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Van: de fracties SP, Partij voor de Dieren, Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal in 

de gemeenteraad van Arnhem   

   

Aan: College van B&W   

Betreft: schriftelijke vragen (conform art. 44 rvo)   

Onderwerp: Steeds meer zorgen om effecten biomassacentrales:    

'Brandende ogen, keelpijn en niet kunnen slapen van de stank'   

   

   

Arnhem, 25 oktober 2019   

   

   

Geachte voorzitter,    

   

   

Dinsdag 22 oktober was bij televisieprogramma EenVandaag een reportage te zien onder de 

titel; ‘Steeds meer zorgen om effecten biomassacentrales: 'Brandende ogen, keelpijn en niet 

kunnen slapen van de stank'’   

   

   

Hierbij stellen bovengenoemde fracties de volgende vragen;    

   

   

1. Wat is de reactie van het college op de uitzending van EenVandaag?1   

   

   

2. Wat vindt het college ervan dat de inmiddels beruchte biomassacentrale van de 

Franse multinational Veolia op de Kleefse Waard te Arnhem een prominente rol in 

speelt in deze reportage?    

   

  

3. Is het college met ons van mening dat het onacceptabel is dat inwoners van onze stad 

geconfronteerd worden met ‘brandende ogen, keelpijn en niet kunnen slapen van de 

stank?    

   

   

4. Heeft het college kennisgenomen van de opinie ‘Overheid weet wél hoe gevaarlijk 

houtrook is’ van het kenniscentrum Houtrookoverlast?2 Onderschrijft het college 

deze opinie? Zo nee, kan het college exact en gedegen onderbouwd aangeven wat er 

niet klopt?    

  
1 EenVandaag 22-10-2019  

2 Algemeen Dagblad 23-10-2019   

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/steeds-meer-zorgen-om-effecten-biomassacentrales-brandende-ogen-keelpijn-en-niet-kunnen-slapen-va/
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5. Is het college bereid om stappen te ondernemen in de richting van de 

biomassacentrale Kleefse Waard om deze bedreiging van de volksgezondheid te 

stoppen? Zo ja, wat mogen wij van het college verwachten? Graag toelichten. Zo nee, 

waarom niet?    

   

   

6. Is het college met ons van mening dat het belangrijk is data te verzamelen over de 

luchtvervuiling in Arnhem, specifiek gericht op de bestrijding van biomassacentrales?    

   

   

7. Klopt het dat het college enthousiast is over het initiatief ‘Arnhemse Luchtwachters’, 

dat een fijnmazig netwerk wil opzetten om continue de luchtkwaliteit te kunnen 

meten?1    

   

   

8. Is het college bereid om haar enthousiasme om te zetten in een garantstelling zodat 

alle 250 benodigde fijnstofmeters er kunnen komen? Zo nee, hoe wil het college er 

dan voor zorgen dat de Arnhemse luchtkwaliteit fijnmazig en continue gemeten 

wordt?    

   

   

9. Waarom heeft het college de raad nog steeds geen verslag gedaan van het gesprek 

wat het college in opdracht van de raad met gedeputeerde staten van de provincie 

Gelderland heeft gevoerd over de uitspraak van de raad voor de sluiting van 

biomassacentrale Kleefse Waard? 2   

   

   

10. Moet de raad uit het tussenbericht van het college van 15-10-2019 opmaken dat het 

college niet eigenstandig tot verslaggeving aan de raad kan komen?3 Graag 

toelichten.    

   

   

11. Is het college bekend met de publicatie van het besluit van het college van de 

gemeente Lingewaard over het verstrekken van een omgevingsvergunning voor een 

houtgestookte warmtekrachtkoppeling (WKK)?6   

 

 
3 Omroep Gelderland 22-10-2019  
4 Aangenomen motie "Stop biomassacentrale Arnhem" (19M106g)  
5 Tussenbericht d.d. 15-10-19  
6 Gemeenteblad publicatie gemeente Lingewaard Omgevingsvergunning houtgestookte WKK 

 

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2427668/Wie-wil-er-een-fijnstofmeter-in-zijn-tuin
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=d66828a7-0b2d-4244-b895-96fd6339668f
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=9c887963-720a-43de-9cdd-9cf90d8d3528
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-195721.html
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12. Klopt het dat hier gaat om een biomassacentrale aangelegd door de tuinders van 

NEXT GARDEN en dat deze biomassacentrale kan rekenen op een subsidie van 53 

miljoen euro?    

   

   

13. Wat zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid in Arnhem van de 

komst van deze hout gestookte biomassacentrale? Als het college daar geen inzicht in 

heeft, wat heeft het college ondernomen om hierover inzicht te verkrijgen?    

   

   

14. Heeft het college bezwaar gemaakt tegen de komst van deze centrale? Zo ja, op 

welke wijze heeft het college dat gedaan? Zo nee, waarom niet?    

   

   

15. Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze biomassacentrale? Is het college 

met ons van mening dat deze biomassacentrale gestopt moet worden? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, welke actie gaat het college ondernemen? Wat mogen wij 

daarvan verwachten?    

   

   

16. Waarom heeft het college de raad niet actief geïnformeerd over het besluit van het 

college van Lingewaard voor de verstrekking van deze omgevingsvergunning? Graag 

toelichten.    

   

   

17. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden in de gestelde volgorde en daarbij niet te 

clusteren?    

   

   

18. Bent u bereid de vragen te beantwoorden voor de besluitvormende vergadering van 

de meerjarenbegroting 2020-2023 op 13 november 2019?    

   

   

De fracties van de SP, Partij voor de Dieren, Arnhemse Ouderen Partij en Arnhem Centraal 

kijken uit naar de spoedige beantwoording van deze vragen.    

   

   

Hoogachtend,    

   

   

Elfrink    Hegge   Wiggers  van Butselaar  

   


