
 
Datum 11 september 2019 

Onderwerp: Motie stop de biomassacentrale 

 

Beste gemeenteraad en college van B&W 

 Op 17 april 2019 heeft een ruime meerderheid van 30 leden (7 stemmen tegen) gestemd vóór de motie “Geen 

CO2-uitstoot door biomassa.” Vervolgens bleek op 19 juni er nog veel onzekerheid te bestaan of er bij het 

verbranden van hout CO2 vrijkomt. Deze onzekerheid had als gevolg dat een meerderheid van de raad tegen 

de motie “Stop biomassacentrale Kleefse Waard” stemde. Gelukkig is John Berends, commissaris van de 

Koning hier minder onzeker over. Hij schrijft in een brief gericht aan Behoud Bomen Arnhem en Stichting 

Arnhems Peil “Bij verbranding van hout komt meer CO2 vrij dan bij de verbranding van aardgas.”  

Nu dat opgehelderd is, moge het duidelijk zijn dat een overgrote meerderheid van de gemeenteraad zich zal 

willen houden aan haar aangenomen amendement van 17 april waar in te lezen is: “Biomassa staan wij dan 

ook niet toe. Tenzij de tijdelijke, kleinschalige toepassing daarvan leidt tot minder CO2- uitstoot en 

stikstofuitstoot (…) Het amendement heeft tot doel te garanderen dat als biomassa wordt toegepast bij deze 

energietransitie dat dit dan leidt tot minder CO2- en stikstofuitstoot. En anders werken wij er niet aan mee.” 

(Klikt u vooral op de link over CO2-uitstoot. Hij komt van Groenlinks zelf) 

Wij zijn dan ook zeer optimistisch over de verwachte stemming bij de komende motie(s) waarbij wij slechts 

van de PVV een nee stem zouden verwachten omdat zij niet geloven in het kwaad van CO2. Echter houden zij 

wel van bomen en niet van het verspillen van subsidies. SP stemde destijds tegen omdat zij de motie niet ver 

genoeg vonden gaan, dus ook zij zullen voor de motie stemmen. Het CDA zou opnieuw tegen kunnen 

stemmen maar uitgaande van de aangenomen motie, die ondersteund werd door Groenlinks, Arnhemse 

Ouderenpartij, Christenunie, VVD, Denk, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren én het PvdA, gaan wij 

de toekomst positief gestemd tegemoet. 

 Vriendelijke groet 

 Stichting Arnhems Peil 

www.arnhemspeil.nl 

+31 (0) 6 2888 3999 

 PS: Wilt u meer weten? Kijkt u dan eens naar ons handige Wist-u-datje 

  

  

  

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-17-gemeenteraad-arnhem-aangenomen-amendement-geen-co2-uitstoot-door-biomassa-19a16-van-de-fracties-d66-groenlinks-en-pvdd.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-04-17-gemeenteraad-arnhem-aangenomen-amendement-geen-co2-uitstoot-door-biomassa-19a16-van-de-fracties-d66-groenlinks-en-pvdd.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-06-19-gemeente-arnhem-politieke-avond-motie-stop-biomassacentrale-kleefse-waard.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-09-06-provincie-gelderland-reactie-op-vragen-arnhemspeil-tav-de-opening-van-de-biomassacentrale-van-veolia-in-arnhem.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-03-25-wetenschappelijkbureaugroenlinks-maak-een-einde-aan-de-co2-neutraliteit-van-houtstook-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2018-08-28-mob-brief-rutte-programma-aanpak-stikstof-uitspraak-van-het-europese-hof-van-7-november-2018-uitspraak-van-raad-van-state-van-29-mei-2019-hoe-nu-verder-dutch.pdf
http://www.arnhemspeil.nl/
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-09-09-arnhemspeil-wist-u-dit-over-het-verbranden-van-houtige-biomassa.pdf

