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Warmtetransitievisie WADDINXVEEN 
Interview met: Rob Reehuis 
Organisatie: Geen Biomassacentrale in Waddinxveen 
Datum: 27 mei 2020 
 
Kennismaking 
Rob woont in de Sterrenlaan, aan de rand van Zuidplas. Hij kijkt het open veld in, naar de plek waar 
een nieuwe rondweg en twee biomassacentrales zijn gepland. Hij woont in een huis uit 1996. 
Rob is 61 jaar, was IT manager bij Shell, is vrijwillig afgevloeid en geeft nu bedrijfskunde op de 
Hogeschool Rotterdam.    
 
Wat is uw rol binnen de organisatie? 
Rob is lid van de actiegroep ‘Geen biomassacentrale in Waddinxveen’. Samen met twee anderen 
vormt hij de kerngroep van een initiatief waar inmiddels ruim 4900 handtekeningen voor zijn 
ingezameld. Hoewel hij lid is van de actiegroep is Rob een man van de dialoog, geen man van de 
barricaden.     
In 2017 belde een kennis: ‘Weet jij wel dat er een biomassacentrale op steenworp afstand van je huis 
komt?’ Nee dus. Er had maar één regel over in Hart van Holland gestaan.  Toen zijn ze begonnen ons 
te organiseren, brieven te  schrijven, de pers in te lichten. Sandra Plantenga is een petitie gestart (zie 
bijlage), waar inmiddels meer dan 4900 handtekeningen onder staan.  
Ze hebben een ondernemer bereid gevonden de (advocaten)kosten voor zijn rekening te nemen om 
te kunnen procederen. Om te kunnen procederen moet je aan allerlei eisen voldoen. Ze moesten 
daarvoor de juiste mensen vinden. Dat is gelukt.   
Momenteel lopen er nog twee procedures die tegelijk worden behandeld. In september wordt de 
uitspraak verwacht. Eén procedure is tegen de provincie en gaat over het ten onrechte verlenen van 
een bouwvergunning voor de biomassacentrale Wagro. De tweede is tegen de gemeente en gaat 
over de vergunningverlening voor de biomassacentrale Weyland. Er loopt geen rechtszaak meer 
tegen de biomassacentrale Beijering. Toch worden de zaken in samenhang behandeld. Het is de 
vraag in hoeverre de rechter ervoor onder andere ontvankelijk is dat het in totaal over veel meer dan 
30 MWatt gaat, waarvoor een MER nodig is. Door de productie over drie centrales te verdelen wordt 
die MER-eis ontlopen. Het is ongewis wat de uitspraak zal zijn.  
 
De biomassaprojecten in Waddinxveen 
Kunt u ons vertellen de hele geschiedenis van de biomassa projecten in Waddinxveen? Kunt ons meer 
vertellen over de lopende rechtszaken en zienswijzen ingediend?  
Veel ondernemers in Waddinxveen zitten in de wereld van de compost en biomassa. Zij hebben de 
ruimte in het Bestemmingsplan voor het Glasparelgebied gepakt om miljoenen subsidie binnen te 
halen voor biomassacentrales voor de verwarming van hun bedrijven. Beyerinck is de eerste. Die 
heeft in 2016 een bouwvergunning gekregen en 76 miljoen subsidie over 12 jaar toegezegd 
gekregen, mits voldoende branduren worden gemaakt. Wagro is de tweede. Het betreft een 
compostbedrijf dat voor geuroverlast zorgt. De centrale is gepland op grond van de provincie. Wagro 
heeft wel een bouwvergunning, maar geen subsidie. Weyland is de derde, vlak naast Beijerink. 
Weyland heeft in 2018 een bouwvergunning gekregen en 36 miljoen subsidie. De provincie heeft 
voor alle drie nog geen natuurvergunning verleend in het kader van Natura 2000.  
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De toenmalige directeur van Wagro is ook directeur van Beyerinck. Beyerinck werd het eerste 
vergunde initiatief. Daarna was er sprake van een Wagro centrale, maar die initiatieven zijn gestopt 
omdat de rechtszaak wordt afgewacht. Daarna kwam Weyland.  
Weyland is een grote projectontwikkelaar die veel bouwt in Waddinxveen: de hele infrastructuur in 
de glasparel aanlegt, de huizen aan de pPlasweg bouwt en ook de warmtenetten vanaf de 
biomassacentrales gaat aanleggen.  
 
