
Mijn naam is Sylvie Mastop en ik woon in de Triangel.

Als je denkt om in te spreken tijdens een hoorzitting, moet je bedenken op welke wijze je je punt wil 
maken.  Er waren eigenlijk meerdere punten die ik vandaag wilde maken.

Ik zou het namelijk kunnen hebben over de aanvraag van de biomassacentrales, die 3x net onder de 
norm vielen, en toestemming dus gemakkelijk gegeven kon worden. Als je hierover nadenkt, dan 
ontbreekt elk gezond verstand.

Ik zou het kunnen hebben over biomassa zelf, en dat het alleen een rekenkundige truc is om schone 
energie te produceren. Daar zijn veel deskundigen het wel over eens, echter wordt deze truc nog 
steeds toegepast en klaarblijkelijk goedgekeurd.

Ik zou het kunnen hebben over de levensvatbaarheid van biomassacentrales, die naar mijn idee alleen 
kunnen bestaan door gigantische subsidies. Door deze subsidies betalen ook de inwoners van 
Waddinxveen, via hun belastingen, mee aan de biomassacentrales. Of over de hoeveelheid beschikbare 
biomassa. Het slaat natuurlijk nergens op om vanuit de hele provincie of zelfs het hele land biomassa 
aan te voeren om dat precies hier te laten verbranden. 

Eigenlijk zijn er nog zo wel een paar punten die ik hier zou kunnen verdedigen, maar gelukkig ben ik 
niet de enige inspreker en kiest iedereen zijn eigen punt.



Ik heb ervoor gekozen om vandaag te vertellen over mijn Astma. Ik heb 23 jaar geleden gehoord dat ik Astma heb, 
veroorzaakt door pollenallergieën en huisstofmijt allergie, en kreeg diverse medicijnen. Na enkele jaren besloot ik dat ik van 
die medicijnen grotendeels af wilde en dat gaat aardig, ik gebruik alleen voor mijn allergieën nog medicijnen. Voorwaarden 
hiervoor zijn een schone leefomgeving, zonder veel stof en geen huisdieren in huis. Ook een gezonde luchtkwaliteit helpt 
mee.

Op de website van het Longfonds kun je op basis van je huidige locatie testen hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. In 
aanloop naar deze dag heb ik een aantal keren deze test gedaan. De uitslagen worden elk uur door het RIVM vernieuwd. De 
uitslag van deze testen waren standaard MATIG. 

Ik lees nu de tekst voor die ik bij de uitslag kreeg:

De lucht bij jou is nu niet gezond. Hoe meer vuil in de lucht hoe hoger het cijfer. Het cijfer is 4,4. Alleen als de uitslag goed is 
(0-3), adem je gezonde lucht in. Adem je vaak vieze lucht in, dan is de kans groter dat je ziek wordt. Door de vieze lucht in je
longen kun je letterlijk doodziek worden. Je kunt gaan hoesten, benauwd worden en pijn op de borst krijgen. Ook 
veroorzaakt luchtvervuiling astma, COPD en longkanker. Elk jaar overlijden in ons land 12,000 mensen vroegtijdig door vieze 
lucht. 16.000 mensen worden met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

Luchtvervuiling bestaat uit een mengsel van vervuilende stoffen, zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon. Het wordt veroorzaakt 
door verkeer, industrie, intensieve veeteelt, scheepvaart, luchtvaart en de bouw. Houtrook en biomassa zorgt plaatselijk voor
vieze lucht. Hoe kleiner het fijnstof, hoe schadelijker voor je gezondheid. Klein fijnstof dringt namelijk door tot diep in je 
longen en je bloedbaan. Tot hier de quote van het Longfonds.



Met het verbranden van biomassa komt trouwens niet alleen fijnstof de lucht in. Biomassa bevat ook andere elementen zoals 
stikstof, kalium, zwavel en chloor. Het gevolg hiervan is dat er ook andere producten ontstaan, zoals CO, Nox, fijnstof en 
gasvormige organische verbindingen waaronder PAK’s en dioxines.

De uitstoot van biomassa kent drie grote gezondheidsrisico’s.
• Fijnstof veroorzaakt ziekten in onze luchtwegen en longen.
• Dioxines verstoren de vruchtbaarheid en het hormoon- en immuunsysteem.
• PAK’s veroorzaken DNA-schade en zijn kankerverwekkend.

Ik kan mezelf niet voorstellen dat er een burger in Waddinxveen is die graag wil dat er biomassacentrales komen in 
Waddinxveen. Eigenlijk kan ik me ook niet voorstellen dat er een instantie of medewerker van de gemeente is die graag fijnstof 
en andere vieze lucht in Waddinxveen wil toevoegen. Ik heb nog even gekeken naar de doelstellingen van de 
duurzaamheidsvisie 2015-2025 die in deze gemeente is opgesteld. Daar komen maar liefst 3 doelstellingen naar voren die in 
conflict zijn met het plaatsen van deze biomassacentrales.

Doelstelling 1: Bepaalde gebieden worden uitgesloten van bepaalde bestemmingen. Als voorbeeld noemen ze: de fijnstof is 
hier zo hoog dat er geen bebouwing mag plaatsvinden. Best lastig met 2 grote woonwijken pal naast de biomassacentrales.

Doelstelling 7: Maximaal rekening houden met luchtkwaliteit en risico’s voor betrokken doelgroepen bij ruimtelijke inrichtingen. 
Hierbij geven ze aan dat te denken valt aan advisering door de GGD over ultra-fijnstof en gevoelige bevolkingsgroepen. Deze 
optie en bewustzijn over de noodzaak daartoe is ontstaan doordat het bewustzijn van de schadelijkheid van deze stoffen samen 
met de technische mogelijkheden om ultra-fijnstof te meten sinds de opstelling van de Wet Milieubeheer zijn toegenomen. 
Deze aanpak sluit aan bij de bedoeling uit de nieuwe Omgevingswet om gezondheid voorop te stellen. Laten we duidelijk zijn 
naar elkaar dat deze doelstelling, om gezondheid voorop te stellen, niet past bij het plaatsen van 3 biomassacentrales.



Doelstelling 8: Groen wordt ingezet om fijnstof af te vangen. Het gaat hierbij vooral om hoger groen en specifieke boomsoorten. 
Ik denk niet dat ze hiermee bedoelen dat het hogere groen en specifieke boomsoorten in de biomassacentrales gegooid moeten 
worden. Ook deze doelstelling past dus niet bij de biomassacentrales.

Stop met het verdedigen van een oude beslissing. 
Toon lef en besef dat jullie de verkeerde kant zijn opgegaan, en dat de toestemming niet gegeven had mogen worden. 
Wees, net als ons, bezorgde burgers die graag in een zo schoon mogelijke omgeving willen wonen. 

Waddinxveen gaat voor duurzaam, dus stop de biomassacentrales!


