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Provincie Zuid-Holland 
Team Omgevingsbeleid 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
        Voorburg, 16 december 2018 

Ons kenmerk: 18-09 

Betreft: zienswijze ontwerp Omgevingsbeleid; ontwerp visie rijke groen-blauwe 

leefomgeving; ontwerp Wijzigingen onderdelen Omgevingsbeleid kantoren  en 

verstedelijking & wonen van Provincie Zuid-Holland. 

Geachte heer, mevrouw, 

De wijk Oud Voorburg ligt aan de Vliet, de historische trekvaart, tegenover de Vlietzone. 

De Vlietzone is voor onze dichtbebouwde wijk van groot belang. In de Vlietzone liggen 

veel sportvelden van onze gemeente en een groot volkstuinencomplex.  

Reden voor onze Wijkvereniging (Wijkvereniging Oud Voorburg) om, mede namens onze 

leden met deze zienswijze uw aandacht te vragen voor de Haagse Vlietzone. De Vlietzone 

die soms gezien wordt als binnenstedelijk gebied, soms als stadsrand, maar ook nog 

steeds als transitiezone en wandel- en recreatiegebied voor de inwoners van de wijken 

van Leidschendam en Voorburg die aan de Vlietzone en de Vliet grenzen.  

De vereniging Houdt Vlietrand Groen ijvert al 25 jaar voor een groene Vlietzone. Dit 

gevarieerde gebied met zijn landgoederenzone, slagenlandschap, groen en blauw – de 

Vliet/Rijn-Schiekanaal, maar ook stedelijke verrommeling, heeft nog steeds een 

toekomst die ongewis is. Oud Voorburg ondersteunt de zienswijze van Houdt Vlietrand 

Groen dan ook volledig. 

De bewoners van onze wijk, in het bijzonder bewoners die uitkijken op de Vlietzone, 

ondervinden veel hinder van de Haagse Molen op bedrijventerrein Westvlietweg II. In de 

nieuwe plannen is het ons niet duidelijk of daar een eventuele uitbreiding toegestaan is. 

In gesprekken met Statenleden en Raadsleden na de plaatsing van die turbine is ons 

duidelijk geworden dat de plaatsing mogelijk is gemaakt door vele jaren eerder 

vastgelegde locatiekeuze door de Provincie. Inmiddels weten we dat de bewoners van de 

nabij gelegen Leidschendamse wijk Oud-Zuid overlast ervaren van de turbine op iets 

meer dan 300 meter van de huizen. Onze wijk ligt er tegenover en we vragen u om een 

verduidelijking. 

De Vlietzone wordt gelukkig niet genoemd als woningbouwlocatie, maar nogmaals, wij 

zouden toch graag van de Provincie horen welk beeld zij voor ogen hebben in de 

Vlietzone. 
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De wijk Oud Voorburg heeft nu al te grote verkeersstromen te verwerken op de bruggen 

over de Vliet. Met meer bedrijven en meer woningen zal die druk nog meer toenemen. 

Hoe ziet de provincie dit concreet? 

De provincie zegt te hechten aan de groene functie van de Vlietzone, maar de gemeente 

Den Haag zou, naar wij horen, toch graag (sterk vervuilende en stankoverlast 

bezorgende) bedrijvigheid uit de Binckhorst uitplaatsen naar de Vlietzone. Den Haag wil 

de bedrijventerrein Westvlietweg II, III en IV. herontwikkelen. Onlangs heeft een enorme 

uitbreiding van het NS emplacement op Westvlietweg II plaatsgevonden. Pal tegenover 

onze wijk. Met een grote toename aan verkeer, licht en lawaai. Dit draagt zeker niet bij 

aan de leefbaarheid, de luchtkwaliteit en het geluidsniveau en  het groene karakter van 

de Vlietzone. Ook de bouwplannen in de Binckhorst nemen weer in aantal toe. Nog meer 

stapeling van geluid en luchtkwaliteit. 

Rijkswaterstaat zal de A4 met een rijstrook gaan verbreden en in hetzelfde plan zal de 

N14 ongelijkvloerse kruisingen krijgen. Daarmee zal de verkeersintensiteit verhogen. De 

geluids- en luchtkwaliteit in onze wijken de aanpalende wijken in Leidschendam en 

Voorburg zal daarmee slechter worden. De geluidsdeken die over de Vlietzone en 

Voorburg ligt zal toenemen. De bewoners van heel Voorburg ervaren al een stapeling van 

geluidsoverlast en verslechtering van luchtkwaliteit. 

Boven het Prins Clausplein en Voorburg hangen veelvuldig helikopters. Wij verzoeken u 

de luchthavenregeling voor de helihaven aan de Spoorlaan niet te verlengen in 2020. 

Onze vereniging pleit ervoor de Vlietzone juist aan te wijzen als van provinciaal belang in 

het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming buiten het Natuurnetwerk Nederland. 

De Vlietzone is vanwege de landgoederen en oude slagenlandschap van toegevoegde 

waarde en verdiend dit beschermingsniveau in het kader van Bijzondere provinciale 

natuurgebieden of landschappen. 

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van deze zienswijze, omdat deze per mail 

verstuurd wordt. 

Met vriendelijke groet 

 

B.G.A. de Zwart-Nijhof 

 


