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UAIM01 aan de orde van de dag 

Van: Hart voor Bloemendaal,........
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Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
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:;'.4'

De raad, in openbare vergade
'•'„■■ijüży/ĵĹ-:

Constaterende çjąţ;

B|p. - -
—

ZoaiooiSf |

7

In de Regionale Energie Strategie (RES) de energieregio Noord-Holland Zuid wordt beschreven
je warmtetransitie mogelijk wordt gemaakt;

* in deze regio sprake is van warmtenetten die draaien op biomassa;
* Biomassa wordt gezien als een klimaat neutrale brandstof;

Overwegende dat: ľįŞ f

* !n de RES-regio diverse biomassacentrales staan waarin hout wordt verbrand;
* De kap van bomen t.b.v. de biomassacentrales slecht is voor de natuur en de biodiversiteit;
« Er maatschappelijk veel verzet is tegen het kappen van bomen omwille van biomassa;
* Nederland inmiddels In de top 3 staat van grootste houtpellet-importeurs;
* De SER afgelopen zomer aan het kabinet heeft geadviseerd dat de subsidiering voor 

laagwaardige toepassingen van hout, zoals biomassaverbranding zo snel mogelijk dient te 
worden afgebouwd, y"

* De m i n ister nog geen stappen heeft gezet n.a.v. dit advies;
« Een realistisch klimaatbeleid biomassaverbranding uitsluit en geen taboe legt op aardgas.

Verzoekt het college:
a. zich uit te spreken tegen biomassaverbranding en dit kenbaar te maken binnen de

energieregio Noord-Holtand Zuid
b. bij de verantwoordelijk Minister Van 't Wout erop aan te dringen dat het van doorslaggevend 

belang is het advies van de SER op te volgen en
c. bij de íandelijke partijen het belang te onderstrepen van de aanpassing van de Richtlijn 

Duurzame Energie 2.0 aangezien de Europese Commissie in juni de aangepaste richtlijn zal
worden gepresenteerd en

d. de Tweede Kamer en de regering te verzoeken bij de heer Timmermans als verantwoordelijk 
eurocommissaris en zijn rechterhand de heer Samson, er alles aan te doen de fout in de 
Richtlijn te herstellen, nl dat biomassa niet meer wordt aangemerkt als een klimaat neutrale
brandstof.

En gaat over tot de orde van de dag,

Hart voor Bloemendaal 
M Roos, fractievoorzitter
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