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Actueel: Overstapcampagne: Stap over naar biomassavrije energieleverancier 

Essent/RWE ontvangt meer dan € 2 miljard aan subsidies voor houtstook en eist nu € 1,4 miljard 
extra om te stoppen met steenkool stoken. Dit gaat alle perken te buiten. Vattenfall wil in Diemen 
nog steeds het grootste bomencrematorium van Nederland bouwen. 

U kunt laten zien dat wij dit soort bedrijven in Nederland liever kwijt dan rijk zijn. U kunt dat laten zien 
door Vattenfall en Essent te boycotten als leverancier, zie overstapcampagne op:  
https://www.the-fab.org/index.html#overstapcampagne  voor suggesties. 

MOB is een milieuorganisatie die zich richt op klimaatverandering en biodiversiteit. Wij zijn ervan over-
tuigd dat, als we: 

• het klimaatprobleem willen oplossen, en: 
• de teruggang van biodiversiteit willen stoppen 

alles uit de kast moet worden gehaald en veel meer geld moet gaan worden besteed aan het voorkomen 
van een nog verdergaande klimaatverandering en het tot staan brengen van de afname van biodiversiteit 
op de wereld. 

Vandaar de term “mobilisatie”. Primair zijn we een ideële organisatie die vindt dat we in Europa en tevens 
ook in Nederland nog ver verwijderd zijn van een duurzame samenleving en dat daarvoor alle mogelijke 
krachten moeten worden “gemobiliseerd”. 

Wij worden sinds de uitspraken over "stikstof" overstelpt met emails met bedankjes, aanmoedigingen en 
verzoeken om ons rekeningnummer om MOB te steunen. 

U kunt ons vanaf nu veilig en gemakkelijk via iDeal steunen op onze speciale donatie pagina: Doneer 

Wij garanderen u dat het geld gaat worden besteed om onze activiteiten die onze natuur en gezondheid 
(onlosmakelijk verbonden) te beschermen en een meer prominente plaats te geven in de besluitvorming. 
Op de korte termijn zijn dat: halvering van stikstofemissies van alle bronnen: landbouw, verkeer waaron-
der ook vliegverkeer, industrie, energie. Tevens beperking van schade als gevolg van grootschalige hout-
stook. Dank namens het team voor de vele giften die we van u ontvangen! 

Hoe staat het er nu voor? Niet best. Quote uit recent rapport van Europees Milieu Agentschap: 

"De biodiversiteit in Europa gaat drastisch achteruit. Het voortbestaan van duizenden diersoorten en leefge-
bieden wordt bedreigd. In het rapport Stand van de natuur in de EU van het Europees Milieu Agentschap 
(EEA) staat dat er snel meer moet worden gedaan om het tij te keren. De doelstellingen die de EU zichzelf had 
gesteld voor 2020 worden bij lange na niet gehaald. Als belangrijkste oorzaken noemt het milieuagentschap 
de niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling. Daarnaast houden de lidstaten zich 
niet goed aan de natuurrichtlijnen van de EU (Habitat- en Vogelrichtlijn) en andere milieuwetten". 
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In Nederland heeft het PAS (Programma Aanpak Stiktof) voor een verdere achteruitgang gezorgd. De 
nieuwe door Minister Schouten recent ingediende stikstofwet is een PAS 2.0.  

Als het zo doorgaat zijn musea straks de laatste vindplaats voor weidevogels, maar dan in olieverf zoals we 
kennen uit de Gouden Eeuw. De tijd dat Nederland een gouden eeuw was voor de weidevogels, is dan voor-
goed voorbij: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/17/gevederd-staatsieportret-a4016355#/handels-
blad/2020/10/17/#136 

Zie: https://nos.nl/artikel/2352963-meer-achteruitgang-dan-vooruitgang-voor-diersoorten-en-leefgebie-
den-europese-unie.html 

Kijk voor meer achtergronden ook eens op: https://www.ongerepte-natuur.nl/ 

en/of  https://www.leefmilieu.nl/ en/of https://w-ja.nl/  en/of https://www.knakdeworst.nl/cms/ 
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