
 
Van: Stichting Arnhems Peil 
Verzonden: Wednesday, April 1, 2020 8:46 AM 
Aan: 'post@gelderland.nl' <post@gelderland.nl> 
Onderwerp: Ter info: 2020-03-31-edsp-eco-dringend-advies-aan-gov-nl-pbl-projectleider-onderzoek-
duurzaamheid-en-inzet-biomassa-om-inbreng-toch-mee-te-nemen 
 
Geachte Provinciale & Gedeputeerde Statenleden, 
 
Een maand geleden hebben een aantal partijen ingesproken tijdens de rondetafelgesprekken over de inzet van 
biomassa. We begrijpen dat het Coronavirus de planning enigszins in de war heeft geschopt en dat het daarom 
iets langer kan duren voordat we horen wat onze inbreng als resultaat heeft gehad.  
 
Afgelopen maand hebben we ook onze inbreng aangeleverd voor het PBL-onderzoek naar de duurzaamheid en 
inzet van biomassa als inbreng voor het SER-advies aan het kabinet. Omdat u allen nu toch thuis zit en 
waarschijnlijk meer tijd over heeft om zich te verdiepen in de schadelijke gevolgen van het verbranden van 
houtige biomassa op onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst hopen we dat u de 
moeite neemt om deze inbreng mee te nemen in de afwegingen voor de inzet van biomassa in onze provincie.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan weet u ons te vinden. 
 
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: Stichting EDSP ECO  
Verzonden: Thursday, March 26, 2020 5:03 PM 
Aan: PBL 
CC: CE Delft, de Gemeynt, Royal HaskoningDHV, MSGStrategies 
Onderwerp: 2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-
en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland 
  
Geachte heer [namen verwijderd] 
  
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  

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  

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
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


 

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 
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-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
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-paid-lobbyfacts-for-the-logging-and-burning-of-woody-biomass-english.pdf
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
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-impact-of-logging-and-burning-of-woody-biomass-on-biodiversity-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-2019-research-on-the-availability-of-woody-biomass-english.pdf
https://www.biomassmurder.org/docs/2020-03-16-thefab-ook-het-biomassavirus-is-levensgevaarlijk-reactie-op-het-pro-biomassalobby-rapport-van-royalhaskoningdhv-in-opdracht-van-de-nvde-dutch.pdf
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http://www.edsp.eco/
http://www.biomassazaak.nl/