De bezwaren van de actiegroep zijn dat 1) biomassaverbranding ongezond is (fijnstof, roet),               
2) biomassaverbranding niet duurzaam is (er is niet voldoende biomassa in de omgeving beschikbaar) 
en 3) de voorlichting onder de maat is geweest. 
 
Inmiddels zitten er een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad. De meeste leden van de 
gemeenteraad staan inmiddels op een ander standpunt, maar beschouwt de verleende vergunningen 
als voldongen feit.  
 
Mede door het overleg met verschillende fracties is er door de raad besloten om Tauw een 
luchtkwaliteitsonderzoek op basis van modellen te doen. Dat leidde tot de conclusie dat 
biomassacentrales weldegelijk fijnstof en roet uitstoten, maar dat je het niet merkt, omdat je het niet 
ruikt. Wel stelt het onderzoek dat grotere biomassacentrales een veel betere verbranding hebben en 
dus relatief! (absoluut stoten ze veel meer uit) schoner zijn dan kleine centrales.  
De acties van de bewoners hebben ook geleid tot een Paraplu Bestemmingsplan, waarin staat dat er 
na de drie vergunde centrales geen nieuwe biomassacentrales meer mogen komen met uitzondering 
van kleine biomassacentrales tot 130 kW.  Ook zijn de bezwaren tegen het paraplu bestemmingsplan 
van de actiegroep gedeeltelijk meegenomen. De mogelijkheid nog biomassacentrales te bouwen tot 
1 MW met instemming van B&W is eruit. De grens is nu vastgesteld op 130 kW. Bij het zwembad 
staat een relatief vervuilende centrale middenin een woonwijk van 600 kW. Omdat er onzekerheid 
bestond over de werkelijke uitstoot zijn er metingen verricht. De gemeente weet hier wel meer over. 
 
Samenwerking met de gemeente 
Hoe is de relatie met de gemeente? Wat loopt goed en wat loopt moeizaam? Meer precies, wat is 
moeizaam gelopen in het verleden? 
Rob vindt dat een goede vraag. Kies je voor een agressieve benadering van de gemeente of wil je on 
speaking terms zijn? Er is een Facebookgroep. Daar heeft de kerngroep geen grip op. Daar staan 
soms erg agressieve dingen op. Maar de kerngroep kiest voor de rede en de inhoud, niet op de 
emotie. En ze speelt niet op de persoon.  
Ze spreken af en toe met de wethouder Duurzaamheid en hebben contact met alle politieke partijen. 
Eén keer hebben ze met de burgemeester gesproken. Daan Koppenaal was de ambtelijke 
contactpersoon bij de gemeente. Die is naar de Haarlemmermeer gegaan. Met zijn opvolger heeft 
Rob nog geen kennis gemaakt. 
  
Waddinxveen is een heel christelijke gemeente met wel 30 kerken. Het vorige bestuur werd 
gedomineerd door de PCW. Nu wordt het bestuur gevormd door GL en PvdA (samen), D66 en VVD. 
GL en PvdA staan genuanceerder tegenover de biomassacentralekwestie dan de VVD. De wethouder 
Duurzaamheid is van de VVD. Rob ervaart haar als nieuw en voorzichtig.   
 
