Q&A
Biomassacentrales in Waddinxveen

Luchtfoto ligging van de drie geplande biomassacentrales in Waddinxveen
Capaciteit

Bevoegd
gezag

Nr. Naam

Adres

1 Beijerinck B.V.

Zesde Tochtweg
naast 7
14,9 MW Gemeente
Waddinxveen

Vergunningen en meldingen




2

Zesde Tochtweg
Wayland Energy
nabij 9
14,9 MW Gemeente
Waddinxveen B.V.
Waddinxveen



Omgevingsvergunning voor de bouw verleend op 21 maart
2016
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 29
januari 2016
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan (vanwege overschrijden maximale
bouwhoogte met 1,20 meter) aangevraagd op 17 juli 2018
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 31 juli
2018

Op 11 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Waddinxveen de
verklaring van geen bedenkingen afgegeven (VVGB). Vanwege
Waddinxveense
Tweede
deze verklaring is de omgevingsvergunning voor milieu, bouw
3 Groenrecycling
Bloksweg 54B 14,9 MW Provincie en afwijken bestemmingsplan verleend op 13 juli 2018. De
Wagro B.V.
Waddinxveen
vergunning is nog niet onherroepelijk. Beroepstermijn loopt tot
10 oktober 2018. In de publicatie van de ODMH is aangegeven
wie bezwaar kan instellen (zie voor meer informatie vraag 42).
Op 9 januari 2018 heeft het college uitgesproken in principe planologische medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden
van de activiteiten van Wagro en het toenemen van het bouwvolume aan de Tweede Bloksweg. Aan de Tweede Bloksweg 54b
heeft Wagro de wens om op het perceel de bestaande bedrijvigheid te intensiveren en nieuwe activiteiten toe te voegen. Deze
ideeën gaan gepaard met een ander gebruik van bestaande gronden en de behoefte aan verschillende gebouwen,
bouwwerken en ketels*. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken zal er een bestemmingsplanprocedure gestart moeten
worden. Dit collegebesluit heeft in weekmap 2 van 2018 gestaan (datum: 11 januari 2018). Op dit moment liggen er bij het
college van B&W geen formele verzoeken voor vergunningen hiertoe.
* Deze ketels zijn bedoeld voor vergisting en vergassing van biomassa.
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Achtergrond
In deze categorie staan alle vragen en antwoorden die te maken hebben met de feiten over biomassa.
Daarmee wil de gemeente informatie verstrekken en ingaan op de zorgen die inwoners hebben geuit.
Het gaat daarbij over biomassacentrales en de herkomst van biomassa. Het gaat over de effecten van
biomassa op de gezondheid van inwoners. En deze categorie gaat over de alternatieven voor
biomassa.
Vraag
1. Wat is een
biomassacentrale?

Antwoord
Een biomassacentrale is een centrale waar biomassa wordt omgezet in
warmte en/of elektriciteit.

2. Wat is biomassa?

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer is biomassa gedefinieerd als:
- producten die bestaan uit plantaardig landbouw- of
bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden als brandstof om de
energetische inhoud ervan te benutten;
- de volgende afvalstoffen:
1°. plantaardig afval uit land- of bosbouw;
2°. plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, indien de
opgewekte warmte wordt teruggewonnen;
3°. vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van
ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, indien het op de
plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmte
wordt teruggewonnen;
4°. kurkafval, en
5°. houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van
een behandeling met houtbeschermingsmiddelen of door het
aanbrengen van een beschermingslaag gehalogeneerde organische
verbindingen dan wel zware metalen kan bevatten.

3. Hoeveel biomassa
gaat er grofweg in een
biomassacentrale?
4. Zijn er restricties aan
de herkomst van
biomassa?

Een biomassacentrale van 14,9 MW verbruikt van circa 30.000 ton/jaar
tot 45.000 ton/jaar bij 8.000 draaiuren per jaar.

5. Is in het
bestemmingsplan
Glasparel+
aangegeven waar
eventueel te
verbranden biomassa
vandaan moet
komen? Leidt dit tot
vergunningsvoorwaar
den?
6. Hoeveel
transportbewegingen
zijn er extra
noodzakelijk als
gevolg van de
biomassacentrales?

Dit is niet bepaald in het bestemmingsplan. Het landelijke
Activiteitenbesluit bepaalt wat als biomassa toegepast mag worden.

