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Samenvatting
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Er is geen aandacht voor het verminderen van CO2-uitstoot in de warmtetransitie Arnhem.
Er is geen aandacht voor het verminderen van luchtvervuiling in de warmtetransitie Arnhem.
Het gebruik van biomassa is een essentieel onderdeel van de warmtetransitie Arnhem.
Het gebruik van biomassa in de warmtetransitie Arnhem wordt niet ontraden.
In de wijkgerichte aanpak van Arnhem staan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor
de eindgebruiker voorop i.p.v. CO2-reductie, milieuvriendelijke, klimaatvriendelijke of schone
oplossingen voor het opwekken van energie.
Biomassa wordt als tijdelijk middel gezien om later te vervangen voor (ultra) diepe geothermie.
De ontwikkeling van (ultra) diepe geothermie staat nog in de kinderschoenen.
Het toepassen van (ultra) diepe geothermie in de ondergronden van de regio Arnhem-Nijmegen is
op meerdere plekken onmogelijk en op andere plekken onzeker of onduidelijk.
De onzekerheid en lange termijn planning van (ultra) diepe geothermie zorgt voor een groot risico
op grootschaligere inzet van biomassa dan gewenst is en ons voorgehouden wordt.

Inleiding
Arnhem is begonnen aan de wijkgerichte warmtetransitie. In deze transitie speelt biomassa een zeer grote
rol terwijl de Arnhemse gemeenteraad zich duidelijk tegen biomassa heeft uitgesproken. In deze analyse
laten wij u het aandeel biomassa in de wijkgerichte warmtetransitie Arnhem zien. Wij onderbouwen de
informatie met gegevens van:
•
•
•

Arnhem Aan, de organisatie die verantwoordelijk is voor de wijkgerichte warmtetransitie.
Warmteverkenning Gemeente Arnhem, het onderzoek dat de basis vormt voor de wijkgericht
warmtetransitie.
Overige bronnen: RVO, De Gelderlander, Parenco, Berenschot, Mobilisation for the Environment en
Urgenda.

Analyse aandeel biomassa en aandacht voor klimaat op de website over de wijkgerichte
warmtetransitie Arnhem van Arnhem Aan
Op de website van ArnhemAan kan men lezen over de wijkgerichte warmtetransitie van Arnhem. Wij lezen
daar:
De gemeente heeft in Arnhem een zgn. 'warmteverkenning' uitgevoerd om te kunnen bepalen waar de beste
kansen liggen om met nieuwe energie aan de slag te gaan. Een onderzoek dus, vooruitlopend op de
'TransitieVisie Warmte' waar de gemeenteraad nog verder over gaat beslissen. In dit onderzoek is gekeken
naar het meest aannemelijke alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten per wijk. Het heeft geleid tot
een voorlopige inschatting van kansrijke wijken die voor 2030 van het aardgas af zouden kunnen en overige
wijken die na 2030 aan de beurt zijn.
Wat ons opvalt is dat er slechts wordt gekeken naar ‘het meest aannemelijke alternatief voor aardgas’ en
niet naar CO2-reductie. Daarbij is ook duidelijk dat de belangrijkste factor de ‘kosten per wijk’ is en
‘duurzaamheid’ of ‘klimaatneutraal’ worden niet genoemd. Op basis van de ‘warmteverkenning’ is er een
plattegrond gemaakt waarin men kan zien welke kansen er per wijk liggen volgens de gemeente (zie
afbeelding 1)

Afbeelding 1 plattegrond wijkgerichte energietransitie

Op deze kaart zien we dat er wijken zijn waar nog flink geïsoleerd kan worden (oranje) en wijken die nu al
van het gas af zouden kunnen (groen). Wij vroegen ons af wat deze kansrijke wijken zo kansrijk maakt. De
website schrijft:
Een wijk/buurt is kansrijk als:
•
•
•

er een alternatieve warmtebron is;
veel huizen en gebouwen in de wijk een hoog energielabel hebben, waardoor de overstap makkelijker
en goedkoper is;
en/of omdat we een slimme combinatie kunnen maken met andere plannen in de wijk of buurt,
bijvoorbeeld vervanging van het riool.

