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Geachte college, 
 
Begin juni 2019 hebben tussen de 150 en 180 bezorgde inwoners van Arnhem en belangenverenigingen bezwaren 
ingediend tegen het besluit van 26 april 2019 voor het verstrekken van een vergunning t.b.v. “het (ver)bouwen van een 
opslaggebouw voor biomassa”, zaaknummer 195267299. 
 
Halverwege juni hebben meerdere belangenverenigingen actualisatie- en intrekkingsverzoeken ingediend t.b.v. de al 
verstrekte milieu- en omgevingsvergunningen van de biomassacentrale van Veolia op het IPKW in Arnhem. Begin juli 
heeft u allen de link naar een animatiefilmpje ontvangen waarin we nog eens duidelijk hebben uitgelegd waarom het 
van belang is dat de vergunningen worden herzien en/of ingetrokken. De dag erna heeft Marloes Spaander van 
Stichting Arnhems Peil een betoog gehouden tegen de opening van de biomassacentrale voor de leden van de 
Provincie Gelderland waarbij ze de 6000 e-mails van bezorgde burgers van Arnhem heeft overhandigd. De e-mails 
bevatten stuk voor stuk een actualisatie- en intrekkingsverzoek voor de al afgegeven vergunningen van de centrale. 
Marloes heeft daarnaast haar eigen verzoek persoonlijk overhandigd. 
 
U bent tijdens het betoog nogmaals op de hoogte gesteld van de wettelijke verplichting om de vergunningen te laten 
herzien en/of in te laten trekken. Na het betoog hebben meerdere partijen uitgebreid hun steun uitgesproken en is 
Marloes gevraagd om bij het ronde-tafelgesprek van de Provincie over dit onderwerp aan te sluiten. De dag na het 
betoog en overhandigen van de 6000 e-mails heeft u allen de link ontvangen van de Provincie waar alle ingezonden 
stukken te vinden waren. Daarnaast heeft de Provincie ook een aantal links opgenomen naar de video’s, het betoog en 
naar alle onderzoeksrapporten. 
 
Eind juli ontvingen wij een brief van de Provincie waarin u aangaf ons bezwaar tegen het besluit van 26 april over de 
vergunning van het (ver)bouwen van het gebouw voor de biomassa aan te moeten houden daar nog niet alle ingediend 
bezwaren compleet waren aangeleverd. Anderhalve maand na het indienen van de 6000 e-mails met actualisatie- en 
intrekkingsverzoeken heeft geen van de bezorgde inwoners waaronder Marloes & Jeroen Spaander een 
ontvangstbevestiging ontvangen. 
 
Wij zouden graag een antwoord ontvangen op de volgende vragen: 
 
1) Wanneer ontvangen wij en/of de bezorgde inwoners van Arnhem; 

a) de ontvankelijk verklaring m.b.t. ons bezwaar op de vergunning voor het opslaggebouw? 

b) de ontvangstbevestiging van het actualisatie- en intrekkingsverzoek van Marloes en Jeroen Spaander? 

c) de ontvangstbevestiging van de 6000 verzonden e-mails met actualisatie- en intrekkingsverzoeken? 

d) de uitnodiging voor het ronde-tafelgesprek? 

 
2) Wanneer gaat u de al verstrekte vergunningen van de biomassacentrale intrekken en/of herzien? 

 
In het gerechtshof van de Europese Unie loopt momenteel een rechtszaak tegen het Europees Parlement en de 
Europese Raad. De aanklacht heeft als doel om het opnemen van houtige biomassa (bomen inclusief stengels, 
stronken, takken en schors) als een hernieuwbare brandstof nietig te verklaren. De opname van houtige biomassa is 
o.a. in strijd met artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De desastreuze 
gevolgen van het verbranden van houtige biomassa wereldwijd worden in de argumentatie duidelijk en concreet 
gemaakt. Wanneer u dit leest zult ook u inzien dat deze waanzin moet stoppen. (zie document: 
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-08-00-eu-biomass-legal-case-main-arguments-english.pdf) 
 
Wij wijzen u op uw plicht om op te komen voor het belang van de inwoners van de Provincie maar ook op uw 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor uw nageslacht. Wanneer in de toekomst uw kinderen en diens kinderen leven in 
een nagenoeg onbewoonbare wereld dan zult u immer de grootouder zijn die nagelaten heeft om op te treden toen u de 
wettelijke verplichting had om over te gaan tot actualisering van de omgevingsvergunning en intrekking van de 
natuurvergunning.  

