
 
Vragen omgevingsvergunning glastuinbouw NOP  

Datum : 5 januari 2021 

Geachte voorzitter van Provinciale Staten, 

Vanuit één van de klimaatdoelen, het gasloos maken van woningen en bedrijven, waaronder 
ook de glastuinbouw, hebben een aantal telers in de Noordoostpolder de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in hout gestookte centrales. Enkele centrales zijn recent tot stand gekomen. De 
investeringen hebben volgens de belangorganisatie Nieuwland bij diverse telers er toe geleid 
dat het gasverbruik tot een minimum is beperkt of zelfs tot nul gereduceerd. Voor de 
certificaat gestookte hout centrales waren in eerste instantie geen milieuvergunningen nodig 
of zijn er voor recente centrales een omgevingsvergunning afgegeven. Aan de bouw zijn vele 
overleggen met gemeente en provincie vooraf gegaan. De centrales zijn met volledige 
instemming van de lokale en regionale overheid tot stand gekomen. 

In het kader van de Wet natuurbescherming (natuurvergunning) hebben de benoemde 
centrales nu een vergunning nodig hebben vanwege een toename aan stikstofdepositie. Als 
het niet lukt om deze natuurvergunning te verkrijgen dan moeten de installaties worden 
stilgezet. Zelfs (weer) terug naar het aardgas is wellicht niet mogelijk als dit leidt tot te veel 
stikstofdepositie. In het meest extreme geval kan het bedrijf zijn stookinstallaties (vrijwel) niet 
meer gebruiken, zijn teelt niet van de benodigde warmte gezien - met alle gevolgen van dien 
- en betekend dit dan dus feitelijk dat het bedrijf moet stoppen. 

Gericht op deze situatie wil de fractie van de VVD de volgende vragen stellen: 

1. Is GS bekend met de situatie dat hout gestookte centrales stil komen te staan in het 
kader van de wet natuurbescherming.  
 

2. Was GS op de hoogte van de omschakeling van gas naar hout gestookte centrales 
bij de glastuinbouw in de Noordoostpolder? 
 

3. Vallen de benoemde activiteiten, vergunningen ook onder de nieuwe Stikstofwet 
inclusief de toezegging gelijk aan die van de pasmelders ? 
 

4. Op welke wijze kan GS deze ondernemers bieden zodat zij niet terug hoeven te 
schakelen op aardgas of hun bedrijfsactiviteiten te stoppen? 
 

5. Wat is de betekenis als de glastuinbouw moet terugschakelen naar aardgas? 
 

6. Komt de ontstane situatie alleen in de Noordoostpolder voor of ook in andere delen 
van onze provincie? 
 

7. Worden de ondernemers voor het stilleggen van de centrales gecompenseerd voor 
de niet afgeschreven investeringen? 

In afwachting van uw beantwoording, 



 
namens de fractie van de VVD  
Henri van Ulsen  


