
 

Verzenden naar:  
email:  Gedeputeerde Staten Leden Provincie Gelderland 
post:  Provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem  
 
Ter info: 
email:  Provinciale Staten Leden Provincie Gelderland, B&W gemeente Arnhem, Raadsleden gemeente Arnhem 
post: Gemeente Arnhem Postbus 9029 6800 EL Arnhem 
 
 
Onderwerp: Reactie Provincie op vragen t.a.v. de vergunningen van biomassacentrale op het IPKW in Arnhem. 
 
Datum: 28  augustus 2019, Arnhem 
 
 
 
Geachte Gedeputeerde Staten Leden, 
 
Hartelijk dank voor uw reactie op onze brief van 16 augustus. 

Zoals u o.a. in de bijlage (EU biomass legal case main arguments) van onze vorige brief heeft kunnen lezen (waarop 
we geen inhoudelijke reactie hebben ontvangen terwijl we daar nadrukkelijk om gevraagd hebben) is het opwekken 
van bio-energie door middel van het verbranden van houtige biomassa absoluut niet duurzaam. De uitstoot van het 
verbranden van houtige biomassa levert drie maal zoveel CO2-uitstoot op als het verbranden van gas en zelfs vier 
maal zoveel fijnstofuitstoot op (naast een heel scala aan overige giftige stoffen). Het verbranden van kolen levert zelfs 
minder uitstoot op dan het verbranden van houtige biomassa. 
Het betreft hier geen mening; de onderzoeksresultaten waarnaar verwezen wordt in de bijlage komen van zeer 
gerenommeerde onderzoeksorganisaties, worden o.a. bevestigd door de European Environment Agency (12-2018) en 
zijn wereldwijd geaccepteerd. Naast de verhoogde uitstoot, de gevolgen voor het klimaat en de gezondheidsrisico’s 
wordt ook de biodiversiteit aangetast terwijl er een miljoen soorten op uitsterven staan volgens de Verenigde Naties 
(05-2019). 
 
We zijn onaangenaam verrast dat de heer Corpel in zijn antwoord op onze brief verwijst naar zeer verouderd inzicht en 
moeten dan ook constateren dat u verkeerd wordt voorgelicht met desastreuze gevolgen voor het milieu, de Provincie 
en de inwoners van Arnhem. Naast de wettelijke verplichting om de vergunningen in te trekken en/of te laten 
actualiseren op de gronden die wij u onlangs hebben aangeleverd, heeft u ook een verplichting om ervoor te zorgen 
dat inwoners en het milieu van de Provincie die u vertegenwoordigd beschermd worden.  
 
We willen u wijzen op de uitspraak van het Nederlandse Hooggerechtshof in de klimaatzaak van Urgenda waarbij de 
rechter in die uitspraak duidelijk stelt dat “er een reëele dreiging is op een gevaarlijke klimaatverandering waardoor er 
een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven 
en/of verstoring van gezinsleven.” In diezelfde uitspraak geeft de rechter tevens te kennen dat de overheid al sinds 
2012 uitgebreid op de hoogte is van het dreigende gevaar en de gevolgen en dat u te weinig heeft gedaan om deze 
dreiging tegen te gaan. U en uw collega’s zijn op dit moment de overheid die in gebreke blijft doordat u geen actie 
onderneemt om de dreiging voor ons en het nageslacht tegen te gaan en bent dan ook persoonlijk verantwoordelijk.  
 
Uw verwijzing naar het toepassen van Rijksbeleid bij het verlenen van vergunningen of het nemen van 
stimuleringsmaatregelen ontslaat u pertinent niet van uw eigen verantwoordelijkheid en verplichting in deze zaak zoals 
u kunt opmaken uit de uitspraken van het Hooggerechtshof in de klimaatzaak van Urgenda en onlangs weer inzake de 
PAS regeling m.b.t. het falende stikstofbeleid. 
 
U heeft allen meer dan genoeg informatie ontvangen om te twijfelen aan het advies van de heer Corpel. Indien u een 
half uurtje de tijd neemt om de samenvattingen van de rapporten van het afgelopen jaar te lezen dan weet u net als wij 
dat u verkeerd wordt ingelicht. We begrijpen dat er meerdere belangen meespelen. De bestuursleden van Stichting 
Arnhems Peil hebben allen kinderen en als ouders zijn wij verantwoordelijk om u te houden aan uw plicht een gezonde 
en veilige leefomgeving te waarborgen, nu en in de nabije toekomst. Indien er nu bewust voor gekozen wordt om 
andere belangen voor te laten gaan of beslissingen uit te stellen waardoor de gezondheid van de inwoners van 
Arnhem en die van het milieu schade zal oplopen dan laat u ons geen andere keuze over dan om u hiervoor 
persoonlijk en publiekelijk verantwoordelijk te stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van 
Stichting Arnhems Peil 
www.arnhemspeil.nl 
www.biomassmurder.org 
 
 

https://www.biomassmurder.org/docs/2019-08-00-eu-biomass-legal-case-main-arguments-english.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-meerdere-vragen-tav-de-vergunningen-van-de-biomassacentrale-van-veolia-op-het-ipkw-arnhem.pdf
https://www.biomassmurder.org/research/carbon-dioxide.html
https://www.biomassmurder.org/research/carbon-dioxide.html
https://www.biomassmurder.org/research/ecotoxicity.html
https://www.biomassmurder.org/research/health-risks.html
https://www.biomassmurder.org/research/biodiversity.html
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-05-00-united-nations-report-nature-dangerous-decline-unprecedented-species-extinction-rates-accelerating-english.pdf
https://gelderland.notubiz.nl/document/7799684/1/Actualisatie-en-intrekkingsverzoek_aan_provincie_en_gemeente-omgevings-en-natuurvergunning-veolia-biomassacentrale-ipkw-arnhem
https://youtu.be/opYHioBKkFk?t=149
https://youtu.be/opYHioBKkFk?t=149
https://youtu.be/opYHioBKkFk?t=149
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-meerdere-vragen-tav-de-vergunningen-van-de-biomassacentrale-van-veolia-op-het-ipkw-arnhem.pdf
https://www.biomassmurder.org/research/index.html
http://www.arnhemspeil.nl/
http://www.biomassmurder.org/


