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Aan: het college van B&W van de gemeente Arnhem 
 
Betreft: schriftelijk verzoek (conform artikel 44 rvo) 
Onderwerp: concept startnotitie regionale energiestrategie 
 
 
 
 

Arnhem, 21 september 2019 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
 
De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de 
raadskamerbehandeling van de concept startnotitie regionale energiestrategie en de 
uitnodiging van de portefeuillehouder om op korte termijn tot inbreng voor het regionaal 
overleg te komen.  
 
De leden van de SP-fractie constateren dat in de concept startnotitie staat geschreven dat 
het gebruik van biomassa onderdeel is van de regionale energietransitie.  
 
De leden van de SP-fractie verzoeken de portefeuillehouder het volgende in te brengen in 
het regionale overleg over de energietransitie;  
 
 

1. Biomassa is niet klimaatneutraal. Zeker niet op de grote schaal waarop dit 
tegenwoordig wordt toegepast en zeker niet binnen de middellange termijn waarop 
de klimaatdoelen zijn gesteld.  

 
Hout verbranden is op korte termijn nog viezer dan steenkool. Hout brandt minder 
efficiënt dan kolen en gas. Als je bomen kapt en verbrandt, komt er niet alleen 
CO2 vrij, hun grote vermogen om broeikasgassen op te nemen gaat ook verloren. Het 
kan decennia of zelfs eeuwen duren voordat nieuwe bomen groot genoeg zijn om de 
door biomassa uitgestoten koolstofdioxide weer op te nemen. Deze tijd hebben we 
niet. 

 
Pier Vellinga, klimaathoogleraar aan de Wageningen University, zegt daarover;  

 
‘Als het roer nu niet omgaat, blijft de aarde nooit onder de 1,5 à 2 graden 
opwarming, zoals afgesproken in het Parijs-akkoord. Hoe meer biomassagebruik, hoe 
langer klimaatwinst op zich laat wachten. Dat vergroot de kans op onomkeerbare 
schade, zoals het smelten van de Groenlandse ijskap of het massaal vrijkomen van 
het broeikasgas methaan uit nu nog bevroren toendra's.’ 1 

 
1 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-

steenkool~b8d089d1/ 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool~b8d089d1/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool~b8d089d1/
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2. Dat gezien het bovenstaande, van de regio wordt verwacht dat het gebruik van 
biomassa als middel om te komen tot energietransitie wordt afgewezen en dat het 
bestaande gebruik van biomassa zoveel als mogelijk wordt afgebouwd en dat de 
concept-startnotitie daarop wordt aangepast. 

 
 

3. Dat het college van B&W van de gemeente Arnhem het gebruik van biomassa niet 
langer ziet als ‘klimaatneutraal’ maar deze zal aanslaan voor de daadwerkelijke 
vervuiling en belasting van natuur, milieu en volksgezondheid op de korte en 
middellange termijn en dat zij verlangt dat de regio dit voorbeeld zal volgen. 

 
 
De leden van de SP-fractie vragen het college van B&W op de kortst mogelijke termijn te 
antwoorden op de afzonderlijke punten van dit verzoek en deze te voorzien van een 
uitgebreide toelichting. De leden doen daarbij een beroep op artikel 44 van het reglement 
van orde van de gemeenteraad van Arnhem. 
 
 
Tot slot wensen wij geheel ten overvloede te wijzen op het besluit wat de gemeenteraad 17 
april 2019 per amendement (19A19)2 heeft genomen;  
 

• alle risico’s die gepaard gaan met het afsluiten van het gas, daar waar dat vanuit de gemeente wordt 

opgelegd, door de gemeente genomen dienen te worden; 

• voordat de gemeente dergelijke risico’s aan kan gaan, deze risico’s in kaart moeten zijn gebracht en 

moeten zijn afgedekt door middel van besluitvorming door de gemeenteraad 

 
 
De leden van de SP fractie kijken uit naar uw spoedige reactie.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
G. E. Elfrink 
 
Namens de SP fractie in de gemeenteraad van Arnhem 

 
 
2 https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/ffae3f94-5027-4b70-a667-8e5a3f23846c 
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