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De actiegroep Balij-Windmolen-Vrij (Strous, Koelewijn, Ramkema, Dolle, Gahrmann en
Hofker) heeft op 1 maart 2016 een gesprek gevoerd met Jasper Kuipers, hoofd
Staatsbosbeheer Zuid-Holland, Johan Fokke, boswachter, en Lisa van der Veen, adviseur
communicatie SBB.
In dit gesprek kwam het volgende aan de orde:
-

-

De actiegroep Balij-Windmolen-Vrij is een vertegenwoordiging van vrijwel alle
bewoners van de wijken Meerzicht (Koepel- en Bergenbuurt), Rokkeveen (Houten Zomenbuurt) en de Vogelwerkgroep Zoetermeer. De genoemde woonwijken
grenzen direct aan De Balij;
De actiegroep heeft haar zienswijze gegeven op de locatie De Balij als locatie voor
windenergie;
De heer Kuipers heeft zijn zienswijze gegeven op de locatie De Balij als locatie
voor windenergie (uitwerking hieronder);
Er is ingegaan op de belangrijkste discussiepunten en er zijn vervolgafspraken
gemaakt (uitwerking hieronder).

Zienswijze Staatsbosbeheer op locatie de Balij als kansrijke locatie voor windenergie
-

-

-

Staatsbosbeheer (SBB) committeert zich aan de overheidsdoelstelling om
windenergie op land te realiseren. SBB wil daaraan nadrukkelijk bijdragen. Zij
heeft 260.000 hectare grond in bezit en wil grond die daarvoor geschikt is
aanbieden als locatie voor windenergie onder de nadrukkelijke voorwaarde dat
daarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak is.
De Balij is een van de locaties die SBB geschikt vindt voor het realiseren van
windenergie. Zij hebben bij volle bewustzijn De Balij aangedragen bij de provincie
Zuid-Holland. SBB ziet zich in dit gesprek voor het eerst als initiatiefnemer van dit
proces. Een van haar stellingen is: ‘ wij willen niet alleen de lasten (bij plaatsing
van molens aan de grens van haar terreinen), maar ook de lusten (inkomsten)’. “
Staatsbosbeheer gaat meewerken en wil dan baten terugzien”.
Staatsbosbeheer heeft De Balij aangedragen. Hoewel ook Kuipers bezwaren van
de actiegroep herkent, is hij van mening dat de MER zal bepalen of De Balij
geschikt is. SBB heeft veel vertrouwen in de MER, ook wat betreft het oordeel
over de effecten op de natuur.

Discussiepunten
De actiegroep heeft de zienswijze van SBB op de locatie De Balij zoals verwoord naar de
gemeente Pijnacker-Nootdorp en de visie van SBB op haar rol in de maatschappij als
leidraad genomen:
- SBB staat voor ‘beschermen, beleven en benutten van natuur in Nederland’
Hoewel de actiegroep op de inloopavond (5/1) van de heer van Venetië van SBB
vernam dat De Balij een productiebos is met beperkte natuurwaarde, benadrukt
Kuipers dat SBB De Balij als een belangrijk natuurgebied ziet. De Vogelwerkgroep
Zoetermeer benadrukt dat met oa de komst van de Scheg het gebied voor deze
regio belangrijke natuurwaarden vertegenwoordigd. Kuipers heeft er echter
vertrouwen in dat dit dan uit de MER zal blijken. Volgens hem wordt in de MER
ook heel precies naar natuurwaarde gekeken. Saillant detail is dat SBB zelf de
gegevens daarvoor zal moeten aandragen.
- De locatie: over de locatie is afgelopen maanden veel discussie geweest. SBB stelt
dat de locatie De Balij direct naast het industriegebied Heron is gelegen. Zij stelt
in haar zienswijze dat deze locatie de minste landschapsvervuiling oplevert,
omdat deze gelegen is aan de A12 corridor met hoogbouw daarlangs. Kuipers
moet erkennen dat de huidige locatie zoals ingetekend door de provincie in het
geheel niet aansluit bij hoogbouw.

