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Meer dan 600 protesten tegen stadsverwarming Kernhem
Vrijdag hebben al meer dan 600 bewoners van de ecowijk Kernhem hun bezwaren
ingediend tegen het gedoogbeleid van gemeente Ede met betrekking tot de
stadsverwarming in deze wijk.
Deze stadsverwarming voldoet niet aan de Nederlands wetgeving. Gemeente Ede
gedoogt, na herhaaldelijke verzoeken van de bewoners om te handhaven en is nu
voornemens de situatie achteraf te legaliseren. Gemeente Ede geeft aan, dat zij hiertoe
het volste recht hebben, gezien het belang dat de installatie dient, namelijk het leveren
van warmte aan de 1100 woningen in Kernhem. “Wij kunnen de installatie niet zomaar
stopzetten”.
Bewoners verwijten de gemeente een zwart-wit-denken. Omdat de installatie niet kan
worden stopgezet, gedoogt gemeente Ede tal van onwetmatigheden: zo staat de
installatie er zonder geldende bouwvergunning. De installatie staat te dicht bij het
schoolplein. Gemeente Ede lost dit op, door het terrein, dat is bedoeld als schoolplein, in
te korten. Dit is op papier. In werkelijkheid blijven de kinderen, volgens de wet, te dicht
bij de stadsverwarming spelen. Ook biedt het hekwerk onvoldoende afscherming,
waardoor kinderen eenvoudig aan elektrische bedrading kunnen komen. De afgaspijp is
te laag, waardoor de kinderen op het schoolplein de afgassen inademen, wanneer de
wind verkeerd staat. In de toekomst moet de afgaspijp zo’n 20 tot 25 meter hoog
worden. Deze torent dan, met haar rookpluim, hoog boven Kernhem uit, zodat van het
ecologische imago van de wijk weinig over zal blijven. Ook worden energieprestatie- en
geluidsnormen niet gehaald. Bewoners in de directe omgeving klagen al jaren over
geluidsoverlast.
Ook zijn bewoners het zat om meer te moeten betalen, dan bij een normale
gasaansluiting. Het “niet-meer-dan-anders-principe” zou gelden, maar in de praktijk
blijkt dat niet. Energierekeningen zijn torenhoog en ondoorzichtig. Gemeente Ede geeft
aan, dat het aan het stookgedrag van de bewoners van deze ecowijk ligt. Bewoners zijn
een andere mening toegedaan. Zo betalen bewoners, naast de hoge stookkosten,
maandelijks huur voor een apparaatje, terwijl ook al voor de aansluitkosten is betaald.
Gemeente Almere heeft het onlangs voor haar bewoners opgenomen en is een
gerechtelijke procedure tegen Nuon gestart.
“Daarentegen gedoogt gemeente Ede zelfs de meest elementaire onwettelijke situaties
van Nuon”; aldus een van de bewoners. “Daarnaast is de gemeente Ede tot nu toe niet
bereid om met ons in contact te komen over de stadsverwarming. Het onderwerp is
expliciet uitgezonderd bij een bijeenkomst tussen bewoners en gemeente, die door de
gemeenteraad, via een motie in 2007, was ingesteld.”
Volgens de milieuvergunning, waarvan de geldigheid overigens ook al sinds februari 2005
is verstreken, behoort de stadsverwarming tot de milieucategorie 3. Gemeente Ede heeft
zelf voorgeschreven, dat dergelijke installaties op het industrieterrein horen en niet in
een woonwijk. Dit is dan ook de oproep van de bewoners aan de gemeente. Gemeente
Ede heeft alternatieven onderzocht. Deze zijn haalbaar. Echter, Nuon, noch gemeente Ede
wil deze kosten voor haar rekening nemen.
Bewoners stellen gemeente Ede verantwoordelijk. De Akzo/ Enka zou het warme water
aan Kernhem leveren. Gemeente Ede heeft echter, door middel van een contract, niet
gezorgd voor een leveringsverplichting van Akzo/Enka, op het moment dat Kernhem
afhankelijk werd van deze warmtelevering. Akzo/ Enka kon dus ongehinderd vertrekken,

waardoor de warmtecentrale in Kernhem financieel onrendabel werd. Bewoners zijn van
mening, dat gemeente Ede haar fouten nu niet kan afwentelen op de bewoners van
Kernhem en op basis van kostenoverwegingen de installatie op de huidige plek kan laten
staan. Dit zeker niet, omdat vanwege het niet halen van de veiligheidsafstanden, de
risico’s worden afgewend naar een niet-zelfredzame bevolkingsgroep: namelijk de
kinderen van Kernhem, die zich dagelijks in de naastgelegen basisschool en
peuterspeelzaal bevinden.
Bewoners verwijten de gemeente onbehoorlijk bestuur, omdat de gemeente aan
bewoners van de wijk heeft gecommuniceerd, dat de installatie er tijdelijk stond.
Bewoners moeten vertrouwen in de beloften van de gemeente kunnen hebben.
Gemeente Ede geeft aan, dat zij zich niet hoeft te houden aan haar beginselplicht tot
handhaving van de regels, omdat er uitzicht is op legaliseren. “Gemeente Ede kan nu
achteraf alleen maar een onwettige situatie legaliseren. Als gemeente Ede hier
daadwerkelijk toe overgaat, is voor ons de maat vol” aldus de bewoners van Kernhem.
Hoewel de stadsverwarming nog steeds de warmte levert, voelen bewoners zich in de
kou gezet door hun gemeente. Zij hopen dat gemeente Ede alsnog overgaat tot haar
beginselverplichting tot handhaving van de wettelijke regels.

