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Beste raadsleden, 

 

Mijn naam Sandra Plantenga en spreek tot u namens de kerngroep “Geen Biomassacentrale 

Waddinxveen” 

Laten we eens even kort teruggaan in de tijd. In 2014 heeft de raad het bestemmingsplan Glasparel+  

goedgekeurd. 

Vervolgens werden er in de loop van de afgelopen jaren door de gemeente vergunningen afgegeven 

voor 2 flinke biomassacentrales van 14,9 MW in het gebied van de Glasparel. Daarnaast werd ook 

met de nodige politieke verwarring, een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de Wagro 

installatie, voorzien net buiten de Glasparel, op provincie grond.  

Al met al gaf deze raad toestemming voor het bouwen van 3 Biomassacentrales in Waddinxveen. 

Dit ging niet zonder politiek rumoer, enkele punten op een rij: 

De partijen werden onaangenaam verrast over de Beijerinck BMC, deze bleek stilletjes vergund te 

zijn. Men zat met de handen in het haar omtrent de Wagro BMC en door de uitspraak van de 

rechtbank moest de verklaring van geen bedenkingen noodgedwongen worden goedgekeurd.  

Inwoners kregen door de petitie ook lucht van de komst van de 2 BMC’s. Inwoners waren niet 

geïnformeerd en de weerstand bleek groot. Zelfs de eigen gemeenteraad bleek niet op de hoogte 

van de komst van de BMC’s, en door dit ongenoegen werd de petitie zelfs door enkele raadsleden 

mede ondertekend. 

Toen kwam er nog een lijk uit de kast: Een 3e BMC van 14.9 MW. De gemeente gaf aan dat de 

ondernemersplannen in het bestemmingplan pasten en ook aan de wet en regelgeving voldeed. Dus 

de gemeente was, volgens eigen berichtgeving, met handen en voeten gebonden en kon niet anders 

dan aan Wayland een vergunning verlenen. 

Diverse fracties hebben via uitspraken, persberichten of via statements op hun websites laten weten 

tegen de komst van BMC’s te zijn.  

De burgemeester liet ons tijdens een gesprek weten dat de komst van de BMC’s geen bewuste keuze 

was.  

Het college liet weten dit niet voorzien te hebben en maakte een paraplubestemmingsplan met de 

belofte dat er geen plaats is voor nieuwe biomassacentrales in Waddinxveen en dat men het huidige 

aantal van 3 BMC’s genoeg vindt, vanwege de zorgen van de inwoners. Op de website van de 

gemeente kunnen we lezen dat wethouder Atzema de komst van nieuwe biomassacentrales uitsluit.  

Middels een motie werd een luchtkwaliteitsonderzoek bedongen en vorige maand heeft de 

gemeente het schone luchtakkoord ondertekend. Met dit akkoord belooft de gemeente de 

gezondheidsschade door luchtvervuiling voor alle inwoners van Waddinxveen te verbeteren. 

Startend vanaf nu, met als doel 50% gezondheidswinst in 2030.  

Aan de 3 grotere biomassacentrales kunt u als raad niets meer doen, dat hangt nu af van 

natuurvergunningen en een rechterlijke uitspraak.  
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Dat was het verleden, nu het heden: 

Luchtkwaliteit in onze regio staat enorm onder druk. Volgens het Tauw rapport leven we in 2030 in 

schone lucht maar iedereen kan bedenken dat Waddinxveen door de lokale toename van bedrijven, 

distributiecentra, woonwijken, wegen, autoverkeer, vrachtverkeer, biomassacentrales en 

biomassainstallaties, zelf geen bijdrage aan die verbetering levert. Dit komt alleen omdat volgens een 

optimistisch toekomstbeeld van diverse instanties, de achtergrond concentraties van vervuilende 

stoffen sterk afneemt.  

In het Tauw rapport kunnen we zien dat er nu al teveel specifieke locaties zijn met een relatief hoge 

concentratie luchtverontreiniging, zoals rond het zwembad, en dat is zorgelijk. Dit heeft gevolgen 

voor ieders gezondheid op lange termijn en heeft directe gevolgen voor kwetsbare groepen, zoals 

jongeren, ouderen en COPD patiënten.  

Er is inmiddels voortschrijdend inzicht over biomassaverbranding en de gevolgen voor mens, dier en 

milieu. En nu ligt er een ontwerpbestemmingsplan voor uw neus, die een onbegrensde ruimte biedt 

voor kleinere biomassa-installaties waarvan bewezen is, dat deze zorgen voor een negatieve 

luchtkwaliteit in de wijken en zorgen voor nog meer vervuilende hotspots in de wijken. 

 
Nu staat u aan de vooravond van een bewuste keuze over het nieuwe Paraplu bestemmingsplan:   

• U gaat natuurlijk niet voor de 2e keer in de biomassa valkuil stappen.  

• Als raad kunt u nu wél een keuze maken in lijn met uw opvatting over biomassa, zonder aan 
eerdere afspraken gebonden te zijn. 

• Bovendien kunt u nu wel voorzien wat de gevolgen zijn.  

• Neem uw verantwoordelijkheid, en ga daarbij niet uit van verwachtingen maar maak 
aanpassingen in het plan om er later geen spijt van te krijgen.  

• U zit nu niet met handen en voeten gebonden en kunt achter al uw gedane beloftes gaan staan. 

• U kunt er dus nu voor zorgen dat er géén uitbreiding wordt toegestaan van nieuwe biomassa-
installaties, van welk vermogen dan ook. 
 

Pas dán doet u het meeste recht aan de duurzaamheids -en gezondheidsaspiraties in Waddinxveen. 

 


