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Geachte Burgemeester en wethouders, geachte gemeenteraadsleden en 
overige aanwezigen 
 
Mijn naam is Bert Kool en ik woon sinds 1989 in de wijk Zuidplas te 
Waddinxveen 
 
De heer Coppens heeft in de vorige presentatie gerefereerd aan de uitspraak 
van Lucas Reijnders dat “Biomassa verbranden” geen goed idee is en waarom 
dat dit zo is.  
 
Vele andere wetenschappers, inclusief de gezaghebbende Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben dit standpunt 
ook al ingenomen. 
 
Door ‘n weeffout in de EU wetgeving echter, wordt de CO2 uitstoot niet 
meegeteld bij verbranding van Biomassa en kunnen de voorstanders ervan 
beweren dat dit Duurzaam is, wat in de praktijk natuurlijk niet waar is. Deze 
fout is nog steeds niet hersteld. 

In de Waddinxveense Duurzaamheidsvisie 2015-2025 staat onder Doelstelling 
7 ’t volgende: 
Maximaal rekening houden met luchtkwaliteit en risico’s voor betrokken 
doelgroepen bij ruimtelijke inrichtingen. De extra uitstoot van fijnstof en 
stikstofoxiden van 3 Biomassacentrales is volkomen in strijd met deze stelling. 

De regeringssubsidies spelen natuurlijk ’n belangrijke rol. 
Uitspraken van ondernemers zoals: Als wij geen subsidies krijgen bouwen wij 
geen Biomassacentrales spreekt boekdelen over hun intenties. 
 
Politici hebben ’n gevleugelde uitspraak als iets misgaat: 
Met de kennis van nu, hadden we ’t toen anders gedaan. 
 
Met zo’n uitspraak hoeft de Gemeente Waddinxveen over enkele jaren niet 
aan te komen. Ze weten ’t nu immers al. 
En ’t alom erkende principe “De vervuiler betaalt” wordt met voeten getreden 
en veranderd in “De vervuiler krijgt subsidie en de vervuilden betalen”. 
 
Ik zou nog langer kunnen spreken over de, ons bekende, gebrekkige Techniek 
en de slechte informatievoorziening achter de geplande installaties. Maar ook 
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over ‘n positieve ontwikkeling van ‘n Bio-Based Ecomony, waarbij 
afvalproducten hergebruikt worden tot nuttige producten, waarvan al veel 
voorbeelden van bekend zijn. 
 
De laatste paar weken is de Gemeente Waddinxveen erg actief geweest door 
’n Vraag en Antwoordlijst (Q&A) te maken en geel/blauwe Pamfletten uit te 
geven naar aanleiding van de onrust over de mogelijke bouw van 3 
Biomassacentrales, waarvan er 2 in Glasparel+ gebied liggen. 
 
Tot slot heb ik nog enkele vragen aan Mw. Atzema: 
 

1. Waar is toch de MER voor ’t Glasparel+ gebied, waarvan U zegt, dat deze 
is uitgevoerd in 2014 en/of 2015? 1) 2) 
In ’t bestemmingsplan incl. Bijlagen hebben we niets kunnen vinden, 
behalve ’n MER beoordelingsbesluit in Bijlage 6 
Wanneer publiceert U deze bovengenoemde MER? 

 
2. Volgens Uw antwoorden zijn beide centrales aan de Zesde Tochtweg 

MER-plichtig.3) Tevens stelt U dat die benodigde MER's voor beide 
centrales niet zijn uitgevoerd, want een MER van Glasparel+ is 
beschikbaar. Als de MER van Glasparel+ blijkt te ontbreken, wanneer 
worden dan de vereiste MER's van beide centrales aan de Zesde 
Tochtweg opgesteld? 

 
3. Als de MER's van de Glasparel+ en van beide centrales aan de Zesde 

Tochtweg ontbreken, wanneer trekt de gemeente, de in 2016, onterecht 
zonder MER verstrekte vergunning, aan Beijerinck BV in?  De Gemeente 
is immers het bevoegde gezag in deze.      
En wanneer legt de gemeente alle lopende procedures stil rond  
de Centrale van Wayland Energy? 
 

4. Er gaan geruchten dat er drie Bio Vergisters gebouwd gaan worden in 
Waddinxveen. Weet U daarvan? Zo ja, om hoeveel vergisters gaat ’t en 
in welk gebied worden ze geplaatst. 

 
1)Bron Pamflet (geel/blauw) Artikel 2: Hoe komt biomassa in           
Waddinxveen terecht? Punt 5. 
2)Q&A: Biomassacentrales in Waddinxveen (Q&A’s 27 en 28) 
3)Q&A: Biomassacentrales in Waddinxveen (Q&A’s 27, 28, 33 en 34) 


