Pamflet van Verbazing over mogelijke Windturbines in De Balij
“De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer hebben een ‘zooitje’ gemaakt van de procedure en de afwegingen die
zouden moeten leiden tot de bouw van windturbines in De Balij, het natuur- en recreatiegebied op de grens van
Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.”
Dat blijkt wel als je weet:
dat de gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp nooit zijn betrokken bij de ideeënvorming over een
windturbinelocatie in de Balij en dat Staatsbosbeheer zich gedraagt als een slechte buur;
dat de gemeente en de inwoners van Zoetermeer in december 2015 te laat werden geïnformeerd over een
voorlichtingsavond en daarom maar 1 week de tijd hadden om hun zienswijzen kenbaar te maken;
dat zowel de gemeente Zoetermeer als de gemeente Pijnacker-Nootdorp een zienswijze tegen de locatie Balij
bij de provincie hebben ingediend;
dat tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de windturbine-locatie in de Balij verwarring is ontstaan omdat
er in verschillende documenten verschillende locaties waren opgenomen;
dat de provincie in al haar studies naar windenergielocaties de afgelopen jaren nooit De Balij als optie heeft
overwogen;
dat de locatie De Balij in juni 2014 door PS in een motie is weggestemd, maar dat gedeputeerden in 2015
zonder de gemeenten te informeren of te betrekken de locatie gewoon weer opneemt;
dat Staatsbosbeheer wegduikt om als initiatiefnemer te worden gezien, omdat dat teveel imagoschade zou
opleveren en daarin samenspant met de provincie (zgn. “zwarte piet”-discussie)(WOB);
dat Staatsbosbeheer schermt met steun van voorstanders die er niet blijken te zijn;
dat Staatsbosbeheer zich niets aantrekt van de unanieme besluiten van de gemeenteraden van Zoetermeer
en Pijnacker-Nootdorp (175.000 inwoners) tegen plaatsing van windturbines in De Balij, dat niet meeweegt
in haar beoordeling van het maatschappelijk draagvlak dat zij beoogt en met de mond belijdt, maar zich
alleen op de provincie richt; Dit in tegenstelling tot haar beleid lokaal draagvlak van groot belang te vinden;
dat het Staatsbosbeheer alleen om het financiële gewin is te doen en dat de belangen van de natuurwaarden
door Staatsbosbeheer niet worden meegenomen in haar standpunt (WOB);
dat de provincie alleen maar op zoek is naar zoveel mogelijk windenergielocaties en geen verbanden legt met
vigerend beleid (WOB);
dat die combinatie bij beide organisaties tot een ernstige blikvernauwing heeft geleid;
dat Staatsbosbeheer in haar visie ‘Groeiende Toekomst, de Bosvisie en SBB’ (september 2015) in lovende
bewoordingen rept over bosgebieden en het belang ervan voor de mens en De Balij benoemt als
representatieve “cultuurhistorische bosparel in West-Nederland"
dat de provincie in de regio Rotterdam voor 159MW aan windenergielocaties op het oog heeft en nog maar
70MW nodig heeft om de afspraken met het Rijk na te komen;
dat de Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland al sedert 2013 onder één hoedje speelt met Staatsbosbeheer
als het gaat om windenergie in De Balij, maar daar in gesprek met ons niet voor uit durft te komen (WOB),
dat decennialang in de Groenblauwe slinger is geïnvesteerd en zich daar aanzienlijke natuurwaarden hebben
ontwikkeld (waaronder tal van beschermde vleermuissoorten en bijzondere vogelsoorten), waardoor die
waarden beduidend hoger zijn en het gebied een grotere biodiversiteit kent dan een gemiddeld
‘recreatiegebied’ en dat daar nu forse afbreuk aan dreigt te worden gedaan;
dat de locatie De Balij zich in de flessenhals bevindt van de Groenblauwe slinger en op intensief gebruikte
vogeltrek- en fourageerroutes ligt;
dat de bezoeker aan De Balij die op zoek is naar natuurbeleving en recreatie noch in de overwegingen van
Staatsbosbeheer, noch in die van de provincie worden genoemd en derhalve geen rol spelen (WOB);
dat noch Staatsbosbeheer noch de provincie ook maar ergens heeft uitgelegd waarom zij nu juist De Balij een
kansrijke locatie vinden;
dat onlangs (april 2016) gedeputeerde Weber, die mede verantwoordelijk is voor de windenergielocaties nog
in Zoetermeer in een toespraak vermeldde: "Groen en vooral de toegankelijkheid en beleefbaarheid van dat
groen zijn belangrijk voor de gezondheid, voor een prettige leefomgeving”, maar daarbij geen verwijzing
maakt naar de 750 meter verderop gelegen Balij;
dat GS in haar brief van 15 sept 2015, waarmee Provinciale Staten nader wordt geïnformeerd over het
onderzoek naar windenergielocaties, zich alleen richt op de regio Rotterdam waarmee zij al sinds 2012 een
windenergieconvenant heeft afgesloten en dat de locatie De Balij onderaan in een bijlage “erin gerommeld”
is;
dat GS in diezelfde brief meldt dat met alle gemeenten is afgestemd, maar dat dat apert onjuist is voor
Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp over De Balij;
dat de gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zegt de zorgen van de burgers te begrijpen, maar tot nu toe niet met
de burgers in gesprek gaat.
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Voor meer informatie en foto’s zie: www.balij-windmolen-vrij.nl en op facebookpagina “Balij Windmolen Vrij”

