
Van: Stichting Comité Doesbrug 
Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 11:38 
Aan: Griffie Leiderdorp 
CC:  
Onderwerp: Windturbines polders Leiderdorp / RES 

Geachte griffie,  
 
Hierbij het verzoek de volgende bijdrage aan de discussie rond de zienswijze van Leiderdorp op het 
voorliggende concept van de Regionale Energie Strategie Holland Rijnland, inclusief de bijgevoegde 
brief, als het enigszins kan vandaag nog a.u.b., door te zetten naar de leden van de gemeenteraad en 
het college. 
 
Mogelijk kunt u ontvangst van deze mail bevestigen? 
 
Met dank en vriendelijke groet, 
 
 
================ 
 
 
Onderwerp: Windturbines polders Leiderdorp / RES 
===================================== 
 
Geachte gemeenteraad en college van Leiderdorp, 
 
Met alle begrip voor de wens om ook Leiderdorp haar steen te laten bijdragen aan de energie 
transitie verzoeken wij u toch ook eerder gemaakte afspraken en besluiten te respecteren en waar 
niet meer helder in beeld weer boven water te halen en in uw overwegingen mee te nemen. 
Verandering van beleid is altijd een optie maar zelden in ons overvolle land is er sprake van een 
onbeschreven blad dat zonder consequenties gevuld kan worden. 
 
Reeds eerder (2016/17) is door de raad de voorliggende gedachte om windmolens langs de A4 of in 
de Leiderdorpse polders te plaatsen onderzocht, zowel technisch als in relatie tot wet, eerdere 
afspraken en planning in groter verband (Holland Rijnland, Provincie en Rijk). De uitkomst was nog 
niet zo lang geleden dat zodra je voor energievoorziening verder kijkt dan sec Leiderdorp het 
plaatsen van windturbines in de Munnikkenpolder, maar ook in Achthoven of Boterhuis, niet een 
voor de hand liggende keuze is. Er zijn in de regio, provincie en op zee vele alternatieven met minder 
nadelen of zo men wil meer voordelen. 
 
Het nu voorliggende concept Regional Energie Transitie (Holland Rijnland) erkent dit en komt met 
een redelijk gebalanceerd plaatje hoe aan de energie opdracht voor 2035 en verderop, 2050, te 
voldoen. Toch meent u wederom tijd, inzet en geld te moeten inzetten aan onderzoek naar en debat 
over wat in realiteit een minder goed alternatief is omdat eerder al, ook toen vanuit overwegingen 
van milieu, natuur, leefbaarheid, enz voor dit gebied andere besluiten zijn genomen die nu, na zo’n 
25 jaar van uitvoering, bijna afgerond zijn en qua waarde zowel voor Leiderdorp en haar inwoners 
als voor de regio en qua mobiliteit voor heel Nederland in volle omvang zichtbaar worden. 
 
Wat begon met HSL-Zuid en A4/W4 heeft het Leiderdorp van de 90tiger jaren getransformeerd en 
wel in de goede zin of voor de sceptici in zo goed mogelijke zin. Het alternatief was de HSL 
bovengronds (kijk ten noorden van Zoetermeer), Munnikkenpolder en Achthoven tot aan de HSL 
volgeprakt met bedrijven, woningen en wegen, enz. Gekozen is toen voor de HSL tunnel, behoud van 



het agrarisch landschap en de cultuurhistorische elementen in dit landschap gecombineerd met 
inzet op het verstevigen van de band tussen stad (stedeling) en platteland, met name door inzet op 
recreatief medegebruik van het platteland en verstevigen van de natuurwaarden. Dat laatste komt 
in de praktijk vaak niet veel verder dan afremmen van teloorgang maar juist in Munnikkenpolder en 
Huis ter Doespolder, dus aan beide zijden van de Does heeft de inzet op natuurverbetering, in feite 
afgedwongen door compensatie verplichtingen vanuit HSL-Zuid en A4/W4 en minder door ruim 
gedeelde overtuiging, geleid tot een mix die zowel bij mens, dier als plant steeds meer aftrek vindt. 
Juist waar dit ‘kleine wonder’ zich voltrekt denkt u dat er nog wel ruimte is voor zeer forse 
windturbines. Het is alsof u overweegt, nadat uw voorgangers besloten hebben in een scholen en 
opleidingen complex te voorzien en dit ook net in volle omvang gerealiseerd is, om op hetzelfde 
perceel vergunningen af te geven voor een breed scala aan horeca waaronder coffeeshops en een 
sexinrichting. Eerst in grote aantallen vogels en zeker ook insecten, waaronder beschermde soorten, 
faciliteren en dus aantrekken en dan direct rond hun leef- en fourageergebied ‘gehaktmolens’ 
plaatsen is niet alleen  een slecht plan vanuit natuurbeheer bekeken maar ook kil en juridisch in 
conflict met de door uw voorgangers en in sommige gevallen nog door u zelf eerder aangegane 
overeenkomsten en compensatie verplichtingen. 
 
