
 

Beste deelnemers van de Federatie tegen Biomassacentrales 
 
Bij deze willen we jullie bedanken voor een zeer actief en succesvol 2020. De federatie is sinds vorig jaar flink gegroeid  
en bestaat nu uit 47 organisaties en een groot aantal individuele leden. Dankzij jullie inzet en ondersteuning zit het 
huidige destructieve bomenkap & biomassabeleid in de schopstoel en zijn een groot aantal biomassaprojecten 
verhinderd. Het verzet tegen ontbossing & het verbranden van houtige biomassa ten koste van ons belastinggeld, onze 
gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst heeft in Nederland maar ook in het buitenland voor een 
groot aantal nieuwsberichten gezorgd. 
 
Informatie voorziening 
Op de website van de federatie (www.the-fab.org) hebben we al veel informatie geplaatst over alle acties, 
nieuwsberichten, video’s en rapporten & documenten van het afgelopen jaar. Op de archief website van de federatie 
hebben we alle nationale en internationale nieuws items, video’s en documenten & rapporten van de afgelopen 20 jaar 
geplaatst in chronologische volgorde. Dit is handig voor degene die inspiratie, voorbeeldmateriaal of onderbouwing nodig 
heeft: 

nieuws.the-fab.org 2100+ nieuwsberichten 
docs.the-fab.org 1400+ rapporten & documenten 
videos.the-fab.org 70+ video’s 

 
Speciale dankbetuiging 
We zijn erg dankbaar voor de inzet van Johan Vollenbroek (MOB) en zijn team juristen en experts die met hun jarenlange 
inzet voor lokale en landelijke milieu- en bewonersorganisaties door middel van een groot aantal juridische zaken tegen 
vervuiling, de uitstoot van schadelijke stoffen en tegen de biomassacentrales onze natuur en inwoners in Nederland voor 
erger beschermd heeft. In het archief van de federatie hebben we tot nu toe 66 verzoeken tot handhaving, stillegging, 
actualisatie of intrekking van vergunningen van biomassacentrales van de Mobilisation for the Environment (MOB) 
opgenomen en ongetwijfeld zijn er nog meer. Johan werkt veel samen met Maarten Visschers van Leefmilieu aan het 
biomassadossier en Maarten zijn we ook heel erg dankbaar voor al zijn inzet. Fenna Swart en het team van Comite Schone 
Lucht hebben afgelopen jaar meerdere artikelen en rapporten gepubliceerd en acties gevoerd en hebben daarmee flink 
de aandacht van de landelijke media gekregen. Johan, Maarten en Fenna zijn de initiators geweest van de brandbrief aan 
het Ministerie van Economische zaken en de brandbrief aan de Sociaal Economische Raad (SER). Onze dank gaat ook uit 
naar Bert Kool die meerdere malen als energietechnoloog onderbouwing heeft geleverd aan de meerdere rapporten en 
artikelen. We willen Noël bedanken voor de verbinding die ze bracht binnen de federatie en daarnaast de meerdere 
beheerders van de multimedia accounts zoals het twitter account, de facebookpagina en de meerdere whatsappgroepen 
van de federatie. Binnen en buiten de FAB zijn er nog vele mensen die zich dagelijks inzetten voor ons gezamenlijke doel, 
te veel namen om hier op te noemen, maar allemaal zeer waardevol. We willen jullie hartelijk danken hiervoor en hopen 
jullie strijdvaardigheid ook in het nieuwe jaar weer terug te zien. Tot slot bedanken we de internationale organisaties die 
ons het afgelopen jaar veel steun geleverd hebben. 
 
Planning voor aankomend jaar 
Voor aankomend jaar staan er een aantal zaken op de agenda. In het eerste kwartaal willen we een online meeting 
organiseren om die plannen verder uit te werken. We zullen o.a. het bestuur & beheer van de federatie, de taakverdeling 
en de aankomende acties bespreken. Johan Vollenbroek heeft ons verzocht om prioriteit te geven aan acties tegen 
Vattenfall (NUON) en RWE (Essent). Vattenfall is ervoor verantwoordelijk dat op dit moment de grootste 
biomassacentrale van Nederland in Diemen gebouwd wordt naast alle overige biomassa-initiatieven die ze in het hele 
land opzetten. De directeuren van RWE zijn de bedenkers van het nationale en internationale biomassakartel en zijn met 
hun uitgebreide betaalde pro-biomassalobby netwerk ervoor verantwoordelijk dat ons land op grote schaal bomen 
verbrandt in de energiecentrales en ze daarvoor miljarden aan subsidie opstrijken.  
We zouden graag vanuit de FAB het voorstel om Ecocide strafbaar te maken actief willen steunen en daarnaast ligt er 
een idee van Louise Vet om een digitaal zwartboek op te stellen van bedrijven die zich schuldig maken aan het verwoesten 
van de natuur & klimaat t.b.v. boycotacties. Er staan in meerdere steden acties gepland tegen biomassacentrales en we 
zullen iedereen blijven ondersteunen die hulp vraagt om in verzet te komen tegen bomenkap en het verbranden van 
houtige biomassa. Ook de inzet van de gloednieuwe Klimaatcoalitie zal onderwerp zijn van het overleg. (zie uitleg 
hieronder). Mochten er zaken zijn die jullie graag op de agenda willen zetten, dan kan dat via een email gericht aan 
contact@the-fab.org  
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Klimaatcoalitie 
Sinds een aantal weken zijn we met steun van Johan Vollenbroek en samen met 14 organisaties uit de FAB bezig geweest 
om de Klimaatcoalitie op te richten zodat we een groter bereik en meer slagkracht hebben met onze acties tegen 
ontbossing en het verbranden van houtige biomassa en om de klimaatdoelen te kunnen halen. Er hebben meerdere 
overlegrondes plaatsgevonden en de website inclusief multimedia accounts zijn ondertussen aangemaakt: 
www.klimaatcoalitie.org 

