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BETREFT Brief biomassacentrale IPKW

Geacht college,

Op 12 april jl. stuurde de heer Vollenbroek het college van Gedeputeerde Staten namens een aantal 
actiegroepen een brief met als titel:  ‘Veolia Industriediensten B.V. Kleefsewaard te Arnhem/Verzoek tot 
handhaving van de natuurvergunning/Aanvulling op verzoek tot intrekking van natuurvergunning‘. Deze 
stuurden ze ook in afschrift aan de gemeenteraad. Eerder dienden zij een verzoek in tot intrekking van 
de natuurvergunning en actualisatie van de omgevingsvergunning. 

In de brief geeft de heer Vollenbroek onder andere aan dat de emissies van een aantal stoffen nooit zijn 
aangevraagd of vergund in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarnaast stellen zij:  
“Op grond hiervan verzoeken wij u om tot sluiting van de BMC over te gaan. Deze mag pas weer in 
werking als met zekerheid is aangetoond dat de inrichting geen negatieve effecten heeft op Natura 2000-
gebieden met betrekking to  de emissies en deposities SO2, ammoniak, HCl en HF op genoemde Natura 
2000-gebieden.“

GroenLinks heeft naar aanleiding daarvan de volgende vragen:

1. Heeft u kennis kunnen nemen van beide brieven?

2. Wat is de reactie van uw college op het eerdere verzoek van de actiegroepen en de heer 
Vollenbroek tot intrekking van de natuurvergunning en actualisatie van de 
omgevingsvergunning voor de biomassacentrale op Industriepark Kleefse Waard?

3. Wat is de reactie van uw college op de conclusies en het verzoek in de brief van 12 april jl.?

4. Is het college reeds in gesprek met de provincie over deze verzoeken of is het college bereid dit 
te doen?

5. En op welke manier deelt uw college de resultaten van dit gesprek met de gemeenteraad?

Wij hebben er begrip voor dat het in verband met de coronacrisis niet altijd mogelijk is om binnen de 
vastgestelde termijn de vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Mark Coenders en Muriël Simonis (GroenLinks)


