Van: AWN
Verzonden: Thursday, June 6, 2019 8:36 AM
Aan: 'jan van dellen'; 'burgemeester arnhem'; 'cathelijne bouwkamp'; 'martien louwers'; 'nationale ombudsman'
CC: 'bewoners nieuwehaven arnhem'; 'arag rechtsbijstand'; 'advocatenkantoor havenbewoner'; 'martin kloppenburg';
'havenmeester arnhem'; 'raadsleden arnhem'; 'griffie arnhem'; 'de gelderlander'; 'roei & zeil vereniging jason';
waterscouting'
Onderwerp: Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning biomassacentrale veolia kleefse waard arnhem en verzoek
actualisatie al verstrekte vergunningen - arag-dossier: 2012004865-01 - ombudsman zaaknummer 2019-00843
Geachte heer van Dellen,
Vorige week hebben we u tijdens de 2de stakeholdersbijeenkomst t.a.v. het bepalen van de visie op de nieuwehaven
gesproken over de biomassacentrale op de Kleefse Waard.
We hebben u aangegeven dat we ons zorgen maken over de centrale welke op 308 meter geplaatst is van de
woonbotensteiger in de Nieuwehaven. We hebben u laten weten dat onze woningen ten onrechte niet zijn
meegenomen in het luchtkwaliteitsonderzoek t.b.v. de vergunningaanvraag.
Na de bijeenkomst hebben meerdere Nieuwehaven-bewoners en gebruikers bij ons kenbaar gemaakt zich zorgen te
maken over de manier waarop u de visie voor de Nieuwe Haven aan het bepalen bent. Het lijkt er op dat u bij voorbaat
een plan heeft klaarliggen welke enkel de belangen van de industrie vertegenwoordigt en dat het huidige traject waar
we nu in zitten t.b.v. het bepalen van die visie enkel voor de show dient.
Gisteravond heeft u in de raadszaal een discussie gevoerd over de opening van de biomassacentrale op de Kleefse
Waard. U heeft aangegeven dat de gemeente Arnhem zich zal houden aan de verstrekte vergunning ondanks alle
zorgen en bezwaren die de inwoners van Arnhem geuit hebben.
Wij vinden het uitermate bedenkelijk dat u onze zorgen en bezwaren niet serieus neemt.
De afgelopen dagen hebben we meer dan 2200 handtekeningen binnengehaald met een petitie tegen de opening van
de biomassacentrale.
Onze petitiepagina met daarop alle informatie over de biomassacentrale is ondertussen meer dan 3000 keer bezocht.
Daarnaast hebben we meer dan 100 handtekeningen binnengehaald op ons bezwaar tegen de
vergunningverstrekking van een bijgebouw welke benodigd is voor de opening van de biomassacentrale.
Morgen starten we een emailcampagne gericht aan alle leden van de politieke partijen van de gemeente Arnhem en de
provincie Gelderland waarin we vragen om de al verstrekte vergunning te laten actualiseren.
De verstrekte vergunningen voor de biomassacentrale zijn namelijk gebaseerd op verkeerde en achterhaalde
gegevens.
Aankomende dinsdag hebben de burgemeester en u een afspraak met de nationale ombudsman m.b.t. de interventie
t.a.v. de klachten van de woonbootbewoners in de Nieuwe haven. We zouden het zeer op prijs stellen indien u de
nationale ombudsman uitlegt hoe het kan gebeuren dat u nu wederom een extra gevaar voor onze gezondheid toevoegt
aan de al bestaande lijst van gevaren.
U heeft namelijk de plicht om ons als inwoners van Arnhem en als direct betrokkenen te beschermen.
In het Algemeen Burgerlijk Wetboek staat dat de overheid de plicht heeft om voor een veilige en gezonde leefomgeving
te zorgen van zijn burgers.
Als bijlagen hebben we zowel ons bezwaarschrift toegevoegd tegen de omgevingsvergunning van het bijgebouw als het
verzoek aan u om de al verstrekte vergunningen te laten actualiseren.
We zouden een reactie zeer op prijs stellen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes
Namens de AWN
www.arnhemspeil.nl
[telefoonnummer verwijderd]

Van: AWN
Verzonden: Saturday, June 1, 2019 11:22 AM
Aan: 'nationale ombudsman'; 'arag rechtsbijstand'
Onderwerp: Ombudsman zaaknummer 2019-00843 - 2019-06-04-awn-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunningbiomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf - arag-dossier: 2012004865-01
Geachte mevrouw Oomen en Post,
Los van de al bestaande gevaren in de Nieuwe haven wordt er nu ook nog een biomassacentrale op 308 meter afstand
van de woonboten gebouwd.
Wij zijn hier als direct belanghebbenden niet van op de hoogte gesteld en in de luchtkwaliteit metingen zijn wij niet eens
meegenomen.
Men heeft doodleuk het legendakaartje van de 3 andere meetpunten over ons heen geplakt in de kaart met
meetpunten.
Deze week zullen we bezwaar indienen (zie bijlage) en we zouden het zeer op prijs stellen indien jullie het bezwaar ook
lezen en de mogelijkheid onderzoeken om dit bij de gemeente Arnhem onder de aandacht te brengen.
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes
Namens de AWN (en onszelf)
www.arnhemspeil.nl
[telefoonnummer verwijderd]

