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Geachte voorzitter,

Een onderwerp waar ik mij de laatste 1,5 jaar veel in heb verdiept. En met mij, vele andere
inwoners uit Waddinxveen. Het onderwerp raakt veel mensen. En als er mensen geraakt
worden, krijg je te maken met emotie. En dat maakt zaken vaak erg lastig. Emotie.
Voorzitter, Weerbaar Waddinxveen heeft vorig jaar tegen de komst van de 2 e
biomassacentrale gestemd. Dit besluit was meer ingegeven op duurzaamheidsemoties dan
op wettelijke gronden. Toen wij in juli dit besluit dus opnieuw moesten nemen, waren er
geen gronden om opnieuw tegen te stemmen en hebben wij dus met een stemverklaring
voor gestemd. Deze beide besluiten, voor en tegen stemmen, heeft ook weer veel emotie
opgeworpen.
De voorstemmers voor biomassa dragen argumenten aan dat Waddinxveen moet voldoen
aan klimaatafspraken. En dat biomassa duurzaams is.
De tegenstemmers geven juist als argument dat er meer CO2 uitstoot komt door biomassa
en zetten hun vraagtekens bij het duurzame karakter van een centrale en de plek waar in
Waddinxveen de centrales moeten komen. Beide partijen pleiten vol emotie voor hun zaak.
Voorzitter, dit is voor de bestuurders van Waddinxveen een lastige zaak. Want wij zijn
gewend te werken met feiten en cijfers. Dat houdt in deze zaak in dat wij afhankelijk zijn van
een zogenaamde verbonden partij. De ODMH, die is door Waddinxveen bevoegd om
hierover uitspraak te doen. En deze partij werkt met cijfers en feiten. Ze kijkt naar meters,
wattages, percentages etc. En concludeert op basis daarvan dat de biomassacentrales, want
we praten inmiddels over meerdere, in de omgeving passen en kunnen komen.
En hier zit voor Weerbaar Waddinxveen een knelpunt. De omgeving bestaat namelijk niet
alleen uit meters, wattages en percentages. Er wonen mensen in de omgeving, sommige al
heel lang en zij er opgegroeid, maar ook willen we als gemeente dat nieuwkomers zich
vestigen in die omgeving. En dat die omgeving een prettige omgeving is om te wonen, te
slapen, te spelen etc.
En mensen hebben emoties. Dat is de laatste weken wel gebleken. En wij als bestuurders
van Waddinxveen kunnen niet voorbijgaan aan die emoties. Dat we dat ook niet willen,
blijkt ook uit de hoeveelheid communicatie die de afgelopen weken vanuit dit huis naar de
inwoners is gegaan. Maar als de communicatie is gericht op feiten. Weerbaar Waddinxveen
verzoekt het college om ook oog te hebben voor de emotie en deze emotie mee te nemen
in de besluitvorming.
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Want de ODMH heeft dan wel een positief advies uitgebracht over de te verlenen
vergunning van de biomassacentrale. Het college heeft ook de mogelijkheid om dit advies te
negeren en een pas op de plaats te maken met het aantal biomassacentrales in
Waddinxveen. En hierdoor te reageren op de emoties van een groot deel van de inwoners
van Waddinxveen. Daarom vragen wij het college om nu nog niet in te stemmen met het
advies van de ODMH.
Niet zolang er nog zaken onduidelijk zijn en misschien wel helemaal niet als blijkt dat de
komst van deze centrales een negatieve invloed heeft op de omgeving, terwijl het niet
verlenen van de vergunning een positieve invloed op deze omgeving zou kunnen hebben.
Maar helaas, is dat ook weer niet in cijfers meetbaar. Maar laten we gaan voor de positieve
invloed hiervan op de emotie van de inwoners van Waddinxveen.
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