
           

EU-klimaatdictator Frans
Timmermans blijft biomassa door
de strot duwen: ‘Zonder dat gaan
we het niet redden!’
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Door Wout Willemsen 24 mei 2021
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Vind ik leuk

Wout Willemsen
Wout Willemsen (1991) is redacteur/opinie-
blogger voor De Dagelijkse Standaard. Volg
hem op Twitter: @wout_willemsen

Terwijl hele bossen in ovens verdwijnen in naam van ‘groene energie’,
en zelfs GroenLinks langzaam ontwaakt uit de droom dat dit helpt
tegen klimaatverandering, dramt de EU hun biomassa gewoon nog
even door bij alle lidstaten. Vooraan in die lobby voor het tot as
reduceren van hele wouden loopt Frans Timmermans, die nog even
een paar dozijn van die stinkcentrales wil laten bouwen.

Vicepresident Frans Timmermans van de Europese Commissie deed
weer een knappe poging om het klimaatalarmisme @ink op te stoken.
Opvallend is dat hij stug blijft volhouden dat biomassa noodzakelijk is
voor die groene transitie. ‘Zonder biomassa redden we het niet’, zegt
hij via Euractiv.

‘De EU moet nu écht meer doen en nóg ambitieuzer zijn, anders wordt
het één grote ramp,’ dat is de boodschap die onze Timmerfrans keer
op keer blijft herhalen om steun te krijgen voor zijn megalomane
Green Deal. Dat doet hij enerzijds door te hameren op de noodzaak
van internationale afspraken (waar bijna alleen de ontwikkelde landen
zich aan lijken te willen houden). En anderzijds door regelrechte
apocalyptische scenario’s rond te bazuinen. Volgens Timmermans is
het bijvoorbeeld zo dat bepaalde Afrikaanse naties en naties in de
Grote Oceaan zullen verdwijnen door klimaatverandering.

De PvdA-klimaatkoning lijkt echt iedere truc te willen gebruiken die hij
tot zijn beschikking heeft om zijn plannen er maar doorheen te kunnen
rammen. Alleen zijn de ideeën niet echt goed doordacht, waardoor alle
alarmbellen zouden moeten rinkelen. Hij spreekt bijvoorbeeld op geen
enkele manier over kernenergie, maar verdedigt nog wel steeds het
gebruik van biomassa (waarvan hij zelf ook erkent dat het niet écht
groen is).

Als je echt overtuigd bent van het idee dat klimaatverandering
catastrofaal wordt, dan wil je natuurlijk álles uit de kast halen om dat
tegen te gaan. Dan zet je toch juist in op zoiets als kernenergie, in
plaats van tijd en moeite te verspillen aan het optuigen van regels over
welke vorm van biomassa wél oké is om te verstoken? Timmermans
is meer bezig met het laatste en probeert ons ervan te overtuigen dat
biomassa “noodzakelijk” is, terwijl hij kernenergie dus niet één keer
benoemt in zijn interview. En zo sukkelt Europa verder, dankzij dit
oogkleppenbeleid. Schandalig!

Het gaat Frans Timmermans dus overduidelijk allang niet meer om
iets als ‘klimaatverandering bestrijden,’ maar om het uitvoeren van
linkse hobby’s.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse
Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan
op Twitter!
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Frans Timmermans Green Deal Klimaatbeleid

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.
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rutte leugenaar  6 uur geleden  Log in om te reageren

de arrogante domme decadente linkse hond kan en wil maar niet bevestigen dat bio-massa de fout
van de eeuw is van de linkse klimaat maffia !
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CZ  6 uur geleden  Log in om te reageren

Flans Timmermans is losgezongen van de realiteit, het interesseert hem geen dikke reet wat
hij overhoop haalt.
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Chee  5 uur geleden  Log in om te reageren

Het volgevreten zwijn leeft in weelde en luxe welke enorm veel CO2 uitstoot en
vervuiling geeft.
En het volk wil hij opleggen om DUURzaam te gaan leven, en hij denkt nog dat
mensen deze ongekozen wannabe regent serieus nemen.
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Antihedo  3 uur geleden  Log in om te reageren

Als het gaat om geld is kernenergie de duurste vorm van energie.
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Antihedo  5 uur geleden  Log in om te reageren

Wout Willemsen heeft niet helemaal begrepen waar het over gaat. Houtstook gedaan door
particulieren in slechte kachel of open haard geeft overlast. Biomassacentrales in Nederland
hebben een beter verbranding en zijn uitgerust met meerdere emissiereducerende technieken
en daardoor zijn de emissies beperkt. Het feit dat onze Wout hier geen onderscheid in maakt,
geeft aan dat hij zich totaal niet in de materie verdiept heeft. Naast de rutte leugenaar kunnen
we ook de Wout leugenaar introduceren. Hij geeft met het woord stank ook een waarde-
oordeel. Iets wat een echte journalist nooit mag doen.
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Emile Takma  4 uur geleden  Log in om te reageren

