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“Voor de kinderen van Waddinxveen” 
 
Beste Collegeleden, Raadsleden en Waddinxveners, 
Vandaag op woensdagmiddag toen de kinderen buiten waren was de luchtkwaliteit 4.4 MATIG 
 

“De zorg voor morgen begint vandaag” 
 
Het RIVM waarschuwt voor biomassa: 'Het kan de gezondheid schaden' (Trouw 9 mei 2018) 
Het klonk als een oerdegelijk alternatief: de stook van biomassa als schone energiebron. Helaas, als 
ideale klimaatoplossing kunnen we dit wegstrepen. Het RIVM waarschuwt dat de stook van hout en 
groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof. 
Maar om hout als serieuze bron van energie te zien, zijn grote centrales, massale kap en vervuilende 
import nodig. Het RIVM waarschuwt voor extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout, 
in jargon: ‘houtige biomassa’. Fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, 
ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle plannen om 
olie, gas en kolen deels te gaan vervangen door de biomassa, in ketels en centrales.  
Onderzochte biomassacentrales stoten per opgewekte megawattuur meer dan 50% CO2 uit dan de 
grootste CO2 vervuiler, steenkool.(bron groene rekenkamer) Geen hout stoken geeft 12 % minder 
fijnstof! Verder stoot de (pluim) veesector ook veel fijnstof uit volgens de onderzoeken van het RIVM 
en Wageningen University & Research (WUR). 
 
Dan maar gauw even 2 inloop avonden om vertrouwen te winnen. Dat had in 2015 al gemoeten!  
VVD’er Raymond Boer geeft in het Algemeen Dagblad van vandaag aan dat: 
“De vergunning voor twee van de drie centrales is een bevoegdheid van het college burgemeester en 
wethouders, omdat deze centrales passen in het bestemmingsplan voor de Zesde Tochtweg. Daar 
komt de raad dus niet aan te pas. Voor de centrale aan de Tweede Bloksweg is de provincie het 
bevoegd gezag”. 
De provincie het bevoegd gezag ja, bij monde van de Boskoopse gedeputeerde VVD’er Floor 
Vermeulen die de Vredenburghlaan met Verlengde Bentwoudlaan noodzakelijk vindt om 
Waddinxveen te ontlasten en daar dan de vergunningen voor afgeeft. Ja. Ja. 
 
Nee mensen de Vredenburglaan is blijkbaar nodig om elke dag met vrachtwagens vol naar de 
Bio(fijnstof) centrales* aan de Zesde Tochtweg te rijden ( o.a. uit de Rotterdamse Haven?).  
 
Onze burgervader Evert Jan Nieuwenhuis gaf in het Algemeen dagblad aan dat de Waddinxveners 
betrokken zijn en hun christelijke roots merkbaar zijn. 
Om dan maar met Sodom en Gomorra te beginnen. Wij voelen ons besodemieterd.  
 
Fijnstof veroorzaakt kanker. 
De alarm brandbrief van bijna 170 longartsen: mensen ziek door vuile lucht! (AD 12-12 2017) 
,,De schade aan de longen en het hart van vuile lucht is echt enorm’’, benadrukt longarts Hans in 't 
Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. 
Deze artsen geven aan: Het terugdringen van vervuilende scooters, diesels, houtkachels, 
vrachtverkeer, kolencentrales en intensieve (pluimvee)veehouderij.  
 
Hersenen van het ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof 
Volgens een internationaal onderzoeksteam kan fijnstof al invloed hebben, wanneer de baby nog in 
de baarmoeder is. De gevolgen kunnen groot zijn. Zo kan het gevolgen hebben voor de ontwikkeling 
van de hersenen op latere leeftijd. Hersenen van embryo’s zijn kwetsbaar, omdat die nog geen 
mechanismen hebben om schadelijke stoffen uit de omgeving te weren. Volgens de gerenommeerde 
neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaab kan fijnstof één van de redenen zijn dat het aantal 
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gevallen van autisme toeneemt. Dat fijnstof verband houdt met ADHD, een ontwikkelingsstoornis 
met verminderde remming, lijkt hem ook plausibel. 
 
Evert Jan Nieuwenhuis vindt dat kinderen meer buiten moeten spelen en vieze handen mogen 
krijgen. Maar dan wel graag zonder de stille moordenaar fijnstof. Kinderen hebben extra last van 
ongezonde lucht. 
 
Wytze Visser schreef het artikel: Van de regen in de drup 
“Wat voel ik mij bedrogen door deze nieuwe gemeenteraad. Schaam je. Nieuwe bezems vegen dus 
niet schoner, maar juist vuiler. Wie zo politiek bedrijft heeft niet begrepen voor wie men en door wie 
men in de raad is gekozen”. 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders: Legt u bovenstaande terzijde of durft  u uw 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid te nemen om de vergunningen niet te verlenen?  
U heeft uw stem in vertrouwen gekregen van deze Waddinxveners. Beschaam ze niet. 
Handel als een goed huisvader.  
 

 “De zorg voor morgen begint vandaag” 

E.J.Bennik  

 
* Deze centrale staat op naam van Bijerinck BV met Wim Lexmond als mede-eigenaar, net als bij Wagro. De 
centrale heeft op papier dezelfde capaciteit en milieubeslag als die op de Tweede Bloksweg, maar heeft de 
mogelijkheid om veel meer tonnen aan biomassa te stoken en staat dichterbij de woonwijk Zuidplas. 


