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Cc:
Subject: Biomassa centrale's klachten

Geachte raadsleden,

De biomassa centrale in Zwolle zorgt voor veel overlast. Een overzicht

van klachten treft u hier aan:

http://www.petities24.com/forum/166553/start/0

Overzicht biomassa centrale's:

http://www.avih.nl/biomassakaart/

U ziet dat in Duitsland en Belgi+ er een paar staan en Nederland

helemaal vol zit. Kennelijk wordt er goed aan verdiend. Maar kijkt de

overheid ook naar de keerzijde? Zie ook

nrc.nl/handelsblad/2013/12/21/houtrook-wordt-genegeerd-als-bron-van-fijnstof-1328104

Klacht over de biomassa centrale Zwolle voorbeeld:

Het is een enorme stank. Als we onze dochter ophalen of wegbrengen

naar school, dan stinkt het soms zo erg op het schoolplein, dat je er

benauwd van wordt. Ook meld onze dochter dat ze soms vanwege de stank

niet buiten kunnen spelen in de pauzes.

Als de wind zelfs draaid dan hebben wij zelfs last van de stank en

moeten wij onze ramen dicht doen thuis. Wij wonen zelfs aan de andere

kant van de rotonde. Dit kan niet gezond zijn.

Op Milieu centraal vinden we een heel klein stukje kritische tekst:

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/biomassa/

Mocht u overwegen een biomassa centrale te plaatsen in uw gemeente:

Wilt u de mensen hierover inlichten welke gevolgen het kan hebben op

de gezondheid? Of dat u een voorproefje gaat nemen door de rook en

stank te gaan verspreiden in een stad en de mensen vragen of ze dat

willen?

Kunt u aangeven of er in uw gemeente een biomassa centrale gepland

staat? En hoe staat uw gemeente hier tegenover? En als er al eentje

staat: Hoe bent u tot dit besluit gekomen? En welke informatie heeft u

gemeente hierover ontvangen? Wordt de politiek geregeerd door de

politiek of door het bedrijfsleven? Met welke lobbyisten heeft uw

gemeente zoal contact? En zo ja, zijn die lobbyisten objectief?

Met vriendelijke groet,

B. Boonstra

www.houtrookoverlast.nl
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