Slechts het meest westelijke deel tegen Heron aan voldoet aan dit criterium. Aan
de hand van foto’s toont de actiegroep aan dat er vanuit Zoetermeer geen enkele
bebouwing te zien is!
Kuipers erkent het gelijk van de actiegroep en geeft aan de oostelijke kant van de
door de provincie Zuid-Holland ingetekende locatie als beduidend minder geschikt
te zien. Hij zal dit in de verdere overwegingen meenemen.
Ook stelt SBB dat ‘vanuit het besloten bosgebied het zicht op de molens beperkt
zal zijn’ . De actiegroep laat SBB weten dat de huidige windmolens een hoogte
hebben van 175m en het kleine bosgebied geheel zullen domineren. Ook is een
deel van het gebied niet bebost, zoals de Scheg. Vanuit die locatie en ook vanuit
de woningen in Zoetermeer is de dominantie van zulke molens enorm en
onacceptabel. Kuipers kan dit niet ontkennen.
De actiegroep vraagt Kuipers of SBB meer van zulke kleine locaties heeft waarop
zij windenergie heeft gerealiseerd of voornemens is dit te doen. Kuipers heeft
geen concreet voorbeeld. Ook kan hij niet aangeven hoe een compensatie in het
gebied er uit zou kunnen zien. Het gebied is immers klein en een groot deel van
het gebied zal door de molens in beslag worden genomen. Hij oppert een
mogelijkheid tot deelname van bewoners aan de realisatie (coöperatie). Dat is
zeer tegen het zere been van de actiegroep!
-

Participatie: SBB streeft naar ‘participatie van omwonenden van de locatie’ .
SBB is het er over eens dat er van participatie van omwonenden geen sprake is
geweest. Toch zegt Kuipers zich gesteund te voelen door de ‘gebruikersgroep De
Balij’. De gebruikersgroep is een groep van 15 gebruikers van De Balij
(wandelaars, hondenbezitters, paardrijders). De groep bestaat al 10 jaar. Kuipers
laat nadrukkelijk weten dat deze gebruikersgroep het plan van SBB om De Balij
als windlocatie te gebruiken ondersteunt (bijeenkomst aantal maanden geleden).
Deze groep zou hier al enige maanden van op de hoogte zijn geweest! Kuipers is
van oordeel dat hij op de mening van deze groep moet kunnen bouwen. Het is
immers de gebruikersgroep. Dat zo’n groep in de praktijk minder aangesloten is
bij de omwonenden ziet hij vaker, dat is niet anders. De actiegroep is zeer
verbolgen over het feit dat Kuipers zijn steun ontleent aan deze groep en deze
groep zelfs in het gesprek verward met een participatiegroep.
Duizenden bewoners van Zoetermeer die daadwerkelijk dagelijks last gaan
ondervinden van geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuilingen en tot nu
toe niet gehoord zijn tegenover 15 gebruikers van het bos.
Afgesproken wordt dat SBB de actiegroep in contact zal brengen met deze
gebruikersgroep. Zij stelt een bijeenkomst voor met de groep. De actiegroep geeft
aan de samenstelling van de groep te willen weten om zich een nader oordeel te
kunnen vormen.

-

De actiegroep doet een dringend beroep op Kuipers om locatie de Balij in deze
fase terug te trekken en dit niet van de MER procedure te laten afhangen. De
actiegroep voorziet dat indien de MER positief uitpakt, SBB zich niet meer kan en
wil terugtrekken. Bijvoorbeeld omdat de weerstand van omwonenden heel groot is
(terwijl SBB zegt immers draagvlak voor deze projecten essentieel te vinden).
Terugtrekken in die fase is toch gezichtsverlies tegenover provincie Zuid-Holland.
De actiegroep is van oordeel dat het evident is dat de locatie De Balij in strijd is
met de visie van SBB en haar zienswijze zoals verwoord richting de gemeente
Pijnacker-Nootdorp (en waarschijnlijk ook naar de provincie). Kuipers geeft aan
dat hij ons goed heeft gehoord, maar dat hij het plan nu niet wil terugtrekken.
Ook geeft hij aan dat hij binnenkort een gesprek heeft met Marc Rosier,
wethouder van Zoetermeer en de wethouder van Pijnacker-Nootdorp

Afspraken
- De actiegroep kan de heer Kuipers altijd bellen over deze kwestie;
- De heer Fokke zal informatie geven over de gebruikersgroep;
- Mocht het in de toekomst aan de orde zijn dan staat Kuipers open voor een
vervolggesprek.