7. Draagt de
biomassacentrale bij

Ja. We moeten streven naar cascadering 1 en meervoudig gebruik van
biomassa. In een circulaire economie zullen echter nog steeds
reststromen overblijven die niet meer hoogwaardig ingezet kunnen

De definitie van biomassa in het Activiteitenbesluit Milieubeheer (zie
boven) geeft geen restricties aan de herkomst van biomassa.

Voor elke biomassacentrale zijn 4 tot 10 vrachtwagenbewegingen per
dag nodig. Dat is passend voor een bedrijf van deze omvang. Voor een
belangrijk deel hadden die vrachtwagenbewegingen anders ook plaats
gehad. Immers sloot-, berm- en teeltafval dient anders ook afgevoerd te
worden. Ten overvloede wordt opgemerkt dat Wagro al een belangrijk
logistiek knooppunt is voor grond en groenafval.
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Cascadering is het streven om in een een keten van processen een grondstof zo optimaal mogelijk te benutten.
Dat kan op basis van waarde en op basis van tijd. In het laatste geval wordt de grondstof zo lang mogelijk
hergebruikt.
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aan de circulaire
economie?
8. Is de fijnstof die uit
een biomassacentrale
schadelijk voor de
gezondheid?

worden of waarvan verwerking te kostbaar wordt. Deze reststromen
kunnen nuttig worden ingezet in een biomassacentrale. Anders zouden
ze wegrotten, waardoor er uitstoot is van methaan en stikstof. Ten
overvloede wordt opgemerkt dat energie uit biomassa hernieuwbaar is.
Fijnstof is overal. Ruim de helft van de fijnstof in Nederland is afkomstig
uit de natuur (zie ook deze website). Daarbovenop komt fijnstof uit
bijvoorbeeld verkeer of landbouw. Een gasfornuis of een, open haard
stoten ook fijnstof uit. Fijnstof wordt in verband gebracht met een
negatieve bijdrage op de gezondheid, met name vanwege de
roetdeeltjes. Dit speelt vooral bij kwetsbare groepen.
Ook uit een biomassacentrale komt er fijnstof. Maar deze fijnstof wordt
gefilterd en moet voldoen aan de wettelijke eisen die we in Nederland
hebben. In die eisen is de gezondheid van inwoners meegenomen.

9. Is er een vergelijking
te maken van de
fijnstof-uitstoot met
bijvoorbeeld een
enkele auto, de A12 of
andere bekende
voorzieningen?
10. Zijn er op dit moment
al biomassacentrales
in Waddinxveen?
11. Stinkt een
biomassacentrale?

12. Gaan alle
biomassacentrales
leveren aan het
warmtenet (warm
water) of gaan ze ook
biogas produceren?
13. Wat zijn de
alternatieven als er
geen
biomassacentrale
komt?

