
 

 

De Rechtbank oordeelt dat het Provinciebestuur Gelderland een dwangsom en de 

proceskosten moet betalen voor het illegaal tijdrekken i.v.m. de Biomassacentrale Veolia. 

 

Het heeft een jaar geduurd, maar op 11 maart jl. heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld dat 

de Provincie zich niet heeft gehouden aan de wettelijke termijn om te reageren op de 

bezwaarschriften van duizenden Arnhemmers. Het gaat om de omgevingsvergunning van het 

bijgebouw en de schoorsteen van de Biomassacentrale van Veolia op de Kleefse Waard. Sinds 

juni 2019 is de Provincie aan het tijdrekken.  

 

Op 11 oktober 2019 had de Provincie al moeten beslissen over de bezwaarschriften tegen de 

omgevingsvergunning voor de Biomassacentrale op de Kleefse waard in Arnhem. Dat deed zij 

uiteindelijk pas op 4 maart 2020 onder druk van het aangespannen proces door de Arnhemse 

Bomenbond. Nu een jaar later heeft de rechtbank geoordeeld dat dit tijdrekken van de Provincie 

in strijd is met de wet. De rechtbank heeft beslist dat de Provincie een dwangsom en een 

vergoeding voor de proceskosten moet betalen aan de Arnhemse Bomenbond. 

 

De rechtbank oordeelt dat de Provincie in strijd met de wet de bezwaren van duizenden 

Arnhemmers tegen de Biomassacentrale van Veolia op de Kleefse waard niet op tijd heeft 

behandeld. Op 5 maart 2020 heeft het provinciebestuur (VVD,CDA, GroenLinks, CU en PvdA) een 

NIEUWE omgevinsgvergunning gemaakt, zodat weer een nieuwe lange procedure moet worden 

gevolgd. De Arnhemse Bomenbond is al vorig jaar een nieuwe rechtszaak tegen de provincie 

gestart. 

 

Het provinciebestuur (VVD, GroenLinks, CU en PvdA) is van plan om de uitbreiding van het aantal 

biomassacentrales van 19 naar 32 fabrieken door te zetten. Gebleken is dat zij ook met NIET 

wettige middelen de bouw van biomassa centrales in Gelderland aan het doordrukken zijn. 

 

De Arnhemse Bomenbond gaat door met de strijd tegen de Biomassa centrales. De bossen op de 

Veluwe en in Europa moeten beschermd worden en niet kaal gekapt. 

 

De provinciale statenleden wordt gevraagd er bij Gedeputeerde Staten er op aan te dringen om  

het verbranden van hout zoveel mogelijk te stoppen in Gelderland.  

18 maart 2021, Arnhem 
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Arnhemse Bomenbond 



De uitbreiding van 19 naar 32 naar biomassacentrales in Gelderland moeten eveneens direct 

stop gezet worden. Het verbranden van hout om energie op te wekken vervuilt de lucht met veel 

meer gevaarlijke gassen dan het verbranden van aardgas. De Gelderse energietransitie kan niet 

en mag niet uitgevoerd worden met het verbranden van hout. 

 

Bomenbond Arnhem en Omgeving 

 
Bomenbond Arnhem en Omgeving is een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem en omgeving , Stichting EDSP ECO, Natuur 
en Milieu Schuytgraaf, Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, 
Werkgroep Klingelbeek, Werkgroep Doorwerth, Arnhems Peil.  
 

Contactpersonen: J. Blasweiler en A. Ferwerda 

Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9,  6813 HJ, Arnhem 

Tel. 06 48615288 

Bijlage: Vonnis rechtbank Gelderland. 

 

 

15 januari 2020 in het Provinciehuis te Arnhem. 


