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WIE ZIJN PLOMP EN ZONEN BV

Plomp en Zonen BV: Familiebedrijf al 4 generaties in handen van de familie Plomp

Opgericht door Opa Plomp 90 jaar geleden.

Lange termijn visie: Bedrijf overdragen aan de 4e generatie en geschikt maken voor de 
toekomst

Onderdeel daarvan is energie-neutrale bedrijfsvoering.

Omzet circa   € 30 miljoen per jaar

Werkgelegenheid (direct en indirect) voor circa 300 huishoudens

Plomp en Zonen hebben recent (2017) voor ruim € 2 miljoen geinvesteerd in zonnepanelen.

Daarnaast afgelopen 15 jaren ruim € 10 Miljoen geinvesteerd in het toekomstbestendig 
maken van het bedrijf voor de 4e generatie (pellet installaties, gaswassers om geuremissie 
te reduceren, robotisering van verpakkingsmachines, wagenpark conform Euro6 norm)



WAT DOET PLOMP EN ZONEN

Productlijn 1:

Houtverwerking 
tot bodem-
bedekkers



WAT DOET PLOMP EN ZONEN

Productlijn 2:

Productie van 
houtpellets 
voor 
houtkachels



WAAR GAAT DE VERGUNNINGSAANVRAAG OVER

Om het bedrijf toekomstbestendig te 
maken wordt geïnvesteerd in een schoon-
houtgestookte biomassa installatie en een 

extra drooginstallatie voor het drogen 
van houtkrullen) beide met een 
schoorsteen van 25 meter hoog. 

Tevens wordt geïnvesteerd in extra 
opslag silo’s , een derde gaswasser trap 
en twee schoorstenen om de geuremissie 
naar de omgeving verder te reduceren.

Bedrijfshal voor de houtgestookte biomassa centrale

Foto van de extra drooginstallatie die geplaatst gaat worden



Plomp en Zonen  heeft de meest duurzame 
bedrijfsvoering van West Betuwe?

Plomp en Zonen produceert na de geplande 
investeringen groene stroom voor circa 34% van alle 

huishoudens in West Betuwe en 64% van alle 
huishoudens in Geldermalsen

• Zonne energie ruim 2 MWp levert jaarlijks groene stroom op voor 
ruim 540 huishoudens

• Biomassa installatie van 14,9 MW levert jaarlijks groene stroom 
op voor ruim 6.280 huishoudens.

• Daarnaast wordt 6 miljoen m3 aardgas per jaar bespaart.



WAT HOUDT ENERGIENEUTRAAL IN

Huidige situatie met aardgas gestookte 
energie installatie

• Huidig aardgasverbruik 6 miljoen Nm3 per 
jaar

• Huidige elektriciteitsverbruik 10 miljoen 
KWh per jaar

De CO2 emissie bedraagt 15,8 duizend 
ton per jaar

Toekomstige situatie met zonnepanelen 
en Biomassa gestookte energie 
installatie

• Toekomst aardgasverbruik nul Nm3 per 
jaar

• Toekomstig elektriciteitsproductie 20 
miljoen KWh per jaar. (duurzaam
opgewekt)

De CO2 emissie bedraagt 7 honderd ton 
per jaar

Door te investeren in de verduurzaming van de 
bedrijfsvoering wordt een CO2 voetprint reductie van 

meer dan 90% gerealiseerd



RO AFWIJKINGEN WAARVOOR VERKLARING VAN GEEN 
BEZWAAR WORDT GEVRAAGD AAN DE RAAD

Het vigerende bestemmingsplan kent maximale bouwhoogte van 16 meter voor bedrijfsgebouwen en 
8 meter voor bouwwerken zijnde geen gebouwen.

Met het toekomstbestendig maken van de totale bedrijfsvoering

Is er sprake van overschrijdingen van de maximale bouwhoogte.

Deze overschrijdingen betreffen:

De schoorsteen van de biomassa installatie

Een drietalopslag silo’s

De nieuwe drooginstallatie

Twee schoorstenen bij huidige droger ( van 6 naar 2 missiepunten)

Alle hoogteafwijkingen via buitenplanse afwijking (VvgB via Raad)behalve de 2 schoorstenen bij 
wasser, deze kunnen via binnenplanse afwijkingsbevoegdheid



OVERZICHTSTEKENING VAN HET TERREIN
Gepland biomassa installatie, 

Drooginstallatie en extra opslag 

silo’s



BIOMASSA GESTOOKTE ENERGIE INSTALLATIE



OPSLAG SILO’S



DROOG INSTALLATIE



VRAGEN????


