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Geachte meneer Vollenbroek,  

  

Per brief van 17 juni 2019 heeft u ons mede namens Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven, 

Stichting Arnhems Peil en werkgroep Behoud Bomen Arnhem verzocht de  

omgevingsvergunningssituatie van Veolia Industriediensten BV, Industriepark Kleefse Waard, 

Westervoortsedijk 73 te Arnhem te actualiseren. In dezelfde brief verzoekt u de verleende 

vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming voor de biomassacentrale (Ketel 14) in te trekken. 

Op beide verzoeken is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

  

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de behandeling van uw verzoek om de omge 

vingsvergunning voor de inrichting van Veolia Industriediensten te actualiseren. Over het 

intrekkingsverzoek natuurvergunning informeren we u apart.  

  

Actualisatieverzoek  

In uw verzoek stelt u dat sprake is van een onoverzichtelijke vergunningssituatie en dat de 

emissienormen voor stikstofoxiden en stof niet sporen met de beste beschikbare technieken (BBT). 

De oudste, geldige omgevingsvergunning (revisie) dateert van 2007, daarna zijn nog negen 

vergunningen verleend. Hiermee is inderdaad sprake van een niet overzichtelijke 

omgevingsvergunningssituatie en zijn ook wij van mening dat het wenselijk deze te actualiseren en 

waar nodig maatwerkvoorschriften te stellen.  

  

Aanhouden actualisatieverzoek tot meer duidelijkheid andere procedures  

Naast het actualisatieverzoek loopt uw verzoek om de natuurvergunning in te trekken en is er een 

bezwaarprocedure tegen de onlangs verleende omgevingsvergunning voor het bouwen/verdiepen 

van de kelder waarin de biomassa wordt opgeslagen. Hiermee werd tegemoetgekomen aan wensen 

van omwonenden. Gelet op deze lopende procedures en de onduidelijkheid van de impact daarvan   

– in het bijzonder het intrekkingsverzoek natuurvergunning op de actualisatie van de 

omgevingsvergunning is het zorgvuldiger om de actualisatie van de omgevingsvergunning in gang 

te zetten als er duidelijkheid is over de uitkomst van vooral het natuurvergunningstraject. Hiermee  
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wordt voorkomen dat (nieuwe) verschillen tussen de omgevingsvergunning en de natuurvergunning 

ontstaan. De verwachting is dat over een aantal maanden duidelijkheid is over uw verzoek de 

natuurvergunning in te trekken.  

Op basis van deze argumenten hebben we het voornemen om de omgevingsvergunning van Veolia 

te actualiseren. We starten hiermee nadat er duidelijkheid bestaat over de uitkomst van vermelde 

andere lopende procedures. Dit is ook in het belang van belanghebbenden en het bedrijf.   

  

Wij verzoeken u in te stemmen met het maximaal zes maanden aanhouden van de behandeling van 

uw verzoek om de omgevingsvergunning van Veolia te actualiseren en dit schriftelijk aan ons 

kenbaar te maken. Deze brief kunt u richten aan Omgevingsdienst Regio Nijmegen, t.a.v. de heer A. 

Sulter, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen.  

  

Vragen  

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de 

contactpersoon zoals vermeld in het briefhoofd onder vermeld zaaknummer.  

  

Met vriendelijke groet,  

Gedeputeerde Staten van Gelderland  

  

  

  

  

 John Berends  Pieter Hilhorst  

 Commissaris van de Koning  Secretaris  
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Afschriften  

 Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven, p/a Westervoortsedijk 85, 6827 AW Arnhem  Stichting 

Arnhems Peil, p/a Westervoortsedijk 85, 6827 AW Arnhem  

 Stichting i.o. Behoud Bomen Arnhem en Gelderland,  p/a Talmaplein 38 6822 LL Arnhem  

  

  



  

 


