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Onderwerp: Waarschuwing t.a.v. de invloed van de betaalde pro-biomassalobby op gemeente Zaanstad 

 
Geacht college en leden van de gemeenteraad,  
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
In uw raadsvergadering van 26 november lag een motie voor over een in te stellen onderzoek naar het stoppen 
van biomassastook in de bestaande warmtecentrale aan de Pascalstraat. Die motie is tijdens de 
raadsvergadering ingetrokken met de intentie deze opnieuw in stemming te brengen in de raadsvergadering 
van 17 december a.s. Als reactie op deze motie heeft u een brief ontvangen met datum opmaak van 3-12-2020 
van een aantal personen die allemaal betrokken zijn bij de betaalde pro-biomassalobby: 2020-12-03-betaalde-
pro-biomassa-lobby-brief-aan-college-en-gemeenteraad-van-zaanstad-mbt-motie-onderzoek-biomassastook-
dutch.pdf  
 
De brief is ondertekend door de volgende personen die allemaal uitgebreid naar voren zijn gekomen in ons 
onderzoek naar de top 400 betrokkenen bij de betaalde pro-biomassalobby in Nederland: https://www.the-
fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-lijst-top-400-betrokkenen-bij-de-betaalde-pro-biomassalobby-in-nederland-
inbreng-pbl-onderzoek-tbv-advies-ser-mbt-biomassa-dutch.pdf  
 

1. Bert Metz  
2. Wim Turkenburg  
3. Leo Meyer  
4. Martin Junginger  
5. Sascha Kersten  

6. Gert Jan Kramer  
7. Gert-Jan Nabuurs  
8. Patricia Osseweijer  
9. Wim van Swaaij  

10. Sible Schöne 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn naar ons onderzoek naar de belangen van de betaalde pro-biomassalobby dan 
kunnen we u deel drie van ons onderzoek aanbevelen: https://www.the-fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-
pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-
dutch.pdf 
 
Indien u meer informatie wenst over de betaalde pro-biomassalobby praktijken in Nederland dan vindt u dit 
o.a. in onze inbreng voor het onderzoek van het PBL naar de beschikbaarheid van duurzame biomassa en de 
toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland: https://www.the-fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-
inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-
daarvan-in-nederland-dutch.pdf  
 
We willen u graag ook wijzen op de brandbrieven aan het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en die 
aan de SER van afgelopen jaar. Deze zijn ondertekend door een groot aantal organisaties en experts: 
https://www.the-fab.org/docs/2020-11-02-thefab-brandbrief-aan-ministerie-van-economische-zaken-en-
klimaat-tav-sde-subsidies-biomassa-dutch.pdf  
 
https://www.the-fab.org/docs/2020-05-30-thefab-brandbrief-aan-ser-met-oproep-om-de-sde-subsidie-voor-
biomassaverbranding-stop-te-zetten-dutch.pdf 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Spaander (geboren en getogen in Zaandam) 
Namens de Federatie tegen Biomassacentrales & ontbossing en de Klimaatcoalitie 
+31 (0) 6 2888 3999 
www.klimaatcoalitie.org  
www.the-fab.org  
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