Datum: 7 oktober 2019
Aan: GroenLinks Gelderland
Onderwerp: Vragen aan GroenLinks Gelderland over het EASAC rapport en de presentatie.

Beste Groenlinks Gelderland,
Vorige week maandag (30 september) zijn jullie met ons het gesprek aangegaan over de nadelige
gevolgen van het verbranden van houtige biomassa voor de gezondheid, de natuur en het klimaat.
Jullie hebben ons toen verzocht om een presentatie over dit onderwerp voor te bereiden waarvoor
jullie ons een datum zouden aanleveren zodat we die presentatie konden tonen.
Wij zouden graag zo snel mogelijk die presentatie komen geven (hopelijk voor meerdere partijen)
omdat er vanaf deze week 8 vrachtauto’s bomen per dag (30.000.000 kilo per jaar) verbrand gaan
worden alleen al bij Veolia op het IPKW terrein van Arnhem. Hebben jullie al een datum voor ons?
Is er een ruimte beschikbaar in het Provinciehuis met geschikt presentatiemateriaal zoals een groot
scherm?
Jullie hebben waarschijnlijk op afgelopen 3 oktober meegekregen wat de onderzoekers van het
EASAC concluderen over biomassa. Het EASAC geeft op haar website het volgende aan:
“EASAC is the voice of independent science advice, mobilising Europe’s leading scientists to
guide EU policy for the benefit of society. It brings together the National Academies of
Science of the EU Member States, Norway and Switzerland.”
Is GroenLinks Gelderland het met minister Wiebes eens die zegt:
“Want er wordt door wetenschappers van alles beweerd.”
Met andere woorden, zetten jullie de conclusies van de onderzoeken van deze gerenommeerde
wetenschappers opzij als een mening? Zo ja, beseft u dat u daarmee het wereldwijde universitaire
opleidingssysteem van de hand wijst?
Blijven jullie bij jullie standpunt dat houtige biomassa verbranden in een centrale die per jaar
30.000.000 kilo hout verbrandt, geen probleem is voor het milieu ondanks de conclusies uit
wetenschappelijk onderzoek van het Europese overkoepelend orgaan van wetenschappers?
Wij zouden graag een antwoord ontvangen op onze vragen,
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