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Raadsvragen van het raadslid Ruben van Druiten van de fractie Burgerbelangen, ingevolge artikel  
42 van het Reglement van Orde van de Edese gemeenteraad 
 
Binnengekomen d.d. 9 december 2019 
 
Betreft Milieueffecten en gezondheidsrisico’s biomassacentrales Ede. 
 
 
Biomassa ligt onder vuur. Ook uit recente onderzoeken blijkt dat er bij verbranding van biomassa veel meer CO2, stikstof 
en fijnstof vrijkomt dan bij verbranding van aardgas. De fractie van Burgerbelangen maakt zich steeds meer zorgen over 
de aanwezigheid van de drie biomassacentrales in onze gemeente en wil graag inzage wat de milieueffecten en 
gezondheidsrisico’s zijn voor onze inwoners.  
 
Burgerbelangen stelt het college dan ook de volgende raadsvragen: 
 
1. Wat doet u met het oordeel van de Europese koepelorganisatie voor de wetenschap (EASAC), dat de 

miljardensubsidies voor de centrales weggegooid geld zijn, omdat de centrales weinig energie leveren waardoor er 
uiteindelijk meer CO2-uitstoot vrijkomt dan bij centrales die op kolen en gas draaien? Is dit geen reden om het huidige 
Edese beleid betreffende het gebruik van biomassacentrales te heroverwegen en de massale onttrekking aan het 
gasnet te staken? 

2. Hoeveel CO2-uitstoot hebben deze drie biomassacentrales en hoe verhoudt zich dit met aardgas en een steenkolen 
centrale? 

3. De CO2-uitstoot uit deze centrales hoeft niet meegerekend te worden, daardoor lijkt Ede op papier meer CO2-uitstoot 
te besparen, maar is het niet belangrijker om daadwerkelijk de uitstoot terug te brengen dan louter een papieren 
besparing te bewerkstelligen? 

4. Elektriciteit opwekken door hout te verbranden in een biomassacentrale levert 20 procent meer stikstof, fijnstof en 
broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale. Welke gevolgen heeft dit voor onze inwoners? Communiceert u hier 
openlijk over of worden deze effecten aan onze inwoners verzwegen?     

5. Zijn er schadevergoedingen verstrekt aan omwonenden of aanverwante bedrijven betreffende de uitstoot van roet? 
6. Zijn er resultaten van onafhankelijke metingen bij de drie biomassacentrales in Ede bekend? Zo nee, is het college 

bereid tot een onafhankelijke meting om de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van deze drie biomassacentrales 
in kaart te brengen? 

7. Tot slot, kunt u omwonenden garanderen dat blootstelling aan deze biomassacentrales niet tot gezondheidsklachten 
leidt? 
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Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2020  
 
Ad 1.  
EASAC (rapport 22 aug. 2019) vindt het verbranden van regionaal resthout voor opwekking van bio-energie een goed 
idee.1 EASAC richt zich in haar rapport op het grootschalig kappen van hele bomen in met name de VS, Canada en 
Azië voor de productie van houtpellets, die vervolgens met subsidie in Europese energiecentrales worden verbrand. 
EASAC constateert dat er vanwege de Europese subsidies een hele industrie is ontstaan, gericht op het planten en 
kappen van bomen. Dat vindt EASAC geen goed idee. Ook vanwege het wereldwijde transport als gevolg van deze 
industrie. Als een hele boom wordt gekapt dan duurt het tientallen jaren voordat de nieuwe boom weer dezelfde 
hoeveelheid CO2 opneemt als de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de verbranding van de boom. Bij de verbranding 
van resthout is de koolstofkringloop veel korter. EASAC adviseert de overheidssubsidie alleen nog maar beschikbaar 
te stellen voor de verbranding van resthout. 
 
In Ede wordt alleen resthout verbrand, allemaal afkomstig uit de regio2 (uit tuinen, openbaar groen, landschap en 
bos). Ook worden er geen hele bomen gekapt voor de Edese centrales (m.u.v. de prunus, maar die struik willen we in 
het kader van ons bosbeheer toch al verwijderen uit het bos). Wij zien het rapport van EASAC als een steun in de rug 
voor het Edese warmtenet. Wij zien daarom geen reden ons beleid hierover te heroverwegen.  
 
