22 oktober 2016 :
INFORMATIE OVER KLANKBORDGROEP WINDENERGIE DE BALIJ
Klankbordgroep Windenergie De Balij
Gedeputeerde Staten (GS) heeft speciaal voor locatie De Balij een Klankbordgroep
(KBG) ingesteld. Gedeputeerde, mevrouw Bom-Lemstra, kondigde dit eerder aan in de
Commissie Ruimte en Leefomgeving van 8 juni 2016. Met het instellen van de KBG wil
de Gedeputeerde vorm geven aan het maatschappelijk spoor. De (toenemende) onrust
in zowel Zoetermeer als Pijnacker-Nootdorp was de belangrijkste reden om deze KBG in
te stellen.
Rol en samenstelling Klankbordgroep
De Klankbordgroep adviseert de Gedeputeerde in ruime zin over het concept PlanMER.
In de tweede helft van november 2016 besluit GS met welke onderzoekslocaties zij in
2017 verder wil. Locaties die naar het oordeel van GS niet kunnen vallen af.
De samenstelling van de KBG is vastgesteld door de voorzitter in afstemming met de
provincie Zuid-Holland.
Samenstelling Klankbordgroep:
• 5 omwonenden (Meerzicht, Rokkeveen (Zoetermeer) en ’s Gravenhout (PijnackerNootdorp)),
• 4 vertegenwoordigers natuurorganisaties (Vogelwerkgroep Zoetermeer en
Vleermuisplatform Zoetermeer),
• 1 vertegenwoordiger Stichting Groene Hart,
• 2 ambtenaren gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer
• 2 vertegenwoordigers de Gebruikersgroep De Balij
• 1 vertegenwoordiger Provincie Zuid Holland
• 2 vertegenwoordigers Staatsbosbeheer, waaronder de ecologisch boswachter
• 1 vertegenwoordiger Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
Bijeenkomsten Klankbordgroep
Op 13 en 29 september is de Klankbordgroep Windenergie de Balij bij elkaar geweest.
In de twee bijeenkomsten is kritische gekeken naar het concept PlanMER.
Het PlanMER is een onderzoek naar de haalbaarheid van windturbines in De Balij.
Er zijn veel vragen gesteld aan Pondera (de onderzoeker). Deze vragen worden op
27/10 in de volgende bijeenkomst beantwoord. Het zijn technische vragen (geluid,
slagschaduw), vragen over natuur- en recreatiewaarden en vragen over de gevolgde
procedure en het draagvlak.
Gesprek met natuurorganisaties
Duidelijk is inmiddels dat de natuurwaarden van De Balij onvoldoende zijn onderzocht.
Daarover is op 26/10 een gesprek tussen de natuurorganisaties en Pondera.
Balij Windmolen Vrij is door recent onderzoek duidelijk geworden dat De Balij grote
natuurwaarden heeft. Er komen 7 soorten vleermuizen voor, een havik heeft er zijn
leefgebied en er is vogeltrek enz.

Mogelijke locatie windmolens
Ook is duidelijk dat het onderzoeksbureau (noodgedwongen) een groter gebied heeft
onderzocht dan aanvankelijk aangegeven. Er loopt precies door het gebied een
hogedruk gasleiding.
Om veiligheidsredenen moeten windmolens op afstand van een gasleiding worden
geplaatst. Voor de Balijlocatie betekent dit dat plaatsing van windmolens ingewikkeld is.
Zij moeten meer in De Balij worden geplaatst, verder weg van de A12 en dus meer in
het bos. Dat staat op gespannen voet met de criteria die de provincie hanteert voor
plaatsing (‘langs een snelweg’ ).
Groenblauwe Slinger
Als laatste is steeds meer duidelijk dat de plaatsing van molens in de Groenblauwe
Slinger tot verzet leidt. Niet alleen bij bewoners, maar ook bij St. het Groene Hart. Zelfs
de Milieufederatie die samenwerkt met Staatsbosbeheer lijkt afstand te nemen van het
initiatief. Wij lezen dit in hun laatste publicaties. De Milieufederatie houdt een pleidooi
om gebieden als de Groenblauwe Slinger te beschermen (status van provinciaal
natuurgebied).
Advies aan Gedeputeerde
De Klankbordgroep zal in de week van 7/11 een advies sturen naar mevrouw BomLemstra, Gedeputeerde. De KBG zal het advies vooraf kunnen lezen en
becommentariëren. Wij zullen er nadrukkelijk op toezien dat het een advies wordt waarin
wij ons kunnen herkennen en dat recht doet aan onze belangen.
Afgesproken is om niet eerder over de uitkomsten van de KBG te communiceren. Balij
Windmolen Vrij neemt vragen die zij van de achterban krijgt mee in het gesprek in de
KBG.
Vervolgproces
• Rond 15 november zal Gedeputeerde Staten (GS) beslissen met welke locaties
zij door wil gaan. Locaties die duidelijk niet kunnen vallen af. Naar ons oordeel is
De Balij zo’n locatie.
• Balij Windmolen Vrij heeft komende periode veel contact met de leden van de
Provinciale Staten in aanloop naar dit besluit.
• Als GS doorgaat met De Balij dan zal dit op 18 januari 2017 in de
Statencommissie Ruimte en Leefomgeving besproken worden. Deze commissie
adviseert GS over het vervolgtraject.
• Wanneer De Balij dan nog steeds in het proces zit, volgt na januari
het zienswijzetraject en mogelijk hoorzittingen met Statenleden.
Steun uit Leidscheveen
De Bewonersorganisatie Leidschenveen heeft nadrukkelijk haar steun uitgesproken voor
onze actie tegen de windmolens. Leidschenveen ligt 1000 m vanaf de windmolenlocatie.
Binnenkort is er overleg tussen Balij Windmolen Vrij en de Bewonersorganisatie
Leidschenveen.
Balij Windmolen Vrij is verheugd over deze steun. Het maakt ons windmolenfront breder
en dat is in deze fase belangrijk.

