
Dit zijn de instructies voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de biomassa 
centrale. 
 
Het is belangrijk dat er een ontvangstbevestiging is, heb je die ontvangen?  
Hier wat belangrijke tips:  
 
1. Uitprinten en langs brengen in het provinciehuis in Arnhem op Markt 11. De 
baliemedewerker maakt een kopie van de eerste pagina en zet er een stempel op 
voor ontvangst. Dit is je ontvangstbevestiging. De ambtenaar die alle 
bezwaarschriften Veolia verzamelt heet Bram Mollink, hij is secretaris van de 
commissie, en hij heeft aangeboden dat mensen aan de balie naar hem kunnen 
vragen, dan neemt hij het bezwaarschrift in ontvangst. Hij is een goede peer die 
burgers wil helpen van hun recht gebruik te maken. Moet zich natuurlijk wel aan het 
protocol houden. 
 
 2. Uitprinten en aangetekend opsturen, naar de postbus van de provincie die in de 
brief staat. Zet ook op de envelop het woord "bezwaarschrift". Aangetekend = 
ontvangstbevestiging. Stuur niets per gewone post, dat komt niet aan. 
 
3. Per email naar post@gelderland.nl met als titel "bezwaarschrift zaaknummer 
195267299" Deze mails komen zeker te weten aan, je krijgt een auto-reply die je 
ontvangstbevestiging is. Vervolgens komen de mails ook op de goede plek, namelijk 
bij Bram Mollink. Dat we per email kunnen insturen heb ik bij hem persoonlijk 
geverifieerd en ook op schrift staan. 
 
DEADLINE  
Het besluit is van 26 april 2019  
Dan moeten er binnen 6 weken bezwaarschriften worden ingediend. In praktijk kijken 
ze wat er op vrijdag 7 juni allemaal in hun postvakje ligt. Digitaal indienen en zelf 
langs brengen aan de balie kan nog op 6 juni. Dit weet ik echt heel erg zeker. 
Aangetekend per post is 5 juni beter.   
 
Digitaal ondertekenen: foto maken van je handtekening en die in het document plakken.  

Geef ons even door dat je bezwaar hebt gemaakt, dan kunnen we je op de hoogte houden, mocht dat 

nodig zijn. Uiteindelijk komen we allemaal bij elkaar bij één en dezelfde zitting ter zijner tijd.  

 

Succes en bedankt!  

Vriendelijke groet namens Behoud Bomen Arnhem en Arnhems Peil 

Email: contact@arnhemspeil.nl	