Onder normale omstandigheden zit er amper roet in het fijnstof uit een
biomassacentrale. De fijnstof afkomstig uit de biomassacentrale heeft
een verwaarloosbare invloed op de leefkwaliteit. In Eindhoven staat een
biomassacentrale zelfs midden in een woonwijk. In Utrecht bleek dat
een biomassacentrale van 60 MW geen significante impact heeft op de
achtergrondconcentratie. De initiatiefnemers zijn verplicht de best
beschikbare technieken voor de reductie van fijnstof in te zetten en
hebben aangegeven dit graag te willen doen.
Helaas is het nauwelijks mogelijk om een vergelijking te maken. Dat
komt vanwege het afwijkende emissieprofiel van een auto ten opzichte
van een stookinstallatie. De gevolgen van de emissie voor omwonenden
(luchtkwaliteit) is afhankelijk van veel factoren, zoals de uitstoot
(gram/m3), de uitstoothoogte, de temperatuur, enzovoorts. Om deze
reden is bij de Wagro een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd waarbij
deze factoren zijn meegenomen. Uit dat onderzoek blijkt dat op
leefniveau de biomassacentrale niet leidt tot een toename van fijnstof en
PM102.
Nee, biomassacentrales van vergelijkbare omvang zijn er op dit moment
niet in Waddinxveen. Wel zijn er in Waddinxveen vele houtkachels en
ook enkele grotere pelletovens (onder meer bij het zwembad). Op het
terrein van de Wagro heeft een proefinstallatie van 1 MW gedraaid.
Deze draait nu niet, maar is nog niet ontmanteld.
Biomassacentrales voldoen aan de wettelijke normen. Onder normale
omstandigheden zijn de installaties reukloos. Mocht er om wat voor
reden dan ook geur vrijkomen, dan is deze geur niet te vergelijken met
de geur die vrijkomt bij de groencompostering. De geurcirkels van de
biomassacentrales zijn minimaal.
De vergunde biomassacentrales gaan warmte en elektriciteit leveren. De
warmte zal hoofdzakelijk gebruikt worden in Glasparel+ en de
Zuidplaspolder. Een deel zal ingezet worden voor een warmterotonde.
De vergunde en aangevraagde biomassacentrales zijn ongeschikt om
biogas mee te produceren. Het produceren van biogas is wel een
activiteit die past in de energietransitie en maakt onderdeel uit van de
toekomstplannen van de Wagro.
Het alternatief voor een biomassacentrale is het verbruik van fossiele
brandstof. In het energieakkoord is echter aangegeven dat aardgas
afgebouwd moet worden, zeker bij nieuwbouw. Voor Glasparel+ zijn op
dit moment geen haalbare duurzame alternatieven, behalve biomassa.
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Deeltjes PM10 staat voor deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij
de afkorting voor particulate matter.
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Ontstaan
In deze categorie staan alle vragen die te maken hebben met de komst van biomassa in
Waddinxveen. Daarmee wil de gemeente ingaan op vragen die inwoners hebben bij de werkwijze van
de gemeente. Het gaat daarbij over het bestemmingsplan, de vergunningen, het voldoen aan de
milieuregelgeving en de gevolgde procedures.
Bij het lezen van de antwoorden is de kaart met de nummering van de locaties van de
biomassacentrales zoals gepubliceerd op de website belangrijk! De locaties van de
biomassacentrales zijn genummerd van noord naar zuid en niet op chronologische volgorde.

Bestemmingsplan en vergunningen
De vragen en antwoorden in dit gedeelte maken duidelijk waarom biomassacentrales binnen het
bestemmingsplan passen en waarom de gemeente de vergunningen heeft verleend.

Vraag
14. Waarom zijn er in
Nederland steeds
meer initiatieven om
biomassa te
verwerken?
15. Waarom zijn er in
Waddinxveen zoveel
initiatieven voor
biomassacentrales?

16. Op basis waarvan
heeft de gemeente
vergunningen
verleend?

17. Wie mag de
vergunning verlenen?

Antwoord
Onder andere door het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van het vorige
kabinet. Daarin stond een aantal maatregelen op het gebied van energie
en duurzaamheid. Een andere reden is de nota ‘Kansen zien, kansen
grijpen’ van de provincie Zuid-Holland die in 2012 is vastgesteld. Hierin
wordt biomassa genoemd als een van de maatregelen om meer
duurzame energie te gebruiken in de provincie Zuid-Holland.
Dat heeft te maken met de warmtevraag door glastuinbouw in en om
Waddinxveen, zoals Glasparel+. Glastuinbouwbedrijven hebben veel
energie nodig en verstoken nu veelal fossiele brandstoffen zoals
aardgas. Hiervoor worden (duurzame) alternatieven gezocht. Glasparel+
wordt nu ontwikkeld en wanneer het gerealiseerd is, is er nog meer
energie nodig. Verder zijn er initiatiefnemers met kennis en
investeringskracht in Waddinxveen. Een van de projecten is het
aanleggen van een warmtenet. Meer informatie is te vinden op
https://warmopweg.nl/. Ook is de aanwezigheid van Wagro belangrijk,
omdat zij lokaal snoei-, berm-, teelt- en slootafval kunnen inzamelen en
verwerken, waarna het in een biomassacentrale verbrand kan worden.
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 het geval van bestemmingsplan Glasparel+ waar de
biomassacentrales op locatie 1 en 2 komen, is ‘ja’. Dit bestemmingsplan
is in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De biomassacentrales
voldoen dus aan de regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
De vergunning op locatie 3 is verleend door de provincie, zie ook vraag
17.
De vergunning verlenen is een bevoegdheid van het college van B&W.
De gemeenteraad heeft in het verleden met het bestemmingsplan de
kaders gesteld. Het college van B&W gebruikt die kaders van de
gemeenteraad om te kijken of ze wel of niet een vergunning afgeeft. In
het geval van de biomassacentrale op locatie 1 heeft ze de vergunning
afgegeven, omdat deze binnen de regels van het bestemmingsplan
vallen. Over de biomassacentrale op locatie 2 moet het college nog een
besluit nemen.
De biomassacentrale op locatie 3 is bestemd voor het terrein van de
Wagro. Het terrein van de Wagro valt vergunning-technisch niet onder
de bevoegdheid van de gemeente, maar onder de provincie ZuidHolland. Provincie Zuid-Holland heeft besloten dat een
biomassacentrale past binnen de huidige activiteiten van de Wagrocomposteerinrichting en naar verwachting nauwelijks extra
milieubelasting met zich meebrengt. Voor deze biomassacentrale heeft
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de gemeenteraad van Waddinxveen per juli 2018 een verklaring van
geen bedenkingen afgegeven.
18. Waarom heeft de
gemeente niet
geweigerd de
vergunningen voor de
biomassacentrales af
te geven?
19. Toen in 2014 het
bestemmingsplan
Glasparel+ is
vastgesteld, is er toen
bezwaar gemaakt
tegen de mogelijkheid
van
biomassacentrales?
20. Komen de
biomassacentrales
niet te dicht tegen de
woonwijken aan te
staan?

