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Datum: 19 juni 2019 

Onderwerp: Betoog Marloes Spaander van Stichting Arnhems Peil tegen de opening van de 

biomassacentrale tijdens de politieke avond van de gemeente Arnhem 

Inspreker 2 vooraf aan de stemming over het interpellatie verzoek (conform art. 40 rvo) 

Ik ben Marloes Spaander en ik ben van Stichting Arnhems Peil. Er is een grote groep mensen hard aan het 

werk om de natuur en inwoners van Arnhem gezond te houden, maar wij redden het niet alleen. Wij kunnen 

het niet zonder u. 

We hebben 200 rapporten en documenten geanalyseerd. U heeft allemaal in uw mail de analyses van de 

bronnen ontvangen. Wij zijn ervan overtuigd dat als u dit leest, ook u niet anders zult kunnen dan concluderen 

dat de biomassacentrale geen goed idee is voor de natuur en de mens en dat het niet meevalt met het aantal 

bomen dat ervoor gekapt zal worden. Leden van de raad en van het college geven aan dat er niks meer aan 

te doen is om te voorkomen dat de centrale in gebruik genomen wordt. 

Dit klopt niet. 

De omgevingsvergunning kan worden geactualiseerd en de natuurvergunning kan worden ingetrokken.  

ik wil jullie graag vertellen waarom dit voor ons allemaal belangrijk is.  

-De huidige uitstoot van de biomassacentrale van Veolia is 2x hoger dan de toegestane uitstoot van 

schadelijke stoffen op wereldwijd en Europees niveau. Langdurige blootstelling aan fijnstof leidt tot  

gezondheidsproblemen zoals longziekten,  hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte.  

-Sinds 2018 zijn er aangescherpte normen van kracht voor biomassacentrales. De vergunning voor de 

biomassacentrale in Arnhem komt uit 2016, waardoor er geen uitstootnormen opgenomen zijn voor zoutzuur, 

zwaveldioxide, fluorwaterstofzuur, ammoniak, zware metalen, dioxinen en furanen.  

-In het luchtkwaliteitsonderzoek van Veolia is een meting gedaan ten noorden, ten oosten en ten zuiden van 

de centrale. Ten westen is geen meting gedaan. Daar liggen de woonboten in de Nieuwe Haven. In 

het  onderzoek is over deze woningen de legenda geplaatst van de plattegrond met de beoordelingspunten. 

- Volgens het SDE-verificatieprotocol uit 2019 worden er hele bomen gebruikt voor het maken van de wood 

chips. Het gaat niet alleen om snoeiafval. Snoeiafval is niet bruikbaar want daar zitten blaadjes aan en die 

mogen niet in de verbrandingsoven.  

-Het verbranden van bomen als biomassa is geen goede methode om CO2-uitstoot tegen te gaan. Een boom 

neemt in de eerste 10 jaar weinig CO2 op. In de jaren daarna wordt de opname van CO2 steeds groter en 

pas na 80 jaar neemt dit af en is het rendabel om de boom te kappen.  

https://www.arnhemspeil.nl/
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-19-gemeente-arnhem-politieke-avond-interpellatieverzoek-biomassacentrale.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html#onderzoeksrapporten
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-16-arnhemspeil-analyse-artikel-stentor-hoogleraar-bomenkap-is-niet-oorzaak-van-het-verdwijnen-van-bos-maar-de-natuurwet.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-accepteert-biomassacentrale-op-industriepark-kleefse-waard~abb26f7c/
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-06-awn-mail-aan-wethouder-van-dellen-met-bezwaar-tegen-opening-van-de-biomassacentrale-ipkw-incl-verzoek-actualisatie-verleende-vergunningen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-17-mob-verzoek-tot-intrekken-natuurvergunning-en-actualisatieverzoek-omgevingsvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-02-07-world-health-organization-report-evolution-of-who-air-quality-guidelines-past-present-and-future.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-12-00-european-environment-agency-report-air-quality-in-europe.pdf
https://www.rivm.nl/fijn-stof/effecten
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-03-26-mob-onderzoek-resultaat-opgeleverd-gemeenteraad-nadelige-invloed-biomassacentrale-emissienormen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-06-provincie-gelderland-besluit-natuurvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem-2016-29706.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-17-mob-verzoek-tot-intrekken-natuurvergunning-en-actualisatieverzoek-omgevingsvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html#kaart
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-02-26-rvo-sde-verificatieprotocol-duurzaamheid-vaste-biomassa-voor-energietoepassingen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html#bomen-als-biomassa
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-00-wageningen-university-and-research-report-climate-effects-of-wood-used-for-bioenergy.pdf
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-Volgens de natuurvergunning mag er hout van de gele lijst gebruikt worden voor de verbranding.  Dit is hout 

