
 

 

ARTIKEL 2 OVER DE KOMST VAN BIOMASSACENTRALES IN WADDINXVEEN 

Hoe komt biomassa in 
Waddinxveen terecht? 

 

 

Er is in Waddinxveen nogal wat te doen over de komst van biomassacentrales. In drie artikelen geeft 

het college van de gemeente Waddinxveen antwoord op de belangrijkste vragen. Dit is het tweede 

artikel. In 5 vragen en antwoorden de ontstaansgeschiedenis van biomassa(centrales) in Waddinxveen. 

 

1. Hoeveel biomassacentrales komen er in Waddinxveen? 

Dat weten we niet, maar op dit moment zijn er voor drie biomassacentrales vergunningen aangevraagd. 

Over de biomassacentrales op locatie 1 en 2 aan de Zesde Tochtweg gaat de gemeente. Over de 

biomassacentrale op locatie 3, het terrein van de Wagro, gaat de provincie. Voor de huidige stand van 

zaken en de locaties: zie dit bericht. 

 

2. Waarom zijn er in Waddinxveen zoveel initiatieven voor biomassa? 

Omdat de glastuinbouw in het gebied Glasparel+ energie nodig heeft. Ondernemers zoeken duurzame 

alternatieven in plaats van het gebruik van gas. In Waddinxveen zijn er als het gaat om biomassa 

initiatiefnemers met kennis en investeringskracht. En de aanwezigheid van Wagro is belangrijk omdat 

zij lokaal snoei-, berm-, teelt- en slootafval kunnen inzamelen en verwerken, waarna het in een 

biomassacentrale verbrand kan worden. 

 

3. Waarom verleent de gemeente Waddinxveen vergunningen voor de biomassacentrales? 

Stimuleert de gemeente biomassa? 

De gemeente stimuleert de komst van de biomassacentrales niet actief. Als iemand een vergunning 

aanvraagt voor een biomassacentrale, kijkt de gemeente naar het bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan regelt of iets wel of iets niet gebouwd mag worden. De vraag is dan: mag volgens 

het bestemmingsplan hier een biomassacentrale komen? Het antwoord in 2016 bij het verlenen van de 

vergunning voor de biomassacentrale op locatie 1 was: ja, het past in het bestemmingsplan Glasparel+. 

Dit bestemmingsplan is in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente mag en kan een 

vergunning dan niet weigeren. Nu ligt er ook een vergunningsaanvraag voor een biomassacentrale op 

locatie 2. Daarover neemt het college binnenkort een beslissing. 

 

4. Klopt het dat de biomassacentrales te dicht tegen de woonwijken aan komen te staan? 

Nee. Een biomassacentrale moet minimaal 100 meter van een woonwijk af staan. Bij de wijk Zuidplas 

is de afstand tot de biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg ruim 180 meter. Bij Park Triangel is de 

afstand tot de biomassacentrale op het terrein van de Wagro 500 meter. De wettelijke 

afstandsbepalingen worden dus ruim in acht genomen.  

https://www.waddinxveen.nl/inwoners/plannen-en-projecten_42593/item/biomassacentrales-in-waddinxveen_129220.html
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5. Welke regels zijn belangrijk voor de gemeente Waddinxveen bij biomassacentrales? 

Als eerste de milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze is in 2015 voor het gebied Glasparel gedaan. 

Daarom is er voor de biomassacentrales niet een aparte m.e.r. nodig. Als tweede is het belangrijk dat 

het college informatie geeft over de vergunningen die ze verstrekt, zodat inwoners bezwaar kunnen 

maken. In 2016 is de vergunning voor de eerste biomassacentrale gegeven en dit heeft ook in de krant 

en de officiële bekendmakingen gestaan. De vergunning voor een tweede biomassacentrale is nu 

aangevraagd. Zodra het college een besluit heeft genomen, maakt ze dit bekend. Natuurlijk is ook het 

bestemmingsplan belangrijk. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

 

Gisteren verscheen het artikel ‘Wat weten we over biomassa?’ op deze website. Morgen volgt het laatste 

artikel over de vraag ‘Hoe nu verder met biomassa?’  

 

Meer weten? Lees de vragen en antwoorden die het college aan de gemeenteraad stuurde. Of kom 

naar de inloopavonden op donderdag 13 september en dinsdag 18 september van 19.30 uur – 21.00 

uur in het gemeentehuis in Waddinxveen. 

 

 

 

https://www.waddinxveen.nl/inwoners/plannen-en-projecten_42593/item/biomassacentrales-in-waddinxveen_129220.html
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