21. Klopt het dat de
gemeente
Waddinxveen
biomassa en de komst
van
biomassacentrales
stimuleert?

Volgens de regels van de gemeente (lees: bestemmingsplan
Glasparel+) mogen er aan de Zesde Tochtweg biomassacentrales
gebouwd worden. Als de gemeente dat zou tegenhouden, handelt ze in
strijd met haar eigen regels.
Over biomassacentrale 3 gaat de provincie. De gemeenteraad heeft
hiervoor wel een Verklaring van geen bedenkingen afgegeven, omdat bij
de vergunningaanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing is
gevoegd.
Nee, er is toen geen bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid van
collectieve energievoorzieningen, zoals biomassacentrales.

Nee. In het geval van biomassacentrales op locatie 1 en 2: deze
biomassacentrales vallen binnen het bestemmingsplan Glasparel+.
Volgens de bestemmingsplannen is de afstand van het bouwvlak wonen
in de wijk Zuidplas tot de bestemming bedrijven in Glasparel+ ruim 180
meter. De wettelijk bepaalde afstand tot de bebouwing moet minimaal
100 meter zijn (zie dit document).
De biomassacentrale op locatie 3 komt op het terrein van de Wagro en
levert nauwelijks extra milieubelasting op ten opzichte van de huidige
activiteiten. De Wagro ligt op circa 500 meter van Park Triangel. Ook
hier worden de wettelijke afstandsbepalingen ruim in acht genomen.
De gemeente stimuleert de komst van biomassacentrales niet actief.
Wel is biomassa als optie opgenomen in de kaart ‘Duurzaamheidsacties
Waddinxveen 2018/2019’, die in samenwerking met inwoners van
Waddinxveen tot stand is gekomen (zie deze kaart).
De biomassacentrales zijn initiatieven van ondernemers. De gemeente
Waddinxveen zoekt daarbij hoe ze (haar) afval duurzamer kan inzetten
en meer hernieuwbare energie kan inzetten. Het afval dat bijvoorbeeld
overblijft na het uitbaggeren van sloten (slootvegetatie), kan ingezet
worden als biomassa in een biomassacentrale en zo kan er warmte
en/of elektriciteit opgewekt worden.

Milieu
De vragen en antwoorden in de gedeelte gaan over het milieu en de milieuregelgeving.
Vraag
22. In welke
milieucategorie valt
een biomassacentrale
met een capaciteit van
14,9 MW?
23. In hoeverre geldt er
een vergunningsplicht
op het onderdeel
milieu?
24. Binnen welke regels
vallen de
biomassacentrales op
locatie 1 en 2?

