Bijlage 4

Provincie Zuid-Holland
mw.
afdeling Ruimte, Wonen en Bodem
postbus 90602
2509 LP Den Haag

Datum
Onderwerp

12 januari 2016
Windlocatie De Balij

Behande[d door
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage ii

Geachte Mevrouw,
Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om mijn ondersteunende zienswijze te geven op uw
Startdocument Plan MER inzake windlocaties in de regio’s Rotterdam en Haaglanden.
Staatsbosbeheer heeft u in een eerdere Zienswijze ( A2014-386, 17 februari 2014) op uw “Ontwerp
Visie Ruimte en Mobiliteit” al geïnformeerd over onze ambities inzake windenergie. Daarbij hebben we u
een locatie genoemd in ons groengebied De Balij, langs de A12, op het grondgebied van Pijnacker
Nootdorp, in de nabijheid van de bebouwde kom van Zoetermeer. U heeft deze locatie nu opgenomen
in uw Startdocument. Ik verwijs kortheidshalve naar die Zienswijze.
Inmiddels heeft u een tweetal informatie-avonden georganiseerd inzake uw Startdocument, één in
Pijnacker en één in Zoetermeer. Uit de reacties van de vele bezoekers mag worden opgemaakt dat er
veel zorg bestaat over genoemde locatie in De Balij. Draagvlak voor deze locatie lijkt dan ook
kwetsbaar.
Staatsbosbeheer zal u graag bijstaan in het bevorderen van draagvlak voor deze locatie. We willen dit
doen door ons Klankbordplatform “Balij / Bieslandse Bos” te betrekken bij de discussie over deze
locatie. Voorts willen we onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een bewonerscoöperatie of iets
dergelijks. In een dergelijke coöperatie zouden bewoners kunnen meedelen in de opbrengsten van de
windmolens (onder de aanname dat die gerealiseerd kunnen worden). De veronderstelling is dat
daarmee draagvlak vergroot kan worden. De Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie heeft zich
bereid verklaard om hier een faciliterende rol in te spelen.
Graag blijven wij door u op de hoogte gesteld worden van de vorderingen rond de WiJziging Visie en
Verordening Ruimte en Mobiliteit, onderdeel windenergie.
Hij is te bereiken
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met
of per e-mail vi.
op telefoonnummer
.

Met vriendelijke groet,
de directeur Grond en Gebouwen,

OsL.
Staatsbosbeheer
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Nantaweg 221

1

1043 CR Amsterdam

1

Postbus 58174

KVK 30263544

Gebruikersgroep is nooit iets gevraagd en weet hier
niet dat zij als zodanig gebruikt gaan worden.
Dit is een besloten groep waar geen directe
bewoners bij zijn betrokken.
SBB manager Kuipers heeft deze groep wel
uitgesproken als zijnde steun voor windturbines in
het gebied!!!
Bij navraag ondersteunen zij dit NIET!
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