21 april 2020, Arnhem

Arnhemse Bomenbond

Betreft: Sluiting Biomassacentrale
Veolia Kleefse Waard.

Aan de Gemeenteraad van Arnhem,
Beste Raadsleden,
Hierbij willen wij u informeren dat het MOB Gedeputeerde Staten van Gelderland verzocht heeft de
biomassacentrale van Veolia op de Kleefse Waard direct te sluiten. De centrale blijkt zonder
vergunning zwaveldioxide (SO2), chloor (HCL), ammoniak (NH3) en fluor (HF) uit te stoten door het
verbranden van woodchips. Het verzoek van het MOB is in de bijlage opgenomen.
Voor de uitstoot van deze stoffen heeft Veolia nooit een vergunning aangevraagd en ook nooit
verkregen. Het MOB eist met het handhavingsverzoek dat de provincie de fabriek in Arnhem sluit.
De uitstoot is in strijd met de Natuurwet en met de arrestuitspraken van het Hof van Justitie van de
Europese Unie. De fabriek moet eveneens dicht omdat deze in strijd handelt met de Europese
richtlijnen. Johan Vollenbroek (MOB) eist mede op verzoek van de Arnhemse Bomenbond dat de
Provincie Gelderland de Gelderse Natura gebieden daadwerkelijk beschermt.
Tot nu toe heeft B & W van Arnhem nagenoeg niets ondernomen om de Provincie Gelderland te
bewegen de centrale te laten sluiten. Men dacht de natuurvergunning in orde was.
Wij vragen u dan ook bij B & W op aan te dringen dat zij zich gaan inzetten voor de sluiting van de
biomassacentrale van Veolia door de provincie Gelderland. U kunt om te beginnen informeren welke
stappen B & W wil gaan nemen richting provincie om de sluiting van de biomassacentrale te
bevorderen. Al eerder hebben wij u laten weten dat het noodzakelijk is dat de Gemeente Arnhem
zich daadwerkelijk inzet om de biomassa centrale op de Kleefse Waard te laten sluiten.
In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,
namens de Arnhemse Bomenbond
Anne Ferwerda en Joost Blasweiler
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