
Raadsvragen van raadslid B.R. van Druiten van de fractie Burgerbelangen, ingevolge artikel 42
van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Datum: 9 december 2019

Onderwerp: 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 Co's 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?

Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet, uiterlijk binnen de gestelde 
termijn van 30 dagen.

Ruben van Druiten, 
Burgerbelangen Ede


