Oss, 13-05-2012

Geacht commissielid,
Ik ben Hans de Brouwer, woonachtig in de bomenbuurt, grenzend aan de Julianasingel.
Mijn belang is dat het crematorium met zijn uitstoot van kwik niet in de directe nabijheid van
mijn woonomgeving geplaatst wordt.
Mijn zorg is de gezondheid van de bewoners in de woonomgeving van het crematorium en
deze zorg wil ik met u als commissielid WOM delen.
Tijdens de inloopbijeenkomst over het crematorium op 18-1-2012 is door de projectleidster
Nicole van Zuijlen meerdere malen aangegeven dat er geen enkele uitstoot zal plaatsvinden.
Dhr. Hoeksema geeft als antwoord op de vragen van het actiecomité aan dat in het nieuwe
crematorium te Venray een gesloten systeem aanwezig is waarvan geen sprake is van uitstoot
naar de omgeving.
Ik ben me gaan verdiepen in de uitstoot van kwik en dioxinen door een crematorium en het
klopt niet wat de projectgroep en dhr. Hoeksema beweren.
Uit allerlei officiële stukken blijkt namelijk dat er wel degelijk uitstoot is van dioxines en kwik
door crematoria. Enkele feiten:


De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) heeft een filterconvenant gesloten
met het toenmalige Ministerie van VROM. Het convenant betekent een aanvulling op
de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) met als doel de uitstoot (emissie) van kwik
door crematoria te laten voldoen aan de aanbeveling uit het OSPAR-verdrag. (zie
bijlage filterconvenant)



De uitstoot van kwik wordt voor 80% veroorzaakt door kolencentrales en hoogovens
en voor 20% door crematoria.



De onafhankelijke website “Crematorium.eu” geeft aan dat er geen gesloten systeem
bestaat omdat bij verbranding zuurstof nodig is (zie bijlage)



Staatsblad nr. 479 art 4.119(zie bijlage)



Staatscourant nr. 17979 art 4.112-4.113(zie bijlage)

Deze feiten worden middels de bijlagen bevestigd.
Het locatieonderzoek lijkt hieraan voorbij te zijn gegaan. Er is een heronderzoek aan het
plaats vinden en lijkt mij nu het juiste moment dit zwaarwegend aspect bij u als commissielid
WOM onder de aandacht te brengen. Mijn inziens moet u na het lezen van de bijlagen tot de
conclusie komen, dat de gezondheid van de bewoners niet gebaat is bij een crematorium dat
met zijn uitstoot van o.a. kwik en dioxinen gelegen is in of direct grenzend aan een
woonomgeving c.q. woonwijk. Het risico voor de gezondheid van de bewoners is niet te
overzien als het onderhoud aan de installatie niet optimaal is en de werking van de installatie
daardoor gebreken gaat vertonen.

De volgende vragen wil ik stellen aan dhr. Hoeksema:


welke deskundigen zijn om advies gevraagd v.w.b. de uitstoot van kwik en dioxinen
door crematoria



Welke emissienorm gaat er gehanteerd worden: De NeR-norm of de norm van het
Filterconvenant?



Wie of welke instantie ziet erop toe dat de emissienorm gehanteerd wordt en
gehanteerd blijft?



Wie of welke instantie ziet erop toe dat het onderhoud aan de
verbrandingsinstallatie optimaal werk en optimaal blijft werken?

Met dank:
Hans de Brouwer, Iepenstraat 32, 5342XD, Oss
Bijlagen: 5

