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Biomassacentrale van Veolia, Westervoortsedijk 73 Arnhem
Beantwoording vragen

Beste meneer, mevrouw,
Op 8, 10 en 13 juli 2019 ontvingen wij drie e-mails van de werkgroep Behoud Bomen Arnhem. Op
16 en 28 augustus 2019 ontvingen wij e-mails van de Stichting Arnhems Peil. In de e-mails stelt u
beiden diverse vragen over de houtgestookte biomassacentrale van Veolia, Westervoortsedijk 73
Arnhem. Wij hebben de antwoorden op uw vragen gebundeld in deze brief.

Biomassa noodzakelijk voor de energietransitie
We werken aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Daarom hebben we de
ambitie om in 2050 een energie-neutrale en afvalloze provincie te zijn. Om dat te bereiken hebben
we biomassa als transitiebrandstof nodig, daarbij rekening houdend met het belang van een
gezonde leefomgeving. We volgen het Rijksbeleid zoals verwoord in het Klimaatakkoord. Hierin
staat dat de inzet van biomassa nu en in de toekomst noodzakelijk is voor de verduurzaming van
onze economie en het realiseren van de klimaatopgave.
Bij verbranding van hout komt meer CO2 vrij dan bij de verbranding van aardgas. Echter,
houtige biomassa heeft een korte CO2-cyclus, de uitstoot is niet meer dan wat de boom heeft
opgenomen tijdens zijn leven. Dit in tegenstelling tot aardgas of kolen waar CO2 vrijkomt die
miljoenen jaren geleden is opgenomen uit de lucht. Door beheer van bos vergroten we de CO2
opnamecapaciteit van bos. De residuen van bosbeheer worden benut voor energieopwekking.

Markt 111 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 1 6800 GX Arnhem
026 359 99 99
post@gelderland.n1
www.gelderland.n1

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G
Btw-nummer: NLoo18251oo.Bo3
KvK-nummer: 51468751

provincie

Gelderland

Datum

6 september 2019
Zaaknummer

2019-009328
Blad

2 van 3

Biomassacentrale Veolia
De door ons in 2016 afgegeven vergunning Wet natuurbescherming en de omgevingsvergunning
zijn onherroepelijk. Uw verzoek voor het intrekken van de vergunning Wet natuurbescherming en
actualiseren van de omgevingsvergunning wordt op dit moment beoordeeld. Het streven is om
binnen zes maanden een besluit te nemen. Deze tijd is nodig vanwege de complexiteit en de vele
partijen die hierbij betrokken zijn. Het initiatief van Veolia past in ons huidig beleid en draagt bij
aan het behalen van onze doelen. Veolia past biomassa toe conform de motie die Provinciale Staten
hebben aangenomen over verbranding van houtige biomassa. De houtige biomassa wordt betrokken
uit een straal van loo km. Het is afval afkomstig uit onderhoud van bos en groen. Het is niet zo dat
hierdoor bos verdwijnt. Het primaire doel van de biomassacentrale van Veolia is het verduurzamen
van het energieverbruik van de bedrijven op het terrein van IPICW. Voor veel bedrijven is er op dit
moment geen alternatief voor aardgas. Van deze fossiele bron willen we juist af. Daarnaast zal de
verbrandingsketel als back-up dienen voor de afvalverbrandingsinstallatie in Duiven voor levering
van warmte aan de omliggende woonwijken.
Ontvankelijk bezwaar vergunning opslaggebouw
Tijdens de behandeling bij de onafhankelijke commissie Rechtsbescherming wordt besproken of
mensen of partijen ontvankelijk zijn en of de bezwaren gegrond zijn. De hoorzitting vindt plaats
op 27 september 2019. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Na behandeling bij de
commissie Rechtsbescherming, ontvangen wij een advies en nemen wij een beslissing op
bezwaar. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten zes weken na de zitting een besluit.
Bevestiging ontvangst handtekeningen
We hebben in juni 2019 contact gehad met vertegenwoordigers van de Stichting Arnhems Peil en
afgesproken dat wij één van de e-mails geanonimiseerd opnemen in het Stateninformatiesysteem,
met de vermelding erbij dat het gaat om een actie die 4.580 mails heeft opgeleverd, bestemd voor
Provinciale Staten en de gemeenteraad van Arnhem.
De ontvangstbevestiging van uw verzoek tot actualisatie van de omgevingsvergunning en tot
intrekking van de vergunning Wet natuurbescherming hebben wij gestuurd naar uw gemachtigde,
de heer J.G. Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). Tevens hebben hem op 7
augustus 2019 laten weten dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met bijbehorende
beslistermijnen van toepassing is.
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Ronde Tafel Provinciale Staten
De organisatie van de Ronde Tafel is aan Provinciale Staten. Wij sturen uw verzoek door. Meer
informatie hierover kunt u opvragen bij de griffie.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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