De website maakt duidelijk dat “In de wijkgerichte aanpak van Arnhem staan betaalbaarheid,
betrouwbaarheid en zekerheid voor de eindgebruiker voorop.” Er wordt hierbij niet gesproken over CO2reductie, milieuvriendelijke, klimaatvriendelijke of schone oplossingen voor het opwekken van energie. We
moeten goed zoeken naar een verband met het klimaat. We vinden dit in de FAQ (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2 FAQ: Het doel is om de landelijke en internationale klimaatdoelstellingen te halen.

We lezen hierbij niets over CO2-reductie waardoor wij ons afvragen of de papieren landelijke en
internationale klimaatdoelstellingen belangrijker zijn dan het daadwerkelijk terugdringen van de CO2uitstoot. Een discrepantie die door het gebruik van biomassa aan de orde van de dag is. Het is dus belangrijk
te weten of CO2-reductie een doel is, in het echt of enkel op papier. Een andere vraag uit de FAQ noemt kort
de CO2-reductie, niet als doel, maar als gegeven dat iedereen weet dat dit nodig is (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3 FAQ: Iedereen weet dat de CO2-uitstoot omlaag moet.

Analyse aandeel biomassa en aandacht voor klimaat in het onderzoek Warmteverkenning
Gemeente Arnhem
Op www.arnhemaan.nl vinden we weinig informatie over de alternatieve warmtebron die de gemeente als
vervanging voor gas wil gebruiken. De informatie op deze website is gebaseerd op de Warmteverkenning
Gemeente Arnhem. In deze warmteverkenning is per wijk gekeken wat de meest betaalbare oplossing zou
zijn om die wijk van het gas af te krijgen. Er zijn daarbij 5 aspecten als voorwaarde gesteld:
1. De realisatie van een betaalbaar alternatief voor de aardgasaansluiting is mogelijk.
2. Synergie in werkzaamheden, projecten en bewonersinitiatieven te creëren door beleidsmatige- of
programmatische afstemming.
3. Warmtetransitie als vliegwiel voor het aanpakken van urgente maatschappelijke, sociale- en ruimtelijke
vraagstukken in de wijk (denk aan klimaatadaptatie, armoede, veiligheid, verloedering, etc.), en
4. Voldoende draagvlak aanwezig of te creëren door ook andere dan alleen financieel- technische aspecten
te betrekken om omstandigheden in een wijk te verbeteren.
5. Minder duurzame bronnen zijn tijdelijk en decentrale bronnen gaan voor. De meest duurzame bron heeft
de voorkeur.
Het lijkt erop dat biomassa niet wordt uitgesloten. De website laat dit ook duidelijk zien in afbeeldingen 4
tot en met 8. In aspect 5 wordt verwezen naar biomassa door aan te geven dat de meest duurzame bron de
voorkeur heeft en voorgaat. Dit wekt de indruk dat we slechts voor korte tijd afhankelijk zullen zijn van het
gebruik van biomassa. Dit beeld klopt echter niet doordat de vervanging van biomassa, (ultra) diepe
geothermie, niet binnen afzienbare tijd zal kunnen worden ingezet. We bespreken dit verder in het volgende
hoofdstuk.

Afbeelding 4: de pagina over warmte-alternatieven laat ons een foto zien van de Kleefse Waard met de
biomassacentrale van Veolia

Afbeelding 5: deze plattegrond laat zien dat in de meeste wijken als meest betaalbare optie warmtenetten
worden voorgesteld of wijken met biogas (hybride).

Afbeelding 6: Als eerste optie wordt biomassa genoemd, voor (hoge temperatuur) warmtenetten.

Afbeelding 7: Er worden nadelen van restwarmte uit industrie genoemd, namelijk onzekerheid over de
beschikbaarheid en levering. Helaas worden een flink aantal nadelen van warmte uit biomassa niet
genoemd, nl een toename van CO2-uitstoot (klimaatdoelen worden slechts op papier gehaald), meer
stikstofuitstoot, meer uitstoot van chemische stoffen, bedreiging van de volksgezondheid, het verergeren
van klimaatverandering en het bijdragen aan ontbossing en verlies van biodiversiteit.