Antwoord
Een biomassacentrale van 14,9 MW valt in milieucategorie 3.2. Voor die
categorie bedrijvigheid geldt een afstand tot een woonwijk van 100
meter. Aan die afstand wordt ruim voldaan.
Voor een biomassacentrale met een thermisch vermogen van minder
dan 15 MegaWatt (MW) geldt geen vergunningplicht voor het onderdeel
milieu. De biomassacentrale moet voldoen aan de algemene eisen van
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiervoor geldt een meldingsplicht.
De inrichtingen van Beijerinck B.V. (biomassacentrale op locatie 1) en
Wayland Energy Waddinxveen B.V. (biomassacentrale op locatie 2)
vallen beide onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. De
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biomassacentrales moeten voldoen aan de algemene eisen van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
25. Binnen welke regels
valt biomassacentrale
3?

26. In het geval de twee of
zelfs drie
biomassacentrales
van 14,9 MW tot één
inrichting hadden
behoord, zou er dan
een andere procedure
noodzakelijk zijn
geweest?
27. Is er en wordt er bij de
verlening van de
vergunning voor de
biomassacentrales
voldaan aan de m.e.r.regelgeving?

28. Klopt het dat de
biomassacentrales in
categorie D 18.7
vallen van de m.e.r.
en dat voor deze
categorie in principe
een
beoordelingsbesluit
nodig is om te bepalen
of een volledige m.e.r.
moet worden
opgesteld?
29. Er gaan geruchten dat
de Wagro de m.e.r.regelgeving heeft
ontdoken door middel
van de zogenoemde
salamitactiek. Klopt
dat?
30. De biomassacentrales
op locatie 1 en 2
komen naast elkaar te
staan. Toch krijgen ze
afzonderlijk van elkaar
een
omgevingsvergunning
voor bouwen en wordt
bijvoorbeeld de
capaciteit of de
uitstoot niet bij elkaar

De Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. (biomassacentrale op
locatie 3) betreft een vergunningplichtige inrichting. Voor de
biomassacentrale zou, als de installatie een zelfstandige inrichting zou
zijn, een melding op grond van het Activiteitenbesluit volstaan. Omdat
de biomassacentrale op een vergunningplichtige inrichting wordt
geïnstalleerd dient de bestaande vergunning te worden aangepast.
Voor een biomassacentrale (stookinstallatie) met een thermisch
vermogen tot 15 MW geldt geen vergunningplicht voor het onderdeel
milieu. Deze grenswaarde geldt per installatie. In het geval van twee
onafhankelijke installaties van 14,9 MW binnen één inrichting geldt dus
geen vergunningplicht op grond van milieuwetgeving.
Het hebben van meerdere installaties, binnen één inrichting, zonder
vergunning kan maximaal tot een totaal thermisch vermogen van 50MW.
Daarboven is wel een vergunning noodzakelijk vanwege
toepasselijkheid van de Richtlijn industriële emissie.
Ja. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een
plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De
verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapport. Voor
het bestemmingsplan Glasparel+ is in 2014 een m.e.r. opgesteld. Omdat
de biomassacentrales op locatie 1 en 2 binnen de activiteiten van dit
bestemmingsplan vallen, hebben zij geen aparte m.e.r. nodig. Een m.e.r.
hoeft in het bestemmingsplan Glasparel+ dus niet aangevraagd te
worden voor elke biomassacentrale afzonderlijk.
Voor de biomassacentrale op locatie 3 is geen m.e.r. noodzakelijk. In de
motivering bij de afgifte van omgevingsvergunning is aangegeven op
welke wijze er met de m.e.r. is omgegaan.
Bij de biomassacentrales gaat het niet om categorie D18.7. D18.7 heeft
namelijk betrekking op een afvalverbrandingsinstallatie die huisvuil
verbrandt. Een biomassacentrale valt daar niet onder, maar onder
D22.1. Aan die categorie moet worden getoetst. Een beoordelingsbesluit
is niet vereist, omdat de m.e.r. reeds heeft plaats gehad met het
bestemmingsplan Glasparel+.

De salamitactiek houdt in dat één project in delen opsplitst wordt, met
het doel de afzonderlijke delen niet onder de wet-/regelgeving te laten
vallen. Hier is echter sprake van twee verschillende inrichtingen waar
een afstand van meer dan een kilometer tussen zit en niet van één
project. Beide inrichtingen voldoen aan de gestelde wet-/regelgeving.
De biomassacentrale op locatie 1 en de biomassacentrale op locatie 2
hebben allebei een andere initiatiefnemer. Wettelijk c.q. juridisch zijn ze
dus niet gecombineerd. Voor inwoners kan het onbegrijpelijk zijn, maar
twee andere inrichtingen hoeven en mogen volgens de wet niet opgeteld
worden. De gemeente mag niet afwijken van de wet.
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opgeteld. Waarom
niet?

