
Mijn naam is  Jitske van der Meulen-Crol, ik woon in de wijk Zuidplas in 

Waddinxveen. 

Aan alles wat al tijdens deze twee hoorzittingen over de plannen voor de drie 

biomassacentrales is gezegd heb ik weinig toe te voegen.  

Ik wil alleen van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals uiting te geven 

aan de grote bezorgdheid van de bewoners voor het leefklimaat en de 

luchtkwaliteit, en dus de gezondheid van alle omwonenden en gebruikers in de 

omgeving van deze geplande installaties. Drie biomassacentrales, al het daaruit 

voortvloeiende verkeer, de extra snelwegen, mogelijk nog een kippenfarm: legt 

dit niet te veel druk op een zo kwetsbaar en dichtbevolkt gebied? 

Al zou er aan alle regels worden voldaan, wat nog maar de vraag is, dan nog: 

maakt de uitvoering van deze plannen Waddinxveen niet tot een ongezond en 

onaantrekkelijk woongebied? 

In het Hart van Holland van 6 maart 2019 wordt het probleem van de 

biomassacentrales in Waddinxveen duidelijk beschreven onder de titel Dossier 

biomassacentrales. Hieruit blijkt 1. dat er aan de bouw van nieuwe 

biomassacentrales grote risico’s kleven en 2. dat de aanvoer van biomassa 

onder grote druk staat. Denk alleen al aan de plannen voor veel meer, en 

grotere, bmc’s in b.v. Diemen en Utrecht. 

Uit al deze informatie, ook de ingezonden brieven, de petitie, door 4500 

inwoners ondertekend, de wetenschappelijke discussie over bmc’s  blijkt dat de 

seinen tenminste op oranje, of misschien wel op rood staan .  

Daarbij komt dat ten gevolge van het subsidiebeleid de Waddinxveense 

bevolking de indruk heeft dat de betrokken ondernemers de enigen zijn die 

voordeel zullen hebben van deze bmc’s. 

De balans in Waddinxveen, waar volgens de gemeente het goed werken, 

wonen en recreëren moet zijn, slaat langzamerhand door naar de belangen van 

het vestigingsklimaat van ondernemingen, ten koste van het woonklimaat van 

de bewoners. 

Laten we niet doorgaan op deze weg. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 

gedwaald! 

 

Waddinxveen, 15-3-2019 


