
Mijn naam is Hans Blanksma en ik ben hier anderhalf jaar geleden komen 

wonen met mijn vrouw en drie kinderen van 3, 5 en 7 met de intentitie hen 

hier op te laten groeien en samen oud te worden. De stankoverlast viel al gelijk 

op maar we konden het in eerste instantie niet plaatsen. Al snel werd duidelijk 

dat de stankoverlast van de WAGRO afkomstig was en dat hebben wij toen 

maar ter kennisgeving aangenomen omdat we er moeilijk iets aan konden 

veranderen. De komst van de BMC’s was voor mij toen nog onbekend. Toen ik 

hoorde dat de komst van één BMC al onherroeppelijk is en er mogelijk nog 2 bij 

komen werd het voor mij duidelijk dat ik nu wel kon en zelfs moest 

protesteren. Als je je dan wat verdiept in de materie en praat met verschillende 

mensen hoor ik eigenlijk niemand er iets positiefs over zeggen, behalve de 

gemeente en de initiatiefnemers (lees: de mensen die hier beter van worden).  

Er gaat ongetwijfeld stankoverlast zijn. Het feit dat wordt gezegd dat dit 

waarschijnlijk niet zo is bevestigd dit alleen maar. Er is toch geen weg meer 

terug als ze er eenmaal staan. 

Er komen drie kleinere centrale’s ipv een grotere zodat gezorgd wordt dat er 

onder het limiet van fijnstof uitstoot wordt gezeten. (maar cumulatief uiteraard 

wel boven de norm zal zitten).  

De locatie van de BMC’s ligt meer in de buurt van woonwijken dan in de buurt 

van de tuinders, wiens kassen eventueel ermee verwarmd kunnen worden 

maar daar helemaal niet op zitten te wachten aangezien ze wellicht gebruik 

kunnen maken van de restwarmte uit de Rotterdamse haven.  

Nog even los van het feit dat er waarschijnlijk niet genoeg biomassa 

beschikbaar is waardoor er zinloos gekapt moet worden of toch biomassa 

elders vandaan gehaald moet worden wat alleen maar de hoeveelheid fijnstof 

zal laten toenemen en de duurzaamheid alleen maar zal laten afnemen. 

Kortom, in het huidige klimaat van verduurzaming zou de gemeente 

Waddinxveen toch veel betere alternatieven kunnen en moeten vinden om de 

vele miljoenen subsidie te investeren zonder de toekomst en gezondheid van 

onze kinderen op het spel te zetten. Ik wil de gemeente dan ook met klem 

verzoeken de vergunningen aanvragen van de 2 BMC’s stop te zetten en te 

kijken naar de mogelijkheid om de “onherroepelijke” vergunning van de andere 

terug te draaien. 


