
Mijn naam is Sandra Plantenga. Starter van de petitie tegen de bmc’s die meer dan 4500 
keer is ondertekend en ik ben lid van de kerngroep Geen Biomassa Centrale Waddinxveen.  
 
De afgelopen periode zijn er 461 bezwaarbrieven binnengekomen, in totaal ondertekend 
door 581 mensen. Vervolgens hebben afgelopen woensdag en vandaag nog eens circa 15 
mensen hun bezwaren toegelicht tijdens de hoorzittingen waarbij ook vele toehoorders 
waren. 
 
Veel inwoners zijn erg ongerust over wat er met hun leefomstandigheden in Waddinxveen 
gebeurt als deze geplande Wayland biomassacentrale en de 2 andere er echt komen. 
  
Samengevat kent de bezorgdheid 3 hoofdpunten: 

 Biomassacentrales zijn slecht voor de gezondheid 

 Ze zijn niet duurzaam 

 En er is juridisch – bestuurlijk het een en ander niet in orde 
 
Samenvattend kunnen we wel stellen dat het echt niet de bedoeling was van de gemeente 
om hier 3 biomassacentrales te krijgen. Maar door slechte formulering in het 
bestemmingsplan en onjuiste juridische argumenten, zegt de gemeente dat deze centrales 
niet meer te stoppen zijn. Op deze 2 hoorzitting dagen hebt u nu alle tegenargumenten wel 
gehoord die u kunt gebruiken in uw advies aan de gemeente over de Wayland centrale. 
 
Toch wil ik nog een paar dingen hierover zeggen die me persoonlijk nauw aan het hart 
liggen: 

 Mijn vader is zwaar longpatiënt. Ik heb een paar jaar geleden aangeraden om dicht bij 
me te komen wonen in een redelijk schoon en landelijk Waddinxveen. Deze 
biomassacentrale en andere ontwikkelingen maken van Waddinxveen steeds meer een 
industriestadje en gaat ervoor zorgen dat zijn leefomgeving alleen maar slechter wordt 

 Het belang van een goede luchtkwaliteit geldt natuurlijk niet alleen voor longpatiënten. 
Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Overheidsinstanties hebben een 
zorgplicht die bestaat uit en aantal aspecten waaronder gezondheidsbescherming. Ze 
hebben als taak de luchtkwaliteit te verbeteren. Desondanks heeft de gemeente in 
stapjes telkens nieuwe onderdelen toegevoegd in en rond het bestemmingsplan 
Glasparel, zonder inzicht te geven in de stapeleffecten op het gebied van milieu, stank, 
geluid, CO2-uitstoot in de leef- en woonomgeving.  

 Verder heeft het bevoegd gezag de plicht om te zorgen voor goede informatie 
voorziening, zodat iedereen redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de 
mogelijke komst van biomassacentrales. Publicaties in de zomervakantie behoort hier 
dan ook zeker niet toe.  

 Verder is de Duurzaamheidsvisie in strijd met de geplande BMC’s omdat deze wel 
degelijk CO2 produceren maar dit alleen niet meegeteld hoeft te worden bij de 
uitstootwaarden. 

 De gemeente geeft zelf toe dat het allemaal een beetje aan hen voorbij is gegaan en zich 
eigenlijk niet bewust was wat de gevolgen waren van dit bestemmingsplan. Maar 
waarom is de gemeente dan niet in beweging gekomen om deze fout te herstellen, zijn 
ze echt zo bang voor claims? 

 



Ik vraag de commissie om een advies af te geven aan de gemeente om wat te doen aan de 
informatie voorziening. En vraag u kritisch de aangedragen argumenten te bestuderen. 
 
Tot slot iets anders dat nog niet echt aan bod is gekomen. In deze bezwaarprocedure zijn 
terecht veel pijlen gericht op het bevoegd gezag, maar ik wil toch nu ook even het woord 
richten aan het bedrijf Wayland die met 3 bedrijfsonderdelen en veel subsidie uit 
belastinggeld in dit biomassa dossier een grote rol speelt: 
 
Als eerste hebben we Wayland Developments. Dit is het onderdeel van Wayland die de 
Glasparel ontwikkelt en van de overheid 5 miljoen heeft ontvangen om het lokale 
warmtenet aan te leggen. In advertenties kunt u lezen: Grootschalig ondernemen, midden in 
de Randstad, dat kan toch nergens meer? In de Zuidplaspolder vindt u dé onontdekte parel 
van de Nederlandse glastuinbouw.  
 
Ten tweede is er Wayland Real Estate. Dit is het onderdeel van Wayland die de huizen in de 
Waranda bouwt. Dit gaat gepaard met pakkende advertentie teksten:  
Van stad naar ssst  
Rijdend op de A12 van Zoetermeer naar Gouda is het bijna niet voor te stellen. Neem de 
afslag Zevenhuizen, rijd de Plasweg op en dan ineens is het rustig. Polders. Ruimte. Groen. 
Een geweldige plek om thuis te komen. Thuis in De Warande, thuis in een landelijke 
omgeving. Waar de Randstad ver weg lijkt, maar om de hoek ligt, als het even kan, pakt u de 
fiets. De wind in de haren, frisse lucht. Vrijheid in de Randstad. 
 
En dan tenslotte Wayland Energy. Het onderdeel dat van plan is een biomassacentrale te 
bouwen op een steenworp afstand van die mooie woonwijk in een landelijke omgeving, met 
‘frisse lucht’ en veel groen. Maar dat er daardoor ook kans is op geur/ lawaai overlast én 
luchtverontreiniging staat niet in die mooie advertentie teksten.  
Een biomassacentrale puur gericht op de tuinbouw, waar de bevolking in Waddinxveen 
alleen de lasten van gaat ondervinden.  
 
Ik zei het al, heel veel mensen hebben grote zorgen over de gezondheidseffecten en de 
schijnbare duurzaamheid van deze centrale.  4500 mensen hebben een petitie getekend 
tegen het plaatsen van  biomassacentrales. U moet deze petitie ook zien als een duidelijke 
boodschap voor de ondernemers.  
 
Ik doe dan ook een sterk moreel appel op de directie van Wayland: Als u echt 
maatschappelijk betrokken bent,  verschuilt u zich niet achter die zogenaamde 
duurzaamheid van het verbranden van biomassa maar stelt u de zorgen van de bewoners 
van Waddinxveen boven winstbejag. U besluit dan die biomassacentrale niet te bouwen! 
 
Ik dank u wel. 
 


