
Woensdag 13 maart 2019 
 
Goedemiddag, mijn naam is Marian S. en ik woon aan de Sterrenlaan. 
 
Er is door veel mensen al op diverse manieren duidelijk gemaakt waarom zij vinden 
dat het plaatsen van 3 biomassacentrales in Waddinxveen geen goed idee is. Ik 
hoop van harte dat al deze bezwaren, veelal technisch onderbouwd, heel serieus 
worden genomen en dat er niet alleen naar geluisterd maar ook naar gehandeld zal 
worden. 
 
Er zijn 2 punten die ik vandaag graag naar voren wil brengen. 
Enerzijds de ontvangen informatie, of eigenlijk het gebrek eraan, die ik als inwoner 
van de gemeente heb ervaren als het gaat over de ingrijpende veranderingen die 
zich onder mijn neus gaan afspelen, nl de bouw van de 3 biomassacentrales en de 
aanleg van de Vredenburghlaan, de provinciale randweg. Dit allemaal binnen een 
straal van een paar honderd meter van mijn woning. En dat brengt mij bij het andere 
punt: nl de zorg over de gevolgen voor de luchtkwaliteit die al deze factoren, die 
fijnstof gaan produceren, kan gaan hebben voor ten eerste de gezondheid van mij, 
mijn geliefde en de andere bewoners en ten tweede voor de waarde van mijn 
woning. 
 
In 2002 werd ik inwoner van Waddinxveen en ging ik samen met mijn partner wonen 
aan de Sterrenlaan. We waren en zijn erg blij met ons huis aan de zuid kant van 
Waddinxveen, met als “voortuin” een mooi stukje groen. Maar zo onderhand 
beginnen we ons ernstige zorgen te maken over de ontwikkelingen die op stapel 
staan op een steenworp afstand van ons huis. 
In de jaren die volgden is er mbt “onze voortuin” sprake geweest van verschillende 
invullingen: wel/geen weg, wel/niet een groenzone met een recreatieve functie.  
De informatieverstrekking zal formeel gezien vast voldoende zijn, maar voor de 
inwoners werd en wordt de informatie hierover op een uiterst summiere wijze 
gecommuniceerd in de lokale krant.  
Als je niet elke week de lokale krant met gemeentelijke mededelingen uitpluist of de 
mails met overheidsmeldingen niet allemaal goed bekijkt of niet door een 
medebewoner wordt gewaarschuwd dan kan het zo maar zijn dat je belangrijke 
informatie mist en blijkt dat, behalve de provinciale randweg er niet 1, niet 2 maar wel 
3 biomassacentrales gaan komen in Waddinxveen. En dat allemaal direct onder onze 
neus. 
En ook als je in brieven hebt aangegeven dat je van toekomstige ontwikkelingen 
rechtstreeks op de hoogte gehouden wilt worden, dan wordt daar geen gehoor aan 
gegeven. 
De gemeente heeft ons niet rechtstreeks benaderd, niet eerder dan dat wij bezwaar 
hebben gemaakt. De indruk ontstaat dat dit soort grote beslissingen door de 
gemeente doorgevoerd worden, het liefst met zo weinig mogelijk ruchtbaarheid 
geven, slechts het verplichtte, om zo min mogelijk weerstand te ondervinden. 
Als het allemaal zo goed voor de burgers van Waddinxveen, waarom dan niet veel 
meer openheid en veel eerder burgers erbij betrekken? 
Is het niet veelzeggend dat burgers pas geïnformeerd worden als de plannen 
eigenlijk al zo goed als rond zijn en hun protesten nagenoeg allemaal van tafel 
geveegd worden? 



Je zou toch denken dat een gemeenteraad, gekozen door zijn bewoners, bij zulke 
ingrijpende beslissingen z’n burgers informeert en ook nadenkt over de gevolgen die 
het voor de bewoners heeft. 
  
 
Tijdens de bezwaarprocedure tegen de Vredenburghlaan heb ik al aangegeven dat ik 
het zeer belangrijk acht dat voordat deze weg er ligt een nulmeting wordt gedaan mbt 
de luchtkwaliteit. Inmiddels ruim een jaar geleden, n.a.v. een artikel in het AD, werd 
bekend dat er een initiatief was voor het plaatsen van meetapparatuur voor fijnstof. Ik 
heb mij direct aangemeld als kandidaat. In eerste instantie verliep het contact 
hierover via Duurzaam Waddinxveen en later via de programmamanager 
Duurzaamheid. 
Ik kreeg de toezegging dat mijn adres één van de locaties zou worden waar de 
meetapparatuur opgehangen zou gaan worden. 
Afgelopen donderdag ontving ik opnieuw een update dat wederom nog steeds niet 
duidelijk is wanneer het ophangen van de meetapparatuur gerealiseerd gaat worden. 
Zeker nu bekend is dat er een provinciale Vredenburghlaan en 2, mogelijk zelfs 3 
biomassacentrales op heel korte afstand van de Sterrenlaan komen wordt de 
urgentie hiervoor alleen maar groter. De biomassacentrales zullen bevoorraad 
moeten worden waardoor ook nog eens vele extra vrachtwagens, duizenden 
verkeersbewegingen per jaar, gaan rijden over de provinciale randweg. Iets waarmee 
in de MER voor de Vredenburghlaan destijds geen rekening is gehouden. 
De wind komt nagenoeg altijd uit de richting van de Vredenburghlaan en/of uit de 
hoeken waar de biomassacentrales gepland zijn. 
 
De gevolgen houden helaas niet op bij de Sterrenlaan, maar de Sterrenlaan zal 
vrees ik,  in veel gevallen dienen als 1e buffer.  
Leven wij straks in het afvoerputje van Waddinxveen? 
  
Er zijn ruim 460 bezwaren. Dat is een duidelijk signaal uit de samenleving. Dit vraagt 
in alle redelijkheid om heroverweging.  

 
Waarom gelijk 3 biomassacentrales? Wacht in elk geval af tot de 
1e biomassacentrale in werking is om dan verder te kijken of de zorgen van de burger 
wel of niet gegrond zijn. Laat die 3e biomassacentrale er in elk geval nu niet komen 
en zet in op een gezond leefklimaat voor de inwoners van Waddinxveen en zorg voor 
goede monitoring / handhaving van de luchtkwaliteit, nu en in de toekomst. 
 


