Beste leden van GroenLinks Arnhem,
Hartelijk dank voor jullie reactie op onze inspraakbrief aan het college en de raad over het bomenbeleid.
We vernamen op facebook dat GroenLinks Arnhem besloten heeft om zich alsnog aan te sluiten bij de
tegenstanders van de biomassacentrale en dat jullie ons op 11 september komen steunen tijdens het
aanbieden van de petitie aan de commissaris van de koning. Laten we vooropstellen dat we dit rijkelijk laat
vinden. Op 25 maart 2019 heeft het wetenschappelijk bureau van GroenLinks een onderzoeksrapport
gepubliceerd waarin heel duidelijk wordt aangegeven dat bij het verbranden van hout anderhalf keer zoveel
CO2 vrijkomt als bij het verbranden van steenkool. Het verbranden van aardgas levert zelfs drie keer minder
CO2 uitstoot op als het verbranden van hout. We citeren:
“De verbranding van vaste biomassa veroorzaakt ook nog eens veel meer luchtvervuiling dan de verbranding
van aardgas (…) ook grote biomassacentrales met filters op de schoorstenen leveren problemen op voor de
volksgezondheid, vanwege de hoeveelheid biomassa die erin verstookt wordt.”
“Omdat bomen zo belangrijk zijn voor de vastlegging van CO2 uit de atmosfeer, voor de biodiversiteit, het
grondwaterbeheer, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, is het simpelweg niet meer uit te leggen dat
diezelfde bomen of grote delen daarvan omwille het klimaat zouden moeten worden verstookt. Wettelijke
duurzaamheidscriteria kunnen niet overtuigen, zolang er legio voorbeelden zijn biomassastook die in strijd is
met deze criteria.”
“Het is tijd om een einde te maken aan de fictie van de CO2-neutraliteit van biomassa uit de natuur. De CO2uitstoot van deze biomassaverbranding moet gaan meetellen in de broeikasgasuitstoot van het land waar de
verbranding plaatsvindt.”
Naast Wetenschappelijk Bureau GroenLinks is ook GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout volledig op
de hoogte van al deze problematiek en publiekelijk tegenstander van het verbranden van biomassa.
Wij vinden het niet uit te leggen dat juist GroenLinks Arnhem tijdens de motie tegen de biomassacentrale
van Veolia op het IPKW in Arnhem de doorslaggevende stem had kunnen zijn om de biomassacentrale tegen
te houden maar juist voltallig tegen de motie gestemd heeft, terwijl jullie eigen wetenschappelijk bureau
maanden van tevoren dit onderzoeksrapport heeft gepubliceerd, los van alle documentatie die wij jullie
vooraf hebben aangeleverd.
Wij hebben bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op jullie (Muriel Simonis) gestemd en voelden ons
verraden. We zouden graag willen weten hoe jullie dit kiezersbedrog willen rechtvaardigen. We horen graag
van jullie.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van
Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Onderzoeksrapport over het verbranden van biomassa van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks:
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-03-25-wetenschappelijkbureaugroenlinks-maak-een-einde-aan-de-co2-neutraliteit-van-houtstookdutch.pdf
Motie tegen de biomassacentrale van Veolia op het IPKW in Arnhem:
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-06-19-gemeente-arnhem-politieke-avond-motie-stop-biomassacentrale-kleefse-waard-dutch.pdf

