https://www.gelderlander.nl/arnhem/protest-tegen-centrale-voor-biomassa-in-arnhem-zwelt-aan~a2e17c19

Protest tegen centrale voor biomassa in Arnhem zwelt aan

ARNHEM - Het protest tegen de bouw van een biomassacentrale op Industriepark Kleefse
Waard in Arnhem zwelt aan. Na actiegroepen van bomenliefhebbers keren nu ook
woonbootbewoners in de Nieuwe Haven zich tegen de centrale waarin hout zal worden
verbrand.
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De biomassacentrale van Veolia moet volgend jaar in bedrijf genomen worden. Deze
wordt dan gevoed door hout dat afkomstig moet zijn uit een straal van 100 kilometer
rond Arnhem.
Het industriepark krijgt dan warmte uit de centrale. Het verbranden van hout in
biomassacentrales, een soort grote houtkachels, is omstreden. De Arnhemse centrale
krijgt in twaalf jaar tijd 76 miljoen euro subsidie.
Ook stellen actiegroepen dat bossen worden gekapt om te worden verstookt. Biomassa
geldt als een groen alternatief voor aardgas, maar critici stellen dat het helemaal niet
milieuvriendelijk is.

Overzijde
Ook woonbootbewoners in de Nieuwe Haven, aan de overzijde van de Nederrijn,
denken er zo over. Onder leiding van Marloes Spaander sluiten zij zich aan bij het
verzet tegen de centrale. Ze verspreiden flyers in de omgeving om sympathisanten te
werven.
Zij willen dat de provincie Gelderland, die vergunningen voor de centrale heeft
afgegeven, alsnog nee zegt. Ze zijn bang dat bij de houtverbranding te veel vervuiling
en fijnstof vrij komt.

Dat laatste is schadelijk voor de gezondheid, vooral longpatiënten kunnen er last van
krijgen. Ook zijn ze bang dat er bossen rondom Arnhem gekapt gaan worden om de
centrale van genoeg hout te voorzien.

Gelopen zaak
Een woordvoerder van de provincie zegt dat de zaak gelopen is. Drie jaar geleden
werden zowel een bouw- als een omgevingsvergunning verleend.
Mensen hebben destijds de gelegenheid gehad daar tegen te protesteren. Inmiddels
zijn de vergunningen definitief verleend en kan daar niets meer aan gedaan worden.
Een online petitie tegen de biomassacentrale is inmiddels door ongeveer 1.800
mensen getekend. Daarnaast zien tegenstanders toch nog mogelijkheden om de
nieuwe installatie tegen te houden.
Momenteel loopt een procedure voor het verbouwen van een opslaggebouw voor
biomassa. Ze roepen mensen op om voor 5 juni een bezwaarschrift tegen dat gebouw
in te dienen.

Politieke route
Ook proberen ze een politieke route te bewandelen. De gemeenteraad van Arnhem
zou zich tegen de centrale moeten verzetten en druk op de provincie Gelderland
moeten uitoefenen om de centrale alsnog tegen te houden.

Lees ook:
https://www.gelderlander.nl/arnhem/actie-tegen-opening-centrale-van-76-miljoen-voor-biomassain-arnhem~a4467b7a/
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/biomassacentrale-in-arnhem-76-miljoen-eurosubsidie~af8eaaa1/