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-04-arnhemspeil-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunning-biomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-04-arnhemspeil-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunning-biomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-19-gemeente-arnhem-politieke-avond-mobilisation-for-the-environment-veolia-verzoek-acten-intrekking-gelakt.pdf
https://youtu.be/Gdy6AELW9pw
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-03-provincie-gelderland-betoog-marloes-spaander-arnhems-peil-tegen-de-biomassacentrale-veolia.pdf
https://youtu.be/Pb1wqIzPSvY
https://youtu.be/Pb1wqIzPSvY
https://gelderland.notubiz.nl/document/7799684/1/Actualisatie-en-intrekkingsverzoek_aan_provincie_en_gemeente-omgevings-en-natuurvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem
https://gelderland.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/521533
https://www.biomassmurder.org/videos.html
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-07-03-provincie-gelderland-betoog-marloes-spaander-arnhems-peil-tegen-de-biomassacentrale-veolia.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs.html
http://arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-21-provincie-gelderland-aanhouden-bezwaarschriften-zaaknummer-2019-007466-vergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem.pdf
https://gelderland.notubiz.nl/document/7799684/1/Actualisatie-en-intrekkingsverzoek_aan_provincie_en_gemeente-omgevings-en-natuurvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-08-00-eu-biomass-legal-case-main-arguments-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-08-00-eu-biomass-legal-case-main-arguments-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-08-00-eu-biomass-legal-case-main-arguments-english.pdf


 
 
Omdat we de zorg hebben dat uw reactie pas gaat komen na de officiële opening van de biomassacentrale zijn we een 
samenwerking aangegaan met 200 internationale organisaties die ons willen ondersteunen bij acties indien dit nodig 
mocht zijn. Om het u makkelijk te maken om zich te verdiepen in het onderwerp hebben wij speciaal voor u en de 
ondersteuning van deze internationale coalitie een Engelstalige website gebouwd en beschikbaar gesteld. 
 
Hieronder vindt u een opsomming van de hoofdpunten van de website en de weblinks naar die hoofdpunten (blauw).  
 
 Action 

Deze webpagina bevat de acties waarbij de leden van de coalitie ons kunnen ondersteunen of de acties die we al 
uitgevoerd hebben zoals inspraken bij overheden, emailcampagnes en petities. 

 
Docs 
Deze webpagina bevat de internationale onderzoeksrapporten en officiële documenten die betrekking hebben op houtkap 
en het verbranden van biomassa. 
 
News 
Deze webpagina bevat links naar binnenlandse en buitenlandse nieuwsberichten over houtkap en het verbranden van 
biomassa. 
 
Videos 
Deze webpagina bevat alle video’s van internationale onderzoekers en organisaties over de impact van houtkap en het 
verbranden van biomassa. 
 
Research 
Deze webpagina bevat een toegangsportaal naar alle onderwerpen die we onderzocht en beschikbaar gesteld hebben over 
de impact van houtkap en het verbranden van biomassa. 
 
Biodiversity 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoeksrapporten over de impact van 
houtkap en verbranding van houtachtige biomassa op de biodiversiteit van de aarde. De VN beweert dat 1 miljoen soorten 
uitsterven. Er is nog weinig tijd over. 

 
Carbon dioxide 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten over kooldioxide-
emissies veroorzaakt door de houtkap, het transport en de verbranding van houtachtige biomassa en de impact ervan op 
klimaatverandering. 
 
Certification 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten over 
de certificering van het hout dat gebruikt wordt voor biomassacentrales. 
 
Ecotoxicity 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten over de schadelijke 
stoffen en het effect op het milieu van die uitstoot, veroorzaakt door het verbranden van houtige biomassa. 
 
Health Risks 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten over het schadelijke 
effect van de uitstoot van biomassacentrales op de gezondheid. 
 
Legal 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten over het wettelijke 
nationale en internationale kader waarin de houtkap en verbranding van houtachtige biomassa moet worden geplaatst. 
 
Solutions 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten over alternatieven voor 
energieopwekking en het verminderen van CO2-uitstoot. 
 
Subsidies 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten over de subsidies die de 
biomassa-industrie draaiende houden en die veel beter besteed zouden zijn aan echte duurzame oplossingen. 
 
Sustainability 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten over het gebrek aan 
duurzaamheidsregels, monitoring of naleving bij het kappen van hout voor biomassa. 
 
Whole trees 
Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van internationale onderzoekdocumenten die aantonen dat er 
hoofdzakelijk hele bomen gebruikt worden om de houtsnippers voor biomassacentrales te maken.  

 
 

Mocht u behoefte hebben aan een Nederlandstalige pagina dan vindt u een deel van de informatie ook terug op: 
petitie.arnhemspeil.nl 
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Geplande acties  
 
 
Indien we niet voor 23 augustus vernemen of onze bezwaren ontvankelijk zijn verklaard noch wanneer de vergunningen 
worden geactualiseerd en/of ingetrokken volgen er acties door Nederlandse en internationale organisaties gericht op de 
Provincie. 
 
Indien er 30 augustus nog geen resultaat te melden valt, volgen er naast maatschappelijke ook juridische acties. 
 
11 september vindt de overhandiging plaats van de duizenden handtekening aan de Provincie op de petitie tegen de 
opening van de biomassacentrale van Veolia op het IPKW in Arnhem. Wij verzoeken u vriendelijk om ons te steunen en 
zelf ook deze petitie van uw handtekening te voorzien. 
 
We hopen dat de acties niet nodig zullen zijn en dat u zich op tijd aan de wettelijke verplichting gaat houden om ervoor 
te zorgen dat het milieu en de bewoners van Arnhem beschermd blijven tegen de gevolgen van de biomassacentrale. 
 
Hartelijk dank voor het lezen van deze brief en uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Arnhems Peil 
 
Westervoortsedijk 85 
6827 AW Arnhem 
www.arnhemspeil.nl 
06 2888 3999 
 

https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/
https://geenbiomassainstallatie.petities.nl/
http://www.arnhemspeil.nl/

