Oproep Stichting Arnhems Peil en EDSP ECO om niet op GroenLinks te stemmen op 16 maart 2022
Dit is geen oproep om op de VVD te stemmen (mocht je
er een kick van krijgen om voorgelogen te worden dan
moet je dat natuurlijk gewoon doen). Dit is een oproep
om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
2022 niet op GroenLinks te stemmen indien je je zorgen
maakt over je gezondheid, de natuur, het klimaat en
daarmee je toekomst.
Hieronder leggen we uit waarom je in dat geval beter
niet meer op GroenLinks kunt stemmen.
Op 29 maart 2021 hebben de leden van de GroenLinks
fractie de volgende vraag aan de minister voorgelegd
naar aanleiding van het SER-advies over een
duurzaamheidskader voor biomassa: "We zien dat de
biomassasector in rep en roer is, en er is mogelijk ook
sprake van te eenzijdige c.q. activistische framing en
lobby ten nadele van biomassa. Zij vragen of het kabinet
dit ook zo ziet en wat het kabinet doet om voor een
blijvend evenwichtig maatschappelijk debat zorg te
dragen."
Ondertussen is voor iedereen in Nederland heel erg duidelijk geworden dat het kappen en opbranden van bomen
funest is voor de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst. Dit was twintig jaar geleden ook al heel
erg duidelijk maar toch heeft de vervuilende industrie het voor elkaar gekregen om op kosten van ons belastinggeld
met miljarden aan subsidies (die voor echt duurzame oplossingen bedoeld waren) honderden biomassacentrales in
ons land te bouwen en zowel in Nederland als in het buitenland gigantische aantallen bomen te kappen voor
verbranding in Nederland. Dit was mogelijk doordat de top van GroenLinks samen met o.a. de VVD keihard met de
betaalde pro-biomassalobby en vervuilende bedrijven meegewerkt heeft. En in plaats dat ze nu het boetekleed
aantrekken voor hun aandeel aan de schade vinden ze het nodig om de burgers af te vallen die jaar in jaar uit,
onbetaald, al hun tijd gespendeerd hebben om dit onrecht aan het licht te brengen.
Ons inziens hoort dit soort politicus in de gevangenis. Hieronder een kleine greep uit de top van GroenLinks die samen
met de vervuilende industrie verantwoordelijk is voor het biomassabeleid in Nederland: (Zie foto: Jesse Klaver en zijn
Gedeputeerden van GroenLinks betrokken bij de pro-biomassalobby)
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Albert Moens
Bart Heller
Carla Brugman
Jan van der Meer
Mariette Pennarts-Pouw
Marten Wiersma
Nienke Homan
Wiebe van der Ploeg
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Wil je meer informatie lezen over de top 400 betrokkenen bij de betaalde pro-biomassalobby in Nederland. Lees dan
deze documenten:
https://www.the-fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-lijst-top-400-betrokkenen-bij-de-betaalde-probiomassalobby-in-nederland-inbreng-pbl-onderzoek-tbv-advies-ser-mbt-biomassa-dutch.pdf
https://www.the-fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-vanduurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf
https://www.the-fab.org/docs/2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essenten-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch.pdf
https://www.the-fab.org/docs/2020-12-24-thefab-brief-aan-college-en-gemeenteraad-zaandam-als-reactieop-inbreng-betaalde-pro-biomassalobby-op-motie-onderzoek-biomassastook-dutch.pdf
https://www.the-fab.org/docs/2020-10-27-thefab-verzoek-aan-nienke-homan-om-af-te-zien-van-een-positiefbesluit-over-de-vergunning-voor-biomassa-bijstook-rwe-eemshaven-dutch.pdf
Benieuwd naar het antwoord van de Minister op de vragen van GroenLinks? Reactie en antwoord staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie: “Het maatschappelijk debat rondom het toepassen van
biogrondstoffen is dynamisch. In de uitvoeringsagenda van het duurzaamheidskader biogrondstoffen is een actie
opgenomen om met stakeholders de dialoog voort te zetten. Daarbij kan onder meer aandacht zijn voor de
investeringsagenda die bij een opbouwpad voor hoogwaardige toepassingen (zoals biogrondstoffen voor materialen)
hoort.”
Bron: https://the-fab.org/docs/2021-06-25-gov-nl-ienw-beantwoording-vragen-door-staatssecretaris-inzakeappreciatie-ser-advies-over-een-duurzaamheidskader-voor-biomassa-dutch.pdf (zie vraag en antwoordnummer 9)
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-07-13-arnhemspeil-oproep-aan-arnhem-om-aankomendegemeenteraadsverkiezingen-niet-op-groenlinks-te-stemmen-ivm-biomassadossier.pdf

Meer weten over de betrokkenheid van GroenLinks bij het biomassadossier? Kijk op de volgende websites:
•
•
•
•
•

www.arnhemspeil.nl
www.biomassazaak.nl
www.biomassmurder.org
www.klimaatcoalitie.org
www.the-fab.org
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