Ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) biomassa centrale Nuon
Zorgen moet je doen, niet maken, zegt Loesje.
De fractie van de VVD maakt zich echter wel zorgen en met ons eigenlijk bijna heel Diemen. Bijna alle
inwoners maken zich zorgen over de komst van deze biomassa ketel.
We kunnen en mogen als gemeenteraad van Diemen niet doof zijn voor al deze zorgen. Het gaat om
onze gezondheid en het gaat om onze toekomst, onze kinderen en kleinkinderen.
Er is juridische werkelijkheid en er is een politieke werkelijkheid.
We moeten echt de onderste steen boven krijgen: we moeten echt weten wat we als raad kunnen in
de juridische werkelijkheid en in de politieke werkelijkheid.
Ik ga niet alles herhalen wat we daarover in de raadsvergadering van 17 januari al hebben gezegd,
maar feitelijk geldt wat ik daar heb opgemerkt als hier geheel herhaald en ingelast.
Inmiddels beschikken we sedert 17 januari nog over veel aanvullende informatie. We hebben veel
ontvangen en er is ontzettend hard gewerkt!
De fractie van de PvdA had op 17 januari geen behoefte aan een nadere second opinion. Nog een
second opinion zou in hun optiek niets kunnen toevoegen aan wat er al ligt. De fractie van de VVD
betwijfelt dat. In deze zeer complexe materie is nog veel niet duidelijk. Ons in ieder geval niet en dan
moeten we echt die onderste steen boven krijgen.
In het VNG magazine van 25-1-2019 betogen drie hooggeleerden (pagina 30) dat het
raadslidmaatschap geen beroep is waar je een diploma voor moet hebben, maar dat het gaat om het
bedrijven van politiek. Het is lekenbestuur met een volks vertegenwoordigende taak. Dus het wegen
van belangen en keuzes maken. Anderen, deskundigen in de materie, dienen ons daarbij te helpen.
De VVD fractie is om meerdere redenen tegen de bouw van een biomassa centrale in Diemen. Met
name vrezen wij een verslechtering van de luchtkwaliteit die toch al onder druk staat door onder
andere snelwegen, vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart en de al bestaande centrales.
De afgelopen periode hebben wij geleerd dat zeer veel burgers zich ernstig zorgen maken. De VVD
wil daarom de onderste steen boven krijgen. Het klink tegenstrijdig, maar de enige manier om dat te
realiseren en dit proces van start te laten gaan lijkt een stem voor het afgeven van de ontwerp vvgb
te zijn.
Het college van B&W heeft ons verzekerd dat op die manier in de zienswijzen procedures alles op
tafel kan komen en dat we straks bij een voorliggende beslissing over het wel/niet afgeven van de
daadwerkelijke vvgb nog alle mogelijkheden hebben. Met andere woorden door het verlenen van
deze ontwerp vvgb verspelen we geen rechten, maar kunnen we juist optimaal gebruik maken van
rechten. We kunnen straks nog alle kanten op.
In de zienswijzen procedures kunnen alle belanghebbenden aan het woord komen. We zullen daar
goed naar luisteren en straks meenemen in een definitieve beslissing.
De fractie van de VVD wil de motie van GroenLinks die oproept tot het vragen van een second
opinion namens de raad medeondertekenen en zal voor die motie stemmen.

Daarbij zal de fractie van de VVD ook voor de motie stemmen die het college oproept met Nuon tot
bindende afspraken te komen om zoveel mogelijk zorgen van Diemen weg te nemen.
Het gaat om onze gezondheid en om onze toekomst!

