
 

 

ARTIKEL 3 OVER DE KOMST VAN BIOMASSACENTRALES IN WADDINXVEEN 

Hoe nu verder met biomassa in 
Waddinxveen? 

 

 

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 derde en 

laatste artikel. 5 vragen en antwoorden over de toekomst van biomassa(centrales) in Waddinxveen. 

 

1. Wat is de mening van het college over biomassacentrales in Waddinxveen?  

Het college wil ruimte geven aan initiatieven en mogelijkheden voor hernieuwbare energie. Ook 

Waddinxveen heeft de opdracht om in het kader van de energietransitie en het klimaatakkoord bij te 

dragen aan duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Daarom geeft het college de huidige 

initiatieven de ruimte. Tegelijk wil het college oog hebben voor het feit dat er nog veel onduidelijk is over 

biomassa. Denk daarbij aan de uitstoot van CO2 en fijnstof. Juist over deze onduidelijkheden maken 

inwoners zich zorgen. Daarom vindt het college het huidige aantal initiatieven genoeg en wil ze een pas 

op de plaats maken om te kijken hoe de mogelijkheden van verwerking van biomassa zich verder 

ontwikkelen. 

 

2. Wat vindt het College van de petitie tegen de biomassacentrales en welke mogelijkheden ziet 

het College om tegemoet te komen aan de in de petitie geuite bezwaren en zorgen? 

Het is in Nederland niet toegestaan om aan gelegenheidswetgeving te doen. De vergunning voor de 

biomassacentrales kunnen niet geweigerd worden omdat de samenleving er bezwaar tegen heeft. De 

huidige regels van de gemeente in het bestemmingsplan Glasparel+ geven namelijk wel de ruimte aan 

de functie als biomassacentrales. 

 

3. Is het al zeker dat de biomassacentrales gebouwd worden? En komen er nog meer 

initiatieven? 

Het is waarschijnlijk dat de biomassacentrales waarvoor de vergunning is verleend gebouwd gaan 

worden. Het is echter aan de initiatiefnemers om te beslissen of men wel of niet gaat bouwen. Daarnaast 

heeft het college op 9 januari 2018 uitgesproken in principe planologische medewerking te verlenen aan 

het uitbreiden van de Wagro en het toenemen van het bouwvolume aan de Tweede Bloksweg 54b in 

Waddinxveen. Hieronder vallen ook ketels die bedoeld zijn voor de vergisting en vergassing van 

biomassa. Daar zal wel een planologische procedure voor moeten worden doorlopen. Voor het overige 

is de gemeente niet bekend met initiatieven rond biomassa. 
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4. Welke mogelijkheden hebben de burgers nog voor inspraak en bezwaar tegen de aangegeven 

biomassacentrales?  

De vergunning voor de biomassacentrale op locatie 1 is onherroepelijk. De vergunning voor de 

biomassacentrale op locatie 2 is aangevraagd en ligt bij het college ter behandeling. Nadat het 

college een besluit heeft genomen, kan er bezwaar worden gemaakt. De vergunning voor de 

biomassacentrale op locatie 3 is door de provincie verleend. Er loopt nog een beroepstermijn tot 10 

oktober 2018. Voor meer informatie daarover, klik hier.  

 

5. Waarom is de gemeente zo lang stil geweest? En gaat de gemeente nog luisteren naar de 

inwoners?  

Tot 10 september 2018 heeft het college niet gereageerd op alle vragen, omdat ze veel waarde hecht 

aan zorgvuldigheid in dit dossier. Over biomassa bestaan veel misverstanden. Het college wil daaraan 

geen foutieve informatie toevoegen. Het uitzoeken van de vragen en antwoorden in deze Q&A is een 

intensief proces dat tijd heeft gekost. Onze excuses daarvoor. Uiteraard is het college bereid om in 

gesprek te gaan over biomassacentrales. Daarom zijn er op donderdagavond 13 september en 

dinsdagavond 18 september inloopavonden in het gemeentehuis waar inwoners meer informatie 

kunnen krijgen en het gesprek kunnen aangaan met de gemeente, de ODMH, maar ook met de 

initiatiefnemers van de biomassacentrales. 

 

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

 

Lees ook de eerste twee artikelen die op deze website verschenen over biomassa: ‘Wat weten we over 

biomassa?’ en ‘Hoe is biomassa in Waddinxveen ontstaan?’ 

 

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/bestuur/bekendmakingen-publicaties_42504/item/rectificatie-kennisgeving-beschikking-wet-algemene-bepalingen-omgevingsrecht_129112.html
https://www.waddinxveen.nl/inwoners/plannen-en-projecten_42593/item/biomassacentrales-in-waddinxveen_129220.html
https://www.waddinxveen.nl/document.php?m=17&fileid=107143&f=43029389b317445470a73ba815fff7f1&attachment=1&c=129214&preview=1&previewcode=8d73622b2bcf7ed9992b621963690185