Ad 2.  
Bij de verbranding van hout in de bio-energie installaties in Ede komt inderdaad CO2 vrij, even veel als was 
opgeslagen in het hout. Dat is meer dan bij de verbranding van aardgas en steenkool.  
Maar bij aardgas en steenkool duurt het miljoenen jaren om weer CO2 vast te leggen in deze brandstoffen. Bij de 
verbranding van resthout wordt de uitgestoten hoeveelheid CO2 binnen een paar jaar weer vastgelegd door de  
aangroei van het gesnoeide hout (de korte koolstofkringloop). Daarom is deze bio-energie CO2-neutraal. De energie 
uit aardgas en steenkool is niet hernieuwbaar (binnen redelijke termijn) en dus niet CO2-neutraal.   
Kortom, een nuttige toepassing, in Ede, van resthout uit de regio, door daar energie mee op te wekken, is een 
verstandige en duurzame keuze.  
Dit wordt bevestigd door prof. Junginger (hoogleraar biobased economy in Utrecht; 
https://www.uu.nl/staff/HMJunginger): “Als de mens hout verbrandt om energie op te wekken, komt CO₂ ook vrij, maar 
dat was in de natuur dus ook gebeurd. Wij vermijden hierdoor echter emissie van fossiel CO₂. Daarom is het 
irrelevant dat er bij het verbranden per eenheid energie iets meer CO₂ vrijkomt dan bij kolen: de emissie van bijv. 
kolen is een netto toevoeging van CO₂ aan de atmosfeer, CO₂ uit biomassa niet”.  

 
Ad 3.  
Omdat het resthout binnen een paar jaar hernieuwd wordt (weer aangroeit), waardoor weer extra CO2 wordt 
opgenomen, mag de warmte uit de centrales als CO2-neutraal worden aangemerkt. Dit is aldus een daadwerkelijke 
(en niet een papieren) besparing in vergelijking met warmte uit aardgas. Zie het citaat van prof. Junginger onder 
vraag 2.   
 
Ad 4.  
Middelgrote biomassa-installaties, zoals die in Ede, hebben een beperkt negatief effect op de lokale luchtkwaliteit. Zie 
voor een nadere toelichting verder de bijlage bij vraag 2. In het Schone Lucht Akkoord (SLA), waar gemeente Ede  
aan deelneemt, is er ook aandacht voor de effecten op de luchtkwaliteit en gezondheid door het gebruik van (hout 
gestookte)  biomassa-installaties. Het is daarbij belangrijk dat deelnemende partijen samen inzetten op 
gezondheidswinst door verdere verbetering van de luchtkwaliteit. 

                                                        
1 Prof Norton (directeur milieu van EASAC), op 27 nov. 2019 in dagblad Trouw: “Het idee om de reststromen te gebruiken uit de 
bosbouw leek een goed idee voor lokaal gebruik en op kleine schaal. Maar toen biomassa in een veel te groen jasje in de EU-
regelgeving terecht kwam, zag je er een internationale industrie omheen ontstaan.  …..  Slowakije heeft inmiddels eigen regelgeving 
gemaakt om te zorgen dat alleen reststromen in de biomassacentrales verdwijnen. Wellicht kan dat als voorbeeld dienen voor andere 
Europese landen.”  
2 MPD Groene energie beschouwt als regio: het gebied in een straal van max. 150 kom rond Ede. Overigens komt het grootste deel van 
de biomassa uit een straal van ca. 50 km rondom Ede. En ongeveer de helft van de biomassa komt uit de gemeente Ede zelf. 
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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.  
 
Ad 5.  
Volgens informatie van WBE zijn er nooit schadevergoedingen betaald aan omwonenden of bedrijven.  
  
Ad 6.  
WBE is verplicht, op grond van landelijke wet- en regelgeving, om het jaar onafhankelijke emissiemetingen te laten 
uitvoeren bij de drie bio-energie installaties. WBE laat deze metingen vaker dan verplicht uitvoeren (door SGS 
Nederland). De rapportages worden ter beoordeling toegezonden aan Omgevingsdienst de Vallei (OddV). OddV ziet 
namens ons toe op naleving van de wettelijke emissienormen. Wij willen naast deze emissiemetingen ook een of 
meer verspreidingsmetingen laten uitvoeren. Doel van deze meting is om te kijken naar de verspreiding van de 
emissies van de centrale(s) in de directe omgeving.  
 
Ad 7.  
Nee, dat kunnen we voor geen enkele activiteit garanderen. Er is geen absoluut veilig niveau: blootstelling aan fijnstof 
en stikstofdioxide is ook schadelijk in lage concentraties. De omvang van de effecten is dan wel minder dan bij hoge 
concentraties. Ook kan geurhinder leiden tot stress-gerelateerde gezondheidseffecten. Gezondheidsklachten zijn 
daarom nooit helemaal uit te sluiten. Uiteraard worden er wel maatregelen genomen om het risico op gezondheids-
klachten te beperken. Bij de biomassacentrales in Ede zijn filters toegepast die de uitstoot beperken. Zie verder ook 
het antwoord op vraag 4 en 6. 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. 
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Bijlage  
 
Vragen en antwoorden over verbranding (houtige) biomassa in Edese biomassacentrales3  
(deze zullen ook geplaatst worden op www.ede-natuurlijk.nl) 
 
1. Vraag: 

Hoe duurzaam is de verbranding van hout in de Edese biomassacentrales? Komt daarbij niet meer CO2 vrij dan 
bij de verbranding van aardgas en steenkool? 

