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Biomassacentrale van Veolia Arnhem 

Reactie op uw mail van 10 september jl. 

 

 

Beste bestuursleden, 

 

Hartelijk dank voor uw mail met uitgebreide toelichting van 10 september 2019.  Deze is een 

reactie op onze brief van 6 september 2019 waarin wij diverse vragen beantwoorden rond de 

vergunningverlening aan Veolia in Arnhem 

 

Het is duidelijk uit uw reactie dat we het op dit moment niet eens zijn over de toepassing van 

houtige biomassa. U geeft aan iedere vorm van houtige biomassa af te wijzen voor 

energiedoeleinden. Wij passen de kaders toe zoals de rijksoverheid heeft vastgesteld waarin 

toepassen van duurzame houtige biomassa een vorm van energie is als transitiebrandstof. Deze 

heeft een beperkte rol maar noodzakelijke rol in de energietransitie naar een duurzame 

samenleving.  

 

Het lijkt ons dat een voortdurende mailwisseling met herhaling van argumenten en uitwisseling 

van standpunten niet leidt tot overeenstemming. Daarom gaan we niet verder inhoudelijk in op uw 

brief. Wij verwijzen hiervoor naar onze eerdere brief. 

 

Vergunning Veolia 

Uw aanvraag voor intrekking van de vergunning Wnb en actualisatie van de huidige 

omgevingsvergunning wordt op ordentelijke wijze afgehandeld en op basis van de wet. Hierop is de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.  Deze zal nog enige tijd in beslag nemen. In 

deze procedure wordt eerst een ontwerpbesluit ter visie wordt gelegd zodat belanghebbenden 

gedurende een periode zes weken hun reacties kunnen geven. Vervolgens wordt dan met de 

eventueel ontvangen reacties een definitief besluit genomen. De op grond van de Algemene wet 

mailto:post@gelderland.nl
mailto:contact@arnhemspeil.nl


 

 

  

 

Datum 

 3 oktober 2019 

 
Zaaknummer 

2019-009328 

 
Blad 

2 van 2 

 

 

bestuursrecht voorgeschreven beslistermijnen bedragen zes maanden. Na het nemen van het 

definitieve besluit kunnen belanghebbenden direct beroep aantekenen bij de rechtbank Gelderland. 

Hoger beroep dient bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

Tot slot willen we u meegeven dat wij in de open en democratische samenleving die wij voorstaan 

het niet passend vinden dat er dreigementen worden geuit over mogelijke vervolgstappen. Zo 

kunnen en willen wij ook niet omgaan met bewoners noch bedrijven. Wij staan voor een rechtsgang 

waarbij zowel bedrijven én inwoners kunnen rekenen op een zorgvuldige afweging van argumenten 

binnen wettelijke kaders en goede besluitvorming en rechtszekerheid.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Henrice Wittenhorst 

Commissaris van de Koning plv. Secretaris 

 

 

 

 

   


