
Beste raadslid, 
 
Komende woensdagavond heeft u een debat over de komst van de biomassacentrale. Er worden veel 
uitspraken gedaan over de biomassacentrale. Belangrijk is dat deze uitspraken ergens op gebaseerd 
zijn. Stichting Arnhems Peil heeft daarom een maand lang gemiddeld 6 uur per dag besteed aan het 
ordenen, lezen en analyseren van de honderden beschikbare nieuwsartikelen, onderzoeksrapporten 
en officiële documenten die te maken hebben met de komst van de biomassacentrale op de Kleefse 
Waard in Arnhem. Deze zijn allemaal zorgvuldig geordend te vinden op: 
 
https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html#index 
 
U kunt in bovenstaande index zelf zoeken naar belangrijke en relevante documenten. Wij hebben 
echter ook meerdere artikelen geschreven waarin uiteen wordt gezet wat er in al die bronnen te 
lezen valt (uiteraard inclusief alle bronverwijzingen). Dit is een goede voorbereiding op het debat van 
woensdagavond. De artikelen zijn zeer omvattend en kunnen u veel uitzoektijd besparen. U kunt ze 
in de volgende links vinden: 
 
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.arnhemspeil.nl/petitie.html#tegen-biomassacentrale-arnhem 
 
Op 17 april 2019 heeft de gemeenteraad van Arnhem met 30 stemmen vóór het amendement "Geen 
CO2-uitstoot door biomassa" aangenomen. In dat amendement staat dat het toepassen van 
biomassa moet leiden tot minder CO2- en stikstofuitstoot. Gebeurt dit niet, dan werkt de gemeente 
niet mee. Op 17 juni 2019 heeft het MOBilisation for the Environment berekend dat de 
biomassacentrale van Veolia veel meer stikstof en CO2 zal uitstoten dan de huidige op gas gestookte 
ketels doen. Dit zou al reden genoeg moeten zijn om opdracht te geven tot actualisatie of intrekking 
van de verstrekte vergunningen. 
 
Afgelopen weken hebben al 2600 Arnhemmers de petitie getekend om de biomassacentrale een halt 
toe te roepen. Daarnaast zijn er meer dan 150 bezwaren ingediend bij de Provincie Gelderland tegen 
de bouw van een bijgebouw van de centrale (het meeste aantal bezwaren ooit ingediend voor één 
onderwerp). Vandaag zijn we een e-mailcampagne gestart waarbij Arnhemmers een 
gepersonaliseerde email kunnen sturen aan de gemeenteraadsleden en de leden van de Provincie 
Gelderland met het verzoek om de vergunningen te laten actualiseren of in te trekken. Op het 
moment van verzenden van deze mail staat het aantal verzonden e-mails op 2565. Wij zullen deze 
morgen aan het einde van de middag aanbieden bij de griffie van gemeente Arnhem en van Provincie 
Gelderland. 
 
Als bijlage hebben we een template voor jullie toegevoegd waarmee jullie heel eenvoudig en op de 
juiste gronden het college van burgemeester en wethouders van Arnhem en de Provincie Gelderland 
kunnen verzoeken om de vergunningen te laten actualiseren en/of in te laten trekken. Wij willen 
jullie vragen om deze in te vullen en op te sturen. 
 
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
Marloes & Jeroen 
Namens Stichting Arnhems Peil 
www.arnhemspeil.nl 
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