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Uw kenmerk
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Geachte Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn zienswijze te geven op uw ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie
“Ruimte Maken Ruimte Laten” en de bijbehorende MER.

Structuurvisie
Eén geheel
In de structuurvisie wordt in paragraaf 3.2 gesproken over één groen recreatief buitengebied. Wij onderschrijven
van harte de ambitie om het bestaande en nog te ontwikkelen recreatief groen als één geheel te benaderen. In
het bestuurlijk overleg Buytenhout, waarin Staatsbosbeheer participeert, stellen we ons actief op om deze ambitie
gezamenlijk te realiseren.
Planologische ruimte
Op bladzijde 23 staat een feitelijke onjuistheid. Staatsbosbeheer is geen overheid, maar een publieke, door het
rijk verzelfstandigde organisatie. Staatsbosbosbeheer beheert terreinen in opdracht van de samenleving en is
eigenaar en beheerder van ongeveer de helft van het areaal Buytenhout, namelijk De Balij en het Bieslandse
Bos.
Dit brengt me op het volgende. Ik wil ervoor pleiten om in uw Structuurvisie ook aan te geven dat in en rond het
recreatieve buitengebied de planologische mogelijkheden worden geschapen om inkomsten via marktactiviteiten
te genereren. Het verschuiven van de financiering van het natuur- en landschapsbeheer van Rijk naar provincies
in combinatie met forse bezuinigingen heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor de beheerdersrol van
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft vooralsnog geen toezegging waar het gaat om het ontvangen van een
beheervergoeding van enige overheid voor haar terreinen in Buytenhout.
Eventuele inkomsten uit marktactiviteiten kunnen zowel bijdragen aan de financiering van het natuur-en
landschapsbeheer in algemene zin als aan het beheer in Buytenhout.
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MER
In de MER wordt het onderwerp Windenergie uitvoerig belicht. Graag geef ik een toelichting op ons beleid met
betrekking tot windenergie.
Beschermen, beleven, benutten
Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, beleven en benutten van natuur in Nederland. Wij dragen al
jarenlang bij aan de productie van duurzame grondstoffen en groene energie, bijvoorbeeld door het leveren
van houtsnippers voor energie uit biomassa. Nieuw voor ons zijn zonne- en windenergie.
De Rijksoverheid wil dat in 2023 16% van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is van duurzame bronnen,
waarmee wordt voldaan aan de Europese doelstellingen. Dit betekent dat het (opgestelde) vermogen voor
windenergie vergroot moet worden van 2000 MW naar 6000 MW op land.
Omdat Staatsbosbeheer bijna 6% van het Nederlandse oppervlak beheert, wil en kan zij een wezenlijke bijdrage
leveren aan de productie van groene energie in zorgvuldig gekozen terreinen. De opbrengst benutten we voor het
duurzaam beheren van natuurgebieden en recreatievoorzieningen. Versterking van natuur, recreatie en
landschap in de omgeving van windparken heeft voorrang. De natuur geeft energie, en de energie geeft natuur.
Kansrijke locaties voor windenergie
Het landschap en de natuur zijn altijd sturend in de wijze waarop Staatsbosbeheer invulling geeft aan het
plaatsen van windmolens: ieder project is maatwerk. Onze voorkeur gaat uit naar het aansluiten bij bestaande
windmolenparken of grote infrastructurele elementen. Met dit uitgangspunt hebben wij de verschillende
zoeklocaties voor windenergie in uw gemeente bekeken. Met de huidige kennis bevelen wij de locatie langs de
A12 (locatie 1), direct naast het industrieterrein Heron, als meest kansrijke optie aan.
We constateren dat deze locatie aansluit op het zoekgebied van de Provincie zoals dat is weergegeven is op de
kaart van de Provinciale Verordening Ruimte. Weliswaar valt deze locatie niet precies binnen de contouren van
het zoekgebied maar de locatie sluit wel aan op de provinciale uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de
Provinciale Structuurvisie en in de Provinciale Verordening Ruimte. Hierin wordt gezocht naar een koppeling van
windlocaties met infrastructuur en economische dynamiek (grootschalige bedrijvigheid en logistiek).
Plaatsing langs de lijnvormige structuur van de A12-corridor, met hoogbouw daarlangs, levert naar onze mening
de minste landschapsvervuiling op. Vanuit het besloten bosgebied is het zicht op de windmolens beperkt. Ook
verwachten we, gezien de ligging bij de snelweg, geen problemen met geluidseffecten. Er is een ontsluiting
aanwezig die gebruikt kan worden voor de bouw en exploitatie van windmolens.
Voorts is er geen sprake van de nabijheid van een belangrijk weidevogelgebied of internationaal beschermde
natuurwaarden. Wel zal nog nader onderzoek verricht moeten worden naar eventuele gevolgen voor de natuur
(zoals vogels en vleermuizen), en mogelijk andere negatieve effecten op inrichtingsniveau.
Participatie
Staatsbosbeheer streeft naar participatie van de streek in diverse vormen; ook financiële participatie door
omwonenden is een optie.
Voor projecten die bijdragen aan een duurzame wereld én aan een groene leefomgeving voor bewoners banen
wij graag de weg. Daarvoor zien wij in uw gemeente zeker kansen. Wij zijn graag bereid om de mogelijkheden
voor windmolens op locatie 1 samen met u nader te verkennen.
U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Harma Horlings (via 06-53684948 of
h.horlings@staatsbosbeheer.nl). Ook als deze inspraakreactie nog vragen bij u oproept kunt u bij haar terecht.
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Hoogachtend,
Regiodirecteur Staatsbosbeheer West
mw. ir. A.M. Roessen
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