Procedure
In deze vragen en antwoorden wordt ingegaan op de gevolgde procedures bij de verlening van de
vergunning voor de biomassacentrales.
Vraag
31. Over hoeveel
biomassacentrales in
Waddinxveen lopen
of liepen verzoeken
m.b.t
omgevingsvergunnin
gen en/of
bestemmingsplannen?
32. Wat is de stadium
waarin de
verschillende
bovenstaande
verzoeken zich nu
bevinden? Graag een
overzicht.

33. Wat is de gevolgde
procedure bij de
biomassacentrale op
locatie 1?

34. Wat is de gevolgde
procedure bij de
biomassacentrale op
locatie 2?

Antwoord
Op dit moment zijn of worden er in Waddinxveen voor drie
biomassacentrales vergunningen aangevraagd.
1. Beijerinck B.V., Zesde Tochtweg naast 7, Waddinxveen. De
omgevingsvergunning voor de bouw is verleend op 21 maart
2016. De melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend op
29 januari 2016. Deze verleende vergunning is onherroepelijk.
2. Wayland Energy Waddinxveen B.V., Zesde Tochtweg nabij 9,
Waddinxveen. De omgevingsvergunning voor het bouwen en het
afwijken van het bestemmingsplan (vanwege overschrijden
maximale bouwhoogte met 1,20 meter) is aangevraagd op 17 juli
2018 en op dit moment in behandeling bij het college. Zodra het
college een besluit heeft genomen op de aanvraag, volgt er, in
geval van toestemmingverlening, de procedure om bezwaar aan
te tekenen. De melding Activiteitenbesluit milieubeheer is
ingediend op 31 juli 2018.
3. Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V., Tweede Bloksweg
54B, Waddinxveen. Op 11 juli 2018 heeft de raad van de
gemeente Waddinxveen de verklaring van geen bedenkingen
afgegeven (VVGB). Deze verklaring is onderdeel van de
omgevingsvergunning voor milieu, bouw en afwijken
bestemmingsplan die door de provincie is verleend op 13 juli
2018. De vergunning is nog niet onherroepelijk. De
beroepstermijn loopt tot 10 oktober 2018.
1. In 2014 is het bestemmingsplan Glasparel+ vastgesteld.
2. Aan dat bestemmingsplan was een m.e.r. gekoppeld.
3. Op basis van dat bestemmingsplan is een reguliere
Wabovergunning doorlopen.
4. De milieumelding3 voor de biomassacentrale is gedaan.
Deze procedure is afgerond en onherroepelijk.
 De biomassacentrale op locatie 1 is niet vergunningsplichtig voor
milieu, omdat het vermogen onder de 15 MW ligt. Er is geen
m.e.r. noodzakelijk. De achtergrond hiervan is dat Nederland wil
dereguleren.
1. In 2014 is het bestemmingsplan Glasparel+ vastgesteld.
2. Aan dat bestemmingsplan was een m.e.r. gekoppeld.
3. Op basis van dat bestemmingsplan wordt nu een reguliere
Wabovergunning doorlopen, omdat het gewenste gebouw hoger
is dan toegelaten in het voornoemde bestemmingsplan.
4. Tegen deze procedure staat na besluit van het college van B&W
bezwaar en beroep open.
5. De milieumelding voor de biomassacentrale is gedaan.
Deze procedure loopt.
 De biomassacentrale op locatie 2 is niet vergunningsplichtig op
milieu, omdat het vermogen onder de 15 MW blijft. Er is geen
m.e.r. noodzakelijk. De achtergrond hiervan is dat Nederland wil
dereguleren.

3

Een Milieumelding is een gebonden beschikking. Als de melding aan de daaraan gesteld eisen, dan is het
bevoegd gezag gehouden deze te accepteren.
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35. Wat is de gevolgde
procedure bij de
biomassacentrale op
locatie 3?

