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Even voorstellen

• Doctoraal scheikunde Nijmegen

• Bedrijfseconomie postdoctoraal Eindhoven

• Gewerkt in India, Indonesië, Colombia, 
alle Oost-Europese landen, Midden-
Oosten, Nederland

• RvS + Rechtbankprocedures (> 100) 
waaronder alle kolencentrales (RWE en 
AMER), raffinaderijen, biomassacentrales
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Twee topprioriteiten

• Klimaatverandering

• Instorting van biodiversiteit

• Sinds 23 jaar topprioriteiten van MOB
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Klimaatverandering

• Klimaatprobleem is simpel gezegd het 
gevolg van teveel CO2 in de lucht 
vanwege verbranden van fossiele 
brandstoffen als steenkolen, biomassa, 
olie en gas.

• Verbranden van hout/biomassa verhoogt 
de CO2-emissies op de korte termijn (10 
jaar), terwijl nu juist de CO2-concentratie 
in de lucht omlaag moet.
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Klimaatverandering 

• Helaas stijgt CO2 nog steeds en zal nog 
sterker gaan stijgen agv houtstook

• We moeten juist bomen gaan planten 
zoals in India 66 miljoen bomen in één 
dag
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Klimaatverandering 

• Wij in het “verlichte westen” stoken 
hout/bomen op in onze biomassacentrales 
en kolencentrales terwijl we juist bomen 
zouden moeten planten

• Houtstook is een ramp voor het klimaat 
als gevolg van toename van CO2-emissie 
in het komende decennium
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CO2-concentratie blijft stijgen

Nooit eerder steeg de concentratie aan 
broeikasgassen zo snel. Dat bericht de 
Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) 
De concentratie CO2-deeltjes liep op tot 
407,8 deeltjes per miljoen, de hoogste 
concentratie sinds 3 tot 5 miljoen jaar 
geleden. De stijging was meer dan het 
gemiddelde van de afgelopen 10 jaar en 
bereikte 147% van het niveau van voor het 
begin van de industriële revolutie (1750)
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CO2-concentratie gaat snel 
omhoog agv biomassastook

• Biomassastook circa 2 maal zoveel CO2 als 
bij aardgas

• Biomassastook meer CO2 dan bij 
kolenstook

• Biomassa een slechte fossiele brandstof 
i.v.m. lage stookwaarde: kolen 28 MJ/kg, 
bruinkool 20 MJ/kg/biomassa 15 MJ/kg  

10



Biodiversiteit

• In Canada, VS en Baltische landen wordt 
vooral in armere gebieden grootschalig 
gekapt. Oerbos wordt productiebos met 
een dramatische daling van biodiversiteit 

• Vanuit die landen bereiken ons dan ook 
noodsignalen dat Nederland indirect zorgt 
voor gesubsidieerde grootschalige kap van 
bossen en een vernietiging van enorme 
bosarealen

• Ook SBB en N&M driftig aan het kappen
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Luchtkwaliteit

• Biomassa is vervuilender dan kolen en 
gas. RIVM heeft al vele malen 
gewaarschuwd dat dit gaat leiden tot 
verslechtering van luchtkwaliteit voor 
fijnstof, NOx en mogelijk ook 
kankerverwekkende PAKs. 

• Er zijn er nu circa 300 in bedrijf/komen in 
bedrijf/zijn in aanbouw/zijn vergund. 
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Luchtkwaliteit

• Er zijn geen serieuze emissienormen voor 
de “kleinere” centrales, 14,9 MW/12.000 
huishouudens is een magische grens 
(geen vergunning nodig)

• Biomassacentrales versterken ook het 
probleem van te hoge stikstofemissie en 
depositie op natuurgebieden

• Landbouw zal hiervoor moeten inleveren

• Biomassa is de lifeline van kolencentrales
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Perverse subsidies (EASAC, 
KNAW)
• Totaal in Nederland circa 11 miljard

• AMER/RWE-centrale krijgt 1,7 miljard

• Schadelijk voor het klimaat, biodiversiteit 
en de luchtkwaliteit in Nederland.

• Vergelijk dit eens met financiële noden 
van onderwijs: recent eenmalig € 0,4 
miljard. Idem jeugdzorg, cultuur, etc.

• Biomassa is de  lifeline van kolencentrales

• Biomassa is een ramp voor het klimaat
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Tot slot
• Fossiele brandstoffen raken op? Onzin.

• Amer 9 gaat op termijn sluiten

• Subsidie op biomassastook voor 
kolencentrales wordt niet verlengd

• Kolenstook wordt ook verboden als het 
voor die tijd niet al is gestopt a.g.v. CO2-
taks

• Tilburg in de kou? Andere opties z.s.m. 
verkennen  
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Nuttige links
• www.mobilisation.nl

• https://www.the-fab.org/

• Landelijke Federatie Tegen 
Biomassacentrales

• https://www.dogwoodalliance.org/2019/1
1/release-ngos-to-dutch-government-
biomass-is-not-a-lifeline-for-coal/

• https://www.facebook.com/FederatieTege
nBiomassacentrales/
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