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Nijmegen, 3 februari 2020
Geacht college en Omgevingsdienst Ede,
Vermogen > 15 MWth per inrichting?
Het vermogen van elk van beide inrichtingen, d.w.z. de beide biomassaketels mét de gasketels samen,
bedraagt mogelijk meer dan 15 MWth. Als dat het geval is zijn beide inrichtingen op basis van dit vermogen omgevingsvergunningplichtig. Geen van beide inrichtingen beschikt over een omgevingsvergunning. Op basis hiervan verzoeken wij u om de beide inrichtingen voor wat het biomassadeel te sluiten te sluiten.
Vermogen < 15 MWth per inrichting
In dat geval verzoeken wij u om tot handhaving over te gaan met betrekking tot NOx (145 mg/Nm3)
en stof (5 mg/Nm3) conform het Activiteitenbesluit inzake de luchtuitstoot van beide biomassacentrales.
Uit de 10 meetrapporten van de luchtemissie van beide centrales blijkt dat de stofnorm van 5 mg/ m3
uit het Activiteitenbesluit in de periode 20 januari 2017 tot en met 26 november 2019 structureel is
overschreden.
U hebt hierbij twee opties: (1) sluiten van de BMC’s, of (2) de gasreiniging op BBT-niveau brengen
middels het plaatsen van nageschakelde doekfilters die ervoor zorgen dat de stofconcentraties < 0,5
mg/Nm3 bedraagt. Ook dienen de BMC’s van adequate monitoring te worden voorzien.
Als bijlage 1 voegen wij ons persbericht toe. Wij verzoeken u om dit in zijn geheel als hier ingelast en
herhaald te beschouwen.
In aanvulling op bovenstaande handhavingsverzoek dienen wij hierbij ook een Wob-verzoek in.
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Wob
Op basis van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) verzoeken wij u om ons stukken uit de bouwvergunningaanvraag te sturen waaruit blijkt op welke wijze gasreiniging werkt (elektrofilter?, cycloon?, doekenfilter?, DeNOx, ammoniak/ureum?) van de installaties aan de Dwarsweg, Geerweg en de
Knuttelweg.
Van de derde biomassainstallatie aan de Knuttelweg 10 te Ede zijn ons geen meetgegevens bekend.
Wij verzoeken u om alle meetrapporten van deze installatie digitaal naar ons op te sturen.
Indien u over stukken beschikt in relatie tot de vierde locatie in planning dan ontvangen wij die ook
graag van u.
Graag alle informatie digitaal aanleveren binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn.
Graag ook een bevestiging van ontvangst van het voorliggende gecombineerde handhavingsverzoek en
Wobverzoek.
Hoogachtend,

Drs. Johan G. Vollenbroek
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