Reactie van Gemeente Ede bijzonder vaag
Onderstaand een korte reactie ons op het bericht van de gemeente Ede
Algemeen: bijzonder vage reactie.
Enkele kernpunten:
1. Gemeente ontkent de klachten niet, hoe kan het dan dat er zoveel klachten zijn als de
installaties aan alle normen voldoen?
2. Welke stof- en NOx-normen uit het Activiteitenbesluit refereert de gemeente aan? daar
staan veel normen in. Waarom stelt de gemeente dat de normen afhangen van de
verstookte brandstof? Wordt er nog wat anders verstookt dan snoeihout? Welke
wettelijk eisen bedoelt de gemeente?
3. Volgens de gemeente worden er jaarlijks metingen gedaan. Echter hoe zit dat dan met
ketel 1 aan de Dwarsweg? Die is in mei 2017 gemeten? Waarom daarna niet meer?
Waarom is ketel 2 van de Dwarsweg niet gemeten in 2019?
4. Er is geen continue meting van stof. Hoe kan de gemeente dan stellen dat Ketel 1 van de
Dwarsweg na 2017 wel aan de stofnorm (welke?) voldoet?
5. Aan de ketels van de Geerweg is in 2018 ook niet gemeten. De gemeente laat zich in
haar reactie alleen uit over genomen maatregelen de BMC Dwarsweg. Op de situatie en
stofuitstoot bij de BMC Geerweg (tussen de 10 en 20 mg/m3) wordt niet ingegaan.
6. Welke ketels (er zijn er zes: twee per locatie) zijn uitgerust met doekfilters en
ureuminjectie? Volgens de leveranciers zijn de installaties alleen uitgerust met een efilter.
7. Waarom is er nooit op ammoniak gemeten, parallel aan de NOx-metingen? Immers bij
ureuminjectie komt ammoniak vrij.
8. Hoe weet de gemeente dat er ook ureum wordt gedoseerd als er niet wordt gemeten
door SGS? Immers, de metingen van SGS zijn altijd aangekondigd.
9. Sinds wanneer is Knuttelweg in bedrijf? Waarom zijn daar nog geen metingen van?
10. Hoezo controleert de omgevingsdienst de emissies? Heeft ze dan meters voor NOx, SO2
en stof? Ons zijn geen metingen van de gemeente bekend. We zouden graag de
metingen van de dienst ontvangen.
11. Waarom schrijft de gemeente geen continue stofmeting voor gezien de soms enorme
overschrijdingen?
12. Dat de gemeente op veel plaatsen in Ede aan de luchtkwaliteitsnormen voldoet zal zo
zijn. Het gaat echter om de luchtkwaliteit van omwonenden rondom de centrales als de
wind hun kant opgaat tijdens bijvoorbeeld een negatief stookadvies van RIVM? Wat doet
de gemeente dan?
Conclusies
1. De gemeente heeft als gevolg van het ontbreken van ook maar een rudimentaire vorm
van monitoring van de emissies van de ketels geen idee hoeveel stof en NOx uit de
biomassacentrales komt in de jaren tussen de altijd ruim van te voren aangekondigde
metingen die om de 2-3 jaar worden uitgevoerd.
2. De gemeente Ede blijkt ernstig ingebreke met haar wettelijke taak tot bescherming van
gezondheid van haar inwoners, of geldt die verplichting niet voor inwoners van Ede die
onder de rook van deze houtkachels wonen?
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