Aan het college van B&W en de gemeenteraad van Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en
Nissewaard .
Ter kennisname aan de leden van de Provinciale-Staten.

Onderwerp ; Biomassa

Vierpolders 23 juni 2020

Geacht College en Geachte Raadsleden,

Wij hebben grote bezwaren tegen de ontwikkeling van de bouw van een Biomassacentrale in onze
omgeving.

Wij maken ons grote zorgen om :
-uitstoot fijnstof { zeer slecht voor de gezondheid}
-uitstoot CO2
-verkeersoverlast
-geluidsoverlast
-schadelijke gevolgen voor natuur en gewassen.

Ook voelen wij enorme druk omdat er naar onze mening nu te snel gehandeld gaat worden. De
gemeente wil graag zoveel mogelijk op energiegebied doordrukken zodat de doelstellingen voor
2030 worden gehaald.
Vorig jaar zijn de meeste bewoners van Vierpolders nog op een bijeenkomst geweest in het
dorpshuis. Daarna heeft ons deel van Vierpolders niets meer vernomen of gehoord.
En afgelopen week wordt er tijdens de raadsvergadering in Brielle meegedeeld dat er al
onderzoeken hebben plaats gevonden met door de wethouder meneer A.Schoon aangestuurde
bureaus.

Hier schrikken wij dus van.
Graag zien wij een burgerparticipatie proces!
Wij willen graag op de hoogte gehouden worden op basis van volledige en volwaardige informatie.

Haasten is zelden goed!
Gezien de ontwikkeling van de laatste paar maanden en de gerezen twijfel over de Biomassa.
Lijkt het ons een zeer verstandig plan om de tuinders voorlopig nog gas te laten gebruiken tot er een
Goed alternatief komt waar U en de bewoners voor 100% achter kunnen staan.

Wij hebben begrepen dat je op dit moment geen vergunning kunt weigeren voor biomassa als de
bedrijven voldoen aan wet en regelgeving. Klopt dat?
Als dit zo is willen wij de Raad vragen of ze willen overwegen een motie in te dienen om Biomassa in
gemeente Brielle te verbieden zoals dat ook in Nijmegen is gebeurt.
In de gemeente Nijmegen heeft de Raad een verbod in de een omgevingsverordening geregeld.
Zie het stuk in de Gelderlander van 10-06-2020
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/nijmegen-verbiedt-biomassacentrales-in-de-stad-ookkleine-installaties-taboe~a8cd7e45/?referrer=https://www.google.nl/

U kunt mij bereiken via mail :
Of via telefoon nummer

Met vriendelijke groet,
Namens de bewoners van het buitengebied van Vierpolders en omstreken.

