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Geachte Provinciale & Gedeputeerde Statenleden, 
 
Twee weken geleden heeft u onze reactie ontvangen op de uitnodiging voor de rondetafelgesprekken over 
biomassa die rijkelijk te laat is gekomen en pas verzonden is na onze monddood protestactie in het 
Provinciehuis. In onze reactie hebben we onze onvrede uitgesproken en uitgebreid aangetoond dat u zich 
laat beïnvloeden door de betaalde pro biomassalobby. Bij deze maken we nogmaals kenbaar dat we het 
niet integer vinden dat u zich bewust laat misleiden door een handjevol door de RWE / ESSENT betaalde 
wetenschappers van het Copernicus instituut terwijl er bijna 1000 wetenschappers die niet betaald worden 
door de industrie het tegenovergestelde verhaal verkondigen waar u niet naar wilt luisteren. 
 
De betaalde pro biomassalobby heeft ook uitgebreid de tijd gekregen om het woord te voeren tijdens de 
rondetafelgesprekken eind vorig jaar en een aanzienlijke hoeveelheid documenten mogen aanleveren.  
Wij krijgen 3 minuten de tijd en mogen 1 persoon het woord laten voeren. Daarnaast heeft onze inbreng 
geen enkel nut meer omdat gedeputeerde van der Meer op 19 februari de strategische agenda biomassa 
vastgesteld heeft waarin geen enkele concrete of meetbare maatregelen in opgenomen zijn.  
 
Wij hebben ervoor gekozen om in onze drie minuten, de hoogste rechter van Nederland, de directeur van 
Urgenda en 10 wetenschappers (hoogleraren en professoren) aan het woord te laten die heel duidelijk 
aangeven dat het verbranden van houtige biomassa funest voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en 
daarmee onze toekomst is en dat u hierdoor verantwoordelijk bent voor een aanzienlijke kans op 
vroegtijdig sterven voor de huidige generatie inwoners van de Provincie.  
 
De uitgebreide versie van de boodschap van de rechter, de directeur van Urgenda en de tien 
wetenschappers hebben we opgenomen in een korte video. Ons advies aan u is om deze video van nog 
geen kwartier volledig uit te kijken. Zoals we in onze vorige brief kenbaar hebben gemaakt zullen we niet 
alleen de gedeputeerden via het recht verantwoordelijk stellen voor de gevolgen van het niet nakomen van 
de verplichtingen die zij volgens de rechter hebben naar ons als inwoners van de Provincie maar ook de 
Provinciale Statenleden die zich niet uitspreken tegen de inzet van houtige biomassa in een publiek register 
benoemen zodat uw kinderen en kleinkinderen zullen weten bij wie ze mogen aankloppen indien het 
klimaat straks dusdanig verpest is dat hun leven erdoor bedreigd wordt. 
 

 
 
Naast het verergeren van het CO2-probleem zorgt biomassaverbranding ook voor ernstige problemen met 

de biodiversiteit, het klimaat, verlies van ecosystemen en onze gezondheid. Wij geven nu aandacht aan het 

CO2-aspect omdat de overheid een wettelijke verplichting heeft om deze uitstoot te verminderen. 

https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-02-14-arnhemspeil-reactie-op-uitnodiging-rondetafelgesprekken-en-invloed-van-de-betaalde-pro-biomassa-lobby-op-de-provincie-gelderland.pdf
https://biomassmurder.org/docs/2020-02-19-gov-nl-provincie-gelderland-statenbrief-strategische-agenda-biomassa-dutch.pdf
https://youtu.be/45wgNGhcJ2Q
https://youtu.be/45wgNGhcJ2Q
https://youtu.be/45wgNGhcJ2Q


 

Links naar alle onderzoek pagina’s over de schadelijke gevolgen van het verbranden van houtige biomassa 

https://biomassmurder.org/research/index.html 

 

Voor uw gemak hebben we de links naar de pagina’s met de uitwerking van die onderwerpen nogmaals 

toegevoegd: Carbon dioxide , Certification , Ecotoxicity , Health Risks , Legal , Lobby Facts, LULUCF , 

Solutions , Subsidies , Sustainability , Whole trees 

 
Links naar alle onderzoeksrapporten en officiële documenten van de afgelopen tien jaar 
https://biomassmurder.org/docs.html 
 
Links naar alle nieuwsberichten over houtige biomassa van de afgelopen tien jaar 
https://biomassmurder.org/news.html 

 

Links naar alle video’s over houtige biomassa van de afgelopen tien jaar 
https://biomassmurder.org/videos/index.html 
 
Link naar de video met 10 wetenschappers, de directeur van Urgenda en de uitspraak van de rechter 
https://youtu.be/45wgNGhcJ2Q 
 
Link naar de strategische agenda biomassa 
https://biomassmurder.org/docs/2020-02-19-gov-nl-provincie-gelderland-statenbrief-strategische-agenda-

biomassa-dutch.pdf 

 
Link naar onze vorige reactie over de betaalde pro biomassa lobby 
https://www.arnhemspeil.nl/docs/2020-02-14-arnhemspeil-reactie-op-uitnodiging-rondetafelgesprekken-en-

invloed-van-de-betaalde-pro-biomassa-lobby-op-de-provincie-gelderland.pdf 

 

Link naar het onderzoek specifiek over de betaalde pro biomassa lobby door de wetenschappers 
https://biomassmurder.org/docs/2019-11-22-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-

wetenschappers-martin-junginger-dutch.pdf 
 
Mocht u nog vragen hebben of informatie zoeken dan helpen wij u graag verder. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander 
Stichting Arnhems Peil 
+31 (0) 6 2888 3999   
 
www.arnhemspeil.nl 
www.edsp.eco 

www.biomassmurder.org 
www.the-fab.org 
www.biomassazaak.nl 
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