Arnhem, 19 juni 2019,
Geachte raadsleden en leden van het college,
Zoals u bekend zijn wij bezig de biomassacentrale op de Kleefse Waard een halt toe te
roepen. De vraag die elke keer weer naar boven komt: waar bent u, op enkele verstandige
raadsleden na, in vredesnaam mee bezig? Waarom neemt u geen maatregelen om de
leefbaarheid van bewoners van Arnhem te verbeteren? Hoe komt het toch dat er bij de
meesten van u nog altijd geen voortschrijdend inzicht is?
Recent is een vergunning verleend aan Veolia voor de bouw van een biomassacentrale in de
nabijheid van de stad met een doorzet van 30.000 ton hout per jaar en een vermogen van
14,9 MWh.
Ons stedelijk milieu, en daarmee het klimaat, is er niet mee gediend als de onzalige plannen
van dit college worden uitgevoerd. Om een voorbeeld te noemen; GroenLinks, die begin dit
jaar pleit om in onze stad het stoken in houtkachels aan banden te leggen, maar ondertussen
instemt met een gigantische houtkachel op de Kleefse Waard. Iets met bio-boter op het
hoofd of zo? Wij volgen u niet meer!
Waarom trekken andere gemeenten zich het lot van haar inwoners wel aan? Deze steden
nemen op tal van terreinen maatregelen die het milieu ten goede komen, zodat de
leefbaarheid verbetert. Deze verstandige colleges dringen het gebruik van auto’s in hun
stadscentrums terug, beperken het aantal parkeerplaatsen, planten meer bomen en strijden
actief tegen de komst van milieuvervuilende biomassacentrales!
Het Arnhemse college doet precies het tegenovergestelde.
D’66 heeft in april 2019, samen met PvdD en GroenLinks, een voorstel gedaan om geen
biomassa toe te staan, tenzij de tijdelijke kleinschalige toepassing daarvan leidt tot minder
CO2- en stikstofuitstoot, en gegarandeerd is dat de herkomst van biomassa duurzaam is en
bijdraagt aan een gesloten/circulaire afvalstoffenketen. Daarmee is ingestemd door de
meerderheid van de raad.
Hoe kan men dan, met de wetenschap van nu, instemmen met de komst van de
biomassacentrale van Veolia? Het gaat niet om een kleinschalige toepassing, dus
hoezo; minder CO2- en stikstofuitstoot? De biomassacentrale leidt juist tot meer
stikstofuitstoot, wat een directe bedreiging is voor de Veluwe. En dat voor een periode van
12 jaar!
Hoezo kleinschalig? 30.000 ton hout per jaar, 8 vrachtwagens per dag.
Is dat kleinschalig? Nee, dat is industrieel!
Hoezo duurzaam? Hoezo afvalstoffenketen? Zijn levende bomen afvalstoffen? En wat
bedoelt men dan eigenlijk met circulair? Dat je de bomen uit het bos trekt en opstookt; is dat
circulair? Is in dit opzicht nagedacht over de bomenkap in Scandinavië en de VS?
Sjoerd Dijk van D66 stuurde ons met trots recent het bericht ‘Kijk, ik heb dit amendement
gemaakt en met Groen Links en PvdD ingediend”. Als we hem vervolgens laten weten dat hij
dan dus direct kan gaan beginnen met het sluiten van het grote bomencrematorium van
Veolia op de Kleefse Waard blijft het vervolgens ijzig stil.

Tijdens de vragenronde van Muriel Simonis van GroenLinks hoopten wij dat zij vurig zou
strijden tegen het bomencrematorium van Veolia. Maar dat gebeurde helaas niet. Eerst een
motie tegen houtstook voor burgers indienen, daarna een amendement tegen CO2 uitstoot
van biomassa en dan vervolgens akkoord gaan met een megagrote houtkachel van Veolia in
onze stad! Gekker kan het niet worden. Groener wel. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat,
terwijl alle wetenschappers en milieuorganisaties het erover eens zijn dat biomassa in feite
een leugenachtig en giftig goedje is en dat de stook ervan boordevol stikstof zit, dit college
toch wil doorgaan met die troep?
De VVD beweert dat het intrekken van de vergunning, afgegeven door de Provincie,
onomkeerbaar is. Hiermee heeft de wethouder van VVD-meneer Van Dellen de burgers van
Arnhem, maar ook zijn collega’s in de raad, onjuist geïnformeerd! Het intrekken van de
natuurvergunning is wel degelijk mogelijk! Andere gemeenten gingen Arnhem voor!
Het welzijn van de bevolking van Arnhem gaat boven alles. Daar moet een flink budget naar
toe, bijvoorbeeld de 76 miljoen subsidie die de Provincie nu beschikbaar stelt om bomen op
te willen stoken. Wij burgers geven niet op en hopen, geachte raadsleden, dat u dit onzalige
plan van Veolia, mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, herroept! Dus,
geacht college en raadsleden ga op sterke benen staan en verzoek de provincie de
oude natuurvergunning in te trekken! Dank u wel namens de burgers van Arnhem!
Mark Bosch, werkgroep Behoud Bomen Arnhem, met 2400 leden.

