
Mondelinge vragen van het lid Elfrink namen de leden van  de SP fractie  inzake de poging tot 
monddood maken van inwoners van Arnhem met hulp van de Provincie Gelderland inzake het 
bezwaar tegen de biomassacentrale Kleefse Waard. 
 
 
De Franse kapitalistische multinational Veolia wil 76 miljoen euro van ons belastinggeld gebruiken 
om op de Kleefse Waard een boomverslindende biomassacentrale te openen om met dikke winst de 
Arnhemse lucht te gaan vervuilen.  
 
Biomassa is niet klimaatneutraal.  
Hout verbranden is op korte termijn nog viezer dan steenkool. Hout brandt minder efficiënt dan 
kolen en gas. Als je bomen kapt en verbrandt, komt er niet alleen CO2 vrij, hun grote vermogen om 
broeikasgassen op te nemen gaat ook verloren. Het kan decennia of zelfs eeuwen duren voordat 
nieuwe bomen groot genoeg zijn om de door biomassa uitgestoten koolstofdioxide weer op te 
nemen. Deze tijd hebben we niet. 
 
Hoe meer biomassagebruik, hoe langer klimaatwinst op zich laat wachten. Dat vergroot de kans op 
onomkeerbare schade, zoals het smelten van de Groenlandse ijskap of het massaal vrijkomen van 
het broeikasgas methaan uit nu nog bevroren toendra's. Biomassa is een echte klimaatkiller. 
 
Zeer terecht en goed dat er 157 bezwaren zijn ingediend tegen de klimaatkiller van Veolia. Het 
meerendeel van deze bezwaarmakers zijn inwoners van Arnhem.  
 
Maar wat doet het kapitalistische Veolia nu? Zij dreigen bezwaarmakers met een rechtszaak. Een 
overduidelijk poging om mensen die strijden voor schone lucht en de volksgezondheid van de 
Arnhemmers monddood te maken.  
 
Tot afgrijzen van de leden van de SP fractie faciliteert de provincie Gelderland deze gang van zaken. 
De brief waarin een eventuele rechtszaak wordt aangekondigd belandde bij de bezwaarmakers op de 
mat in een envelop van de provincie, met een begeleidende brief van de provincie.  
 
1. Is het college het met de leden van de SP fractie eens dat dit een zeer bedenkelijk manier van doen 
is voor een provincie die geacht wordt in de eerste plaats op te komen voor de belangen van de 
inwoners van Gelderland, maar die nu de indruk wekt dat zij opereert als verlengstuk van een Franse 
kapitalistische multinational? 
2. Staat het college pal voor de inwoners van Arnhem in deze kwestie?  
3. Heeft het college van B&W de leden van gedeputeerde Staten hierover al tot de orde te geroepen? 
Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren? 
 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2425141/Bouwer-Arnhemse-biomassacentrale-dreigt-
met-rechtszaak-voor-laster-en-smaad 
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