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Geacht Raadsleden, 
 
 
De Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen wil haar zienswijze geven op het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Biomassa-installaties’. 
 
Wij zijn het eens dat de gemeente planologische sturing wil op de plek en het aantal 
biomassacentrales. 
 
Het voorbereidingsbesluit biomassacentrales dat eind 2018 ter inzage lag, maakt duidelijk dat voor een 
periode van één jaar het aantal biomassacentrales niet mocht toenemen ten opzichte van de dan 
lopende initiatieven. Eén van de redenen genoemd, is dat er onvoldoende duidelijkheid is over de 
gezondheidseffecten. De situatie is wat dat betreft niet veranderd dan wel verslechterd. 
Gevoed door de praktijk is er een kentering gaande naar een realistische kijk op biomassacentrales. 
In Winschoten en Finsterwolde zijn zwembad installaties à la die van De Sniep buiten gebruik gesteld 
omdat de uitstoot ver boven de wettelijke norm uitkwam.  
Adviesburo DNV GL heeft recent een rapport in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat gepubliceerd. Daaruit blijkt dat grote biomassacentrales 5% meer CO2 en fijnstof uitstoten 
dan kolencentrales. Bij kleine biomassacentrales is dat zelfs 20%. Kolencentrales worden overigens 
versneld uitgefaseerd vanwege de negatieve effecten op het milieu. 
Er is nog veel onduidelijk maar steeds meer wijst alles erop dat biomassacentrales uit oogpunt van 
gezondheid geen goede oplossing zijn in de energietransitie. 
 
De overheid heeft een wettelijke zorgplicht, ook ten aanzien van de bevordering van de 
volksgezondheid. Met de huidige kennis van de effecten van de biomassacentrales op de gezondheid 
kan het niet anders dan dat besloten wordt geen enkele installatie toe te staan tot helder is dat de 
installaties een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Tevens moet duidelijk zijn dat het 
bedrijven van de installaties dusdanig robuust is dat de praktijk (metingen) met de theorie 
overeenkomt. 
 
Verder is ons niet duidelijk waarom de grens wordt gelegd bij een thermisch vermogen van 130kWth. 
Waar is deze op gebaseerd? 
Er zou volgens het ontwerpbestemmingsplan geen grens zijn aan het aantal installaties onder de 
130kWth en deze installaties hebben verder ook geen uitstoot eisen. Ongelimiteerde plaatsing van 
kleine installaties is mogelijk. 
 



 2 

Installaties tussen de 130kWth en 1MW zijn toegestaan 
indien kan worden aangetoond dat de luchtkwaliteit ter 
plaatse van de perceelgrens van de locatie niet in 
betekenende mate verslechtert. 
Op welke wijze moet dat worden aangetoond? Wat is in 
betekenende mate en wie beoordeelt dat? 
Moeten deze installaties stoppen op het moment dat de lucht 
kwaliteit, ook door andere omstandigheden slecht is?  
Op zondag 1 december gaven alle meetpunten in 
Waddinxveen aan dat de hoeveelheid fijnstof te hoog was. En 
dat zonder de grote en nog te verwachte kleine installaties. 
 
Het rapport “Inzicht in de lokale luchtkwaliteit van 
Waddinxveen” van buro Tauw geeft aan dat de advieswaarde van de WHO voor PM2,5 in heel 
Waddinxveen wordt overschreden. Ons lijkt dit dus niet het moment om extra fijnstof in het milieu te 
brengen. 
 
Dit rapport gaat ook uit van 5 installaties kleiner dan 1 MW. Volgens het ontwerpbestemmingsplan 
zouden dat er dus ook veel meer kunnen zijn. Uit het rapport van Tauw blijkt ook dat er bij die 5 
kleinere installaties en de 3 grote installaties een volledige dekking is van verslechterde luchtkwaliteit. 
Bij meer installaties zal dit nog erger worden. 
 
Alles tezamen brengt ons dit bij de conclusie dat het 
bestemmingsplan biomassa-installaties nu eigenlijk zou moeten 
voorschrijven dat er geen biomassacentrales groter of kleiner 
dan 1 MW in Waddinxveen geplaatst zouden kunnen worden. 
Dit zou kunnen veranderen als blijkt dat in de praktijk kleinere 
installaties geen nadelig effect hebben op de volksgezondheid.  
 

 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
H. Dubbelman        RGM Brunklaus 
 
Voorzitter        Penningmeester 