Het is inderdaad opmerkelijk dat degenen die hier te hoop lopen tegen
biomassacentrales het gebruik van een houtkachel toejuichen.
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STOP FVD  3 uur geleden  Log in om te reageren

Ze zeggen het allemaal te begrijpen en hebben van hun leidertje gehoord dat het
slecht is (voor rechts) dus dan is het slecht, doet er niet toe wat het echt is, je
papegaait natuurlijk je baasje na zonder enige kennis van zaken, want dat hoeft
dan niet, de FVD’er in een notendop.
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Stanly2000  1 uur geleden  Log in om te reageren

Anti,
De ‘duurzame’ brandstof biomassa leidt zelfs tot meer uitstoot dan het vervuilende
steenkool. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het kabinet. Elektriciteit
opwekken door hout te verbranden in een biomassacentrale levert 20 procent meer
stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale.
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Emile Takma  1 uur geleden  Log in om te reageren

“Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het kabinet”

Op welk onderzoek doelt Stanly?
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Stanly2000  1 uur geleden

Ernst, Domme jongen! Staat er toch “Onderzoek in opdracht kabinet.”
Google even en gij zult vinden!
Zelfs uw linkse vrienden van Extinction Rebellion protesteren tegen uw
biomassacentrale in Diemen.
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Stanly2000  6 minuten geleden  Log in om te reageren

Ernst heeft het onderzoek schijnbaar gevonden en onthoudt zich wijselijk van
commentaar.
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usb3.0  13 minuten geleden  Log in om te reageren

Timmerfransje woont niet in de buurt van zo’n gifbak natuurlijk dus…
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Emile Takma  6 uur geleden  Log in om te reageren

Misschien even goed om te melden wat Timmermans over biomassa zegt. Dat is een streep
genuanceerder.

“ Because of those issues, the growth potential of biomass is necessarily limited, correct?

Yes, it is, obviously. Let’s be clear: 75% of our forests are in bad shape. We have a huge
biodiversity challenge. Ecocide threatens the survivability of our forests. I certainly don’t
underestimate the challenge we face, but still, I believe biomass can play a very useful role in the
energy transition.

How much growth in biomass do you assume for 2030? Because currently, biomass is roughly
60% of our renewable energy and that’s massive. Do you expect that to grow much?

I don’t think that will grow. In proportion to the other renewables, it will probably become smaller,
not bigger.“
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usb3.0  6 uur geleden  Log in om te reageren

We weten allemaal dat maxje-mietje alles verdedigt waar een normaal mens gewoon op
tegen is..
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Antihedo  4 uur geleden  Log in om te reageren

Dus geloven wat een zichzelf benoemde zolderkamerjournalist in al zijn
onwetendheid uitkraamt wordt hier als normaal beschouwd. De schrijver van dit stuk
weet echt van toeten nog blazen over dit onderwerp.
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Stanly2000  1 uur geleden  Log in om te reageren

Anti,
De ‘duurzame’ brandstof biomassa leidt zelfs tot meer uitstoot dan het
vervuilende steenkool. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het
kabinet. Elektriciteit opwekken door hout te verbranden in een biomassacentrale
levert 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een
kolencentrale.
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CZ  6 uur geleden  Log in om te reageren

Inderdaad, tot zover Max Emile Van Velenamen.
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ikweetwatikwil  6 uur geleden  Log in om te reageren

Volgens Timmermans is het bijvoorbeeld zo dat bepaalde Afrikaanse naties en naties in de Grote
Oceaan zullen verdwijnen door klimaatverandering.

Dat verdwijnen komt niet door klimaat verandering. Maar door de leegloop van mensen naar het
westen.
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Emile Takma  4 uur geleden  Log in om te reageren

Die leegloop zal er ongetwijfeld uit volgen. Mensen vluchten weg van onleefbare gebieden.
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usb3.0  2 uur geleden  Log in om te reageren

maxje-mietje is erg dom, mensen vluchten niet weg uit onleefbare gebieden maar gaan
vanwege ons gratis geld systeem, wat een domoor is maxje-mietje toch
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gjverweg  6 uur geleden  Log in om te reageren

Als hij nu eens begint met zijn eigen tuin kaal maken en als biomassa te gebruiken, lijkt mij een
goed idee.
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StemPzeweg  6 uur geleden  Log in om te reageren

Er is niks mis met biomassa. Als je goed kijkt in de bossen dan zal het je misschien opvallen dat er
veel dood hout rond ligt. Dood hout heeft geen enkele functie en neemt ook geen CO2 op, sterker
nog het produceert CO2. Biomassa is dus zeer efficiënt om CO2 terug te dringen
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Chee  5 uur geleden  Log in om te reageren

@stumPertzeweg neem nog een borrel.
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Jack Flash  2 uur geleden  Log in om te reageren

Dood hout is humus, heeft wel degelijk functie.
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Stanly2000  56 minuten geleden  Log in om te reageren

“Kappen van oerbossen voor Nederlandse biomassa is géén ‘fake-nieuws’.
Maar illegale kaalkap en het kappen van oerbossen voor Nederlandse biomassa is geen fake
news. In Estland bedraagt de afname van het areaal oerbossen in het laatste decennium maar
liefst 14 procent als gevolg van de intensieve houtkap.
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Edjan  6 uur geleden  Log in om te reageren

Dit is géen naïviteit van Timmermans maar misdadig egoïsme.