Ambitie rondom energie/warmtetransitie 
Zijn er randvoorwaarden waarop u een biomassa project in Waddinxveen zou kunnen overwegen? 
Ook andere techniek dan verbranding? Is een compromis met de huidige initiatiefnemers mogelijk? 
Bijvoorbeeld voordelige tarief voor bijliggende woningen? Vereisten over luchtkwaliteiten? Vereisten 
over soort en oorsprong biomassa? 
Wat zijn jullie ambities rondom de energie- en warmtetransitie? Bijvoorbeeld voorstellen of 
initiatieven op basis van andere warmtetechniek dan Biomassa? 
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Rob onderschrijft de stelling niet dat zijn oordeel over een biomassacentrale positiever zou zijn 
geweest, als bewoners ook de gelegenheid zouden hebben gekregen om op het warmtenet aan te 
sluiten. Want het blijft niet duurzaam en ongezond. Dus Rob is tegen. Hij vindt Haarlem een goed 
voorbeeld. Die heeft in de Transitievisie Warmte staan: geen biomassacentrales.   
 
Op de vraag hoe Rob denkt over biomassavergassing (groen gas) is zijn antwoord: In Spakenburg 
vergassen ze visafval. Dat levert rotte visstank op. Dus daarvoor moet je uitkijken. En waar in 
Waddinxveen zou lokale biomassa vandaan moeten komen? 
 
Aardgas vindt Rob voor de nabije toekomst de beste energie bron. Hij vindt dat eerst de 
warmtevraag moet worden teruggedrongen. ‘Begin met een campagne om het energieverbruik terug 
te dringen. Voed mensen op tot energiezuinig gedrag. Stimuleer isolatie. Ga geen kind met het 
badwater weggooien. Vervang aardgas niet door een niet duurzaam alternatief. Leg daar waar dat 
rendabel kan een warmtenet aan en kies voorlopig voor aardgasgestookte centrales als warmtebron, 
in afwachting van nieuwe technieken, bijvoorbeeld waterstof.’ Advies van Rob voor de TVW:              
1) mensen opvoeden, 2) isoleren, 3) centrale energievoorziening; niet geforceerd van het aardgas af; 
aardgas is beter dan hout. 
 
Rob heeft moeite met het willekeurige getal van 2050 en het simpele doel ‘van het aardgas af. ‘ 
Hij vindt niet dat nu al afscheid van aardgas moet worden genomen en nu al keuzes moeten worden 
gemaakt voor een alternatief. Wel vindt hij het goed om de gebouwen voor te bereiden op een 
alternatief, bijvoorbeeld met een warmtenet en afleversets in de woningen. Geothermie had een 
duurzame bron voor het warmtenet kunnen zijn, maar daarvoor is de ondergrond van Waddinxveen 
niet geschikt. Voorlopig kan het warmtenet het beste worden gevoed met warm water uit een 
aardgasgestookte centrale.  
 
Rob vindt een voorbeeld van elders, waar een kas aardwarmte van 300 meter diep gebruikt en de 
restwarmte levert aan de woningen in de omgeving een voorbeeld dat in Waddinxveen navolging zou 
kunnen krijgen. 
 
Op de vraag of Rob wat ziet in het grote warmterotonde project van de provincie Zuid Holland, is zijn 
antwoord dat hij het nog een erg theoretisch project vindt en zich af vraagt wat het kost. Hij 
vermoedt dat er hele hoge kosten mee gemoeid zijn. De leiding naar Leiden gaat bijna zeker niet 
door. Tuinders zullen altijd kiezen voor het goedkoopste. Een warmte rotonde met betaalbare 
energie en eventueel restwarmte van ondernemingen past wel in de energie visie van Rob, maar niet 
als deze wordt gevoed door biomassacentrales of andere (zwaar) gesubsidieerde bronnen.  
    
Het alternatief van all electric kan niet op grote schaal de oplossing zijn, omdat er in Nederland nooit 
genoeg wind en zon kan worden benut voor een nog veel grotere elektriciteitsvraag.  
   
Ambitie rondom TVW 
Hoe zien jullie de Transitievisie Warmte? Wat willen jullie bereiken met de Transitievisie Warmte? 
Wanneer wordt het een succes? 
 
