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Betreft: Zienswijze en bezwaar
Windenergielocatie A12, De Balij (Pijnacker Nootdorp / Zoetermeer)

Zoetermeer, 25 januari 2016
Geachte heer Thijsen,
Hierbij maak ik aan u mijn bezwaar kenbaar tegen de locatie De Balij als kansrijke locatie voor
windenergie. De Balij, een natuur- en recreatiegebied met regionale functie.
Staatsbosbeheer heeft het volgende standpunt over locatie De Balij met ons gecommuniceerd:
Standpunt Staatsbosbeheer
De Balij als kansrijke locatie 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
verschillende zoeklocaties voor windenergie bekeken. Met de huidige kennis bevelen wij de locatie
langs de A12 (De Balij), direct naast het industrieterrein Heron, als meest kansrijke optie aan”.
(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”.
Mijn standpunt
Bovenstaand standpunt van Staatsbosbeheer getuigt volgens mij niet van enige realiteitszin en is
geformuleerd met de blik op De Balij vanuit het industriegebied van Pijnacker-Nootdorp!
Vanuit Zoetermeer (en daar ligt de locatie dichtbij de woonwijken Rokkeveen en Meerzicht) kijk ik
geheel anders naar de ‘kansrijke’ locatie De Balij:
-

de locatie is gelegen in het natuur- en recreatiegebied De Balij, in de Groen-Blauwe Slinger.
Ook ligt het tussen De Balij en het Westerpark en De Balij en het natuurgebied de Nieuwe
Driemanspolder. Vanuit onze optiek is er in het geheel geen sprake van infrastructuur en
economische dynamiek. Het gebied is een natuurgebied met grote natuur en recreatieve
waarde. Voor de stad Zoetermeer (110.000 inwoners) een van de zeer schaarse natuur- en
recreatiegebieden. De natuurwerkgroepen in Zoetermeer e.o. hebben mij laten weten (en ik
ervaar dat zelf ook zo) dat het gebied belangrijke natuurwaarden vertegenwoordigt. Denk aan
de vogeltrek door deze corridor (bijv. 1/3 van de populatie van de kleine rietganzen) en het
vogelbroed- en rustgebied De Scheg. In het natuurgebied is al veel geïnvesteerd.

-

De locatie tussen Nootdorp en Zoetermeer is juist een gebied zonder hoogbouw. Deze
hoogbouw houdt op in Nootdorp en begint 4 km verderop in Zoetermeer. Daarbij merk ik op
dat deze hoogbouw beperkt is en niet gekarakteriseerd kan worden als een aansluitend gebied
met hoogbouw, waarin grote windturbines als niet storend worden ervaren. Ik merk op dat ik
vanuit de randen van De Balij van een uitzicht genieten dat in het geheel niet verstoord wordt
door enige bebouwing. Heel bijzonder in de Randstad!

-

U stelt dat het zicht op de windturbines vanuit het besloten bosgebied beperkt is. Dat geldt
misschien wanneer je te midden van de bomen staat. Het toeval wil echter dat de Balij onlangs
dusdanig is uitgedund dat windturbines het hele gebied zullen domineren.

-

De wijk Rokkeveen is weliswaar gelegen aan de A12. De gemeente heeft in samenwerking met
RWS echter gezorgd voor een uitstekende geluidswering. In de wijk is de geluidsoverlast op
vele plaatsen gering, zeker bij een wind uit oostelijke en zuidelijke richting echt stil. Dit is
recent gemeten. Dit betekent dat windturbines voor deze wijk een grote geluidsoverlast zullen
veroorzaken. U moet zich realiseren dat de aangrenzende wijk Rokkeveen tussen de 500 en
900m van de dichtstbijzijnde turbine zal komen te liggen. Het is buiten kijf dat plaatsing zal
leiden tot geluidsoverlast.

Graag wil ik bij u nog een ander aspect onder de aandacht brengen: de veiligheid in het gebied De
Balij na plaatsing van de grote windturbines. Dit aspect heeft u zelf blijkbaar in het geheel niet
meegewogen. Over veiligheid en windturbines is inmiddels veel gepubliceerd. Ook het RIVM en
fabrikanten hebben richtlijnen uitgevaardigd om ongelukken met windturbines te voorkomen. Feitelijk
komt het er op neer dat publiek niet binnen een straal van 400m van een windturbine kan komen
(uitgaande van types tot 120m tiphoogte). Daarnaast bestaat er het risico van het loslaten van
vleugels en vaker voorkomend loslatende ijsafzetting. Onderdelen en ijs kunnen tot meer dan 1 km ver
geworpen worden (uitgaande van tiphoogtes van 175m). Dit betekent dat, indien wij de
veiligheidseisen naleven, er dan een rood-wit lint rond De Balij moet komen en het grootste deel van
het gebied niet meer toegankelijk zal zijn. SBB zette bij de houtkap keurig delen van het bos af met
het rood-witte lint. Dat kan dan definitief!
Draagvlak
Staatsbosbeheer propageert dat zij graag samen met burgers werkt aan natuurbehoud en draagvlak
en participatie hoog in het vaandel heeft staan. Ik had voor deze kwestie dit positieve beeld van SBB
en was er best trots op dat ik een gebied van ‘ ons’ Staatsbosbeheer als achtertuin had. Dat beeld is
nu aan het kantelen. Het imago van uw organisatie is zwaar onder druk komen te staan.
De Balij terugtrekken als locatie
Samen met de gemeente Zoetermeer vragen ik u om De Balij als kansrijke locatie voor windenergie
terug te trekken nog voor de besluitvorming over het Plan MER. Door het terugtrekken van de locatie
Balij uit het planMER doet u recht aan omwonenden van de gemeenten Zoetermeer en PijnackerNootdorp en (regionale) gebruikers van de Balij.
Ook draagt u dan bij aan herstel van vertrouwen in een betrouwbare overheid en zorgt u ervoor dat de
kloof tussen burger en bestuur in ieder geval niet verder toeneemt.
Ik hoop op korte termijn uw reactie te vernemen.
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