
Verzoek tot het houden van een interpellatie 

Datum: 4 februari 2020

Onderwerp: Biomassacentrales 

Geachte voorzitter, beste René

Op 9 december 2019 heeft onze fractie reeds raadsvragen gesteld inzake de biomassacentrales in Ede, 
welke op 14 januari jl. beantwoord zijn door het college. Ondertussen zijn de zorgen rondom uitstoot van 

de drie huidige biomassacentrales toegenomen, zeker nadat het platform Ede Dorp publicaties hierover 
heeft bericht. Ook in De Gelderlander hebben we over de grote zorgen van omwonenden gelezen en ook 

gisteren stond er wederom een artikel over de gemeten uitstoot in, waarin een chemisch technoloog, 
alsmede een milieudeskundige aanvoeren dat het een gevaar is voor de volksgezondheid. Inmiddels heeft 

wethouder Veldman kort gereageerd middels een memo. Echter, ook dit roept wederom vragen op. 

Voorzitter onze fractie dient dit verzoek tijdig in, om zodoende op donderdag 6 februari a.s. het debat over 
bovengenoemd onderwerp te voeren en verzoekt u om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de 

gemeenteraad alsmede aan het college. 

Zoals de regel voorschrijft, treft u dan ook de te stellen vragen aan:
 

1. In antwoord op onze raadsvragen geeft het college aan: “Bij de energietransitie hebben we 
aandacht voor de gezondheidseffecten. We communiceren openlijk over de gezondheidseffecten 

van de biomassacentrales en over de kleinere vormen van houtstook zoals open haarden of oudere 
houtkachels die een veel groter negatief effect op de lokale luchtkwaliteit hebben.”

a. Wanneer is er openlijk over de gezondheidseffecten van biomassacentrales gecommuniceerd? 

Want pas na onze vragen heeft u een korte FAQ hierover geplaatst op de website www.ede-
natuurlijk.nl?

2. Daarnaast geeft het college in de beantwoording aan dat bij de centrales in Ede filters toegepast 
worden. Het Warmtebedrijf Ede geeft zelf aan dat de uitstoot per centrale overeenkomt met die van
zes openhaarden. 

a. Wat is de uitstoot van zes openhaarden en klopt deze stelling ook? Heeft het college dit ook 
daadwerkelijk gecontroleerd?

b. In de memo van de wethouder d.d. 3 februari lezen we dat er in 2017 sprake is geweest van 
overschrijdingen van emissienormen, zowel bij de Geerweg als de Dwarsweg. Bij de centrales 
heeft dit geleid tot aanpassing naar een nieuw doekfilter en installatie van een ureuminjectie. Is 
de centrale aan de Knuttelweg ook van beide zaken voorzien?

c. Ook vraagt onze fractie zich af of het college ook op de hoogte is welk hout, met welke kwaliteit 
de ketel ingaat. Is daar inzage in?

3. Bij vraag 2 van de door ons gestelde vragen, vragen wij welke uitstoot de drie centrales hebben en 
hoe zich dit verhoudt met aardgas en steenkolen centrales. Het college schrijft tussen neus en 
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lippen door wel dat er meer CO2 vrijkomt dan bij de verbranding van gas en steenkool, maar gaat 
verder met waarom de bio-energie CO2 neutraal is. De vraag hoeveel de uitstoot van de drie 
centrales is, blijft dus onbeantwoord. Wij horen graag wat de uitstoot exact is. 

4. Het college stelt dat open haarden en houtkachels een negatiever effect hebben op de 

volksgezondheid en wijst daarbij met de vinger naar de inwoners, terwijl volgens deskundigen uit de
rapporten blijkt dat er veel meer uitstoot van fijnstof is door de biomassacentrales in Ede dan is 

toegestaan. De wethouder stelt in de memo dat er geen landelijke luchtkwaliteitsnormen op 
leefniveau zijn wat fijnstof betreft en het Warmtebedrijf zegt dat de externen, die in De 

Gelderlander hebben gereageerd, verkeerde normen hebben gehanteerd. 

a. Onze fractie vindt het toch opmerkelijk dat twee deskundigen, onafhankelijk van elkaar, 
hetzelfde waarnemen. De memo van de wethouder haalt dan ook de zorgen bij omwonenden 

niet weg. Sterker nog de memo wordt ook niet onderbouwt met harde cijfers. Is het mogelijk een
onafhankelijk bureau de rapporten te laten duiden aan de raad, want dit is zo niet te controleren

door de raad.

b. Ook stelt de wethouder in de memo dat de concentratie fijnstof in Ede wel hoger ligt dan het 

landelijk gemiddelde, wat te maken kan hebben met de relatief hoge aanwezigheid van 
agrarische bedrijven. Welke bijdrage de bio-energiecentrales leveren aan de fijnstofconcentratie 

in de omgeving is niet bekend, schrijft zij. Dit is opmerkelijk want de fijnstofconcentratie van de 
centrales is onbekend, maar het college wijst wel met het vingertje naar de agrariërs. Wanneer 

gaat het college zelf haar verantwoordelijkheid nemen en eens meten wat de daadwerkelijke 
uitstoot is van de centrales voordat men naar anderen wijst in onze samenleving?

5. Bij Ad 7 in reactie op onze raadsvragen, stelt het college: “De OddV voert namens ons toezicht uit 
op de naleving van de (milieu)regels voor de biomassacentrales in Ede. Indien daartoe aanleiding is,

zal handhavend worden opgetreden.”

a. We lezen nu pas via de memo dat er in 2017 sprake is geweest van overschrijdingen van 

emissienormen, zowel bij de Geerweg als bij de Dwarsweg, waarbij dit heeft geleid tot een 
handhavingstraject bij de centrale aan de Dwarsweg. Waarom was er geen handhavingstraject 

bij de Geerweg?

b. Waarom zijn de omwonenden, waarvan bekend is dat zij zorgen hebben, destijds niet 

geïnformeerd over de overschrijdingen van emissienormen en zijn wij ook als raad hier niet over 
geïnformeerd. Tevens staat dit gegeven lijnrecht tegenover hetgeen het college claimt te doen, 

namelijk openlijk communiceren over de gezondheidseffecten, zoals wij bij vraag 1 al stelden.

Ruben van Druiten,
Fractievoorzitter Burgerbelangen
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