Hierbij de argumentatie van 2016/2017 zoals destijds ingebracht door Stichting Comité Doesbrug. 
Inmiddels zijn een aantal zaken die in deze brief als in uitvoering of nog uit te voeren worden 
omschreven uitgevoerd. Waaronder de Randstad Noordring en zijn ‘we’ er bijna uit wat betreft het 
Groene Hart Centrum en de herinrichting van de Bospolder rond het centrum. Een aantal 
ontwikkelingen, voorwaarden en afspraken uit de A4/W4 tijd zijn nog steeds niet nagekomen. Er ligt 
nog nog onbebouwd gebied (IKEA en de geplande hoogbouw op de noordkant van Wooon) waar u 
mogelijk meer in deze tijd en de nu voorzienbare toekomst passende oplossingen voor kunt 
nastreven, maar ook ligt er nog steeds de verplichting het nieuwe recreatie/natuurgebied in de 
polders rond de Does uit te besteden aan een natuur beherende organisatie (W4 Overeenkomst). 
Voor een deel is vanuit HSL-Zuid Staatsbosbeheer actief (maar niet van harte vanwege het 
versnipperde karakter van hun ‘stukjes’), maar in bijvoorbeeld de Munnikkenpolder is het nog steeds 
de gemeente die daar met wisselend succes ‘beheert’. Het wordt echt tijd om al het natuurbeheer 
van Leiderdorp uit te besteden, zoniet over te dragen, aan een kundige partij. Ja dat kost geld, zoals 
wat er nu (half) gebeurt ook geld kost. Het zijn verplichtingen aangegaan in het kader van een groter 
geheel, waarmee ook veel geld (en goeds) richting Leiderdorp is gekomen.  
 
U wilt in het kader van de energietransitie terecht veel en u communiceert naar de burger dat u ook 
veel van de burger verwacht , maar toon dan ook dat u waar het om afspraken en verplichtingen 
gaat een betrouwbare partner bent. Wederzijds wantrouwen plaatst geen zonnepanelen op privé 
daken, laat staan dreigen met dat dit afgedwongen zal worden. Communicatie en planvorming rond 
de ‘van het gas af’ plannen voor de Oranjewijk verloopt uitermate rommelig. Twee pagina’s 
wethouderlijke promotie in het Leiderdorps Weekblad reflecteren niet de complexe werkelijkheid en 
als er een ding blijkt uit de Oranjewijk casus is het wel dat voorop lopen en hap-snap beleid 
gecoördineerd vanuit een gemeente met geen enkel budget voor voldoende expertise (laat staan 
om kosten neutraliteit naar de burger toe te kunnen garanderen en daarvoor dus afhankelijk is van 
partijen met zakelijk belang, regionale verbanden en rijksinzet, met alle tijdsdruk en onzekerheid 
vandien)  niet voldoende basis is voor het vertrouwen dat nodig is om op zich wenselijke zo niet op 
de duur onvermijdelijke stappen richting een duurzamere toekomst met enig vertrouwen te maken.  
 
Er zal altijd wel een commerciële partner te vinden zijn om wenselijkheid, financiële behapbaarheid, 
juridische haalbaarheid en wat dies meer zij in ruil voor een mooi bedrag op papier hard genoeg te 
maken om een groot(s) gebaar op welk gebied dan ook te promoten. U overweegt nu echter een 
wezenlijke verandering in een gebied dat al meer dan 20 jaar te maken heeft met forse 
infrastructurele ingrepen en wel een verandering die dreigt de net gewonnen en alom 



gewaardeerde balans tussen wonen, werken, infrastructuur, recreatie, natuur en cultuurhistorie in 
ernstige mate te verstoren.  Zonder dat u daar een betere reden voor heeft dan dat u graag ziet dat 
Leiderdorp ook heel zichtbaar en zeker ook voor de directe omgeving heel hoorbaar zelfstandig een 
gebaar richting de energietransitie maakt. Om dit in Holland Rijnland of in een zelfs nog breder 
verband te doen op een minder kwetsbare plek lijkt voor u niet genoeg, zelfs niet als dit ten koste 
gaat van eerder gemaakte afspraken en lokaal welzijn? Het vraagteken achter deze zin gaat u 
wegnemen, wij hopen dat u in deze het voorliggende concept RES steunt. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Stichting Comité Doesbrug 
  



  



   



  



   



 


