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Beslispunten  

• Brief conform concept vaststellen  

  

Bevoegdhedengrondslag  

• Artikel 158, eerste lid, onder a, Provinciewet  
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Ambitie en thema  

- Ambitie 2 Duurzaam 

- Ambitie 4 Gezond, veilig, schoon en welvarend 
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Samenvatting t.b.v. openbare besluitenlijst 
Voor de houtgestookte biomassacentrale van Veolia, Westervoortsedijk 73 te Arnhem, hebben 

Gedeputeerde Staten in 2016 een omgevingsvergunning en een vergunning Wet 

natuurbescherming verleend. Deze zijn onherroepelijk. 

De Werkgroep Behoud Bomen Arnhem en de Stichting Arnhems Peil vragen Gedeputeerde Staten 

de opening van de biomassacentrale te verhinderen en informeren naar de voortgang van de 

verzoeken om de verleende vergunningen in te trekken en/of te herzien. 

Gedeputeerde Staten geven aan dat biomassa noodzakelijk is voor de energietransitie en dat Veolia 

biomassa toepast conform de motie die Provinciale Staten hebben aangenomen over verbranding 

van houtachtige biomassa. 

De verzoeken om  de verleende vergunningen in te trekken en/of te herzien worden momenteel 

beoordeeld. 
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1 Aanleiding (inleiding) / bestaand beleid 
 

Door de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem en Stichting Arnhems Peil zijn vragen 

gesteld over de houtgestookte biomassacentrale van Veolia, Westervoortsedijk 73 

Arnhem. De vragen gaan enerzijds over nut en noodzaak van biomassa als duurzame 

energieopwekking en anderzijds over de verleende omgevingsvergunning en vergunning 

Wet natuurbescherming voor het openen van de biomassacentrale. Gezien de grote 

overlap in de vragen, is de beantwoording gebundeld. De Werkgroep Behoud Bomen 

Arnhem en Stichting Arnhems Peil ontvangen dezelfde reactie. 

 

2 Inhoud voorstel / argumenten voor en tegen 
 

Met bijgevoegde conceptbrief worden de vragen van de Werkgroep Behoud Bomen 

Arnhem en Stichting Arnhems Peil beantwoord.  

U antwoordt dat biomassa noodzakelijk is voor de energietransitie en dat Veolia 

biomassa toepast conform de motie die Provinciale Staten hebben aangenomen over 

verbranding van houtachtige biomassa  (17M26).  

Op de vragen over de vergunningen antwoordt u met een toelichting hoe de procedures 

rond ontvankelijk verklaren, ontvangstbevestiging en actualisatie/intrekken van 

vergunning zijn of worden doorlopen. 

 

3 Consequenties 
 

nvt 

 

4 Risico’s 
 

nvt 

 

5 Vervolgproces en communicatie 
 

Na uw besluit wordt de brief verzonden aan de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem en 

Stichting Arnhems Peil. Provinciale Staten krijgt een kopie van de brief. 

Tot slot hebben zowel de Werkgroep Behoud Bomen Arnhem als Stichting Arnhems Peil 

bezwaar gemaakt tegen de op 26 april 2019 verleende vergunning voor de activiteit 

bouwen (verdiepen van de kelder voor de opslag van biomassa) en ons verzocht de al 

verstrekte vergunningen in te trekken en/of te actualiseren. In het vervolg zijn zij partij.  

De Werkgroep Behoud Bomen Arnhem en Stichting Arnhems Peil worden geïnformeerd 

over de ronde tafel die Provinciale Staten wil organiseren. 

 

 


