
Reg. nr. 1317488/71 

 Amendement 
Besluit inzake beslisdocument GPZC inzake 2512 zwembad 

Agendapunt 12 Beslisdocument GPZC inzake 2521 zwembad  
De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 3 juli 2014 
Onderwerp: Besluit inzake beslisdocument GPZC inzake 2512 zwembad 
 
Ondergetekende(n) stellen voor het voorgenomen besluit te wijzigen in:  
Een toevoeging onder: 
 
3. GEDACHTENGANG 
Voor wat betreft de toets van het beslisdocument zijn de conclusies: 
 
6. In afwijking van het gestelde in het beslisdocument is het voorstel dat de energievoorziening van 
het zwembad, om milieu- en gezondheidsoverwegingen, niet geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden 
door middel van enige vorm van houtstook. 
 
 
  
 
Toelichting:  
Het beslisdocument zelf verwoordt al twijfels over de kosten die zo'n installatie met zich mee zou 
brengen, dus om te voorkomen dat het nieuwe zwembad onvoorzien duurder gaat worden dan bedoeld, 
kunnen de twee opties die uitgaan van gehele, c.q. gedeeltelijke energievoorziening door houtstook het 
best geschrapt worden. 
 
Voorts pleit tegen houtstook op bijna industriële schaal, zoals bij het zwembad het geval zou zijn, dat 
houtstook in hoge mate milieuverontreinigend en ongezond is voor de omwonenden, in dit geval: 
bewoners van een ecowijk en een groot aantal scholieren. 
Tevens is hout als brandstof weliswaar bijna CO2-neutraal, maar zeker niet klimaatneutraal of 
duurzaam - het bevordert het broeikaseffect. 
 
Voor wat betreft de gezondheidsschade die houtrook veroorzaakt, wordt kortheidshalve verwezen naar 
de verklaring die het Longfonds opgesteld heeft voor gemeenten (google op "longfonds verklaring 
houtrook"). 
Deze verklaring wordt onderbouwd door diverse rapporten van Nederlandse instellingen als ECN, 
Milieu Centraal, Milieudefensie, RIVM, TNO, VROM en VVM en door internationale lichamen als 
de Wereldgezondheidsorganisatie. 
 
Wie wil weten wat de bestanddelen van houtrook precies zijn: google op "wood smoke chemical 
composition burningissues.org pdf". 
 
Tot slot wordt verwezen naar het staand beleid van de gemeente Culemborg, zoals  
verwoord op 12 januari 2011, in reactie op een vraag daarover (Worden gekapte bomen door de 
gemeente verkocht of weggegeven aan burgers?): 
"Neen. Bomen worden door de gemeente soms versnipperd, soms blijven ze vanuit een ecologisch 
oogpunt liggen en soms neemt een aannemer - die de bomen kapt - ze mee." 
 
 
Namens de fractie van: 
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Machid el Boustati 


