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Geachte griffie van deze stad en raadsleden incl B&W, 
 

Naar aanleiding van onderstaand artikel vraag ik dringend om uw aandacht en actie om Biomassa 
niet meer toe te passen. 

Dit kunnen we echt niet gebruiken. Ook de rijksoverheid zet op zijn website dat pelletkachel en 
biomassaketel duurzaam zijn. 
Ten onrechte wordt subsidie verleend op deze 2 houtverbranders. 

 

Onderwerp: Biomassa stoken heeft meerdere rampzalige effecten. Oproep om Biomassa stoken te 
staken en zo snel mogelijk af te stappen van hout als brandstof 

  

In NRC van 2 november 2018 protesteert een aantal prominente wetenschappers tegen het gebruik 
van hout als brandstof in energiecentrales. Het protest is gericht tegen onze overheid. Echter, een 
uitvoerig schrijven , ondertekend door 200 wetenschappers, is vorig jaar september al uitgegaan naar 
de voorzitter van de Raad van Europa en leden van het Europarlement. Aanleiding was de 
hernieuwde regulering van het gebruik van biomassa ter vervanging van fossiele brandstoffen door 
de EU. Duidelijk wordt gemaakt dat gebruik van bio-energie niet CO2 neutraal is. Het kan ernstig 
negatieve gevolgen hebben op de opwarming van het klimaat. 

Ondanks een dringend beroep op de Raad van Europa en Europarlementariërs, werd de nieuwe 
regulering  aangenomen. Deze (LUCLUF) bood enkele aanscherpingen van eerdere bepalingen; maar 
de effecten daarvan werden door de briefschrijvers als zeer dubieus beoordeeld. 

Er zijn meer schadelijke bepalingen voortgekomen uit de biomassa optie voor brandstof:   

 En wel de bepalingen in het Energie-Akkoord  van onze overheid om  pellet-kachels ruim te 
subsidiëren voor particulieren. Dit  gaat ten koste van de houtvoorraden en luchtkwaliteit van mens 
en milieu elders: 

Pellets worden voor een groot gedeelte door landen van de EU betrokken uit de Zuidelijke Staten van 
de US. Er zijn al een 8-tal nieuwe fabrieken voor het persen van pellets gebouwd voor de 
toegenomen vraag uit Europa. Met rampzalige gevolgen voor de luchtkwaliteit in Noord Carolina: 
“Hout pellet fabrieken bedreigen de gezondheid van bewoners van Noord Carolina”, stelt een recent 
onderzoek. In grote haast worden vergunningen verleend om de, door de voorzitter van de EPA, 
Scott Pruitt, overgenomen theorie van Europa, nl. dat pellets CO2 neutraal zijn, te gelde te maken 
Vervaardiging van pellets vergt in elk stadium van de productie energie. Dus CO2 emissies die niet 
worden meegeteld. En elk stadium van de productie vervuilt de omgeving.  . 



Wat niet vermeld wordt door schrijvers en ondertekenaars van het artikel van 2 november, is de 
enorme luchtvervuiling door het stoken van hout in woningen en andere onderkomens. Dit geldt 
voor alle verbrandingsinstallaties, groot of klein. Zie bv. Covered in Smoke, van Mike Holland, Januari 
2018. 

Niet alleen oude modellen houtkachels zijn bronnen van fijnstof en een scala van gifstoffen, die een 
aanslag plegen op de gezondheid van mens en dier. Met hoogoplopende ziektekosten als gevolg. 
De zogenaamd “schone” pellet kachels hebben een uitstoot van fijnstof (PM10) van plm. 10 mg per 
m3 tot plm. 139 mg per m3. Ook de nieuwste modellen Eco houtkachels  stoten meer dan een half 
miljoen nanodeeltjes uit per cm3 

In de landen rondom Nederland verschijnen alarmerende artikelen en rapporten over deze effecten 
van houtstoken. In Nederland wordt  mondjesmaat toegegeven dat houtstoken schadekijk is.. De 
auteurs van het biomassa artikel  veronachtzamen dit aspect volledig. Dit is niet verstandig.  Beide 
aspecten kunnen elkaar versterken. Door de luchtvervuiling door houtstoken als bijzaak te 
beshouwen, wordt veel mensen onrecht aangedaan en schade berokkend. 

Helaas hebben enkele milieu organisaties ook de akkoorden van biomassa verbranding getekend. 
 
Aan u de vragen: 
 
1. Wanneer gaat u ermee ophouden om biomassa als brandstof te gebruiken ? 
2. Welke stappen gaat u nemen om bestaande biomassa centrales te vervangen ? 
 
Hans Dekker 

  

 


