrachtstation (WOS)

Gecertificeerde
houtsnippers van
Nederlands snoeiafval

Vertrouwen op de filters
Ook bewoners Anne-Marie en Ed Woudt
van de flat De IJdoorn stoken binnenkort
op duurzame energiebronnen. Vanaf hun
balkon op de negende verdieping zien ze
de biomassacentrale staan. ‘Van het gas af
is natuurlijk goed, nu maar hopen dat we er
niet veel overlast van hebben.’

Zwarte vensterbanken
Voorstander van de centrale zijn ze nooit geweest, net
als veel andere bewoners in de flats. Veel mensen vrezen

Nog een maandje, dan verkassen Anne-Marie (68) en Ed

de rook- en geuroverlast van de centrale en zijn bang dat

Woudt (72) weer voor een half jaar naar camping

de luchtkwaliteit nóg verder achteruit gaat. De flat ligt

Bakkum, waar ze in hun 47-jarige huwelijk al meer dan

naast de oprit van de A8 en dat levert volgens Anne-

een kwart eeuw het hele kampeerseizoen in hun

Marie ook al veel gedoe op. ‘Ik moet hier elke dag een

stacaravan verblijven. ‘Zalig vinden we dat’, zegt

sopje over de vensterbank halen, en elke dag zit het

Anne-Marie, ‘helemaal nu onze zoon met zijn gezin in

onder het fijnstof.’

het dorp Bakkum woont en we de drie kleinkinderen

Bio Forte, de eigenaar van de centrale, heeft op een

nog vaker kunnen zien. De hele dag buiten of in onze

voorlichting uitgebreid uitgelegd dat goede filters

knusse caravan. We hebben niet veel nodig, alleen de

fijnstof en geur tegenhouden, maar Ed en Anne-Marie

natuur en elkaar.’

zijn er niet gerust op. ‘Er gaat straks elke dag een

‘Deze zomer hebben we er dus in ieder geval geen last

vrachtwagen vol hout de biomassacentrale in. Daar

van als alle vijf de flats hier volledig op het warmtenet

zouden we niks van ruiken? We moeten erop vertrou

draaien’, lacht Ed. ‘En in de zomer stoken we natuurlijk

wen dat de experts weten waarover ze het hebben, maar

sowieso minder. Het is wachten op weer een strenge

zeker weten doen we het pas als de centrale volledig in

winter voordat we echt weten hoeveel overlast we van de

gebruik is’, zegt Ed.

centrale hebben.’
Ed en Anne-Marie wonen op de negende van de in totaal

Zonnetje op het balkon

veertien verdiepingen tellende flat De IJdoorn. De

De flat waar ze wonen is gewild – er is net een apparte

gelijkvloerse appartementen worden door woningbouw

ment vrijgekomen en daar hebben zich al 65 mensen op

vereniging Rochdale verhuurd aan 55-plussers. Met

ingeschreven, weet Anne-Marie. Het is er ruim, licht en

name Ed houdt nauwgezet in de gaten wanneer er nu

alhoewel er een gezellige onderlinge samenhang heerst,

rookpluimen uit de schoorsteen dwarrelen. Vooralsnog

is ze toch blij dat ze haar naaste buren amper hoort. ‘We

zien ze de centrale, die vanaf eind december is begonnen

wonen hier nu twaalf jaar met veel plezier. Nu zitten we

met testen, weinig in gebruik. ‘Maar een vriend van ons

elke zomer op de camping, maar er komt een leeftijd dat

die op de voetbalvelden daar aan de overkant werkt, zei

dat niet meer kan en dan hoop je toch van het zonnetje

wel dat het naar open haard rook toen dat ding

op je balkon te kunnen genieten.’

aanstond’, vult Anne-Marie aan.

Dat Zaanstad duurzaamheid hoog in het vaandel heeft,
snappen ze heus. ‘Van het gas af is natuurlijk goed’, zegt
Ed. ‘Tijden veranderen nu eenmaal. En het is nog steeds
heerlijk wonen hier. Als je hier aan komt, zie je al dat het
een ander soort flat is dan je gewend bent. De geveltuin
tjes zijn goed onderhouden en in de winter staan er
rijkelijk versierde kerstbomen op de galerij en klinken er
kerstliedjes door de gangen. Dat is allemaal vrijwilli
gerswerk van bewoners. Er wonen hier betrokken,
sociale mensen. Dus ja, ook als we dit allemaal van
tevoren hadden geweten, waren we hier naartoe
verhuisd. Terwijl ik vroeger stellig beweerde dat je mij
van me leven niet in een flat kreeg!

Onafhankelijk onderzoek
naar uitstoot
biomassacentrale
Afgelopen november heeft de gemeenteraad van Zaanstad
een motie aangenomen waarin ze het college oproept om
een extern en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar
de uitstoot van de biomassacentrale in Zaandam. Dit is
bovenop het onderzoek dat de Omgevingsdienst, de
organisatie die de milieunormen toetst in onze regio, na
in gebruik name van een centrale sowieso doet.

