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Geachte Provinciale & Gedeputeerde Statenleden, 
 
Hierbij ontvangt u onze eerste melding van onbetrouwbaar bestuur van de Provincie Gelderland. Wanneer 
u op een link klikt dan zult u daar het document vinden waar de tekst naar verwijst. 
 
Op 27 augustus 2019 ontvingen we een brief van de Gedeputeerde Staten waarin ze ons verzekerden dat 
Veolia biomassa toepast conform de motie die Provinciale Staten hebben aangenomen over verbranding 
van houtachtige biomassa. 
 
Op 6 september 2019 verzekerde John Berends, de Commissaris van de Koning ons nogmaals dat de 
biomassa van Veolia conform de motie van de Provinciale Staten toegepast werd. Hij beweerde stellig dat 
de houtige biomassa betrokken zou worden uit een straal van 100 kilometer. Zie ook afbeelding 1. 

 
Afbeelding 1: weergave van een onderdeel van de brief van 6 september 2019 geschreven door John Berends 

  

https://biomassmurder.org/docs/2019-08-27-provincie-gelderland-beantwoording-vragen-bba-en-arnhemspeil-mbt-biomassacentrale-van-veolia-in-arnhem-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/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/2019-09-06-provincie-gelderland-reactie-op-vragen-arnhemspeil-tav-de-opening-van-de-biomassacentrale-van-veolia-in-arnhem.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2019-09-06-provincie-gelderland-reactie-op-vragen-arnhemspeil-tav-de-opening-van-de-biomassacentrale-van-veolia-in-arnhem.pdf


 

Op 3 januari 2020 bevestigde de Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer in de Gelderlander wat iedereen 
waaronder de Provincie Gelderland al jaren wist (zie motie 2016 en debatverzoek 2017), namelijk dat er 
niet genoeg gecertificeerde duurzame houtige biomassa beschikbaar is in onze bossen in een straal van 100 
kilometer. De 31 geplande biomassacentrales in onze Provincie zullen daarom biomassa uit het buitenland 
moeten betrekken volgens onze ‘Chef Klimaat’ terwijl juist die straal van 100 kilometer ervoor zou moeten 
zorgen dat er niet nog meer CO2-uitstoot gegenereerd wordt tijdens het langdurig vervoer van de 
biomassa. We willen u er nogmaals op wijzen dat het verbranden van houtige biomassa al drie maal zoveel 
CO2-uitstoot genereert als het verbranden van gas. Hier komt die extra CO2-uitstoot voor het vervoer nog 
bovenop. Zie ook onderstaande afbeelding van het krantenartikel: 
 

 
Afbeelding 2: Weergave van een onderdeel van het interview met Jan van der Meer in De Gelderlander op 3 januari. 
 

Ondanks dat de aller hoogste rechter in de Urgenda uitspraak bepaald heeft dat de overheid zich aan haar 
verplichting dient te houden om de CO2-uitstoot voor eind 2020 te verminderen kiest de Provincie 
Gelderland ervoor om die CO2-uitstoot juist te verhogen. In die uitspraak van de Urgenda Klimaatzaak stelt 

de rechter heel duidelijke dat “er een reële dreiging is op een gevaarlijke klimaatverandering waardoor er 
een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van 
leven en/of verstoring van gezinsleven.”  
 

https://www.gelderlander.nl/arnhem/chef-klimaat-van-de-provincie-worstelt-met-weerstand-het-is-alarmfase-nummer-1~a1659694/
https://www.biomassmurder.org/docs/2016-12-14-provincie-gelderland-motie-groenlinks-d66-pvda-christenunie-pvdd-sp-verbranding-van-biomassa-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2017-05-10-provincie-gelderland-debatverzoek-groenlinks-d66-pvda-mbt-70-000-ton-houtige-biomassa-tekort-in-gelderland-dutch.pdf
https://biomassmurder.org/docs/2019-03-25-wetenschappelijkbureaugroenlinks-maak-een-einde-aan-de-co2-neutraliteit-van-houtstook-dutch.pdf
https://biomassmurder.org/docs/2019-03-25-wetenschappelijkbureaugroenlinks-maak-een-einde-aan-de-co2-neutraliteit-van-houtstook-dutch.pdf
https://www.gelderlander.nl/arnhem/chef-klimaat-van-de-provincie-worstelt-met-weerstand-het-is-alarmfase-nummer-1~a1659694/
https://www.youtube.com/watch?v=opYHioBKkFk&feature=youtu.be&t=149
https://www.gelderlander.nl/arnhem/chef-klimaat-van-de-provincie-worstelt-met-weerstand-het-is-alarmfase-nummer-1~a1659694/


 

Het bestuur en ambtenaren van de Provincie Gelderland heeft het afgelopen jaar aantoonbaar meerdere 
malen de inwoners van Arnhem misleid. Dit gedrag draagt het element van ontbinding, verval, vervaging 
van normen, in zich. Het gaat hierbij om het sluipend gevaar van bezoedeling van de ambtelijke en politieke 
reputatie, van aantasting van integriteit van bestuurders, van ontkenning van de hoge waarden waarvoor 
de democratische rechtsstaat staat. Onze rechtsstaat kan alleen functioneren, als de burgers vertrouwen 
hebben in die rechtsstaat en daarmee in de instituties die het overheidsgezag representeren en in de 
personen die deze instituties vertegenwoordigen. 
 
Vorig jaar heeft de minister van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer gepleit voor een verhoging van 
de maximumstraf voor bedreiging van burgemeesters, wethouders en gedeputeerden met als doel om onze 
rechtsstaat te beschermen. Ook wij zijn uiteraard van mening dat bedreiging en geweld onacceptabel is. 
Naast hogere straffen zien wij echter ook dat er meer aandacht besteed dient te worden aan het thema 
integriteit van bestuurders en ambtenaren van de Provincie om te voorkomen dat het groeiende argwaan 
plaatsmaakt voor onverholen wantrouwen. 
 
Er zijn in dit dossier voldoende tekenen die reden zijn voor waakzaamheid. Als het erop aankomt, moeten 
wij allen, maar in het bijzonder degenen die hun rug recht durven houden, pal staan voor het belang van de 
rechtsstaat, niet alleen voor onszelf maar vooral voor degenen die in onze samenleving geen andere 
bescherming hebben dan die van het recht. Wij zien ons in het belang van de rechtstaat, de inwoners van 
Arnhem en omgeving en de goede naam van onze Provincie genoodzaakt om via deze weg nogmaals een 
zeer dringend appel op u te doen om nu eindelijk invulling te geven aan uw verplichting richting de burgers 
van Arnhem om onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst te beschermen. We 
verwachten dat u concreet in actie komt om op korte termijn een daadwerkelijke oplossing te 
bewerkstelligen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander 
Stichting Arnhems Peil 
+31 (0) 6 2888 3999   
 
www.arnhemspeil.nl 
www.edsp.eco 

www.biomassmurder.org 
www.the-fab.org 
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