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Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Locatie

OD.293043
De heer A. Speekenbrink 
Handhavingsverzoek biomassacentrale 
Pascalstraat te Zaandam

Geachte heer Vollenbroek,

Op 28 september 2019 hebben wij van u een preventief verzoek tot handhaving ontvangen voor de 
biomassacentrale van BioForte aan de Pascalstraat te Zaandam. U stelt in uw verzoek dat het 
bedrijf niet over een natuurvergunning beschikt en daarom niet in werking mag gaan.

Hierbij berichten wij u dat wij uw verzoek afwijzen. Onderstaand treft u onze toelichting aan.

Preventief verzoek tot handhaving
Uw verzoek betreft een preventief verzoek tot handhaving, dat wil zeggen dat de overtreding zich 
nog niet heeft voorgedaan. Hierover merken wij het volgende op:
Op grond van vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de 
Afdeling) kan een besluit tot het opleggen van een preventieve last onder dwangsom slechts 
worden genomen wanneer het gaat om een gevaar van een overtreding van een concreet bij of 
krachtens de wet gesteld voorschrift dat klaarblijkelijk dreigt, dat wil zeggen dat de overtreding 
zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen.

BioForte heeft op 28 mei 2019 een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming 
ingediend. Vanwege de uitspraak van 29 mei 2019 door de Afdeling in het kader van het PAS, 
diende de onderbouwing van de aanvraag te worden aangepast. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd 
in ons voornemen om BioForte een natuurvergunning te verlenen voor het oprichten en in gebruik 
nemen van een biomassacentrale. Hiervan bent u per e-mailbericht op 13 december 2019 op de 
hoogte gebracht.

Nu het project vergunbaar wordt geacht, is er concreet zicht op legalisatie (er ligt een concept- 
vergunning). Daarmee is er geen sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming die 
zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen.

Gezien het bovenstaande komen wij tot een afwijzing van uw verzoek ten aanzien van BioForte te 
Zaandam. Per e-mailbericht is u overigens op 13 december 2019 al de mogelijkheid geboden tot 6 
januari 2020 om een zienswijze in te dienen op de concept-vergunning. U heeft hier nog geen 
gebruik van gemaakt.

Postbus 2095,1620 EB Hoorn



Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer A. Speekenbrink, telefoonnummer 
088-102 18 95 of aspeekenbrink@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te 
vermelden.

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft haar naam onlangs veranderd in 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie www.odnhn.nl

Rechtsbescherming
U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken, 
gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de secretaris van de Hoor- en adviescommissie. 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Het bezwaarschrift moet tenminste het volgende bevatten:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
• de datum;
• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde 
spoed dit vereist, kan tijdens de bezwaarprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd 
aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor het 
behandelen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in 
aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact 
met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te 
vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling 
kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.