36. Er wordt in de
communicatie
gesproken over een
veranderingsvergunning voor een
3e centrale. Hoe zit
dat precies? Als er
een veranderingsvergunning is, lijkt het
een aanpassing van
de biomassacentrale
op locatie 2, of toch
niet? Er ís immers
nog geen
biomassacentrale.
37. Het gerucht gaat dat
er geen documenten
zijn van biomassacentrale 1 van
Beijerinck B.V. De
gemeente zou die
niet hebben
vrijgegeven. Klopt
dat?
38. Kopers van de
nieuwbouwwoningen
Triangel, bewoners
Park Triangel en wijk
Zuidplas zeggen niet
op de hoogte te zijn
geweest van deze
toekomstige centrale.

1. Binnen de regels van het bestemmingsplan Zuidplas-Noord (raad
2013) is het niet mogelijk om een biomassacentrale op te richten.
De Wagro heeft voor de biomassacentrale een aanvraag voor
een omgevingsvergunning gedaan.
2. Een van de vereisten voor afgifte van de vergunning was de
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) door de gemeenteraad
van Waddinxveen. Deze vvgb is in juli 2018 verstrekt.
3. Nadat de vvgb is afgegeven heeft de provincie de
omgevingsvergunning tot oprichting van de biomassacentrale
verleend.
4. Tegen dit besluit staat beroep open tot 10 oktober 2018.
5. De milieumelding voor de biomassacentrale is gedaan. Deze is
verwerkt in de aanvraag van de provinciale vergunning.
Deze procedure loopt nog.
 Voor de biomassacentrale op locatie 3 is geen m.e.r.
noodzakelijk. In de motivering bij de aanvraag om
omgevingsvergunning is aangegeven op welke wijze met de
m.e.r. is omgegaan.
De veranderingsvergunning heeft te maken met het feit dat de
biomassacentrale op locatie 3 deel gaat uitmaken van een reeds
bestaand vergunningplichtig composteringsbedrijf, namelijk die van de
Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V., Tweede Bloksweg 54B,
Waddinxveen. Het terrein van de Wagro valt onder de bevoegdheid van
provincie Zuid-Holland. Omdat de huidige vergunning voor
Groenrecycling Wagro B.V. geen ruimte biedt voor een
biomassacentrale, is de vergunning voor Groenrecycling Wagro B.V.
veranderd worden. De beroepstermijn tegen deze wijziging loopt tot 10
oktober 2018.

Deze geruchten zijn onjuist. De documenten zijn opvraagbaar bij de
ODMH, telefoonnummer: 088 – 54 50 000.

De vergunning voor biomassacentrale 1 (Beijerinck B.V.) is in 2016 al
verleend. Dit heeft destijds in de krant gestaan volgens de officiële
bekendmakingen (zie ook dit bericht). In 2016 deed ook de Wagro bij de
provincie het verzoek om een Biomassacentrale op haar terrein te
bouwen. Deze procedure was bekend en openbaar en heeft tot de zomer
van dit jaar geduurd. Alleen de aanvraag voor de vergunning van de
biomassacentrale op locatie 2 (Wayland Energy) is 17 juli 2018
binnengekomen. Gezien het gegeven dat sprake is van een (voor
bedrijvigheid) gemiddelde milieucategorie, waarbij ruimschoots aan de
richtafstanden wordt voldaan, is hierover niet nader actief
gecommuniceerd.
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Toekomst
In deze categorie staan alle vragen die te maken hebben met de toekomst van biomassacentrales in
Waddinxveen. Daarmee wil het college duidelijk maken hoe zij in de toekomst omgaat met
biomassa(centrales). Het gaat daarbij over de mogelijkheid om bezwaar te maken, over de politieke
visie van het college en over de communicatie van de gemeente.
Vraag
39. Is het al zeker dat de
biomassacentrales
gebouwd worden?
40. Welke mogelijkheden
hebben de burgers nog
voor inspraak en bezwaar
tegen de aangegeven
BM-centrales?

41. Begin augustus heeft de
gemeente in haar eigen
rubriek in Hart van
Holland een aankondiging
geplaatst van de
biomassacentrale aan de
‘Zesde Tochtweg nabij 9’
met de datum van 17-072018 en de afsluitende
tekst ‘Bezwaar is nog niet
mogelijk’. Waarom?
42. Wie kan bezwaar maken
tegen de
biomassacentrale op het
terrein van de Wagro?

