
Ik ben Mariëtte Coppens, inwoner van Zuidplas. 

Ik zou graag naast alle juridische en technische aspecten ook de menselijke kant willen laten 
horen, die ik zelf overal om me heen hoor. Voor de hoop op redding van 28.000 medebewoners.


Drie Biomassacentrales in Waddinxveen!!! Of eigenlijk 4, want het zwembad stookt sinds kort ook 
al op biomassa (zelfs houtpellets)


Rechtschapen, integer, onkreukbaar, betrokken en dienend. 

Een voorbeeldfunctie.

Dát mag je toch verwachten van bestuurders?

Maar wat bijkt?

Verantwoordelijkheid wordt niet genomen.

Verkeerde beslissingen niet teruggedraaid. Gedraaid wordt er wel, aan alle kanten, naar alle 
kanten.

Verdoezeld....achtergehouden.....

En dat geldt voor het oude én het nieuwe college, maar zeker ook voor ODMH en provincie. Nog 
maar even 5 miljoen subsidie van óns belastinggeld.... Waar is in ‘s-hemelsnaam jullie gezonde 
verstand?


Kunnen jullie jezelf nog wel recht in de spiegel aankijken? Gaat er nooit eens iets knagen?

Liggen jullie nooit eens wakker? 

Gewetenloos....dat is het!

Hoe kan een bestuur zijn inwoners zó verraden of verkwanselen? (Hoeveel procent woont er 
eigenlijk zelf in Waddinxveen?)


Ik hoorde woensdag hier spreken van “zaakoverschrijdend belang”. Duidelijk een bevestiging dus!

Wie wordt er eigenlijk naar de ogen gekeken? 

Een enkeling daargelaten: Jullie laten je in de luren leggen door, óf behoren tot: gewetenloze 
vrekken met een verdienmodel op ónze kosten én ten koste van onze gezondheid. Wie de schoen 
past trekt hem aan. 


Vanwege de energietransitie zouden die centrales nodig zijn. Kletskoek! Wil je écht duurzaam zijn 
moeten heel die kassen er niet komen want de rest van de wereld kan best zonder onze 
gekweekte bloemen maar wij niet zonder zuivere lucht. En biomassa is überhaupt niet duurzaam. 
En de lucht hier nu al zeker niet schoon. 


We worden zoetgehouden met toekomstige luchtmetingen.... denkt men nou werkelijk dat onze 
inwoners zó naïef zijn dat dát de onrust zou wegnemen? Je kunt meten zoveel je wilt, maar betere 
lucht krijg je er echt niet door....


En dan dit hele circus. Ook voor de bühne?

Waarom mogen we hier geen geluidsopnamen maken?

En waarom wordt dit op middagen gehouden zodat mensen die werken er niet bij kunnen zijn.

Rookgordijnen zijn het, allemaal rookgordijnen. Van vuile lucht.

Die vuile lucht ruikt naar uitgestelde moord. Zie de publicaties van RIVM en longfonds.


Alles en iedereen heeft zijn prijs. Moeten wij die prijs met ónze gezondheid betalen? 


Voorzitter, commissie, ik wil graag een beroep doen op úw onafhankelijkheid en gezond verstand. 

Mensen, kom op!  Het college heeft nog beleidsruimte.  

Waar een wil is is een weg! 

Vindt die weg en adviseer nu alstublieft de enige verstandige oplossing:


Haal de schellen van de ogen van onze bestuurders en laat ze alstublieft zo snel mogelijk die 
vergunningen intrekken of laten intrekken. 



