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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 44 Rvo over Goede metingen biomassacentrale  

                    voor de gezondheid van Arnhemmers 

 

 

Geachte voorzitter en leden, 

 

De raadsleden Dobbe, Elfrink en Cetintas van de fractie SP hebben ons bij brief, ingekomen 24 

november 2020, schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de 

Politieke Avond van de gemeente Arnhem 2018 over Goede metingen biomassacentrale voor de 

gezondheid van Arnhemmers. De vragen zijn als bijlage toegevoegd aan deze brief. 

 

Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee. 

 

1. Bent u het met ons eens dat als er een biomassacentrale midden in Arnhem wordt 

toegelaten, we er ons er van moeten verzekeren dat dit de gezondheid van Arnhemmers 

niet schaadt? Graag toelichten.  

 

Het college is van mening dat de gezondheid van de inwoners van Arnhem zeer 

belangrijk is. Daarom hebben twee leden van het college steeds overleg gevoerd met de 

verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Gelderland over de biomassacentrale 

op IPKW. 

  

2. Bent u bereid om metingen te laten doen naar deze mogelijke kankerverwekkende 

stoffen, en de door Milieudeskundige Johan Vollenbroek aangegeven manier van meten 

van fijnstof te gebruiken, om enig risico, maar ook onrust en twijfel over de 

gezondheidseffecten van de biomassacentrale uit te sluiten? Graag toelichten. 

 

De gemeente Arnhem is niet het bevoegd gezag als het gaat over de omgevingsvergun-

ning van de biomassacentrale. De provincie Gelderland is het bevoegd gezag en vragen 

over metingen van stoffen en meetmethoden moeten bij de provincie worden ingediend. 
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3. Op 25 september 2019 sprak de gemeenteraad zich per motie uit voor de sluiting van 

biomassacentrale Kleefse Waard, kunt u opsommen wat u sindsdien heeft ondernomen 

om sluiting van de biomassacentrale te bevorderen? 

 

De gemeente Arnhem heeft geen bevoegdheid om de biomassacentrale te sluiten. Deze 

bevoegdheid ligt bij de provincie. 

Hierover is het college na aannemen van de motie op 11 oktober 2019 in gesprek gegaan 

met de provincie. Over dit gesprek hebben wij u op 6 december 2019 geïnformeerd door 

middel van een verslag van dit gesprek. 

Op 26 augustus 2020 heeft opnieuw een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden tussen  de 

provincie en gemeente Arnhem over de stand van zaken op dit dossier. 

Tevens heeft op 30 oktober 2020 een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden tussen 

provincie, vergunninghouder Veolia en gemeente Arnhem met uitwisseling van stand van 

zaken op dit dossier. 

Beide gesprekken hebben niet het uitgangspunt om de biomassacentrale te sluiten, 

aangezien dat niet de bevoegdheid is van de gemeente.  

Uitgangspunt in deze gesprekken is steeds geweest na te gaan in hoeverre er 

bovenwettelijke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden rond de biomassacentrale, 

ondanks dat deze aan de huidige wet- en regelgeving voldoet.  

  

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

de secretaris,                                            de burgemeester, 

 

 

R.J.M. van Wuijtswinkel                            A. Marcouch    

 

 

 

 

Bijlage: 

 Brief met artikel 44 vragen 

 

 

 

cc: Raadsleden en fractievolgers  

 


