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Bijlagen

Onderwerp

Biomassacentrales Waddi nxveen

Geachte mevrouw Plantenga,

ln november 2018 stuurde u mij per mail een kopie van een petitie tegen de komst van

biomassacentrales, die eerder die maand was aangeboden aan de gemeenteraad van

Waddinxveen. Daarbij schetst u zorgen over de komst van drie biomassacentrales in uw
gemeente. Verder vraagt u mij of de bouw van de centrale op de Tweede Bloksweg, die onder de

bevoegdheid van de provincie Zuid-Holland valt, gestopt kan worden.

lk kan me uw zorgen, en die van de overige ondertekenaars van de petitie, over ontwikkelingen in

uw leefomgeving voorstellen. Mede daarom heb ik naar aanleiding van uw mail deskundigen in

het provinciehuis om nadere informatie gevraagd. Ook heb ik de kwestie rond de

biomassacentrales in Waddinxveen besproken met de betrokken collega's in het college van

Gedeputeerde Staten.

Uit die gesprekken blíjkt het volgende. Zoals u al aangeeft, valt eén van de drie initiatieven voor

bouw van een biomassacentrale in Waddinxveen - die van Wagro BV - onder bevoegdheid van

de provincie Zuid-Holland. Wagro heeft op 26 januari 2016 een omgevingsvergunning

aangevraagd. Op I I juli 2018 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen voor het onderdeel

'toestemming afwijken bestemmingsplan'een 'verklaring van geen bedenkingen'afgegeven.

Mede op basis van deze verklaring heeft de provincie Zuid-Holland op 13 juli 2018 een

omgevingsvergunning verleend. Vanuit het milieurecht heeft - of had - de provincie Zuid-Holland

geen mogelijkheden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de biomassacentrale

te weigeren of in te trekken. De provincie Zuid-Holland kan de komst van de biomassacentrale op

de Tweede Bloksweg dus niet stoppen. De aanvraag voldeed namelijk aan de wettelijke vereisten

en de eis van het toepassen van de beste beschikbare technieken, Daarbij heeft de

initiatiefnemer Wagro aangegeven gebruik te gaan maken van luchtfiltersystemen die nog verder

gaan dan de voorgeschreven beste beschikbare technieken.
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Wel heb ik vernomen dat tegen door de provincie afgegeven omgevingsvergunning beroep is

ingesteld, onder andere door omwonenden van de beoogde locatie voor de centrale. Dat beroep

zal, naar verwachting, in de loop van 2019 door de rechtbank in Den Haag worden behandeld.

Daarnaast heb ik begrepen dat de gemeente Waddinxveen eind 2018 heeft besloten dat er niet

meer biomassacentrales bij mogen komen totdat er een zogenoemd paraplubestemmingsplan

over dit onderwerp is. Het komend jaar laat de gemeente een grootschalig ondezoek uitvoeren

naar de luchtkwaliteit in Waddinxveen, dat input voor het paraplubestemmingsplan moet geven.

Ook is de gemeente Waddinxveen over de biomassacentrales inmiddels, met de

Omgevingsdienst Midden-Holland, een uitgebreid communicatietraject met de inwoners gestart.

Verder wil ik u nog meegeven dat wanneer een biomassacentrale in werking treedt, deze zich wat

betreft geur en eventuele uitstoot moet houden aan de voorschriften en vereisten in de

omgevingsvergunning en het landelijk Activiteitenbesluit Milieubeheer. De provincie zal hier bij de

Wagro uiteraard toezicht op houden en waar nodig handhaven.

De provincie Zuid-Holland volgt de ontwikkelingen rond de biomassacentrales in Waddinxveen

actief. Ook is er aandacht voor deze kwestie in Provinciale Staten. Op 19 maart hebben

Provinciale Staten vragen gesteld over de biomassacentrale van Wagro. Ter informatie voeg ik
de antwoorden op die Statenvragen bijdeze brief.

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd en enigszins gerust weten te stellen.

Met groet,
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