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Petitie HoutEnergieFabriek Zeist
Huis ter Heide, 29 november 2016

Geachte gemeenteraadsleden,
De bewoners van Huis ter Heide maken zich ernstig zorgen over uw voornemen het
“Bestemmingsplan HoutenergieFabriek Zeist, Dijnselhoek” vast te stellen.
In onze directe leefomgeving is vooral door de A28 en N238 de luchtkwaliteit al ruim boven
de de door de landelijke GGD en de WHO vanuit een oogpunt van volksgezondheid
gestelde advieswaarden.
De directe uitstoot van een HoutenergieFabriek (het lokale effect) zal de leefbaarheid in
onze buurtschap verder verslechteren, omdat er hoe dan ook de schadelijke uitstoot zal zijn
met als gevolg dat de luchtkwaliteitsindex slechter wordt.
Wij vinden het niet acceptabel dat een (veronderstelde) verbetering van de duurzaamheid in
de gemeente Zeist ten koste gaat van de gezondheid van de inwoners van Huis ter Heide,
Bosch en Duin en Zeist Noord.
Geen enkel argument vanuit duurzaamheid rechtvaardigt de aantasting van de leefbaarheid
en gezondheid van zoveel inwoners van Zeist, Huis ter Heide en Bosch en Duin. Wij
verzoeken u daarom om het proces te staken en te besluiten tegen de komst van
biomassacentrales in Zeist.
Hieronder geven wij puntsgewijs argumentatie voor ons verzoek.

●

De experts waren zeer eenzijdig voor Bio Forte, trokken vergelijkingen met Zweden
die absoluut niet overeenkomen met de situatie hier, baseerde zich op veel
aannames die niet als zodanig door Bio Forte zijn onderschreven in hun plannen.

●

Volgens TNO is best-case scenario dat maximaal 45% van de fijnstof weggefilterd
kan worden. De rest komt dus in de …. lucht!

●

Lokaal kan de waarde van fijnstof extreem hoog worden; vergelijkbaar met een hok
vol rokers (https://www.youtube.com/watch?v=mN16waRHiDQ)

●

GGD is niet op hoogte, laat staan om advies gevraagd conform Luchtnota Zeist.

●

Huis ter Heide kent een hoge concentratie ouderen, zwakkeren en jonge kinderen
(scholen en kinderdagverblijven). De windrichting komt voornamelijk uit het zuid
westen (bron De Bilt).
○

Verzorgingstehuizen Vredenoord en De Horst, CBS Oud Zandbergen,
kinderdagverblijven van Kiekeboe, sportverenigingen.

●

Wat betekent dit voor de geplande woningen op het Bisdom terrein? En wat betekent
dit voor de bewoners op de camping bij Dijnselburg?

●

Een energiecentrale is een commitment voor 30-40 jaar.

●

Wat is de conclusie van de impactstudie op flora en fauna, in het bijzonder de
beschermde dieren zoals de eekhoorns, vossen, uilen, buizerds en vleermuizen in en
rondom Dijnselburg?

●

De bio-energiecentrale Cuijk maakte tien jaar lang elektriciteit uit snoeihout afkomstig
uit de bossen van onder andere Staatsbosbeheer en uit zaagresten van de
nabijgelegen houtverwerkende industrie. Na afloop van een toegekende subsidie is
deze fabriek in 2012 gesloten omdat het niet rendabel was.

●

Wat is de uitkomst van de luchtkwaliteitsmeting van Zeist Noord dat op 8 februari
2016 is gestart? Deze is nergens waarneembaar meegenomen, vergeten of zijn ze
niet gunstig door b.v. de toename van verkeer en files? De A28 is van 2 banen naar
spits- en plusstrook gegaan naar permanent 3 banen met de optie naar 130 km/u.

●

Hoe denkt Rijkswaterstaat over het idee om een pijp met stoom/heet water over de
A28 te bouwen voor de komende 30-40 jaar?

●

Wat is de impact op de huizenprijzen in de nabije omgeving?

●

Stadsverwarming is doorgaans duurder dan normale verwarming ...wie gaat deze
extra kosten betalen; nieuwe apparatuur en de energielevering?

●

Waar komt het water voor de fabriek vandaan, waar gaat dit naar toe? Wat is het
effect op het milieu?

●

De meeste mensen in Huis ter Heide zijn niet op de hoogte gebracht van het
voornemen om de Houtenergiefabriek te bouwen.

●

Gelukkig zijn er wetten in de maak die het makkelijker maken om collectieve
schadeclaims in te dienen; zowel tegen de Gemeente Zeist, Bio Forte en andere
betrokken partijen.

●

Veel bewoners zijn tegen, binnen 8 uur tijd hebben uit een klein deel van Huis ter
Heide zuid heeft meer dan 100 bewoners hun stem tegen de biomassacentrale
uitgesproken. Veel wisten niet eens over de plannen! En het aantal tegenstanders en
de mensen die iets tegen de komst van deze fabriek ondernemen groeit!

Dit willen we niet! In tegenstelling tot Zwolle (zie
foto) hebben wij zelfs hoogbouw en bossen die
uitstoot lang lokaal vasthouden

Buurtbewoners (Zwolle) fotografeerden vanuit hun huis de rookwolken van de
houtcentrale.

Biomassacentrale = rookoverlast, stankoverlast en
(fijn)stofoverlast
Het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Zeist ten einde de gezondheid van
bewoners te beschermen tegen de effecten van luchtverontreiniging.
--- Luchtnota Gemeente Zeist

De enige conclusie is: geen biomassacentrale.

Namens veel en een groeiend aantal zeer bezorgde bewoners van Huis ter Heide,
Ellie Platt, Martine Speekenbrink en Stefan van Aalst