dat verf, lak of gelamineerd materiaal bevat. Dit is dus geen schoon hout en de zware metalen komen onder 

andere in de natuur langs de Rijn en de Veluwe terecht. 

-De natuurvergunning is gebaseerd op het "Programma Aanpak Stikstof". De Raad van State heeft dit 

programma ongeldig verklaard. De uitstoot van de biomassacentrale zal 2x groter zijn dan de uitstoot van de 

huidige gascentrale. Op het amendement van 17 april heeft u massaal tegen uitstoot door biomassa 

gestemd. 

In Amsterdam wordt vandaag in de gemeenteraad gedebatteerd over het uitroepen van een klimaatcrisis. En 

in Arnhem stemmen we over het verbranden van 1,1 miljoen kilo bomen per week. We hebben 180 

bezwaarschriften ingediend bij de provincie, we hebben ruim 2600 handtekeningen verzameld voor onze 

petitie en we hebben meer dan 4000 actualisatieverzoeken van burgers klaarstaan om naar de politieke 

partijen te sturen. Wij vragen ú om ervoor te zorgen dat de Provincie opdracht krijgt om de natuurvergunning 

van Veolia in te laten trekken en de omgevingsvergunning te laten actualiseren. 

 

Dank u wel, 

 

Marloes Spaander 

Stichting Arnhems Peil 

www.arnhemspeil.nl 

 

  

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2016-09-06-provincie-gelderland-besluit-natuurvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem-2016-29706.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-04-arnhemspeil-emailcampagne-stop-de-biomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-17-gemeenteraad-arnhem-aangenomen-amendement-geen-co2-uitstoot-door-biomassa-19a16-van-de-fracties-d66-groenlinks-en-pvdd.pdf
https://www.duurzaamnieuws.nl/amsterdam-eerste-gemeente-die-ecologische-en-klimaatcrisis-erkent/
https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html#bezwaarschrift
https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/
https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html#email-campagne
https://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-18-arnhemspeil-template-actualisatieverzoek-omgevings-en-natuurvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem.docx
http://www.arnhemspeil.nl/
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AWN: In het luchtkwaliteitsonderzoek van Veolia is een meting gedaan ten noorden, ten oosten en ten zuiden 

van de centrale. Ten westen is geen meting gedaan. Daar liggen de woonboten in de Nieuwe Haven. In 

het  onderzoek is over deze woningen de legenda geplaatst van de plattegrond met de beoordelingspunten. 

 

Arnhems Peil: behartig de belangen van de bewoners en natuur rondom rivieren en havens. Problemen: 

gezondheidsgevaren, uitstoot, stank, verkeersoverlast, waterverontreiniging. De Wulp 

 

Verdwijnen van bos. Staatsbosbeheer moet sinds 2012 voor zijn eigen inkomen gaan zorgen en sinds die tijd 

is ook de ontbossing begonnen en de verkoop van hout aan biomassacentrales.  

 

Het verdwijnen van bos heeft zeer grote gevolgen voor de opname van CO2. Het is niet realistisch om te 

denken dat Nederland haar klimaatdoelen gaat halen als we steeds meer bos omkappen. Ook is het kappen 

van bos erg slecht voor de biodiversiteit omdat áls er al bos voor teruggeplant wordt dan zijn al die bomen 

even oud wat dus erg slecht is voor de biodiversiteit. 

 

 

 

https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html#kaart

