
  

 

Acht dingen die u kunt doen tegen de biomassacentrale van Veolia  in Arnhem 
 

 

 

Klacht indienen als u last heeft van de stank of fijnstofoverlast van de biomassacentrale 

Hier vindt u een stappenplan voor het indienen van een klacht: https://www.arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-

project.html#klachtmelden De ODRA heeft bij ons aangegeven dat de biomassaketel uitstond vanaf 24 oktober.  

Wij hebben echter een foto van 26 oktober van zwarte rook die uit de pijp komt van ketel nummer 14 (de biomassa 

ketel) en video’s van de dagen daarna.  Wij hebben dit bij de ODRA gemeld en die gaven als reactie dat ze er mee 

bezig zijn zonder te reageren op de bewijzen die we aangeleverd hebben dat de biomassacentrale wel degelijk actief 

is geweest na 24 oktober. Het is daarom altijd een goed idee om een foto te maken van de schoorsteen en de rook 

wanneer u een klacht indient en deze foto mee te sturen. Soms zorgt het licht en de windrichting ervoor dat de rook 

op de foto niet goed te zien is en dan heeft een foto niet zoveel zin. Het is altijd een goed idee om wel screenshots 

mee te sturen van de windrichting en de fijnstofuitstoot. De links hiernaartoe staan in het stappenplan. Volgens de 

Gelderlander heeft de ODRA aangegeven dat de biomassacentrale vanaf de 12de volledig operationeel is. 

 

Lid worden van de Federatie tegen Biomassacentrales 

Bedenk of u lid wilt worden met bijvoorbeeld een bewonersgroep, actiegroep, club, organisatie of individueel? 

Lidmaatschap houdt in dat uw naam of de naam van de organisatie of groep toegevoegd wordt aan de 

contactpagina van de federatie. Zo laten we aan de politiek en de media zien dat de beweging tegen 

biomassaverbranding steeds groter wordt. Wordt u lid namens een groep of organisatie dan ontvangen we graag de 

naam van de organisatie, de naam van de contactpersoon een emailadres en de link naar de website of 

facebookpagina. Wordt u lid als individu dan ontvangen we graag uw naam. Het is ook mogelijk om actiever lid te 

worden, geef dat dat aan in de mail, dan nemen we contact op en bespreken de mogelijkheden met u. Wilt u lid 

worden? Mail naar: contact@the-fab.org 
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Overstappen naar een biomassavrije energieleverancier 

Soms is de oplossing heel simpel. Als niemand biomassastroom afneemt, dan hoeft biomassa niet gebruikt te 

worden. Daarom hebben wij een onderzoek uitgevoerd en hebben we de Overstapcampagne Biomassavrije 

Energieleverancier opgestart. In ons Onderzoekrapport Biomassavrije energieleveranciers lees je hoe wij het 

onderzoek hebben uitgevoerd en welke energiemaatschappijen echt groene stroom verkopen, zonder biomassa.  

Kijk op www.the-fab.org. Vertel anderen over deze actie en stuur ze deze link door. 

 

Zelf fijnstof meten met het LuchtData project 

Volgens de laatste onderzoeken blijkt bij het verbranden van houtige biomassa zoals dit in de biomassacentrale van 

Veolia gebeurt veel meer stikstof, fijnstof en broeikasgas vrij te komen dan bij een gascentrale zou vrijkomen. 

Blootstelling aan fijnstof kan op twee manieren gezondheidseffecten veroorzaken. Na een kortdurende blootstelling 

aan hoge concentraties kunnen acute effecten optreden zoals hoesten, benauwdheid en verergering van 

luchtwegklachten. In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door deze 

kortdurende blootstelling aan fijnstof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen. 

Gezondheidseffecten van fijnstof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. 

Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, 

verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.  

