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De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat: 
- Nederland het meest luchtvervuilde land van Europa is en Arnhem een behoorlijk 
luchtvervuilde stad;
- Uit onderzoek van GGD blijkt dat de luchtkwaliteit in Arnhem vergelijkbaar is met het dagelijks 
meeroken van 6 sigaretten;
- Luchtvervuiling voor iedereen ongezond is. Het veroorzaakt en verergert longziekten als 
astma en COPD. Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen. 
Luchtvervuiling veroorzaakt ook longkanker, hart- en vaatziekten, dementie en 
vroeggeboorten.
- Er inmiddels twee biomassacentrales vergund en in aanbouw zijn in of nabij Arnhem;
- Steeds duidelijker wordt dat biomassa stoken overlast en vervuiling veroorzaakt;
- Op grote schaal energie opwekken uit biomassa geen klimaatvriendelijk alternatief voor 
fossiele brandstoffen blijkt te zijn.
- Daarbij is hout een minder effectieve energiebron dan steenkool. Per saldo stoot biomassa 
daarom meer CO₂ uit dan kolencentrales.
- 

 Overwegende dat:
- We lokaal niet in staat blijken de bouw van deze centrales te voorkomen ;
- Er reeds burgers actie ondernemen om metingen in de stad te gaan doen met 

een LuchtData project. 



- Het van groot belang is de luchtkwaliteit optimaal te registreren en monitoren, 
zowel voorafgaand aan het functioneren van de biomassacentrales als tijdens 
het stoken;

- Er alleen oude rapporten mbt luchtkwaliteit op de gemeentelijke site staan;
      -    Ultrafijnstof (kleiner dan PM2,5) in elk geval niet gemeten wordt in Arnhem en dat  
            juist dit erg schadelijk is.

Verzoekt het college in actie te komen om  de lokale luchtkwaliteit optimaal te gaan registreren 
en monitoren, zowel voorafgaand aan het functioneren van de biomassacentrales als tijdens 
het stoken en daarbij – indien mogelijk- aan te sluiten bij reeds lopende initiatieven uit de stad

en gaat over tot de orde van de dag
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