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Het Composteringsbedrijf WAGRO te Waddinxveen heeft een aanvraag gedaan voor

de bouw van een Biomassacentrale op eigen terrein.

 

Op dit moment ondervinden omwonenden al enige geurhinder van het

composteringsbedrijf. Er is geconstateerd, dat deze binnen het wettelijk kader blijft.

Echter, er bestaat de vrees, dat de geurhinder zal toenemen bij de komst van een

biomassacentrale.

 

1. Bent u bekend met de aanvraag van WAGRO voor de bouw van een

Biomassacentrale?

Zo ja: Kunt u zeggen, wat de status is van de vergunningsverlening?

 

Antwoord

In het afgelopen jaar zijn er in Waddinxveen drie initiatieven van ondernemers

geweest voor het bouwen van een biomassacentrale; twee daarvan vallen onder de

bevoegdheid van Burgemeester &Wethouders van Waddinxveen en één, het initiatief

van de Wagro, valt onder de bevoegdheid van GS. De Wagro heeft op 26 januari 2016

een omgevingsvergunning aangevraagd. Op 11 juli 2018 heeft de Gemeenteraad

Waddinxveen een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Op basis van deze

verklaring is de provinciale omgevingsvergunning voor milieu, bouw en afwijken

bestemmingsplan verleend op 13 juli 2018. In de tot 10 oktober 2018 lopende

beroepstermijn zijn drie beroepen ingediend, waaronder door omwonenden en het

wijkplatform. Deze worden, naar verwachting, in de eerste helft van 2019 behandeld

door de rechtbank in Den Haag.
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2. Kunt u zeggen, of de geurhinder voor de omgeving toeneemt, nadat een eventuele

Biomassacentrale in werking wordt gesteld?

 

Antwoord
Biomassacentrales moeten voldoen aan wettelijke vereisten o.a. voor geur. Uit het
geurrapport behorende bij de aanvraag voor omgevingsvergunning van de Wagro
blijkt dat de bijdrage onder normale omstandigheden qua geur naar verwachting zeer
gering (geurloos) zal zijn en zal voldoen aan de wettelijke norm. Zie ook het antwoord
op vraag 3.

 

3. Kunt u garanderen, dat deze geurhinder binnen de wettelijke kaders blijft?

Zo nee: waarom niet?

 

Antwoord

Als de aangevraagde omgevingsvergunning onherroepelijk is en de biomassacentrale

wordt gebouwd en in werking treedt, wordt er conform de nota Vergunningen, Toezicht

en Handhaving (VTH) 2018 – 2021 toezicht gehouden en gehandhaafd op het naleven

van de voorschriften in de omgevingsvergunning en het landelijke Activiteitenbesluit

Milieubeheer (i.e. algemene regels waar onder andere biomassacentrales aan moeten

voldoen).

 

4. Indien er een kans bestaat, dat de geurhinder de kaders overschrijdt, wat betekent dat

dan voor de vergunningverlening?
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Zie het antwoord bij 2 en 3. 

 

Biomassa wordt als een duurzame energieopwekking gezien; vooral als de grondstof

biologisch afval betreft. Het lijkt er echter op, dat voor deze biomassacentrale specifiek

hout wordt gekapt en in de vorm van pellets als brandstof voor deze centrale zal

worden gebruikt.

 

5. GroenLinks ziet ontbossing en daarbij het transport van hout niet als duurzaam. Is het

college het hiermee eens?

Zo Nee: waarom niet?

 

Antwoord

Het landelijke Activiteitenbesluit Milieubeheer bepaalt wat als biomassa toegepast

mag worden. De definitie van biomassa in dit besluit geeft geen restricties aan de

herkomst van biomassa. Zoals aangegeven dient de Wagro zich te houden aan

voorschriften in de omgevingsvergunning en het landelijke Activiteitenbesluit

Milieubeheer. 

 

Bij het verbranden van hout komen ultrafijne deeltjes vrij; vaak in de vorm van

elementaire koolstof. Vele medische wetenschappers hebben verklaard, dat het

ultrafijnstof grote gevolgen heeft voor de gezondheid van hen, die deze deeltjes

inademen. Dit betreft vooraleerst gevaar voor de longen, maar ook hartklachten en

dementie kunnen een gevolg zijn van ulrafijnstof. Helaas zijn er voor Ultrafijnstof nog

geen normen vastgesteld.
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Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangeeft, is wereldwijd

nog weinig bekend over het effect van ultrafijn stof op de gezondheid. Met

wetenschappelijk onderzoek wordt geprobeerd vast te stellen welke

gezondheidseffecten er feitelijk kunnen optreden. Omdat er nog onvoldoende kennis

is over het effect van ultrafijn stof, is er nog geen advies van de

Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad over veilige concentraties en

bestaat er nog geen wettelijke norm voor ultrafijn stof.

 

7. Onderkent het college, dat een biomassacentrale in Waddinxveen wel eens uitstoot

van ultrafijnstof tot gevolg kan hebben, dat van invloed kan zijn op de gezondheid van

de omwonenden?
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Zie het antwoord bij vraag 6.

 

8. Is de uitstoot van ultrafijnstof een reden om de aanvraag tot de bouw van de

biomassacentrale niet te honoreren? 

Zo nee: waarom niet?
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De aanvraag voor de biomassacentrale van de Wagro voldoet aan de wettelijke

vereisten en het toepassen van de beste beschikbare technieken.

 

Een reden om deze Biomassacentrale te bouwen is, dat de overheid heeft besloten,

dat de woningen van het gas af moeten. Nieuwe woningen gaan niet meer op het gas

worden aangesloten. 

Echter, onlangs is er in Provinciale Staten een bestuursovereenkomst gesloten,

waarbij de Warmterotonde over de Oost mogelijk moet worden gemaakt. Deze

warmteleidingen lopen vanuit de Rotterdamse Haven in de richting van Leiden en

passeert daarbij Waddinxveen. 

 

9. Vindt het college niet, dat het meer in de lijn der logica ligt, dat Waddinxveen wordt

aangesloten op de warmterotonde in plaats van de bouw van een biomassacengtrale?

Gaarne een toelichting!
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Zie het antwoord bij vraag 10. 

 

10. Heeft de toekomstige aanleg van de Warmterotonde invloed op het eventueel

honoreren van de aanvraag van de biomassacentrale?

Zo nee: waarom niet?

 

Antwoord

De aanleg van de warmterotonde is niet van invloed geweest op het honoreren van de

aanvraag voor een omgevingsvergunning. De aanvraag voor de biomassacentrale van

de Wagro voldoet aan de wettelijke vereisten en het toepassen van de beste

beschikbare technieken. 
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verbranden van biomassa. Om die reden is in de aangevraagde omgevingsvergunning

van de Wagro een voorschrift opgenomen dat de biomassacentrale pas in gebruik

mag worden genomen nadat het (lokale) warmtenet gereed is.
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