 

Van: ‘Corpel, Dick (Provincie Gelderland)’ 
Verzonden: Friday, August 23, 2019 11:27 AM 
Aan: ‘Stichting Arnhems Peil’  
Onderwerp: Veolia 
 
Geacht bestuur, 
  
U heeft de Provincie op 16 augustus 2019 een brief gestuurd met meerdere vragen over de vergunningen van de 
biomassacentrale van Veolia op het IPKW in Arnhem. In deze brief geeft u aan dat u acties onderneemt als u voor 23 
respectievelijk 30 augustus geen antwoord heeft op uw vragen. 
 
Het lukt ons niet om uw vragen binnen die termijn te beantwoorden. Om uw vragen zorgvuldig te beantwoorden wil het 
college uw vragen graag bespreken met het voltallige college.  Wij streven er naar uw brief in de week van 2 
september te beantwoorden. 
 
Ter informatie ontvangt  u nog onderstaande toelichting die medio juli naar de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem is 
gestuurd. 
 

Vergunningen 

• Veolia heeft in 2016 van de provincie een omgevingsvergunning en een natuurvergunning 
gekregen voor een hout gestookte ketel (14,9 MW). Het bedrijf wil deze in oktober 2019 in bedrijf 
gaan nemen. Deze ketel komt in de plaats van een gasgestookte ketelinstallatie van 31 MW. De 
ketel voldoet aan ons beleid. 

  

• U heeft een verzoek ingediend voor het actualiseren van de omgevingsvergunning en het 
intrekken van de natuurvergunning. Beide verzoeken worden op dit moment beoordeeld.  

  

• Ook hebt u bezwaar gemaakt tegen de op 26 april 2019 verleende omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen. Dit bezwaar wordt volgens de hiervoor geldende procedure afgehandeld. U 
wordt hiervoor na de zomer uitgenodigd voor een hoorzitting van de commissie 
Rechtsbescherming. 

  
Biomassa 
Om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelen gehaald worden is een grote transitie noodzakelijk naar 
drastisch verminderen van de broeikasgassen, opwekken van duurzame energie én energiebesparing. We 
zijn bekend met een zeer levendig debat over de toepassing van hout gestookte biomassa en de zorgen 
hierover.  
 
Opwekken van bio-energie met houtige biomassa is een van de meer duurzame bronnen van energie mits 
onder de juiste voorwaarden en noodzakelijk in de omschakeling naar een samenleving die zuinig is met 
energie en alleen nog duurzame energie gebruikt.  
 
Wij volgen het Rijksbeleid bij het verlenen van vergunningen of het nemen van stimuleringsmaatregelen. 
Momenteel zijn we bezig met het opstellen van Gelders beleid voor biomassa.  
  
Het maatschappelijke debat rond biomassa staat ook op de politieke agenda van Gelderland: Provinciale 
Staten heeft aangekondigd na het zomerreces over het thema biomassa een ronde tafel te organiseren. 
Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de griffie.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Corpel 
 
 
Programmamanager Gezonde en Veilige Leefomgeving 
 

 
 
 
 
 
 



 

Van: ‘Stichting Arnhems Peil’  
Verzonden: Friday, August 16, 2019 3:53 PM 
Aan: ’Provincie Gelderland’ 
CC: ’Burgemeester en Wethouders gemeente Arnhem’; ’Raadsleden gemeente Arnhem’ 
Onderwerp: Meerdere vragen over de vergunningen van de biomassacentrale van Veolia op het IPKW in Arnhem 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Als bijlage hebben we onze meerdere vragen over de vergunningen van de biomassacentrale van Veolia op het IPKW 
in Arnhem toegevoegd. We hebben tevens de maatschappelijke en juridische acties benoemd die aankomende weken 
op de planning staan.  
 
Aangezien de eerste acties over een week al van start zullen gaan en we dit graag willen voorkomen zouden we graag 
een spoedbehandeling willen aanvragen van onze brief met vragen en verzoeken: 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-meerdere-vragen-tav-de-vergunningen-van-de-
biomassacentrale-van-veolia-op-het-ipkw-arnhem.pdf 
 
In de eerste bijlage wordt verwezen naar de lopende rechtszaak tegen het Europese Parlement en  de Europese 
Raad. Als tweede bijlage hebben we de hoofdargumenten toegevoegd die tijdens die rechtszaak worden behandeld. 
We vinden het van belang dat die tweede bijlage ook wordt gelezen en we verwachten op beide bijlagen graag een 
reactie: https://www.biomassmurder.org/docs/2019-08-00-eu-biomass-legal-case-main-arguments-english.pdf 
 
We hebben de gemeenteraadsleden en burgemeester & wethouders van Arnhem ter informatie meegenomen. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de bestuursleden van 
Stichting Arnhems Peil 
www.arnhemspeil.nl 
[telefoonnummer verwijderd] 
 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-meerdere-vragen-tav-de-vergunningen-van-de-biomassacentrale-van-veolia-op-het-ipkw-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-08-16-arnhemspeil-meerdere-vragen-tav-de-vergunningen-van-de-biomassacentrale-van-veolia-op-het-ipkw-arnhem.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-08-00-eu-biomass-legal-case-main-arguments-english.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/

