
 
 

 

Aan mevrouw Homan, Gedeputeerde Energietransitie en regionale energietransitie, 

Klimaat, Water, Nationaal Programma Groningen, en Gebied Zuidoost-Groningen  

 

Geachte mevrouw Homan, 

De Arnhemse Bomenbond wil graag de brief van Johan Vollenbroek aan het MOB gericht aan u 

ondersteunen. Deze brief heeft de volgende inhoud (zie ook bijlage): 

 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%. Oftewel van jaarlijks 

800.000 ton naar 1.600.000 ton houtpellets.  

De houtverbranding, waarvoor u uw goedkeuring wilt geven, betekent jaarlijks het kaalkappen van 

een bos met oppervlakte van 10 bij 10 km1, het oppervlak van de stad Groningen.  

Verantwoordelijkheid systematische kaalkap  

De RWE kolencentrale ligt in de Eemshaven aan de rand van de Waddenzee in het oosten van de 

provincie Groningen. "Ideaal" gelegen voor aanvoer van gekapte bossen linea recta uit de Baltische 

Staten, Wit Rusland en Rusland. De vraag is of u hiervoor verantwoording wilt en kunt dragen. 

Immers de winning van houtpellets vindt aldaar (Baltische Staten, Wit Rusland en Rusland) plaats 

door systematische industriële kaalkap van bossen.  

Desastreuze gevolgen voor bosbescherming en biodiversiteit  

De winning en productie van houtpellets door industriële kaalkap heeft desastreuze gevolgen voor 

het bosareaal en de biodiversiteit in deze bosgebieden:  

1. een verdrievoudiging van het jaarlijks percentage gekapt bosareaal in de laatste 10 jaar (tot 

jaarlijks 1.5% op dit moment);  

2. afgifte van houtkapvergunningen in 20% van het totale oppervlakte van Natura 2000-netwerk in 

de periode 2009-2018; 1 Kaalkap van een hectare bos levert gemiddeld 150 ton hout op. 2 

 3. afname van het areaal oerbossen in de laatste 10 jaar met 20% (gemiddeld jaarlijks 2%); 

 4. 25% verlies aan bosvogels in 20 jaar in Estland;  

 
1 Kaalkap van een hectare bos levert gemiddeld 150 ton hout op. 
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5. afname van beschermde vogels als Hazelhoen en Zwarte Ooievaar met 80% in resp. de laatste 15 

tot 30 jaar in Letland.  

Een slechte kartering is onder meer een van de belangrijkste oorzaken van het huidige gebrek aan 

bosbescherming en het grootschalige verlies aan biodiversiteit.  

Strijdig met het landelijk beleid GroenLinks  

Uw voorgenomen besluit is volkomen strijdig met het beleid van uw eigen partij GroenLinks. 

GroenLinks heeft als landelijk standpunt aangegeven tegen de verbranding van hele bomen te zijn. 

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. Wij vragen met klem 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.  

We hopen dat u spoedig het verzoek van het MOB zult willen inwilligen 

Met hoogachting 

Namens de Arnhemse Bomenbond  

Anne Ferwerda, Jeroen Huisman, Doreen Proos, Ronny de Hullu, Joost Blasweiler. 

  

De  Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van: 
Actievoerders voor de bomen in Arnhem en Omgeving, Bloei! In Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur 
en Milieu Schuytgraaf, Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en 
Bos, Arnhems Peil, Werkgroep Klingelbeek. 
 
 

 

cc. Jesse Klaver, Landelijk Bestuur GroenLinks, Fractie GroenLinks Groningen, Fractie GroenLinks 

Gelderland, de Gemeenteraad van Arnhem, de Gelderse Media. 

 

                         

 


