AMENDEMENT
Betreffende Aanvraag Verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 Wabo juncto artikel
6.5 Bor voor het realiseren van een biomassaketel binnen de inrichting van de
elektriciteitscentrale van Vattenfall/Nuon (Overdiemerweg 35) te Diemen;
De raad van de gemeente Diemen in vergadering bijeen op 11 juli 2019,



Gelezen de raadsvoordracht van het college van B&W d.d. 26 juni 2019;
Gelezen het advies van Höcker Advocaten d.d. 12 juni 2019’;

Overwegende dat:





de raad het advies van het college, zoals verwoord in de raadsvoordracht, heeft
afgewogen tegen het advies van Höcker Advocaten;
dat zowel vanwege de C02-uitstoot naar de atmosfeer als vanwege de stikstofuitstoot
naar de atmosfeer door de beoogde biomassacentrale, en om de redenen als in het
advies van Höcker Advocaten nader toegelicht, de raad van oordeel is dat de eisen van
een goede ruimtelijke ordening zich er tegen verzetten dat het betreffende plangebied
zal worden gebruikt voor een biomassacentrale;
de raad het advies van Höcker Advocaten juridisch steekhoudend acht en dat dit
voldoende grond biedt om de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te weigeren;

Besluit:
1. Het advies van Höcker Advocaten in de plaats te stellen van de door het college
aangeleverde raadsvoordracht;
2. Het college op te dragen om de Nota van zienswijzen dienovereenkomstig aan te passen
en dit in de plaats te stellen van de door het college aangeleverde Nota van zienswijzen;
3. Het dictum van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Een verklaring van geen bedenkingen ex artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 Bor voor het
verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met het
bestemmingsplan voor het realiseren van een biomassaketel binnen de inrichting van de
elektriciteitscentrale van Vattenfall/Nuon (Overdiemerweg 35) te Diemen te weigeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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