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Geacht College en geachte leden van de Raad

De Raadsinformatie van 21 mei laat zien hoezeer individuen en groepen inwoners van 
Leiderdorp betrokken zijn bij uw werk en besluitvorming rond de RES.
Dat is natuurlijk zeer toe te juichen, maar tegelijk ook lastig voor u omdat het vaak gaat om 
deelbelangen. Ik noem in dit verband de ingezonden stukken vanuit het Groenoverleg en het 
Comité Doesbrug. Tegelijk ontving u ook een bijdrage uit de omgeving m.b.t. tot de AKZO, 
waarmee duidelijk wordt dat RES geen lokale aangelegenheid is of kan zijn.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om n.a.v. de ingezonden stukken enkele 
opmerkingen te maken.

1. De inwoners van Leiderdorp mogen er van uit gaan dat het bestuur (College en Raad) 
zorg heeft voor aller welzijn, en dus niet alleen rekening houdt met lobby`s maar zeker 
ook met andere inwoners. Daarbij gaat het om welzijn, om natuur maar ook om 
woningen enz. Al zo`n 15 jaar geleden heb ik in de Leiderdorper geschreven dat 
wethouders te beklagen zijn omdat ze moeten beslissen over onverenigbare 
verlangens.

2. Iedere inwoner mag er dus vanuit gaan dat het College (en de Raad) voor hen zorgt, 
immers gekozen bij de verkiezingen en dat zij geen extra positieve lobby`s of 
activistische acties behoeven te ondernemen.

3. Beide genoemde stukken, vooral het stuk van de Doesbrug, wekken de indruk dat hun 
manier om naar de natuur te kijken belangrijker is dan woningen (voor wie er nog 
geen heeft), voor betere woningen en voor een goed beroep kunnen doen op de 
voorzingen van gas, water en licht.

4. “Natuurlijk moet er een goed energietransitie komen” zeggen ze, maar de vogels 
mogen er niet lijden. Wie of wat dan wel vraag ik me af.

5. Opvallend is dat er geen mogelijkheid wordt geboden om in het centrum van de 
Oostvlietpolder een zonneweide aan te leggen, onzichtbaar voor ons en maanden 
buiten bezoekersgevaar. Evenmin wordt nu verwezen naar de actie van 
Rijkswaterstaat om de “dakschermen” van de A4 te benutten.

6. De “Doesbrug”  verwijst naar oude afspraken , alsof de wereld sindsdien niet 
veranderd is. Maar ergerlijk vind ik dat ze de gemeente aan al die afspraken herinnert 
door ze pakken papier te sturen alsof de gemeente blijkbaar geen normaal archief 
heeft. En het inbrengen van Leiderdorpse gebieden bij deskundige natuurbeheerders is 
op zich lovenswaardig, maar het wordt hier gebracht als een middel om te zorgen dat 
het ALGEMEEN BELANG van Leiderdorpers op het tweede plan komt.
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7. De “Doesbrug” is vooral voorstander van het volbouwen van Leiderdorp met 
zonnepanelen, met subsidie van de gemeente, die niet eens geld heeft voor de 
jeugdzorg.
En of Leiderdorp er mooier op wordt is niet geloofwaardig. Ik denk dan terug aan alle 
televisieantennes op het dak.

8. Ik stel overigens voor dat het College het gebruik van zonnepanelen verbiedt en 
dus ook van de coöperatie zijn vergunningen intrekt. De brand in Friesland heeft 
ons geleerd dat zonnepanelen uit elkaar barsten en overal in scherven 
rondvliegen, waarbij blijkt het opruimen ervan het probleem wordt voor iedere 
burger afzonderlijk. Daarbij is mij in ieder geval niet duidelijk hoe het gesteld is 
met verzekeringen, schadevergoeding in geval van brand e.d.
M.a.w.: eerst duidelijk verkrijgen over de kwaliteit van zonnepanelen en alles 
daarom heen.

9. In een krantenbericht wordt melding gemaakt van het voorstel van VVD`ers in enkele 
buurgemeenten om de totale regie weer bij het Rijk te leggen. Maar ik denk dat ook in 
die situatie het Rijk met onplezierige besluiten komt en de praktijk heeft geleerd dat 
het Rijk dan aan de Gemeenten verzoekt daar draagvlak voor te vinden. Ook geen 
plezierige gedachte.

10. Ik wens het College en de Raad veel wijsheid toe namens alle Leiderdorpers.

       
       Met vriendelijke groeten,

       (gegevens zijn bekend bij de griffie)
     