Rob onderschrijft niet de doelen van het project,  omdat de uitgangspunten: 2050 en aardgasvrij niet 
zijn uitgangspunten zijn. Zijn idee: voorbereiden op aardgasvrij ja, stoppen met aardgas en daarvoor 
in de plaats hout verbranden nee. 
 
Zijn er bepaalde aandachtspunten tijdens dit traject, qua proces en qua finale product?  
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Rob raadt ons aan ook met de provincie te gaan praten. Die zit ook aan de Transitietafel, dus dat zal 
gebeuren. In Robs ogen stimuleert de provincie biomassacentrales terwijl een plan van de gemeente 
voor een zonneveld door de provincie is tegengehouden. Waarom doet de provincie dat? 
 
Advies aan mij voor de participatie: besef dat de bevolking aan het veranderen is. Er komen nieuwe 
jonge mensen bij. De oorspronkelijke bevolking was gezagsgetrouw, maar iedereen wordt mondiger. 
De actiegroep heeft een bijeenkomst georganiseerd en de opkomst was ongekend hoog.  Het aantal 
bezwaren en het aantal insprekers op de bezwaren avond tegen de Wayland vergunning waren voor 
Waddinxveen historisch hoog. 
 
Er zijn in Waddinxveen wijkplatforms die regelmatig met de gemeente (wethouder) overleggen 
Dubieus vindt Rob het dat de gemeente de wijkplatforms subsidieert en dreigde de subsidie in te 
trekken toen wijkplatform Zuidplas een rechtszaak tegen de gemeente wilde aanspannen tegen de 
biomassacentrales.  
 
Wat zijn volgens u de belangrijkste leidende principes voor de TVW?  
Uitgangspunten TVW Waddinxveen: betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar lokale eigendom, 
ontzorgen, keuzevrijheid, comfort en genot, belang van het bedrijfsleven en eigenaren van 
utiliteitsgebouwen, inzet op besparing, gezonde en milieuvriendelijke oplossingen, transparantie, 
zorgvuldige proces, verantwoord tempo, integrale benadering 
Rob vindt de uitgangspunten ambitieus, onderling tegenstrijdig en multi-interpretabel. 
Hij herhaalt: Gezond staat voor hem op nummer 1. Duurzaam op nummer 2: maar wat is duurzaam?  
Wat is een verantwoord tempo? Het is dom om de gaskraan te vroeg dicht te draaien. Als je aardgas 
gaat vervangen door hout/biomassa, gooi je het kind met het badwater weg. 
 
Informatie vragen 
Vragen om relevante documentatie te sturen (lopende plannen, projecten, …) 
Rob verwijst naar de website www.geenbmcwaddinxveen.nl en hieronder staat de tekst van de 
petitie waar inmiddels 4900 handtekeningen onder staan. 
 

Wij  

Inwoners van Waddinxveen e.o. 
  

constateren 

• Een toename van fijnstof, roet en andere luchtverontreiniging. 

• Stank- en geluidsoverlast in de wijde omtrek. 

• De beide energiecentrales stoten dagelijks in totaal 6 kilo fijnstof uit. Door de overwegende 
westelijke windrichtingen gaat de uitstoot richting de drukbevolkte woonwijken Zuidplas en 
Triangel en brengt hiermee de gezondheid van de inwoners van Waddinxveen in gevaar. 

• Jaarlijks zijn 2200 tot 2900 vervuilende vrachtwagenritten nodig voor de aanvoer van brandstof. 

• Fijnstof (en roet) is een belangrijke veroorzaker van ademhalingsproblemen en een grote 
doodsoorzaak in Nederland. 

• De economische voordelen van de subsidies komen vooral terecht bij de leveranciers en 
afnemers in de industrie en glastuinbouw, terwijl de subsidie- en infrastructuurkosten voornamelijk 
op de inwoners worden afgewenteld. 

  

en verzoeken 

Dit besluit direct in te trekken. 

 

 

http://www.geenbmcwaddinxveen.nl/