  
Antwoord: 
Bij de verbranding van hout in de bio-energie installaties in Ede komt het broeikasgas CO2 vrij, evenveel als was 
opgeslagen in het hout. Dat is iets meer dan bij de verbranding van aardgas en steenkool. Maar bij aardgas en 
steenkool duurt het miljoenen jaren om weer CO2 vast te leggen in deze brandstoffen. Bij de verbranding van 
resthout wordt de uitgestoten hoeveelheid CO2 binnen een paar jaar weer vastgelegd door de aangroei van het 
gesnoeide hout (de korte koolstofkringloop). Daarom is deze bio-energie CO2-neutraal. De energie uit aardgas en 
steenkool is niet hernieuwbaar (binnen redelijke termijn) en dus niet CO2-neutraal. Dit wordt bevestigd door prof. 
Junginger (hoogleraar biobased economy in Utrecht; https://www.uu.nl/staff/HMJunginger): “Als de mens hout 
verbrandt om energie op te wekken, komt CO₂ ook vrij, maar dat was in de natuur dus ook gebeurd. Wij 
vermijden hierdoor echter emissie van fossiel CO₂. Daarom is het irrelevant dat er bij het verbranden per eenheid 
energie iets meer CO₂ vrijkomt dan bij kolen: de emissie van bijv. kolen is een netto toevoeging van CO₂ aan de 
atmosfeer, CO₂ uit biomassa niet”.  

 
Overigens moet bij de beoordeling van verbranding van hout onderscheid gemaakt worden tussen de verbranding 
van hout uit onder andere de VS, Canada en Azië en de verbranding van resthout uit de eigen regio. 

 
EASAC (de wetenschappelijke adviesraad van Europa, rapport 22 aug. 2019) vindt het verbranden van regionaal 
resthout ten behoeve van opwekking van bio-energie een goed idee.4 EASAC richt zich in haar rapport op het 
grootschalig kappen van hele bomen in met name de VS, Canada en Azië voor de productie van houtpellets, die 
vervolgens met subsidie in Europese energiecentrales worden verbrand. EASAC constateert dat er vanwege de 
Europese subsidies een hele industrie is ontstaan, gericht op het planten en kappen van bomen. Dat vindt 
EASAC geen goed idee. Ook vanwege het wereldwijde transport als gevolg van deze industrie. Als een hele 
boom wordt gekapt dan duurt het tientallen jaren voordat de nieuwe boom weer dezelfde hoeveelheid CO2 
opneemt als de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de verbranding van de boom. Bij de verbranding van resthout is 
de koolstofkringloop veel korter. EASAC adviseert de overheidssubsidie alleen nog maar beschikbaar te stellen 
voor de verbranding van resthout. In de Edese centrales wordt alleen resthout verbrand, afkomstig uit de regio5 
(uit tuinen, openbaar groen, landschap en bos). Ook worden er geen hele bomen gekapt voor de Edese centrales 
(m.u.v. de prunus, maar die struik willen we in het kader van ons bosbeheer toch al verwijderen uit het bos). Het 
rapport van EASAC is dus een steun in de rug voor het Edese warmtenet.  

 
Bij de beoordeling van de duurzaamheid van de verbranding van resthout in Ede is een belangrijke vraag: wat 
gebeurt er met het resthout als dat niet naar de Edese centrales gaat? Het knip- en snoeihout dat sowieso 
vrijkomt uit onze tuinen, openbaar groen, het landschap en het bos wordt dan door de eigenaren/inzamelaars 
verkocht aan de hoogste bieder. En dat zijn partijen die het hout benutten, via verbranding, voor opwekking van 
hernieuwbare energie. Maar dan niet in Ede, maar elders. Voordat MPD Groene energie begon met verbranding 
in Ede (in 2014) gingen genoemde Edese reststromen naar biomassacentrales in bijvoorbeeld Cuyk en Lelystad.  