Biomassacentrales werden ingevoerd door te stellen dat als je een boom verbrand, alle daarin
opgeslagen CO2 binnen 5 minuten in de atmosfeer terecht zou komen, echter zou men dan een
nieuwe boom planten die al die CO2 uiteindelijk weer zou opnemen. Dat dit opnemen veel meer
dan 50 jaar zou duren, verzweeg men.
Het was en is dus een ziek boekhoudkundig trucje.
Verder zijn biomassacentrales bijzonder vervuilend met oa. fijnstof.

Timmermans weet dat allemaal heel goed, maar hij verdedigt de belangen van grote bedrijven als
Vattenfall en de aandeelhouders. Dit hele gedoe heeft niets met het milieu te maken en alles met
geldelijke belangen.
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alla-af sn-akbar  5 uur geleden  Log in om te reageren

Deze hersenloze drol is alleen maar met zichzelf bezig. Heeft van natuurwetenschappen en het
klimaat de ballen verstand. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment zij dat de islam al 2000
jaar bij Europa hoort. Islam bestaat eerst 1400 jaar. Bovendien hebben we 7 kruistochten gehad. Ze
hebben zich vroeger uit de naad gerend om de islam buiten de deur te houden. Gut gut wat hoort
de islam toch bij Europa. Zijn historisch besef is minder dan nul. Ook zijn wetenschappelijke
kennis is minder dan nul. Een omhoog gevallen debiel met de hersens van een garnaal. Hij denkt
dat CO2 een soort thermostaatknop voor het klimaat is zoals al die debielen van de groene khmer.
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AS210854  5 uur geleden  Log in om te reageren

Dun linkse kliek struisvogelpolitiek, begint langzaam een zielige uitgekotste kliek
struisvogelpolitiek te worden. 
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Cootje  5 uur geleden  Log in om te reageren

Ik gebruik al 18 jaar bio massa in mij allesbrander , als wat een beetje brand gaat er in , zijn al 4
buren verhuisd met geitenwollen sokken voor de luchtvervuiling , en klagen dat ze hun ramen niet
open kunnen zetten , ik zeg altijd gaat met de sandalen op een hutje op de hei wonen , die milieu
huilebalken met hun zonnen panelen en hun warmtepompen , of ga bij Frans Timmermans liggen
waar zo mogen ze zelf kiezen , milieu is voor de doemdenkers en aanstellers en de zee mag wel
een twee meter hoger , wordt Amsterdam weer betaalbaar en mogen de bootjes toeristen er wonen
, die zijn water gewend
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Emile Takma  4 uur geleden  Log in om te reageren

“ Ik gebruik al 18 jaar bio massa in mij allesbrander ,”

Ik durf te wedden dat Cootje tegen bio-centrales is.

30

rafi  4 uur geleden  Log in om te reageren

Het milieu is zeer slecht af in linkse handen. We kennen allemaal nog wel de milieu-vernietiging
door de bruinkoolmijnen in de voormalige DDR, en niet te vergeten die in de voormalige Sovjet-
Unie, waar van het gigantische Aralmeer bijna niets meer over is. Het socialisme, alles wat links
is, is de echte ramp voor de mensheid en de aarde.
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Mr.blauw.sky  4 uur geleden  Log in om te reageren

.

32

Pieter48  2 uur geleden  Log in om te reageren

Hr A Einstein wist het al dat er twee dingen oneindig waren. Het heelal en de domheid der
mensheid.Misschien is de klimaat taliban niet zo slim als ze zich zelf voordoen. Ze vernielen meer
natuur dan ze in hun arrogantie zelf vermoeden.

33

xavier  2 uur geleden  Log in om te reageren

Bouw eerst dat reizend circus naar Straatsburg maar eens af, dat bespaart 114 miljoen Euro op
jaarbasis en 78% van de totale CO2-voetafdruk van het Europese Parlement.
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Jack Flash  2 uur geleden  Log in om te reageren

Dat zal die gore dikke klojo de lamme reet roesten.
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usb3.0  14 minuten geleden  Log in om te reageren

Mei is heerlijk ouderwets koud dus waar zeuren ze nou toch over?
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