
Van: EDSP ECO  
Verzonden: Tuesday, March 31, 2020 6:15 PM 
Aan: 'Strengers, Bart (PBL)'; 'Brouwer, Evert-Jan (PBL)' 
CC: 'Jan Paul van Soest (de gemeynt)'; 'CE-Delft'; 'Klaas Koop (Royal HaskoningDHV)'; 'MSG Strategies'; 'PBL Postbus'  
Onderwerp: 2020-03-31-edsp-eco-dringend-advies-aan-gov-nl-pbl-projectleider-onderzoek-duurzaamheid-en-inzet-
biomassa-om-inbreng-toch-mee-te-nemen 
 
Beste Bart, 

Hartelijk dank voor je reactie en aanbod om met ons in gesprek te gaan. We ontvingen gisteren een doorgestuurde 
mail van de Sociaal-Economische Raad (SER) die door Alexander van der Vooren (de heer van der Vooren 
promoveerde in 2014 aan het Copernicus Instituut) verzonden is met de mededeling dat er enige vertraging in de 
voortgang van het adviestraject duurzaamheidskader biomassa is ontstaan en dat ze verwachten op 14 mei de 
definitieve rapporten van het PBL en Royal HaskoningDHV beschikbaar te hebben voor het conceptadvies. Fijn om te 
horen dat er nu extra tijd is en dat er dus geen reden meer overblijft om onze documenten niet mee te nemen in het 
onderzoek van het PBL. In onze inbreng komt duidelijk naar voren dat Royal HaskoningDHV en het Copernicus 
Instituut financiële belangen hebben bij de uitkomst van het PBL-rapport en SER-advies. Wij willen je dan ook 
dringend adviseren om de stukken toch mee te nemen in je rapportage aan het SER.  
 
Het is namelijk de vraag of de politiek, het kabinet en de rechter er begrip voor zullen hebben indien je besluit om 
deze informatie achter te houden. Zoals we in het hoofddocument van onze inbreng hebben aangegeven ben jij zelf 
en een flink aantal van je collega's direct betrokkene bij de betaalde pro-biomassalobby. Dezelfde personen, 
bedrijven, consultancybureaus en universiteiten die destijds bij het betaalde pro-palmolie-biomassalobbyschandaal 
betrokken waren zijn al net zo lang betrokken bij dit huidige betaalde pro-houtige-biomassalobbyschandaal. 
(Wanneer wij spreken over de pro-biomassalobby dan betreft het de lobby omtrent houtige biomassa) 
Jouw aanzienlijke bijdrage aan de palmolie-, houtige biomassa- en BE/CCS dossiers heeft de afgelopen 20 jaar voor 
significante schade aan onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst gezorgd, afgezien van 
de miljarden die verloren zijn gegaan aan het verbranden van palmolie en bomen en jullie peperdure fantasie over 
BE/CCS (wat niet van de grond is gekomen maar wel voor meerdere nieuwe kolen/biomassacentrales gezorgd heeft) 
terwijl die miljarden besteed hadden moeten worden aan daadwerkelijk duurzame oplossingen. Deze schandalen 
hebben daarnaast ook voor aanzienlijk verlies aan vertrouwen in de overheid en verlies aan steun voor het oplossen 
van de klimaatproblemen gezorgd. 
 
Vanaf vorig jaar zijn we in samenwerking met meer dan 40 landelijke organisaties en 200 internationale organisaties 
onderzoek en acties gaan uitvoeren gericht op de personen en bedrijven die ervoor gezorgd hebben dat de industrie 
in Nederland ongestoord ons belastinggeld kon binnenhalen terwijl ze ten koste van onze gezondheid, onze natuur 
verwoest hebben en daar mee de klimaatproblemen verergeren. Als voorbereiding op de meerdere rechtszaken die 
zullen volgen hebben we een zeer uitgebreid archief opgebouwd over meer dan 400 personen (waaronder meer dan 
25 van je collega's) en 200 organisaties die belangen hebben bij het kappen en verbranden van houtige biomassa en 
naar voren komen in ons betaalde pro-biomassalobbyonderzoek. We hebben meer dan 1200 documenten en 1700 
nieuwsberichten gelezen en geanalyseerd. Deel 1 en 3 van het zesdelige onderzoek over de betaalde pro-
biomassalobby zijn inmiddels gepubliceerd waarbij o.a. RWE/Essent en de wetenschappers van het Copernicus 
Instituut (UU) aan bod zijn gekomen: 
Deel 1: pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-de-energiemaatschappijen-dutch.pdf 
Deel 3: pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-
instituut-dutch.pdf 
Deel 2 van ons pro-biomassalobby onderzoek wordt gepubliceerd nadat het PBL het rapport heeft opgeleverd aan 
het SER, het SER advies heeft uitgebracht aan het kabinet en het kabinet daarop het nieuwe biomassabeleid heeft 
vastgesteld. Het zal gaan over de politiek en de ambtenaren (waaronder jij en je collega's): 
https://www.biomassmurder.org/research/lobby-facts.html#politicians 
 
