
Reactie Stichting Arnhems Peil op het ODRA - Veolia Fijnstofonderzoek van 20 November 2019 
 
Als reactie op de meerdere overlastmeldingen t.a.v. de fijnstofuitstoot en stankoverlast die de biomassacentrale van Veolia in Arnhem 
veroorzaakt, heeft de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) vandaag een persbericht uitgebracht waarin ze de resultaten van een eigen 
fijnstofonderzoek van 20 november hebben aangehaald. In het persbericht geven ze aan dat de uitstootwaarden bij twee van de drie 
metingen onder de norm lag die in de vergunningen van de centrale is toegestaan. Ze gaven ook aan dat de fijnstofmeters die wij gebruiken 
voor het LuchtData project niet geschikt zijn voor dit doel. Hieronder hebben we onze reactie op het persbericht en het onderzoek van de 
ODRA gegeven. 
 

Belangenverstrengeling ODRA 
In het fijnstofonderzoek van 20 november stelt de ODRA dat het team ‘meten en advies’ van de ODRA onafhankelijk milieuonderzoek 
uitvoert. De ODRA heeft op 16 september 2016 de omgevingsvergunning aan Veolia afgegeven. Een van de hoofdpunten uit onze 
actualisatie- en intrekkingsverzoeken die Johan Vollenbroek (de stikstofman) heeft ingediend als bezwaar op de afgegeven vergunningen 
betreft dat die vergunningen een onoverzichtelijke puinhoop zijn. De Provincie Gelderland heeft ons hierover onlangs in het gelijk gesteld. 
Op 25 september 2019 nam onze gemeenteraad de motie “Stop Biomassacentrale Arnhem” aan waarin o.a. is opgenomen dat de verstrekte 
vergunningen nooit op deze manier hadden mogen worden afgegeven. Naar onze mening is de ODRA dan ook niet onafhankelijk aangezien 
zij de vergunning verstrekt hebben die nu ter discussie staat. 
 

Gemeten & vergunde uitstootwaardes 
De ODRA beweert in het persartikel dat bij twee van de drie door hun verrichte metingen de uitstoot niet boven de vergunde normen uit 

kwam. Een tweede punt opgenomen in onze bezwaren op de door de ODRA verstrekte vergunningen betreft die vergunde uitstootnormen. 

De vergunde uitstootwaardes die in 2016 vergund zijn liggen ver boven de norm die de WHO en de Europese Unie vandaag de dag 

voorschrijven. Daarnaast voldoen de normen in de afgegeven vergunningen ook niet eens aan de eisen die destijds gesteld werden volgens 

Johan Vollenbroek. Daarnaast geeft het RIVM niet voor niets het advies af om bijvoorbeeld tijdens mistige dagen geen hout te stoken. De 

uitstoot wordt bij mist niet afgevoerd maar blijft dan als een giftige deken over Arnhem hangen. Over de stank wordt helemaal niets gezegd. 

 

Onbetrouwbare informatievoorziening ODRA 
De ODRA heeft de afgelopen weken meerdere keren de meerdere overlastmelders van onbetrouwbare informatie voorzien: 

Van: [odra medewerker - omgevingsdienst regio arnhem] 

Verzonden: dinsdag 12 november, 2019 10:21 

“De biomassacentrale is vanaf 24 oktober niet in werking geweest. De onderstaande verhoging aan fijnstof is daarom niet toe te wijzen aan 

de biomassacentrale.” 

Van: [arnhemspeil] 

Verzonden: vrijdag 15 november 2019 00:17 

“De foto hieronder is gemaakt door een gemeenteraadslid op 26 oktober nadat hij in het winkelcentrum overlast had geroken van 

houtverbranding. Hij gaf aan dat de hele omgeving naar houtrook stonk en dat hij het schandalig vond.” 

Van: [odra medewerker - omgevingsdienst regio arnhem] 

Verzonden: Friday, November 15, 2019 9:16 AM 

“Dank voor uw bericht. Het heeft onze aandacht.” 

