
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 
 

Directie Concernzaken 

Afdeling Communicatie 

Contact 

drs. G.P. Hofstede 

T 070 - 441 65 16 

M 06 - 46 02 41 56 

F 070 - 441 78 30 

gp.hofstede@pzh.nl 

 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP Den Haag 

T 070 - 441 66 22 

www.zuid-holland.nl 

 

Ons kenmerk 

 

Datum 

30 augustus 2011 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

 

Tram 9 en bus 65 

stoppen bij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

Noot voor de 

redactie 

Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen 

met Gerard Hofstede 

070-4416516 of 

06-46024156 

 

 

Herhuisvesting Vliko in regio mogelijk 
 
Het dagelijks bestuur van de Oude Rijnzone constateert dat er mogelijkheden zijn om 

afvalverwerkingsbedrijf Vliko opnieuw te huisvesten. Het bedrijf zit nu in Leiderdorp en 

kan naar meerdere locaties binnen de regio verhuizen. Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “Het 

is goed te constateren dat een verhuizing van Vliko binnen de regio mogelijk is. Het is nu 

aan de betrokken partijen om hierover afspraken te maken.” 

 

Ingenieursbureau Arcadis deed onderzoek naar zes mogelijke hervestigingslocaties. Daarbij is 

gekeken naar inpassing van het bedrijf in de omgeving, naar milieuaspecten, naar 

bereikbaarheid, investeringen, duurzaamheid en risico’s. Voor het onderzoek werden tevens 

gesprekken gevoerd met gemeenten in de regio, met de provincie en met Vliko over de wensen 

van het bedrijf. 

 

De onderzoekers concluderen dat er drie potentiële vestigingslocaties zijn: Grote Polder / 3M, 

Meerburgerpolder en Barre Polder. 3M is een bestaand bedrijf op het bedrijventerrein Grote 

Polder in Zoeterwoude. Meerburgerpolder in Zoeterwoude en de Barrepolder in Rijnwoude 

moeten nog ontwikkeld worden. Het dagelijks bestuur van de Oude Rijnzone heeft het onderzoek 

van Arcadis op 25 augustus vastgesteld 

 

Oude Rijnzone 

In de Oude Rijnzone werken partijen er gezamenlijk aan om nu en in de toekomst voldoende 

ruimte te hebben voor bedrijvigheid, groen, woningen, vervoer en recreatie. Zo wordt er gezorgd 

voor herstructurering van bedrijventerreinen, voldoende groen en goede bereikbaarheid. De 

Gemeenschappelijke regeling van Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Leiderdorp, 

Rijnwoude, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland heeft een looptijd tot 1 januari 2015. 

 