43. Kunnen binnen het
bestemmingsplan
Glasparel+ nog meer
biomassacentrales
gerealiseerd worden?

Antwoord
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.
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.
Dat klopt, er is over de biomassacentrale op locatie 2 nog
geen besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning.
De brieven die wel binnenkomen, worden voor zover mogelijk
en relevant meegenomen bij het nog te nemen besluit. Pas als
het college het besluit heeft genomen, kunnen er formeel
bezwaren worden ingediend.

In de publicatie van de ODMH (zie de bekendmakingen in
week 35, 2018) is het volgende aangegeven:
“Beroep kan worden ingesteld door:
 belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben
ingebracht over een ontwerpbesluit;
 belanghebbenden die het niet eens zijn met de
wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit;
 belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren
hun zienswijzen in te brengen over een
ontwerpbesluit.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.”
Binnen bestemmingsplan Glasparel+ zijn volgens de regels op
meer plaatsen biomassacentrales mogelijk.

9

44. Klopt het dat er geen BMcentrales gebouwd zullen
gaan worden als er geen
warmtenet/warmterotonde
komt waarop zij
aangesloten worden?

Een eis voor het toepassen van biomassa is dat de
vrijgekomen warmte nuttig wordt toegepast. In de praktijk is
een warmtenet noodzakelijk. In de vergunning van de Wagro
staat deze eis ook.

45. Vindt de gemeente nog
steeds dat
biomassacentrales
passen binnen het
bestemmingsplan
Glasparel+?
46. Zijn er bij de gemeente
meer plannen bekend
over het bouwen van
biomassacentrales?

De regels van het bestemmingsplan zijn niet aangepast, dus
de mogelijkheid bestaat nog steeds. Zie ook de beantwoording
op de vragen 48/49.

47. Wat vindt het College van
de petitie tegen de BMcentrales en welke
mogelijkheden ziet het
College om tegemoet te
komen aan de in de
petitie geuite bezwaren
en zorgen?

48. Welk aantal
biomassacentrales vindt
het College aanvaardbaar
binnen Waddinxveen?
49. Welke maatregelen wil
het College ontwikkelen
om er voor te zorgen dat
het aangegeven aantal
niet overschreden zal
gaan worden.

50. In Pijnacker-Nootdorp
was eerst ook een

Zoals de voorkant van deze Q&A laat zien, lopen er voor drie
biomassacentrales vergunningsaanvragen, waarbij de
vergunningsaanvraag voor de biomassacentrale op locatie 1 is
afgerond. 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 de twee 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.
Het is in Nederland niet toegestaan om aan
gelegenheidswetgeving te doen. De vergunning voor de
biomassacentrale op locatie 1 kan niet ingetrokken worden
omdat de samenleving hier tegen is. De vergunningsaanvraag
voor de biomassacentrale op locatie 2 kan het college niet
weigeren omdat de samenleving bezwaar heeft tegen
biomassacentrales; dat is volgens de wetgever een
‘oneigenlijke grond’. Het college kan dit alleen weigeren op
bouwtechnische – ruimtelijke gronden, De huidige regels van
de gemeente in het bestemmingsplan Glasparel+ geven
namelijk wel de ruimte aan de functie als biomassacentrales.
De vergunningsaanvraag voor de biomassacentrale op locatie
3 ligt op dit moment in handen van de provincie.
Het college wil in lijn met eerdere besluiten 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 drie initiatieven de ruimte en blijft
ze staan achter de uitspraak om 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. Wel volgt het college nauwlettend hoe de
mogelijkheden van verwerking van biomassa zich verder
ontwikkelen.
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.
Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten de
omgevingsvergunning in te trekken omdat ze de
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vergunning verleend voor
een biomassacentrale,
maar die is ingetrokken
door het college. Waarom
doet Waddinxveen dat
ook niet?
51. Waarom is de gemeente
zo lang stil geweest?

52. Dit college zegt
samenlevingsparticipatie
hoog in het vaandel te
hebben. Wat gaat de
gemeente doen met alle
bezwaren?

aangevraagde activiteit in strijd acht met het geldende
bestemmingsplan. De situatie in Pijnacker betrof een oud
bestemmingsplan, waarin de functie niet als zodanig is
genoemd. In het bestemmingsplan Glasparel+ is echter wel
ruimte gegeven aan collectieve energievoorzieningen
waaronder biomassa.
Omdat het college 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.
Luisteren naar de bezwaren die inwoners hebben en de
dialoog aangaan. 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.
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