In de bijlage hebben we de links naar 15 documenten van 2005 tot en met 2019 beschikbaar gesteld waarmee we 
laten zien dat in 2005 de desastreuse gevolgen van het Nederlandse beleid om palmolie in te zetten om energie op 
te wekken al voor iedereen bekend was en dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en meerdere 
wetenschappers van het Copernicus Instituut (UU) zoals Wim Turkenburg, Kornelis Blok, Andre Faaij en Martin 
Junginger met kennis van deze zaken onderdeel zijn geworden van de betaalde pro-palmolie-biomassalobby en door 
zijn gegaan met het faciliteren van de wereldwijde handel in palmolie.  

https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf
https://www.the-fab.org/nl/contact.html#deelnemende-organisaties
https://www.biomassmurder.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
https://www.biomassmurder.org/docs.html
https://www.biomassmurder.org/news.html
https://www.biomassmurder.org/news.html
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-de-energiemaatschappijen-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/research/lobby-facts.html#politicians
https://biomassmurder.org/docs/2020-03-31-gov-nl-pbl-rwe-essent-copernicus-instituut-uu-betaalde-palm-olie-biomassalobby-betrokkenheid-voorbeeld-dutch.pdf


Onder de links staan de belangrijkste extracten uit de documenten waar de links naar verwijzen: 
2020-03-31-gov-nl-pbl-rwe-essent-copernicus-instituut-uu-betaalde-palm-olie-biomassalobby-betrokkenheid-
voorbeeld-dutch.pdf 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen & Marloes Spaander 
Namens Stichting EDSP ECO 
Westervoortsedijk 85, 
6827 AW, Arnhem  
M: +31 (0) 6 2888 3999 
W: www.edsp.eco 

 
Van: 'Strengers, Bart (PBL)' 
Verzonden: Friday, March 27, 2020 11:56 AM 
Aan: EDSP ECO; 'Brouwer, Evert-Jan (PBL); 'PBL Postbus’  
CC: 'Jan Paul van Soest (de gemeynt)'; 'CE-Delft'; 'Klaas Koop (Royal HaskoningDHV)'; 'MSG Strategies' 
Onderwerp: RE: 2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-
de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland 
 
Beste Jeroen en Marloes, 
  
Dank voor jullie mail. Ik zou heel graag in het materiaal duiken, maar in deze fase van het project wordt dat 
buitengewoon lastig. De opleverdatum is zeer binnenkort. Het gehele stakeholderproces (waar jullie niet aan 
hebben deelgenomen voor zover ik weet, of vergis ik me?) is op 23 januari afgerond in de Geertekerk te Utrecht. 
Tevens heeft de interne en externe review plaatsgevonden en ben ik nu in de afrondende fase van het verwerken 
van commentaar. In een eerdere fase had jullie materiaal (zoals ik fat van verschillende andere NGO’s heb 
ontvangen)  nuttig kunnen zijn. Ik kan dus niet beloven dat ik dit meeneem en hoop dat jullie daar begrip voor 
hebben. Wel ben ik bereid na afronding van het project een keer met jullie in gesprek te gaan op basis van de zorgen 
die jullie lijken te hebben. 
  
Met vriendelijke groet, 
Bart Strengers 
  
 
Van: EDSP ECO  
Verzonden: Thursday, March 26, 2020 5:03 PM 
Aan: 'Strengers, Bart (PBL)'; 'Brouwer, Evert-Jan (PBL)' 
CC: 'Jan Paul van Soest (de gemeynt)'; 'CE-Delft'; 'Klaas Koop (Royal HaskoningDHV)'; 'MSG Strategies'; 'PBL Postbus' 
Onderwerp: 2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-
toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland 
  
Geachte heer Brouwer en Strengers, 
  
Bij deze sturen wij onze inbreng voor het onderzoek van het PBL naar de beschikbaarheid van duurzame biomassa 
en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland. In de bijlage hebben wij het hoofddocument van onze 
inbreng toegevoegd. 
  