Van: AWN
Verzonden: Saturday, June 1, 2019 11:08 AM
Aan: [woonbootbewoners nieuwehaven arnhem]
Onderwerp: AWN: 2019-06-04-awn-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunning-biomassacentrale-veolia-kleefsewaard-arnhem.pdf
Beste allemaal,
De afgelopen weken hebben we veel tijd gestoken in het aanvechten van de komst/opening van de biomassacentrale.
Marloes heeft samen met een jurist een zeer uitgebreid bezwaarschrift opgesteld die we als bijlage hebben toegevoegd:
2019-06-04-awn-bezwaarschrift-tegen-omgevingsvergunning-biomassacentrale-veolia-kleefse-waard-arnhem.pdf
Zouden jullie eventuele opmerkingen, bezwaren of toevoegingen willen sturen naar [emailadres verwijderd]?
Ronald heeft aangegeven aankomende week een rondje Nieuwe haven te willen maken om alle handtekeningen op te
halen. We zullen het bezwaar weer aangetekend en per bewoner indienen.
Op de petitie pagina van Arnhems Peil hebben we alle informatie die we konden vinden beschikbaar gesteld (rapporten,
nieuws items, filmpjes etc.): https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html
De Gelderlander heeft ondertussen ook 3 artikelen aan de biomassacentrale gewijd:
https://www.gelderlander.nl/arnhem/protest-tegen-centrale-voor-biomassa-in-arnhem-zwelt-aan~a2e17c19/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/actie-tegen-opening-centrale-van-76-miljoen-voor-biomassa-in-arnhem~a4467b7a/
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/biomassacentrale-in-arnhem-76-miljoen-euro-subsidie~af8eaaa1/
Groet en een fijn weekend,
Jeroen & Marloes
Namens de AWN
www.arnhemspeil.nl
[telefoonnummer verwijderd]

Van: AWN
Verzonden: Friday, May 24, 2019 8:22 AM
Aan: [woonbootbewoners nieuwehaven arnhem]
Onderwerp: Fwd:
Hoi allemaal
Wij hebben ons deze week aangesloten bij de verschillende actiegroepen die hun best doen om de komst van een
biomassacentrale op de Kleefse Waard tegen te houden. Er worden verschillende acties uitgevoerd:
-We hebben informatie verzameld en er is een petitie die je kan tekenen: https://www.arnhemspeil.nl/petitie.html
-De petitie zal over een aantal weken bij het provinciehuis worden aangeboden met de pers erbij.
-Er is een jurist in zijn vrije tijd bezig met kijken of er ergens een ingang is om het aan te vechten.
-Verschillende groepen gaan een bezwaar indienen tegen de vergunningaanvraag van een bijgebouw voor de centrale.
Dit is momenteel het enige waar officieel bezwaar tegen kan worden gedaan omdat de vergunningen voor de centrale
er al zijn.
-Op 28 mei is er een overleg over de toekomst van de Nieuwe Haven. Dit onderwerp zal zeker te sprake komen en ook
het feit dat wij een aantal maanden geleden bij de gemeente waren voor het eerste overleg en toen is er niks over deze
centrale gezegd.
-Dat dit een besluit is van de provincie wil niet zeggen dat de gemeente geen verantwoordelijkheid heeft om ons als
burgers te beschermen.
De centrale wordt gebouwd op ongeveer 350 meter afstand van de woonboten aan de Nieuwe Havenweg, Er is een
onderzoek gedaan naar de invloed op de luchtkwaliteit van de centrale.
In de ene bijlage met de naam biomassacentrale-gele-rechthoek-locatie-nieuwecentrale-arnhem kun je zien waar de
nieuwe biomassacentralekomt.
In de andere bijlage biomassacentrale-arnhem-beoordelingspunten-luchtkwaliteit-Arnhem zie je waar de luchtkwaliteit
gemeten is. Er is gemeten op noord, oost en zuid-oost. Er is niet gemeten op west waar de woonboten liggen.
Wij zijn van plan een bezwaar te schrijven als direct belanghebbenden en deze aan het college te sturen. Ook zullen we
telefonisch contact gaan zoeken met gemeenteraadsleden en gesprekken met hen aanvragen.
-Ronald is bereid 1000 flyers te verspreiden in Arnhem.
Wij leveren daarvoor de flyers.
Is er iemand die ook wil helpen of ideeën of informatie heeft dan horen wij het graag.
Ronald heeft rondgevraagd in de haven of wij namens de AWN bezwaar mogen geven en er zijn tot nu toe geen
bezwaren geweest. Mocht je dit alsnog hebben, geef het dan even aan.
Groetjes
Marloes en Jeroen
Namens de AWN
www.arnhemspeil.nl
[telefoonnummer verwijderd]