                                                        
3 Het gaat om de centrales van MPD Groene Energie aan de Dwarsweg, Geerweg en Knuttelweg 
4 Prof Norton (directeur milieu van EASAC), op 27 nov. 2019 in dagblad Trouw: “Het idee om de reststromen te gebruiken uit de 
bosbouw leek een goed idee voor lokaal gebruik en op kleine schaal. Maar toen biomassa in een veel te groen jasje in de EU-
regelgeving terecht kwam, zag je er een internationale industrie omheen ontstaan.  …..  Slowakije heeft inmiddels eigen regelgeving 
gemaakt om te zorgen dat alleen reststromen in de biomassacentrales verdwijnen. Wellicht kan dat als voorbeeld dienen voor andere 
Europese landen.” 
5 MPD Groene energie beschouwt als regio: het gebied in een straal van max. 150 kom rond Ede. Overigens komt het grootste deel van 
de biomassa uit een straal van ca. 50 km rondom Ede. En ongeveer de helft van de biomassa komt uit de gemeente Ede zelf. 
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En als we resthout laten liggen op de grond waar het vrijkomt, dan gaat dit hout rotten, waardoor ook CO2 vrijkomt 
en ook methaan (een veel sterker broeikasgas dan CO2). In ons buitengebied wordt veel landschapshout nog 
verbrand in de open lucht. Ook daar komt CO2 bij vrij, zonder dat er iets nuttigs wordt gedaan met de warmte. 
MPD zamelt een deel van dit landschapshout in en benut dit om er warmte van te maken. Kortom, een nuttige 
toepassing, in Ede, van resthout uit eigen regio, door daar energie mee op te wekken, is een verstandige en 
duurzame keuze.  

 
2. Vraag 

Welke gevolgen hebben de biomassacentrales in Ede voor de gezondheid door de uitstoot van stoffen? 
 
Antwoord 
De biomassacentrales in Ede gebruiken hout als brandstof. Hierbij komen stoffen in de lucht. Met name de 
uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide zijn van belang voor de gezondheid. Als mensen fijnstof en stikstofdioxide 
inademen, kunnen deze tot gezondheidseffecten leiden, waaronder luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. De 
invloed op de gezondheid verschilt per houtgestookte biomassacentrale. Dit hangt samen met de grootte van de 
biomassacentrale, de hoogte van de afvoerpijp en de maatregelen die genomen zijn om de uitstoot te beperken. 
Voor de omvang van de blootstelling zijn daarnaast ook de afstand van de biomassacentrale tot woningen en 
weersomstandigheden van belang.  

 
Het is belangrijk dat de uitstoot door de verbranding van biomassa wordt beperkt. In wet - en regelgeving zijn 
daarom milieunormen opgenomen waar biomassa-installaties aan moeten voldoen. Door deze normen nemen 
biomassacentrales maatregelen om de uitstoot te beperken. Zo worden in de biomassacentrales in Ede filters 
toegepast. Daarnaast kunnen verstandig gebruik en goed onderhoud de overlast van een biomassacentrale 
beperken. Het rijk onderzoekt of de normen nog verder kunnen worden aangescherpt. Op de langere termijn 
willen we in Nederland gaan voldoen aan de zogenaamde advieswaarden voor luchtkwaliteit van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).   

 
In Nederland stoot een middelgrote biomassa-installatie gemiddeld per uur een hoeveelheid fijnstof uit die 
ongeveer vergelijkbaar is met de uitstoot van twee open haarden. Daarbij wordt wel aangenomen dat een open 
haard gemiddeld 100 uur per jaar draait en biomassacentrale 3500 uur per jaar. In die zin stoot een 
biomassacentrale uiteindelijk dus meer uit op jaarbasis (Bron: Kennisdocument Houtstook in Nederland” (Procede 
Biomass BV, September 2018). De drie biomassacentrales in Ede beschikken elk over twee middelgrote 
installaties. Het Warmtebedrijf Ede geeft zelf aan dat de uitstoot per biomassacentrale overeenkomt met die van 
zes open haarden.   

 
In Nederland worden wij dagelijks blootgesteld aan fijnstof en stikstofdioxide die zich in de lucht bevindt (uitstoot 
van verkeer, industrie, veehouderij, etc.). Dit noemen wij de achtergrondconcentratie. In Nederland leven wij 
gemiddeld negen maanden korter ten gevolge van luchtverontreiniging. Een biomassacentrale draagt maar voor 
een zeer klein percentage bij aan de totale achtergrondconcentratie.    

 
3. Vraag 

Waar kan ik terecht voor een milieuklacht over een biomassacentrale? 
 
Antwoord 
Omgevingsdienst De Vallei voert, namens gemeente Ede, het toezicht en de handhaving uit op de 
biomassacentrales. Milieuklachten kun u doorgeven via de website www.milieuklacht.gelderland.nl. 

 


