
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statenfractie SP Gelderland 
Eusebiusplein 1a 
6811 GX Arnhem 
 
 
Aan: Openbaar Ministerie 
Arrondissementsparket Arnhem  
Walburgstraat 2 - 4  
Postbus 9032  
6800 EP Arnhem 
 
 
Arnhem, 18-02-2005 
 
 
Betreft: Electrabel Nijmegen 
Informatievoorziening over emissiemetingen 
 
L.s, 
 
Wij zijn in het bezit van een brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 14 
februari 2005, gericht aan de directie van de kolencentrale van Electrabel, adres 
Weurtseweg 460 te Nijmegen, alsmede een rapportage over emissiemetingen bij 
deze centrale. De metingen vonden in de periode van 25 tot en met 28 oktober 2004 
plaats. Beide documenten treft u als bijlage aan. 
 
Het bijstoken van al dan niet vervuild hout in de Nijmeegse kolencentrale van 
Electrabel staat in de Gelderse politiek regelmatig ter discussie.   
 
In de brief en het rapport worden onder andere geconstateerd dat de centrale meer 
fijn stof uitstoot dan volgens het houtacceptatieplan is toegestaan. Deze veel en veel 
te ruime overschrijding van regels is voor GS van Gelderland vooralsnog geen reden 
om handhavend te gaan optreden. Daarnaast zijn zware metalen (inclusief kwik) 
chloride, fluoride en dioxinen gemeten waar volgens GS een toetsingskader 
ontbreekt. (?) 
 
In de brief wordt expliciet vermeld dat GS van Gelderland het Openbaar Ministerie 
niet in kennis stellen van hun bevindingen. 
 
Wij menen echter dat het wel degelijk van belang is dat u op de hoogte bent van de 
feitelijke situatie in deze zaak. Wij vinden namelijk dat de overtredingen dermate zijn 
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dat het van het grootste milieu- en veiligheidsbelang is dat u deze kwestie op de voet 
volgt. Daarom hebben wij het initiatief genomen om u langs deze weg betreffende 
brief en rapportage alsnog toe te sturen. 
 
Graag vernemen wij van u wat uw bevindingen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de statenfractie van de Socialistische Partij, 
 
Paul Freriks, fractievoorzitter 
 
 
Bijlagen: Brief nr. MPM3659 van GS van Gelderland aan Electrabel (verzonden 
14-02-2005); Rapport “ Emissiemetingen bij Electrabel Energiecentrale te 
Nijmegen, d.d. 25 t/m 28 oktobe 2004”  
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