VERSLAG GESPREK ACTIEGROEP BALIJ-WINDMOLEN-VRIJ EN WETHOUDER ROSIER
15 FEBRUARI 2016
De actiegroep Balij-Windmolen-Vrij heeft maandag 15 februari 2016 een gesprek gevoerd met
wethouder Rosier, verantwoordelijk wethouder voor het dossier ‘ Windmolens in de Balij’ . Het gesprek
vond plaats in aanwezigheid van de bestuursadviseur.
Vijf leden van de actiegroep hebben het gesprek ervaren als open en constructief. In het gesprek zijn
de volgende onderwerpen besproken:






De actiegroep die namens de bewoners van Meerzicht (Koepel- en Bergenbuurt), Rokkeveen
(Houtbuurt en Zomenbuurt) en de natuurliefhebbers (Vogelwerkgroep Zoetermeer) sprak,
heeft bij de wethouder nogmaals haar grote bezwaren onder zijn aandacht gebracht. Hierbij
sloot de actiegroep aan bij de insprekers die op 18 januari in de gemeenteraad hebben
ingesproken; in deze raadsvergadering is door alle politieke partijen een motie ondersteund
die de wethouder opriep om bezwaar te maken bij Staatsbosbeheer;
De actiegroep heeft de wethouder geïnformeerd over de lopende en door haar te initiëren
acties;
De actiegroep heeft de wethouder gevraagd naar zijn opstelling in deze kwestie en welke
acties hij, o.a. naar aanleiding van de motie van 18 januari, gaat ondernemen;
De actiegroep heeft met de wethouder afgesproken dat zij elkaar eind maart / begin april
weer ontmoeten voor een tweede afspraak (vinger aan de pols houden).

Lopende en te ondernemen acties
De actiegroep onderneemt op dit moment de volgende acties:

er loopt een klachtenprocedure tegen de provincie Zuid-Holland over de gevolgde procedure.
Uitspraak door de externe klachtencommissie van de provincie: 1 maart 2016;

de actiegroep wacht de reactie van de provincie af op de zienswijzen die bewoners van
Zoetermeer massaal hebben ingestuurd (voor 12 januari);

de actiegroep/bewoners hebben massaal bezwaar gemaakt tegen het initiatief van
Staatsbosbeheer en is in afwachting van een door de heer Kuipers toegezegd gesprek. De
actiegroep gaat deze week actie ondernemen om het gesprek geregeld te krijgen;

de actiegroep heeft 2 WOB-verzoeken ingediend bij de provincie Zuid-Holland (uitsluitsel 25
maart 2016) en Staatsbosbeheer (uitsluitsel 1 maart);

de actiegroep zal de gemeenteraadsleden informeren over hun acties en voortgang en hen
daarbij hun steun vragen;

de actiegroep zal na de start van het onderzoek naar de locatie De Balij contacten leggen met
leden van de Provinciale Staten en hun bezwaren duidelijk maken.
Wethouder Rosier heeft de actiegroep het volgende laten weten:

de wethouder voert op 21 maart 2016 een gesprek met Staatsbosbeheer en de wethouder van
gemeente Pijnacker-Nootdorp over de mogelijke windmolens in de Balij. De wethouder is van
oordeel dat deze er beslist niet moeten komen. De wethouder heeft namens de gemeente een
zienswijze ingediend bij de provincie om de bezwaren duidelijk te maken.

de wethouder heeft namens de gemeente Zoetermeer bezwaar gemaakt bij Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer heeft nog niet op de brief van de wethouder gereageerd.
De actiegroep roept de wethouder op om actie te ondernemen richting Staatsbosbeheer;

de wethouder geeft aan te verwachten dat de provincie voornemens is om alle locaties die nu
bekend zijn te willen opnemen in het onderzoek (planMER) om daarna te beslissen (aan de
hand van het onderzoek). De actiegroep dringt er bij de wethouder op aan om desondanks
ook in deze fase duidelijk bezwaar te maken;

de wethouder geeft aan dat een motie om een windmolen te plaatsen in het gebied ‘Kwadrant’
het in de gemeenteraad niet gehaald heeft

de wethouder geeft aan dat de oostkant van Zoetermeer (Bleizo/Prisma) al als locatie voor
mogelijke windmolens is meegenomen in de provinciale plannen;

de wethouder vindt het een verantwoordelijkheid van de provincie om de taakstelling
windenergie te realiseren. Hij is het met de actiegroep eens dat de in het energieakkoord
verwoorde aanpak gericht op verkrijgen van draagvlak bij de omwonende essentieel is. Zowel
actiegroep als wethouder hebben dit in het huidige proces ernstig gemist;

er is geen contact geweest tussen de provincie Zuid-Holand en de gemeente Zoetermeer over
de taakstelling windenergie van de provincie. De Balij is zonder afstemming vooraf met de
gemeente Zoetermeer in de procedure opgenomen; ook werd de gemeente niet
vooraf geïnformeerd. Op 19 oktober 2016 heeft de gemeente Zoetermeer geen brief
ontvangen van de provincie over de locatie De Balij (nr 45); dit is in alle beschikbare
systemen van de gemeente nagetrokken;

de wethouder gaat bij de provincie na wanneer het moment is dat de gedeputeerden van de
provincie Zuid-Holland het besluit nemen over het planMER;

opgemerkt wordt dat de gemeente Zoetermeer al een bijdrage levert aan de realisatie van
windenergie met de drie windmolens in Landsinghage (2011). De gemeente heeft actief
meegewerkt aan de realisatie van deze drie windmolens. Deze windmolens leveren 3 keer 3
megawatt aan energie. Deze megawatts maken onderdeel uit van de taakstelling van de
provincie.
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