Afbeelding 8: Ondanks dat de gemeenteraad zich duidelijk heeft uitgesproken tegen biomassaverbranding
wordt in deze illustratie zeer duidelijk dat biomassa een essentieel onderdeel is van de Arnhemse
Wijkgerichte Warmtetransitie. In deze afbeelding is bovendien te zien dat de gemeente individuele
biomassaketels en pelletkachels meeneemt als alternatief voor verwarmen op gas. In de kwestie van de
biomassaketel op de Klingelbeek is duidelijk geworden dat de gemeenteraad dit absoluut niet wenselijk
vindt.

Het is zeer onzeker of (ultra) diepe geothermie op redelijke termijn als vervanging van
biomassa kan worden ingezet.
Duidelijk wordt dat in de warmtetransitie geen voorkeur wordt gegeven aan gebruik van biomassa. Het
wordt gezien als een tijdelijke oplossing. Biomassa moet zo snel mogelijk worden vervangen voor energie uit
(ultra) diepe geothermie. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt vanwege de toename van CO2uitstoot, van ongezonde stoffen en daarmee de toename van het aantal zieke mensen, ontbossing, de
bedreiging van de biodiversiteit en de stankoverlast. Hierbij stuiten we echter op een groot probleem. De
ontwikkeling van (ultra) diepe geothermie staat nog in de kinderschoenen en er is een reële kans dat de
Gelderse gronden niet geschikt zijn voor de toepassing van (ultra) diepe geothermie. We tonen dat aan met
relevante bronnen van o.a. het RVO, Parenco, De Gelderlander en het onderzoeksrapport van september
2020 opgesteld door bureau Berenschot dat de opdracht heeft gekregen om de mogelijkheden voor (ultra)
diepe geothermie in Gelderland te onderzoeken.
In een artikel van de Gelderlander van 5 juni 2020 over het RES concept staat dat de gemeentes in onze regio
meer warmtenetten willen uitrollen waarvoor o.a. de papierfabrieken in Eerbeek en Renkum als
warmtebron zouden kunnen dienen. “De gemeenten willen ook meer warmtenetten. Arnhem en Nijmegen
hebben die al, maar de papierfabrieken in Eerbeek en Renkum zouden respectievelijk Laag-Soeren en
Renkum/Wageningen van energie kunnen voorzien.” We hebben op 6 juni alle wethouders die betrokken
zijn bij de Regionale Energie Strategie in onze regio erop gewezen dat de papierfabriek in Renkum op dit
moment de grootste biomassacentrale van onze Provincie is en geregistreerd staat als bedrijf met de
grootste uitstoot van schadelijke stoffen voor onze regio.
Daarnaast hebben we de betrokken wethouders erop gewezen dat het voeden van warmtenetten met
warmte afkomstig van het verbranden van houtige biomassa alles behalve duurzaam is. In deze video hoort
u uitleg van 10 Nederlandse wetenschappers die uitleggen waarom het verbranden van houtige biomassa
slecht is voor de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Marjan Minnesma van
Urgenda legt in die video ook heel specifiek uit waarom warmtenetten die gevoed worden met warmte die
door biomassacentrales geleverd worden absoluut niet duurzaam zijn.
Ook in Arnhem hebben we een hoge temperatuur warmtenet dat gevoed wordt door de ASR vuilverbranding
en de biomassacentrale van Veolia. De beheerder van het warmtenet (Vattenfall) sluit echter doodleuk
duizenden goed geïsoleerde nieuwbouw huizen op het warmtenet aan waarbij de keuze voor een warmtenet
nog klimaatonvriendelijker wordt. In het artikel van Nieuwsuur (NOS) van 12 mei 2020 wordt hier uitgebreid
uitleg over gegeven door TU Delft.
Sinds 2015 liggen er plannen om het warmtenet ook te voeden met warmte uit (ultra) diepe geothermie.
Vorige maand stond hierover in de Gelderlander dat de plannen de komende jaren nog niet toepasbaar
zouden zijn waardoor we het gevaar lopen dat zich ook gemanifesteerd heeft bij de drie nieuwste
kolencentrales destijds in 2016 die bij aanvang al gebouwd zijn met het idee om daar biomassa in te
verbranden. Die mochten enkel gebouwd worden met het idee dat er van CO2-afvang gebruik gemaakt zou
worden terwijl dit later financieel onhaalbaar bleek waardoor het achteraf gezien een zeer slechte deal was
voor het klimaat (zie ook alle rechtszaken die Johan Vollenbroek van het Mobilisation for the Environment
tegen de centrales aan het voeren is).
Het RVO bevestigt dat risico: Binnen het onderwerp energieconversie is het streven naar oplossingen voor
een beschikbare, efficiënte en flexibele energievoorziening bij de fabrieken in de sector. Daarbij wordt er
gewerkt naar 100% inzet van hernieuwbare energiebronnen. Essentieel daarbij is de fabriek als integraal
onderdeel van haar omgeving te beschouwen, een omgeving waarmee uitwisseling van o.a. brandstoffen,
elektriciteit, warmte en water kan plaatsvinden. Met name de inzet van vaste biomassa en biogas past goed
bij de huidige energievraag en het karakter van de industrie. Stoom uit (zeer) diepe geothermie lijkt op lange
termijn de gehele warmtevraag van een papierfabriek te dekken. Maar (ultra) diepe geothermie staat in
Nederland nog in de kinderschoenen.