Deelnemende organisaties 
Op 21 december hebben we een email vanuit de federatie verzonden aan alle deelnemers van de federatie met het 
verzoek om alle organisaties van de FAB toe te voegen aan de Klimaatcoalitie. Hierop hebben we enkel positieve reacties 
ontvangen en deze week zijn alle organisaties toegevoegd. Op dit moment doen 58 organisaties mee met de 
Klimaatcoalitie en aankomende week worden er nog eens 30 organisaties uitgenodigd. Politieke partijen & bedrijven 
zullen we echter niet uitnodigen om belangenverstrengeling te voorkomen. Aanmeldingen van losse personen zullen we 
niet opvoeren op de deelnemerslijst op de website omdat dit teveel beheerwerk oplevert. Hieronder de link naar alle 
deelnemende organisaties van dit moment: www.klimaatcoalitie.org/contact#organisaties 

Doel 
Samen staan we sterk, en met alle organisaties samen kunnen we druk uitoefenen op beleidsmakers om krachtige 
maatregelen te treffen. Samen kunnen we een breed publiek mobiliseren voor een klimaatvriendelijke en eerlijke 
samenleving. De Klimaatcoalitie bestaat uit een groot aantal lokale & nationale organisaties en groeit met de dag. We 
komen gezamenlijk op voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst. Concrete acties zijn bijvoorbeeld 
het promoten en uitvoeren van de preventieve, mitigerende en adaptieve maatregelen in het Klimaatplan, het 
ondersteunen van Johan Vollenbroek met de juridische zaken tegen de vervuilende industrie en het organiseren van de 
Klimaatmars 2021. 

Klimaatplan 
Er is een eerste inventarisatie uitgevoerd onder betrokken organisaties en online via de multimediakanalen om alle 
klimaatideeën in kaart te brengen voor het Klimaatplan. We hebben deze samengevoegd met het Urgenda puntenplan, 
uitgewerkt en met een passende informatieve video op de website geplaatst: 
www.klimaatcoalitie.org/klimaatplan 
Het plan bevat bijna 80 concrete preventieve, mitigerende en adaptieve klimaatmaatregelen die we kunnen ondernemen 
of steunen ten bate van het behoud van onze bossen, een beter klimaat en een klimaatbestendige samenleving en is ook 
als PDF te downloaden: 
www.klimaatcoalitie.org/docs/klimaatcoalitie-klimaatplan.pdf 
We zouden het plan graag begin 2021 (voor de Klimaatmars) afhebben en presenteren en we hopen dat we met jullie 
input ver boven de 100 punten komen. Mocht je een mooi idee hebben, meld hem dan aan via:  
contact@klimaatcoalitie.org 
 
Klimaatmars 
Op 14 maart 2021 organiseren Milieudefensie, Greenpeace, Extinction Rebellion, Grootouders voor het Klimaat, Fridays 
for Future, Oxfam, PAX en nog een aantal organisaties de klimaatmars. De Klimaatcoalitie heeft zich hierbij aangesloten. 
Al meer dan 20 steden hebben zich aangemeld en wij zijn op dit moment bezig samen met 22 organisaties om de 
Klimaatmars in Arnhem te organiseren. Mocht je ook graag vanuit de Klimaatcoalitie (of vanuit je eigen organisatie) in 
jouw eigen stad de Klimaatmars willen organiseren of ondersteunen, laat het dan weten via contact@klimaatcoalitie.org  
 
Beste wensen 
We wensen iedereen een gezond & gelukkig nieuw jaar toe en gaan er gezamenlijk weer alles aan doen om in 2021 te 
zorgen voor ieders gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marloes Spaander 
Namens de Federatie tegen Biomassacentrales en de Klimaatcoalitie 
+31 (0) 6 2888 3999  
www.the-fab.org en www.klimaatcoalitie.org  
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