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Het AD kopte op 6 april met Waddinxveen beseft impact en afschrikkend effect van

forse uitbreiding Wagro, maar verwacht geen stank.
1
 Omwonenden zijn zeer bezorgd

over hun woongenot en eventuele overlast. 

1. Kent het college het besluit van Waddinxveen om Wagro fors uit te laten breiden? Zo

ja, wat is de mening van het college hierover?

Antwoord

Ja, ons is bekend dat op 30 maart 2021 het college van Burgemeester en Wethouders

(B&W) van Waddinxveen een principebesluit heeft genomen over het initiatief van de

Wagro om een hal te bouwen en werkzaamheden uit te breiden.2 In dit besluit staat

dat het college in principe medewerking verleent aan de bouw van een hal aan de

Tweede Bloksweg 54b-56. Daarbij is aangegeven dat het bestemmingsplan moet

worden aangepast om dit initiatief mogelijk te maken. Het college van B&W zal een

wijziging van bestemmingsplan voorbereiden en verder moeten uitwerken. Voor het

feitelijk aanpassen van het bestemmingsplan is uiteindelijk instemming vereist van de

gemeenteraad.

De Wagro is een inrichting die valt onder de hogere milieucategorie. Wij zijn op basis

van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) het bevoegd gezag voor

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij deze inrichting. De uitvoering

van deze taak is in mandaat neergelegd bij de Omgevingsdienst Midden Holland

(ODMH). Er is een vooroverleg gestart, maar de formele aanvraag voor

omgevingsvergunning voor dit initiatief is door de Wagro nog niet ingediend.  

                                                                                      
1 https://www.ad.nl/gouda/waddinxveen-beseft-impact-en-afschrikkend-effect-van-forse-uitbreiding-

wagro-maar-verwacht-geen-

stank~a6e5512d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 

2 Collegevoorstel Waddinxveen, d.d. 30 maart 2021, Tweede Bloksweg 54b-56 – Wagro, zaaknummer

Z/21/067623, documentkenmerk 147087, portefeuillehouder M. Kortleven.

https://www.ad.nl/gouda/waddinxveen-beseft-impact-en-afschrikkend-effect-van-forse-uitbreiding-wagro-maar-verwacht-geen-stank~a6e5512d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.ad.nl/gouda/waddinxveen-beseft-impact-en-afschrikkend-effect-van-forse-uitbreiding-wagro-maar-verwacht-geen-stank~a6e5512d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.ad.nl/gouda/waddinxveen-beseft-impact-en-afschrikkend-effect-van-forse-uitbreiding-wagro-maar-verwacht-geen-stank~a6e5512d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
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2. Welke impact verwacht u van deze uitbreiding op de aantrekkelijkheid van de

omgeving van Wagro om te wonen?

Antwoord

De gemeente Waddinxveen zal op het punt van de planologische inpassing een

besluit moeten nemen. De aantrekkelijkheid van de omgeving om te wonen en voor

bedrijven om zich te vestigen zal daarbij meegenomen moeten worden. 

In het genoemde principebesluit van het college van B&W is aangegeven dat het

initiatief van de Wagro past in de Structuurvisie Waddinxveen 2030. Indien de

gemeente Waddinxveen de ruimtelijke inpassing van het initiatief van de Wagro

mogelijk maakt middels aanpassing van het bestemmingsplan, kan de Wagro een

formele aanvraag voor omgevingsvergunning indienen. 

Een eventuele aanvraag voor omgevingsvergunning van de Wagro wordt conform de

nota VTH 2018-20213 door de ODMH namens Gedeputeerde Staten (GS) getoetst

aan wet- en regelgeving en het toepassen van de beste beschikbare technieken

(BBT). 

 

3. Bent u met de SP van mening dat, in een tijd waarin er enorme woningnood is, het

onverantwoord is om een woongebied zo aan te laten tasten door de uitbreiding van

een bedrijf dat in potentie veel geuroverlast kan veroorzaken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zie antwoord vraag 1, 2 en 4.

 

4. Op welke wijze worden omwonenden beschermd tegen mogelijke geuroverlast van

deze groei van Wagro?

Antwoord

Zoals aangegeven in het principebesluit van het college van B&W van de gemeente

Waddinxveen heeft de Wagro het plan om een hal te bouwen grenzend aan het

huidige bedrijfsperceel. In de hal wil de Wagro de geur belastende activiteiten

onderbrengen. Aangegeven wordt dat, op basis van de beschikbare

onderzoeksresultaten, met dit initiatief geurklachten zullen afnemen. Of dit ook

daadwerkelijk het geval is, wordt vanzelfsprekend op basis van gedegen onderzoek in

de verdere behandeling van een formele aanvraag voor omgevingsvergunning nader

beoordeeld. 

5. Welke impact verwacht u van deze uitbreiding op de aantrekkelijkheid voor bedrijven

om zich in de omgeving van Wagro te vestigen?

Antwoord

Zie antwoord vraag 2.

                                                                                      
3 De nota VTH 2018 – 2021 is hét kader voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en

handhaving (VTH) taken die de provincie heeft belegd bij de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten.



Pagina 3/3

6. Hoeveel extra verkeersbewegingen worden er verwacht ten gevolge van deze

uitbreiding?

Antwoord

In het kader van het principeverzoek is in opdracht van de Wagro door een extern

bureau een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Uit het voorlopige verkeerskundig

onderzoek blijkt dat er een totale toename wordt verwacht van 110

motorvoertuigbewegingen per etmaal op een huidig totaal van 152

vrachtverkeersbewegingen per etmaal. 

 Er zal niet alleen compost maar ook ander afval verwerkt worden na deze uitbreiding. 

7. Is er, naast geuroverlast en een toename van verkeer, ook andere overlast te

verwachten voor omwonenden, bedrijven en milieu?

Antwoord

De Wagro heeft reeds een vergunning op basis waarvan verschillende soorten afval

(waaronder slib, bouwafval en groenafval) verwerkt mag worden op het terrein. In de

aanloop naar de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning zal er door de

Wagro uitgebreid onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de verschillende milieu

hygiënische consequenties van het initiatief, zoals bijvoorbeeld stof, geluid, geur of

externe veiligheid om aan te tonen dat de nieuwe activiteiten in de aanvraag passen

binnen de wettelijke kaders. 

Den Haag, 1 juni 2021           

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


