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Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Arnhem. 

 

Geachte leden van het  College en Raadsleden, 

De gemeente Arnhem is opnieuw gestart met de organisatie van de wijkgesprekken om met 

bewoners, instellingen en ondernemers te praten over de mogelijkheden om wijken vanaf 2030 

aardgas vrij te maken. ArnhemAan wil inwoners en bedrijven enthousiasmeren om ook zelf aan de 

slag te gaan met energie besparen of zelfs energieopwekking.   

Wat ons opvalt dat de Gemeente Arnhem de campagne voert met de uitgangspunten dat 

betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid  voor de eindgebruiker voorop dient te staan. De 

doelstelling dat de alternatieve energiebron duurzaam c.q. veel minder vervuilend voor de 

luchtkwaliteit en minder CO2 moet uitstoten dan aardgas wordt op de website en uitnodigingen NIET 

vermeld. 

In het gemeentelijke onderzoek van de warmteverkenning staat dat minder duurzame bronnen 

tijdelijk moeten zijn en dat decentrale bronnen voor zullen gaan.1 Maar ook deze formulering sluit 

het gebruik van  warmte d.m.v. het verbranden van hout, woodpellets en luchtvervuilende biomassa2 

NIET uit !    

Aangezien de Gemeenteraad in 2019 tweemaal  zich heeft uitgesproken dat de gemeente op geen 

enkele wijze het verbranden van hout en vervuilende biomassa zal stimuleren, c.q. zoveel mogelijk 

zal tegen gaan, willen we graag het volgende van u weten: 

1. Wil de gemeente voortaan in haar campagnes duidelijk vermelden dat de alternatieve energie 

bronnen(óók de tijdelijke!) duurzaam moeten zijn c.q. duidelijk minder vervuilend dan aardgas 

moeten zijn? 

2. Wil de gemeente Arnhem duidelijk maken aan haar stakeholders en aan bedrijven en instellingen, 

dat de gemeente Arnhem geen medewerking zal verlenen om het gebruik van aardgas te vervangen 

door energie/warmteopwekking d.m.v.  het verbranden van hout, woodpellets, luchtvervuilende 

biomassa, biogas en mestvergissing?  

 
1 Hoofdstuk warmte van het gemeentelijk onderzoek (website) 
2 Biogas is vervuilend en niet CO2 neutraal. Mestvergisting is helemaal rampzalig. 
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3. Kun u ons gerust stellen dat gemeente Arnhem niet zal meewerken in aan projecten en activiteiten 

in Arnhem, die het verbranden van hout, woodpellets en hout gerelateerde biomassa bepleiten, dan 

wel mogelijk maken. 

In afwachting van uw hopelijk spoedig antwoord, 

 

Met vriendelijke groet 

Namens de Arnhemse Bomenbond  

Anne Ferwerda, Marloes Spaander, Joost Blasweiler, Ellen Karis, Chantal Kappen, Mirjam Alexander. 

 

De  Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu 
Schuytgraaf, Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, 
Werkgroep  Klingelbeek, Arnhems Peil. 
 
 
 
 

 

 

 

 


