Hoorzitting over Omgevingsbeleid op 1 februari 2019
Geachte voorzitter en Statenleden,
Namens Wijkvereniging Oud Voorburg wil ik hier graag een toelichting geven op onze
zienswijze. Oud Voorburg werkt nauw samen met de wijk Leidschendam Oud Zuid en de
Bewonersgroep Windturbine Vlietzone. Zij hebben in een schriftelijke reactie laten weten
onze zienswijze te ondersteunen.
Wijkvereniging Oud Voorburg is opgericht in 1976. Een wijk met een historische
dorpskern, beschermd dorpsgezicht aan de Vliet, landgoederen en Park Vreugd en Rust
dat loopt van de Vliet tot aan Huis Ten Bosch. De wijk ligt over een lengte van 2 km
langs de Vliet. Deze historische trekvaart behoort tot één van de 7 erfgoedlijnen van de
Provincie Zuid Holland.
Aan de overkant van de Vliet ligt de Vlietzone. Sinds 2002 grondgebied van Den Haag.
Als inwoners van Voorburg ervaren wij dat plannen voor onze leefomgeving regelmatig
een toonbeeld zijn van strijd van gemeenten onderling waar onze inwoners de dupe van
worden. Bijvoorbeeld
Overlast windturbine C038-T0247
De komst van de gigantische windturbine in de Haagse Vlietzone, op iets meer dan 300
meter van de Leidschendamse wijk Oud Zuid en pal tegenover Oud Voorburg.
Over onze zorg voor mogelijke uitbreiding staat in de Nota van Beantwoording dat gezien
de bebouwing en de onderlinge afstand tussen de windturbines, uitbreiding van het
windpark binnen de bestaande begrenzing niet mogelijk lijkt.
De woordkeuze stelt ons niet gerust. Immers, er is geen onderlinge afstand tussen
turbines en er is geen windpark. Er staat een solitaire turbine. Graag een formulering dat
geen uitbreiding mag plaatsvinden.
Groene functie Vlietzone C038-T0250
De provincie zegt in het antwoord te hechten aan het groene karakter en de recreatieve
functie en dat derhalve de transformatie van de Vlietzone geen beleidswijziging is en dat
onze zienswijze wordt meegenomen in de uitwerking van het “Landschapspark
Zuidvleugel”. In dat advies staat helemaal niets over de Vlietzone De zogenaamde
regioprojecten zoals Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en Maas/Merwede gaan
helemaal voorbij aan “onze” Vlietzone. Dat is juist voor ons reden om een dringend
beroep op u te doen om als provincie daar regie over te voeren.
Onlangs hebben wij gelezen in een nieuwe visie van de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag dat er een stedebouwkundige verkenning is opgesteld door de gemeente Den Haag
waarin heel duidelijk staat dat watergebonden bedrijven met Hoge Milieu Categorie van
de Binckhorst moeten worden verplaatst naar de Vlietzone. Strategie Werklocaties
2019-2030 Metropoolrregio Rotterdam Den Haag.
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Geachte Statenleden, hier doen wij echt een beroep op U. Het mag toch niet gebeuren
dat ten behoeve van meer woningen voor nieuwe bewoners in de Binckhorst de
bewoners van Voorburg worden opgescheept met industriehavens voor asfaltcentrale,
betoncentrale, overslag huisvuil en puin. Met al het zware verkeer dat daar voor heen en
weer moet rijden.
Wij doen een beroep op u als Provincie niet mee te werken aan die plannen.
Voor Oud Voorburg en Leidschendam Oud-Zuid omringd door wegen en spoorwegen en
de windturbine kan er niets meer bij.
Dames en heren, ik weet zeker dat u wel eens over de A4 naar Den Haag rijdt. Dan ziet u
altijd de Windturbine van Den Haag. In de Vlietzone. Het lijkt misschien alsof de
Vlietzone een snelweglocatie is. Maar gaat u dan ook eens roeien op de Vliet. Of neem de
rondvaartboot van de Bierkade naar de Sluis in Leidschendam. Of ga fietsen langs die
mooi trekvaart met de historische bruggen en gerestaureerde brugwachtershuisjes, door
parken en ook op de volkstuinen bent u welkom. Ga eens ervaren dat er een goed
uitgangspunt ligt om die zone duurzaam te ontwikkelen.
De Vlietzone is voor Leidschendam-Voorburg net zo belangrijk als het Zuiderpark of het
Haagse Bos, een sleutelfunctie voor het stadsklimaat in de strijd tegen hittestress.
Dit pleidooi komt voort uit grote onvrede over het feit dat er belangrijke onderzoeken
worden gedaan waaruit nieuwe beleid voortkomt terwijl wij als “burgers” daar dikwijls
pas mee geconfronteerd worden als de besluiten al zijn genomen.
Bent U als leden van Provinciale Staten op de hoogte van de stedebouwkundige
verkenning en de Visie van de Metropoolregio? Heeft de Provincie misschien gevraagd
aan Den Haag en/of de Metropoolregio om deze stedebouwkundige verkenning te doen
en voor een Visie tot 2030 en regionale afspraken tot 2023?
Op welk moment is de Provincie aan zet over deze ingrijpende ontwikkelingen?
Berthie de Zwart-Nijhof
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