Emissie en immissie
Als het gaat om uitstoot meten, dan kan je twee dingen

op dit moment beïnvloed door de impact van het coronavi
rus. Voor het verrichten van de zogenaamde afname tests
zijn namelijk werknemers van toeleveranciers uit
verschillende landen benodigd. Verwachting is dat voor de
zomer gestart kan worden met het meten van de emissie
en de immissie.

Aanvullend onderzoek
Naast het onderzoek naar de uitstoot, bestond motie uit
nog twee punten die de gemeenteraad ook wil onderzoe
ken. De raad wil onderzoeken of en zo ja, met hoeveel
jaar de werking van de biomassacentrale verkort kan
worden en welke consequenties dit heeft, en vraagt het
college te komen met een plan B als alternatief voor de
biomassacentrale. Ook deze punten worden onderzocht.

meten. Dat is de emissie en de immissie. Bij emissie
meet je de uitstoot bij de bron, dus direct uit de schoor
steen. Bij immissie meet je de algemene luchtkwaliteit
in de leefomgeving, waarbij vervuiling lastig te herlei
den is tot een specifieke bron. De gemeenteraad wil
graag beide elementen meten.

Onafhankelijk bureau
Op dit moment wordt onderzoeksvraag geformuleerd met
daarin de te onderzoeken stoffen (stikstof, zwaveldioxide
en fijnstof) en de uit te voeren metingen en nulmetingen.
Deze vragen worden voorgelegd aan een aantal bureaus.
Het daadwerkelijke onderzoek start pas als de biomassa
centrale in bedrijf wordt genomen. Op dit moment wordt
nog getest en zijn de ketels niet vol in gebruik. De
voortgang van het testen van de biomassacentrale wordt

Overlast door rook bij biomassacentrale
Door technische problemen met één van
de ketels ontstonden er donderdag-middag
27 februari tijdens het testen flinke
rookwolken. Nadat omwonenden
meldingen hebben gedaan zijn hand-havers
van de gemeente en de omgevings-dienst
ter plaatse geweest. De storing was toen al
verholpen maar in verband met de
rookontwikkeling is toch besloten de
centrale stil te leggen.
Oorzaak
De rookoverlast is ontstaan doordat de keteltempera
tuur te laag was. Hierdoor was de verbranding niet

volledig. De oorzaak van de te lage temperatuur is een

inademen van rook zoveel mogelijk worden voorkomen.

probleem van de software-instellingen bij het opstarten

De gezondheidseffecten van rook hangen vooral af van

van de ketel, waardoor de ketel niet op de juiste tempe

de hoeveelheid rook die iemand binnenkrijgt. De meeste

ratuur kon komen. Bio Forte heeft samen met de

klachten na het inademen van rook verdwijnen kort

leverancier, op afstand, de software gereset. Hiermee

nadat er geen rook meer wordt ingeademd.

was de storing rond 18.00 verholpen. Tijdens de laatste
paar uur van het verhelpen van de storing ontstond de

Handhaving

rookoverlast. Daarop zijn beide biomassaketels uitgezet.

De technische storing is een ongewoon voorval, waarbij
de verplichting bestaat om zo spoedig mogelijk melding

Is er gevaar geweest voor de
volksgezondheid?

te doen. Omdat Bio Forte druk bezig was de storing,

De meldingen en het bezoek ter plaatse van de hulp

melding, volgens de richtlijnen van de

diensten en de overheid vormden geen directe aanlei

Omgevingsdienst, te laat gedaan. Hierdoor hebben zij

ding om tot opschaling van de veiligheidssituatie over te

een waarschuwingsbrief gekregen. Hierin is ook

gaan. Desondanks is vanuit de gemeente wel contact

opgenomen dat Bio Forte binnen 2 weken een rapporta

gelegd met de GGD. De GGD verwacht op basis van de

ge moet opleveren met een analyse van het incident. Dit

beschikbare informatie geen blijvende gezondheids

is inmiddels gebeurd.

samen met de leverancier, te verhelpen, hebben zij de

klachten naar aanleiding van de rookwolken.

Nader onderzoek
Het inademen van rook is nooit gezond, net als

Op basis van de rapportage gaat de Omgevingsdienst

bij kampvuur of een houtkachel, daarom moet het

verder onderzoek doen naar het voorval. Er wordt
beoordeeld of Bio Forte het incident had kunnen
voorkomen en of er afdoende maatregelen zijn genomen
om de gevolgen van dit incident te voorkomen of te
beperken. Afhankelijk van de uitkomsten, kunnen
aanvullende maatregelen worden getroffen zoals meer
toezicht of het opleggen van maatregelen of boetes.

