Inspraak Arnhemse Klimaatcoalitie over het Klimaatplan en adaptieve maatregelen
Goedenavond, mijn naam is Marloes Spaander en ik spreek vanavond in namens
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Milieudefensie
FNV
Woonbond
Oxfam
Pax
De Goede Zaak
Code Rood
Fridays For Future
Grootouders voor het Klimaat
Extinction Rebellion
Fossielvrij
Greenpeace
Bloei! In Arnhem
Actievoerders voor de bomen in Arnhem
EDSP ECO
Natuur en Milieu Schuytgraaf
Behoud Bomen Arnhem
Elderveld Groen
Redactie Bomen en Bos
Werkgroep Klingelbeek
Arnhems Hart
Arnhems Peil.

De landelijke Klimaatcoalitie bestaat uit 110 organisaties. Het doel van de Klimaatcoalitie is de politiek houden
aan hun verantwoordelijkheid om alle mensen een veilige en gezonde toekomst te geven. In de Urgenda
Klimaatzaak stelt de rechter heel duidelijk dat “er een reële dreiging is op een gevaarlijke klimaatverandering
waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met
verlies van leven en/of verstoring van gezinsleven.” Dat gaat dus over ons allemaal, jij en ik, u en wij, hebben
een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering. Ook in het raadsvoorstel lezen we
duidelijk dat de toename van extreem weer gezondheidsrisico’s geeft en dat klimaatverandering kan leiden tot
serieuze economische schade.
Namens de coalitie wil ik jullie er daarom op wijzen dat intenties niet genoeg zijn. Uitgangspunten, strategieën
en agenda’s moeten worden omgezet in concrete plannen en budgetten. We zien in de praktijk dat dat niet
gebeurt.
Als voorbeeld noem ik bomen op de Beukenlaan die staan uit te drogen. De Arnhemse Bomenbond heeft
gesprekken gevoerd met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het beheer en dan blijkt dat er geen geld is
om deze bomen te onderhouden, er is slechts geld voor het onderhoud van monumentale bomen, en dat zijn er
niet zoveel. In de begroting zien we dat er 385.000 euro wordt uitgetrokken voor het bomenbeleid. Dit staat in
schril contract met de 83 miljoen voor een Stadstheater en 10 miljoen voor Blauwe Golven. Mooie woorden
over de urgentie van klimaatverandering die lijken te blijven bij woorden.
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Aangezien ik vandaag hier namens 22 organisaties sta wil ik ook hen aan het woord laten. Een
verzameling van hun adviezen aan het college:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Arnhem Zuid worden groene ruimtes volgebouwd en in Noord komen slechts postzegelparkjes.
Kunnen we voorkomen dat dit in Zuid ook moet gebeuren?
Hoe wordt verzekerd dat klimaatadaptatie een keiharde eis is bij nieuwe bouwprojecten?
Bij nieuwbouw moet er minder eigen buitenruimte en meer gezamenlijk groen komen, meer groene
daken en gevels, verplichte groene afscheidingen en groen in het straatbeeld.
Groene daken beter stimuleren, ook in de minder rijke wijken.
Meer gebruik maken van halfverharding zoals grind.
Geef subsidie voor het vergroten van biodiversiteit.
De doelen moet afrekenbaar zijn.
Een aparte wethouder klimaat zonder conflicterende belangen.
Wie zijn die partners waarmee jullie een intentieverklaring tekenen? Hoe zijn die partners gekozen?
Er is geen burgerparticipatie geweest tot nu toe, hoe gaan jullie dat veranderen?
Bewoners ervaren ambtenaren als onwillig en afwijzend.
We willen meer oog voor het welzijn en minder voor economisch gewin.
Op www.arnhemspeil.nl/klimaatplan staan meer dan 50 preventieve, mitigerende en adaptieve
maatregelen voor klimaatverandering.

Neem onze inbreng serieus. In de strategie lezen we dat klimaatadaptatie niet kan zonder de bewoners. En we
zijn eerlijk gezegd behoorlijk in shock van de verwachtingen naar de bewoners toe. Niet omdat wij niet mee
willen doen, integendeel. Maar omdat we aan het dweilen zijn met de kraan open.
Op 25 september hebben jullie allemaal een uitgebreide analyse ontvangen van de warmtetransitie van de
gemeente Arnhem. Wethouder Bouwkamp is momenteel bezig met een tour langs alle wijken van Arnhem om
de bewoners duidelijk te maken dat de warmtetransitie nodig is. En in bijna alle wijken worden warmtenetten
aangeraden als de meest betaalbare duurzame oplossing. Warmtenetten die grotendeels gevoed worden door
verbranding van CO2-uitstotende biomassa in de centrale van Veolia en restafval dat voor een aanzienlijk deel
geïmporteerd wordt uit het buitenland om te verbranden in de vuilverbrander van de AVR in Duiven.

Figuur 1 Plattegrond van de Warmteverkenning Gemeente Arnhem laat het grote aandeel van warmtenetten in de energietransitie zien in
de alle wijken van Arnhem
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U heeft allen op 25 oktober 2019 zich uitgesproken tegen het verbranden van houtige biomassa. Ik
vraag u daar dan ook naar te handelen en niet te accepteren dat warmtenetten nu in heel Arnhem door jullie
wethouder worden verkocht aan de bewoners, ook nog onder het mom van verduurzaming.
In de Strategie Klimaatadaptatie staat: De energietransitie is gericht op het beperken van verdere opwarming tot
maximaal 1,5 graden. In de praktijk zien we in Arnhem 4 windmolens en een heel groot warmtenet. Nauwelijks
maatregelen dus om CO2-uitstoot te verminderen.
Het is het college dat hier de kraan vol open zet, en wat mogen de bewoners doen?
Precies, wij mogen gaan dweilen.
Hartelijk dank voor uw aandacht.
Marloes Spaander

Meer informatie vindt u op:
klimaatplan
klimaatcoalitie
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