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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 44 Rvo inzake concept startnotitie RES

Geachte voorzitter en leden,
Het raadslid Elfrink van de fractie van de SP heeft ons bij de brief, ingekomen 21 september 2019,
schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de Politieke Avond
van de gemeente Arnhem, met als titel "concept startnotitie regionale energiestrategie'. De brief met
vragen is als bijlage bij deze brief gevoegd.
Ter beantwoording van de vragen delen wij u het volgende mee.
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.
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.
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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.
In Arnhem handelen we volgens de vastgestelde Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie,
waarin het amendement 'Geen CO2-uitstoot door biomassa' door de raad is besloten. Wethouder
Bouwkamp heeft bovenstaande aan de orde gesteld in het regionale overleg RES. Ook heeft zij de
discussie en zorgen over CO2-uitstoot van biomassaverbranding uit de raadskamerbespreking over de
concept-startnotitie RES van 18 september jl. in dit overleg overgebracht. Dit heeft geleid tot een
aanpassing van de startnotitie.
Het is aan de andere gemeenten zelf om te bepalen of ze biomassaverbranding in hun gemeente
toestaan. En het is gemeenten duidelijk dat de beschikbare duurzame biomassa in de regio gelimiteerd
is. De klimaatneutraliteit van biomassaverbranding is landelijk en regionaal nog onderwerp van
discussie. Het regionale overleg RES blijft deze discussie kritisch volgen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,
de burgemeester,

cc: Raadsleden en fractievolgers
Bijlage: Brief met vraag ex art. 44 RvO
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