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Dankzij het proces wat de Arnhemse Bomenbond heeft aangespannen tegen het Dagelijks bestuur
van de Provincie Gelderland, heeft GS eindelijk op 3 maart jl. besloten het Verslag en het Advies van
de provinciale commssie Rechtsbescherming openbaar te maken.
Uit het advies van de commissie over de ingediende bezwaren tegen het bijgebouw en de
bouwkundige aanpassingen aan de biomassa centrale op de Kleefse Waard blijkt volgens de
commissie :
- het Provincie Bestuur (GS) niet alleen een bouwvergunning, maar ook een milieuvergunning had
moeten aanvragen ( blz.5 van het advies),
- GS onvoldoende inzicht heeft gegeven in de milieucomponenten geur en risico (gezondheid en
veiligheid)- blz. 7,
- GS de vergunning had moeten toetsen aan het ter plaatse vigerend bestemmingsplan (blz.12)
- GS hebben erkend dat een aantal bezwaren terecht zijn voorgedragen (blz. 12).
De provinciale commssie rechtsbescherming is van mening dat GS het besluit om de
omgevinsgvergunning goed te keuren moet herroepen wegens onrechtmatigheid (blz.12).
De commissie adviseerde Gedeputeerde staten al op 29 oktober 2019 : “om het omstreden besluit
in te trekken” (bladzijde 5 van het advies).
De Arnhemse Bomenbond vindt het bijzonder kwalijk dat Gedeputeerde Staten van de provincie dit
advies vier maanden niet bekend heeft willen maken. Pas na het aanspannen van een proces met het
eisen van een dwangsom door de Bomenbond besloot GS het verslag en het advies van haar eigen
Commissie Rechtsbescherming openbaar te maken. Wij hebben bericht gekregen dat GS inmiddels
ook het advies van de commssie zal opvolgen en dat zij een nieuwe vergunning wil afgeven (zie
bijlage).
De Arnhemse Bomenbond zal, zodra zij de tekst van de nieuwe vergunning ontvangen heeft nadere
juridische stappen zetten. Het verbranden van de grote hoeveelheden hout in de biomassa centrale
op de Kleefse Waard is funest voor de luchtkwaliteit van de stad en is een ernstige bedreiging voor
het behoud van de bossen in Gelderland. Dit dient zo snel mogelijk te worden beëindigd. Duurzame
alternatieven, zoals bijvoorbeeld het verwarmen van de bedrijven op de Kleefse Waard m.b.v. een
aarde warmte installatie moeten hiervoor in de plaats komen.
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