WOB-verzoek 
I.v.m. de onbetrouwbare informatievoorziening van de ODRA hebben we op 20 november een WOB-verzoek ingediend waarin we alle 

stukken en communicatie waaronder de (interne) memo’s, e-mails, documenten, rapportages, aanvragen en besluiten etc. m.b.t. de centrale 

van Veolia op het IPKW in Arnhem opgevraagd (vanaf het eerste moment dat Veolia in beeld is gekomen).  
 

Verzoek onafhankelijke meting 
Voor de biomassacentrale in Winschoten werd onlangs ook een meting verricht waarop men ook van mening was dat de uitstootwaardes 

onder de norm lagen. Ook werd later bekend dat de schoorsteen snel was schoongemaakt voordat de onderzoekers kwamen. Na veel 

klachten van de omwoners werd er een tweede echt onafhankelijk onderzoek geëist. Volgens het persartikel over de resultaten van dat 

onderzoek bleek de burgemeester zich rot geschrokken te zijn over de grove overschrijding van de normen. Er werd wel degelijk veel teveel 

koolmonoxide, fijnstof, benzeen en aldehyden uitgestoten. De biomassa-centrale werd per direct gesloten. I.v.m. de bovengenoemde 

belangenverstrengeling en de onbetrouwbare informatieverstrekking van de ODRA hebben we op 24 november en op 27 november het 

college van B&W gevraagd om een onafhankelijke meting. 
 

Fijnstofmeters LuchtData Project 
Het Arnhemse LuchtData project is aangesloten op het RIVM initiatief: “Samen meten aan luchtkwaliteit” Het type fijnstofmeters wat wij 

gebruiken is ook nog eens juist het type sensor waarmee het RIVM een project is gestart om de resultaten van alle fijnstofmeters nog beter 

te kalibreren waardoor de resultaten nauwkeuriger zijn:  

“Op dit moment wordt de kalibratie alleen toegepast op sensoren van het type NOVA SDS011, omdat dit de meest voorkomende 

fijnstofsensor is, en het dus gemakkelijk is om een groep sensoren van voldoende grootte te vergelijken met de referentiemetingen.” 

https://www.arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html#overlast-meldingen
https://www.gelderlander.nl/arnhem/fijnstof-biomassacentrale-veolia-binnen-de-norm~a8303a6e/
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-11-20-odra-fijnstof-onderzoek-biomassacentrale-veolia-ipkw-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-16-gemeente-arnhem-omgevingsdienst-besluit-vergunningaanvraag.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-06-17-mob-verzoek-tot-intrekken-natuurvergunning-en-actualisatieverzoek-omgevingsvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem-dutch.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-19-provincie-gelderland-reactie-op-verzoek-mob-awn-arnhemspeil-bba-actualisatie-omgevingsvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-09-25-arnhem-gemeenteraad-sp-pvdd-oap-arnhem-centraal-d66-aangenomen-motie-stop-biomassacentrale-arnhem-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-06-17-mob-verzoek-tot-intrekken-natuurvergunning-en-actualisatieverzoek-omgevingsvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-06-17-mob-verzoek-tot-intrekken-natuurvergunning-en-actualisatieverzoek-omgevingsvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem-dutch.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2019-12-05-arnhemspeil-onbetrouwbare-informatieverstrekking-door-odra-aan-overlastmelders-biomassacentrale-veolia.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-20-arnhemspeil-wob-verzoek-aan-de-odra-tav-alle-communicatie-en-documentatie-mbt-de-centrale-van-veolia-op-het-ipkw-in-arnhem.pdf
https://www.dvhn.nl/groningen/Geschrokken-burgemeester-Sikkema-Tien-keer-meer-koolmonoxide-dan-is-toegestaan-bij-zwembad-in-Winschoten-25047188.html
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/215820/Biomassa-installaties-Oldambt-voorlopig-op-slot-uitstoot-te-hoog-update
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-24-arnhemspeil-verzoek-onafhankelijke-meting-uitstoot-biomassacentrale-veolia-en-financiele-ondersteuning-luchtdataproject.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-27-arnhemspeil-vragen-aan-college-van-arnhem-tav-ondersteuning-voor-het-luchtdataproject.pdf
https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal-v1.5/
https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/dataportaal/kalibratie-van-fijnstofsensoren

