Van: Federation Against Biomass Power Plants (www.the-fab.org)
Verzonden: Tuesday, October 27, 2020 5:03 PM
Aan: Nienke Homan Gedeputeerde Provincie Groningen
Onderwerp: Aanbod weerwoord Nienke Homan in onderzoek naar de betaalde pro-biomassalobby van RWE /
verzoeken namens alle aangesloten organisaties om af te zien van een positief besluit over de vergunning voor
biomassa bijstook RWE Eemshaven

Geachte mevrouw Homan,
Als Groningse gedeputeerde Energietransitie en Klimaat van GroenLinks bent u voornemens om binnenkort uw
goedkeuring te geven aan de vergunning voor de verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de
kolencentrale Eemshaven van RWE van 15% naar 30%.
De houtverbranding, waarvoor u uw goedkeuring wilt geven, betekent jaarlijks het kaalkappen en verbranden
van een bos met het oppervlak van de stad Groningen ten koste van onze gezondheid, de natuur, het klimaat
en daarmee onze toekomst.
Uw voorgenomen besluit is volkomen strijdig met het beleid van uw eigen partij GroenLinks. Uw partij wil dat
de miljardensubsidie die nu gebruikt wordt om met biomassa, elektriciteit op te wekken zo snel mogelijk wordt
afgebouwd. Met het vrijgekomen geld wil GroenLinks de kolencentrales sluiten. Ook staat in het concept
verkiezingsprogramma GroenLinks 2021 dat uw partij tegenstander is van het gebruik van biomassa voor het
opwekken van elektriciteit en warmte. Uw partij wil geen bijstook van biomassa in kolencentrales.
Desondanks blijft u stug volhardend in uw besluit. Wij hebben het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek verricht
naar de betaalde pro-biomassalobby in Nederland en hebben ondertussen de eerste resultaten gepubliceerd
en beschikbaar gesteld. Uw naam kwam meerdere keren voor in ons onderzoek en we zouden u graag de
mogelijkheid geven om ons van een reactie / weerwoord te voorzien.
We raden u aan de volgende rapporten en brieven te lezen die we opgeleverd hebben aan het PBL en de SER
t.b.v. het biomassa advies aan het kabinet:
https://www.the-fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essenten-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch.pdf
https://www.the-fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-lijst-top-400-betrokkenen-bij-de-betaalde-probiomassalobby-in-nederland-inbreng-pbl-onderzoek-tbv-advies-ser-mbt-biomassa-dutch.pdf
https://www.the-fab.org/docs/2020-05-30-thefab-brandbrief-aan-ser-met-oproep-om-de-sde-subsidie-voorbiomassaverbranding-stop-te-zetten-dutch.pdf
https://www.the-fab.org/docs/2020-06-09-edsp-eco-verzoek-aan-ser-om-een-eerlijk-biomassa-advies-aan-hetkabinet-te-leveren-dutch.pdf
Hieronder een viertal van de vele documenten en artikelen die een beeld schetsen hoe u als naïeve nieuweling
in de energiesector, niet geremd door een gebrek aan energiekennis zichzelf en uw Provincie heeft
overgeleverd aan de zeer machtige betaalde pro-biomassalobby van RWE met desastreuze gevolgen voor uw
Provincie en ons allemaal:
2015-09-11-gedeputeerde-nienke-homan-blog-wervelende-week.pdf
“Een goed moment om ook even rustig terug te kijken. Naar het college dat André Faaij (*1) ons college
( mooie zin) gaf over energietransitie. Met daarin onder andere de grote kansen van de biobased
economy.”

2015-10-14-degroene-we-nemen-het-heft-in-eigen-handen.pdf
“De plek op de kaart is goed’, zegt André Faaij(*1), [destijds] hoogleraar energiesysteemanalyse aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij is wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe, een
krachtenbundeling van lokale onderwijsinstellingen, regionale overheden en bedrijven met als doel de
overgang naar een duurzame energievoorziening te versnellen.”
2018-10-00-shell-venster-het-nieuwe-noorden.pdf
“Homan, ‘ergens diep in Oost-Groningen geboren’, trad 3,5 jaar geleden aan als gedeputeerde met als
portefeuille (onder meer) energietransitie, energie en milieu. Ze was naar eigen zeggen ‘een totaal
onbekende in de energiesector’, maar de GroenLinks-bestuurder, met een achtergrond in de jeugdzorg,
voelde zich niet geremd door een gebrek aan energiekennis.”
2018-12-13-campus-groningen-farewell-lecture-andre-faaij.pdf
“Panel of experts: Ante Frens of NAM, Nienke Homan of Province of Groningen, Bert Stuij of New Energy
Coalition. The panel members will reflect on Faaij’s (*1)presentation, discussing the developments that
are laying ahead. Can we step away from our own position in this energy transition and explore the
countless other perspectives? Join the discussion and discover new views! New ways of thinking, that
will maybe change your own perspective entirely.”
(*1) André Faaij maakt deel uit van een klein aantal wetenschappers van het Copernicus Instituut (UU) die
betrokken zijn bij de betaalde pro-biomassalobby van RWE:
https://biomassmurder.org/research/lobby-facts.html#andre-faaij

U heeft vandaag een uitgebreide brief ontvangen van Johan Vollenbroek (MOB) waarin hij u uitlegt wat de
consequenties zijn voor de gezondheid, de natuur en het klimaat indien u niet afziet van uw voorgenomen
besluit: https://www.the-fab.org/docs/2020-10-27-mob-desastreuze-consequenties-vergunningverleningverdubbeling-bijstook-kolencentrale-eemshaven-rwe-dutch.pdf
Ook wij willen u vandaag met klem verzoeken namens alle aangesloten organisaties om het landelijk standpunt
van GroenLinks te volgen en af te zien van een positief besluit over de Omgevingsvergunning voor de
verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de kolencentrale RWE Eemshaven.
Graag vernemen wij uw spoedige reactie met betrekking tot ons onderzoek naar uw betrokkenheid bij de
betaalde pro-biomassalobby van RWE en het afzien van uw voorgenomen besluit m.b.t. de vergunning.
We spreken namens 40 organisaties:
https://www.the-fab.org/nl/contact.html#deelnemende-organisaties

Met vriendelijke groet,
Namens de Federatie tegen Biomassacentrales
Jeroen & Marloes Spaander
+31 (0) 6 2888 3999
www.the-fab.org
www.edsp.eco