Op 20 augustus 2020 vertelt Smurfit Kappa Parenco in de Gelderlander dat zij onderzoek doen naar (ultra)
diepe geothermie: De plannen zijn concreet, maar op korte termijn niet realiseerbaar. Momenteel wordt er
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van (ultra) diepe geothermie.
We zien dus dat er nog geen uitzicht is naar een concrete start van het gebruik van (ultra) diepe geothermie.
Dit zorgt voor een groot gevaar van voortdurende inzet van het verbranden van houtige biomassa om het
warmtenet van voldoende warmte te kunnen voorzien.
Inzichten beschreven in het allernieuwste rapport, de Detailstudie potentie aardwarmte Arnhem Nijmegen
van september 2020 laten ons zien dat er nog erg veel onzekerheid is of (ultra) diepe geothermie mogelijk
is in de regio Arnhem Nijmegen:
• De RES-Arnhem-Nijmegen heeft onvoldoende ondergronddata. Hierdoor is er dus onzekerheid over de
potentie van aardwarmte. Dit kan nog veranderen als we meer weten over de ondergrond.
• De geschiktheid van de ondergrond voor het winnen van aardwarmte is matig, met lokale uitzonderingen.
De belangrijke Trias en Perm (Rotliegend) aardlagen zijn dun. Het Paleogeen heeft mogelijk een te lage
temperatuur en is dun ontwikkeld. Het OnderKrijt is aanwezig in de zuidwestelijke helft van het gebied. Van
deze laag is hier weinig bekend. Het Dinantien is mogelijk ook aanwezig, maar ook over deze laag is weinig
bekend.
• Door een tekort aan ondergrondinformatie blijven er hier veel onzekerheden en is nieuwe data noodzakelijk.
• Er zijn warmtenetten aanwezig en aardwarmte lijkt een mogelijke alternatieve warmtebron (bijv. als
basislast) om aan de bronnenmix in deze RES toe te voegen.
• Om het potentieel aanbod te realiseren, is o.a. het risicoprofiel van belang. Op dit moment ontwikkelt de
Rijksoverheid een risicobeleid voor de energietransitie, waaronder ook de normstelling en aanvaardbaarheid
van risico’s bij aardwarmte. Afronding hiervan wordt medio 2021 verwacht.

Conclusies
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Er is geen aandacht voor het verminderen van CO2-uitstoot in de warmtetransitie Arnhem.
Er is geen aandacht voor het verminderen van luchtvervuiling in de warmtetransitie Arnhem.
Biomassa is een essentieel onderdeel van de warmtetransitie Arnhem.
Biomassa wordt niet ontraden in de warmtetransitie Arnhem.
In de wijkgerichte aanpak van Arnhem staan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor
de eindgebruiker voorop i.p.v. CO2-reductie, milieuvriendelijke, klimaatvriendelijke of schone
oplossingen voor het opwekken van energie.
Biomassa wordt als tijdelijk middel gezien om later te vervangen voor (ultra) diepe geothermie.
De ontwikkeling van (ultra) diepe geothermie staat nog in de kinderschoenen.
Het toepassen van (ultra) diepe geothermie in de ondergronden van de regio Arnhem-Nijmegen is
op meerdere plekken onmogelijk en op andere plekken onzeker of onduidelijk.
De onzekerheid en lange termijn planning van (ultra) diepe geothermie zorgt voor grootschaligere
inzet van biomassa dan gewenst is en ons voorgehouden wordt.