Hieronder de link naar het archief met alle 22 documenten die we graag willen inbrengen: 
2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-
toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.zip 
  
De documenten zijn ook afzonderlijk van elkaar te downloaden door  middel van de volgende links: 

2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-inbreng-documenten-tav-pbl-onderzoek-beschikbaarheid-duurzame-biomassa-en-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-inbreng-nieuwsberichten-tav-pbl-onderzoek-beschikbaarheid-duurzame-biomassa-en-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf 

https://biomassmurder.org/docs/2020-03-31-gov-nl-pbl-rwe-essent-copernicus-instituut-uu-betaalde-palm-olie-biomassalobby-betrokkenheid-voorbeeld-dutch.pdf
https://biomassmurder.org/docs/2020-03-31-gov-nl-pbl-rwe-essent-copernicus-instituut-uu-betaalde-palm-olie-biomassalobby-betrokkenheid-voorbeeld-dutch.pdf
http://www.edsp.eco/
https://biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.zip
https://biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.zip
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-documenten-tav-pbl-onderzoek-beschikbaarheid-duurzame-biomassa-en-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-nieuwsberichten-tav-pbl-onderzoek-beschikbaarheid-duurzame-biomassa-en-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf


2020-03-16-edsp-eco-inbreng-videos-tav-pbl-onderzoek-beschikbaarheid-duurzame-biomassa-en-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-english.pdf  

2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-de-energiemaatschappijen-dutch.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch.pdf 

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 

2020-03-16-edsp-eco-urgenda-research-climate-solutions-for-reducing-co2-emissions-and-sustainable-energy-generation-without-woody-biomass-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-claims-whole-trees-are-used-to-produce-woody-biomass-for-energy-production-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-sustainability-criteria-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-subsidies-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf  

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-lulucf-criteria-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-paid-lobbyfacts-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-laws-and-regulations-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-health-risks-caused-by-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-ecotoxicity-of-burning-woody-biomass-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-certifications-required-for-sustainable-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-impact-of-logging-and-burning-of-woody-biomass-on-carbon-dioxide-emission-levels-english.pdf  

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-impact-of-logging-and-burning-of-woody-biomass-on-biodiversity-english.pdf 

2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-availability-of-woody-biomass-english.pdf  

2020-03-16-thefab-ook-het-biomassavirus-is-levensgevaarlijk-reactie-op-het-pro-biomassalobby-rapport-van-royalhaskoningdhv-in-opdracht-van-de-nvde-dutch.pdf 

2020-03-16-thefab-reactie-met-onderbouwing-op-betaalde-pro-biomassa-lobby-rapport-van-royal-haskoningdhv-in-opdracht-van-de-nvde-dutch.pdf 

  
Wij vragen u alle 22 documenten mee te nemen in uw onderzoek en in uw advies. Wij ontvangen graag van u een 
bevestiging van ontvangst en een bevestiging dat u de documenten gaat verwerken in uw onderzoek en uw advies. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jeroen & Marloes Spaander 
Namens Stichting EDSP ECO 
Westervoortsedijk 85, 
6827 AW, Arnhem 
  
M: +31 (0) 6 2888 3999 
W: www.edsp.eco 
  
EDSP ECO is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat volledig uit vrijwilligers die samenwerken met lokale en 
landelijke initiatieven en organisaties om vernieuwende duurzame technologieën en oplossingen te ontwikkelen 
voor de overgang naar een circulaire economie. Met ons onderzoeks- en projectenbureau ondersteunen we 
organisaties die verantwoordelijk zijn voor acties om de planeet te beschermen, armoede te beëindigen of het 
welzijn te vergroten. We bieden ondersteuning in de vorm van websites bouwen en beheren, uitgebreid onderzoek 
verrichten, digitale campagnes opzetten en aanbieden, betrokken partijen verbinden, openbare toespraken en 
interviews houden en milieuvriendelijke oplossingen ontwikkelen en uitrollen. Daarnaast richten we ons actief op 
politici en bedrijven die bijdragen aan vervuiling en klimaatverandering. 
  
Wij ontvangen geen subsidies of financiële bijdragen van de overheid of bedrijven en bekostigen al onze acties, 
onderzoeken, rechtszaken en multimedia campagnes zelf. In 2020 zullen we nog meer rechtszaken aanspannen 
tegen de overheid en de industrie om ervoor te zorgen dat het verstrekken van subsidies voor het verbranden van 
houtige biomassa en ontbossing beëindigd wordt. Wilt u ons mee helpen om de politiek en de bedrijven juridisch 
verantwoordelijk te stellen en door middel van het recht dit destructieve beleid eens en voor altijd de wereld uit te 
helpen? Ga dan naar: www.biomassazaak.nl 
  

https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-videos-tav-pbl-onderzoek-beschikbaarheid-duurzame-biomassa-en-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-de-energiemaatschappijen-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch.pdf
https://www.biomassmurder.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
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-urgenda-research-climate-solutions-for-reducing-co2-emissions-and-sustainable-energy-generation-without-woody-biomass-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-claims-whole-trees-are-used-to-produce-woody-biomass-for-energy-production-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-sustainability-criteria-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-subsidies-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-lulucf-criteria-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf
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https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-laws-and-regulations-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-health-risks-caused-by-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-ecotoxicity-of-burning-woody-biomass-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-certifications-required-for-sustainable-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-impact-of-logging-and-burning-of-woody-biomass-on-carbon-dioxide-emission-levels-english.pdf
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http://www.biomassazaak.nl/