In Arnhem wordt maar op twee punten gemeten door het RIVM en enkel op de grootste fijnstofdeeltjes (PM10). De 

fijnstofmeters van het LuchtData Project meten ook op de nog kleinere deeltjes (PM2.5) wat volgens de laatste 

onderzoeken zelfs verantwoordelijk blijkt te zijn voor hersentumoren. De luchtkwaliteit per wijk blijkt flink af te 

wijken. Bent u benieuwd naar de luchtkwaliteit in uw wijk? Bekijk onze info op 

https://www.arnhemspeil.nl/acties/luchtdata-project.html 

Stemmen op politieke partijen die anti-biomassa zijn 

Politieke partijen zijn niet altijd even doorzichtig over hun standpunten. Mocht u twijfelen of een partij voor of tegen 

is, vraag het dan aan Arnhems Peil. Wij zijn niet verbonden aan een politieke partij en kunnen daardoor een 

onafhankelijk advies geven over de standpunten over biomassa binnen partijen. 

Politieke partijen mailen (stad, provincie, landelijk) 

De e-mailadresssen vind je op websites van de overheden. Mails kunnen kort en in normale taal geschreven worden. 

U hoeft er dus geen moeilijk of officieel klinkende tekst van te maken. Teksten die dichtbij u zelf staan komen het 

best over. 

  

https://www.the-fab.org/docs/2019-11-14-thefab-onderzoeksrapport-biomassavrije-energieleveranciers.pdf
http://www.the-fab.org/
https://www.ad.nl/binnenland/onderzoek-biomassa-zorgt-voor-hogere-uitstoot-dan-kolen~a152bfc9/
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-06-epidemiology-within-city-spatial-variations-in-ambient-ultrafine-particle-concentrations-and-incident-brain-tumors-in-adults.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-06-epidemiology-within-city-spatial-variations-in-ambient-ultrafine-particle-concentrations-and-incident-brain-tumors-in-adults.pdf
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Lobbyen bij een politieke partij.  
Arnhems Peil kan hierbij helpen, we hebben er ervaring mee en kunnen samen met u bedenken wat goede 

lobbymethodes zouden zijn bij een specifieke partij. De mogelijkheden zijn divers: u kunt lid worden van een partij 

en naar bijeenkomsten gaan om uw standpunten duidelijk te maken. U heeft dan ook de kans om moties in te 

dienen waar alle leden op mogen stemmen. U kunt ook contact leggen via mail, facebook of fractieleden opbellen 

om uw verhaal te doen. Dit zijn slechts voorbeelden van wat er mogelijk is. Als u behoefte heeft aan achtergrond 

informatie over biomassa dan kunnen wij u aan documentatie helpen om u in te lezen. 

Vrijwilliger worden bij Arnhems Peil ☺ 
Wij hebben veel acties en campagnes die we bedenken, opzetten en uitvoeren. Daarvoor ligt er altijd veel werk. Dit 

kunnen eenvoudige administratieve taken zijn of meer ingewikkelde inhoudelijke taken maar bijvoorbeeld ook het 

maken van leuke nieuwsberichten over Arnhem. Ook hebben we soms mensen nodig die bereid zijn langs deuren te 

gaan. We beseffen ons dat iedereen andere vaardigheden heeft en andere dingen leuk vindt om te doen. Daarom 

zijn we blij met elke vorm van hulp, dit kan variëren van eenmalig een uurtje of meer helpen, wekelijks een uurtje of 

meer helpen, of voor wie wil meerdere keren per week vaste taken uitvoeren. In overleg kan alles en er is ruimte om 

de eigen tijd in te delen. Wanneer het niet meer uitkomt dan kan ook dat gewoon direct worden aangegeven. Het 

enige wat wij vragen is dat u duidelijk bent over wat u wilt of kan. De rest is aan u. Meldt u aan via facebook of 

contact@arnhemspeil.nl 

 

Hartelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander 

+31 (0) 6 2888 3999 

www.arnhemspeil.nl 

 

https://www.facebook.com/stichtingarnhemspeil
mailto:contact@arnhemspeil.nl
http://www.arnhemspeil.nl/

