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Van: Stichting EDSP ECO 
Verzonden: Saturday, June 6, 2020 1:10 PM 
Aan: RES werkgroep Regio Arnhem-Nijmegen; Provincie Gelderland; 'wethouder Bouwkamp (arnhem)' wethouder 
Tiemens (nijmegen.nl); 'wethouder Verheul (bergendal)'; ' wethouder Klein (beuningen)'; 'wethouder Bellen 
(doesburg)'; 'wethouder Tiedink (duiven)'; 'wethouder duurzaamheid (heumen)'; 'wethouder Horsthuis (overbetuwe)'; 
'wethouder Burgers (wijchen)'; 'wethouder Koers (zevenaar)'; 'wethouder Klompberg (rheden)'; 'wethouder 
Breunissen (westervoort)'; 'wethouder duurzaamheid (rozendaal)'; 'wethouder Maouche (renkum)'; 'wethouder 
duurzaamheid (druten); ' wethouder Slob (lingewaard)'  
CC: Urgenda; Federatie tegen Biomassacentrales; Stichting Arnhems Peil 
Onderwerp: Regionale Energie Strategie regio Arnhem Nijmegen inbreng Urgenda en EDSP ECO en verwijzing naar het 
uitbreiden van warmtenetten verwarmt met het verbranden van biomassa 

 

Geachte leden van de RES-werkgroep regio Arnhem-Nijmegen, 

 

Op 22 september hebben wij onze inbreng en die van Urgenda 1 voor de Regionale Energie Strategie aan u 

verzonden met het verzoek om deze mee te nemen in de afwegingen. In het concept bod RES voor onze regio 
2 die afgelopen week gepubliceerd is zijn een flink aantal maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen 

opgenomen. Hartelijk dank hiervoor. Ons verzoek om het verbranden van biomassa uit te sluiten is ook 

meegenomen waarvoor we u ook hartelijk willen bedanken. 
 

“Binnen de regio is op basis van de Startnotitie RES afgesproken dat we ons niet op biomassa richten, omdat 
niet alle gemeenten achter het gebruik van biomassa staan. Daarnaast treedt competitie op met de industrie…” 
 

Tot onze ontsteltenis lazen we gisteren in de Gelderlander in een artikel over het RES concept 3 waarin staat 

dat de gemeentes meer warmtenetten willen uitrollen waarvan papierfabrieken in Eerbeek en Renkum als 

warmtebron zouden kunnen dienen. 
 

“De gemeenten willen ook meer warmtenetten. Arnhem en Nijmegen hebben die al, maar de papierfabrieken 
in Eerbeek en Renkum zouden respectievelijk Laag-Soeren en Renkum/Wageningen van energie kunnen 
voorzien.” 

 

We willen u er met nadruk op wijzen dat de papierfabriek in Renkum op dit moment de grootste 

biomassacentrale van onze Provincie is en geregistreerd staat als bedrijf met de grootste uitstoot van 

schadelijke stoffen voor onze regio. Daarnaast willen we u er op wijzen dat het voeden van warmtenetten met 

warmte afkomstig van het verbranden van houtige biomassa alles behalve duurzaam is. Onderaan hebben we 

een link naar een video geplaatst met uitleg van 10 Nederlandse wetenschappers die uitleggen waarom het 

verbranden van houtige biomassa slecht is voor de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze 

toekomst. Marjan Minnesma van Urgenda legt in die video 4 ook heel specifiek uit waarom warmtenetten die 

gevoed worden met warmte die door biomassacentrales geleverd worden absoluut niet duurzaam zijn. Ook in 

Arnhem hebben we een hoge temperatuur warmtenet die gevoed wordt door de ASR vuilverbranding en de 

biomassacentrale van Veolia. De beheerder van het warmtenet (Vattenfall) sluit echter doodleuk goed 

geïsoleerde nieuwbouw huizen aan op het warmtenet (6000 huizen) 5 waarbij de keuze voor een warmtenet 

nog klimaatonvriendelijker wordt.  

 

Halverwege maart hebben we onze inbreng 6 voor het onderzoek van het PBL naar de beschikbaarheid van 

duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland opgeleverd waarvoor we 

uitgebreid de schadelijke gevolgen van het verbranden van houtige biomassa op de gezondheid, de natuur, het 

klimaat en daarmee onze toekomst hebben aangetoond. Daarnaast hebben we ook uitgebreid onderzoek 

uitgevoerd naar de betaalde pro-biomassalobby in Nederland. Afgelopen week hebben we met een groot 

aantal wetenschappers, experts en regionale, nationale en internationale organisaties een brandbrief verzonden 
7 aan de SER met het verzoek om het Kabinet te adviseren de SDE+ subsidie voor het verbranden van 

biomassa met onmiddellijke ingang te beëindigen. In de brandbrief hebben we ook een link opgenomen naar 

de landelijke petitie die ondertussen door meer dan 21.000 Nederlanders ondertekend is.8  
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Wij willen u verzoeken om onze inbreng voor het PBL onderzoek en de brandbrief aan de SER te lezen en de 

desbetreffende gemeentes op het hart te drukken af te zien van warmtenetten die gebaseerd zijn op warmte die 

vrijkomt bij het verbranden van biomassa. Mocht u nog vragen hebben dan staan wij u graag te woord. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen & Marloes Spaander 

Namens Stichting Arnhems Peil & EDSP ECO 

+31 (0) 6 2888 3999 

www.arnhemspeil.nl 

www.edsp.eco 
 

Bronnen 
 

1. https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-09-22-arnhemspeil-inbreng-urgenda-edsp-eco-45-

oplossingen-voor-regionale-energiestrategie-regio-arnhem-nijmegen.pdf 

 

2. https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-06-04-regioan-voorlopig-concept-bod-res-regio-arnhem-

nijmegen.pdf 

 

3. https://www.gelderlander.nl/arnhem/regiogemeenten-gaan-voor-zonnepanelen-nu-burger-en-bedrijf-

nog~a0d8fbfa/ 

 

4. 2019-08-19-urgenda-marjan-minnesma-met-uitleg-waarom-warmtenetten-op-biomassa-slecht-zijn-

voor-het-klimaat-video 

 

5. https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-wil-contract-warmtenet-aanpassen-voor-de-wijk-

schuytgraaf~a0cd2ad91/ 

 

6. https://www.the-fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-

van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf 

 

7. https://www.the-fab.org/docs/2020-05-30-thefab-brandbrief-aan-ser-met-oproep-om-de-sde-subsidie-

voor-biomassaverbranding-stop-te-zetten-dutch.pdf 

 

8. https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland 
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