
1 
 

Vereniging Vrienden van Vlietland 
 

 

 
p.a. Oostvlietweg 48, 2266 GN Leidschendam. 

 

 

Aan de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg  

Postbus 1005  

2260 BA Leidschendam. 

  

Leidschendam-Voorburg, 7 juli 2022. 

Namens de “Vereniging Vrienden van Vlietland” dienen wij hierbij onze zienswijze in op het 

ontwerpbestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland Noord” / zaaknummer 766669. 

Wij schreven op 7 februari 2022 in een reactie op het concept-ontwerpbestemmingsplan o.a.: 

“De (bescherming van) de natuurwaarden in Vlietland vinden wij erg mager en veel te 
grofmazig uitgewerkt. Wij willen er op aandringen dat er dienaangaande veel 
dwingender regels worden geformuleerd om te garanderen dat de natuurwaarden die 
teloorgaan t.g.v. de bouwplannen ten minste integraal worden hersteld en bij 
voorkeur ook worden verbeterd. Een ambitieuzer en meer passende insteek bij de 
huidige zorgen rondom duurzaam omgaan met onze natuurlijke omgeving en de 
problemen dienaangaande. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan een verplichting om 
bij de herstelinrichting te werken aan ten minste hetzelfde volume 'groen' als dat wat 
verdwijnen moet en daarbovenop een beargumenteerde verbetering van de 
biodiversiteit, bijvoorbeeld door de keuze van boomsoorten, bosopbouw, 
randbeplanting etc. Een enkele opmerking over 'herplant' van bomen die gekapt gaan 
worden, is o.i. dus volstrekt onvoldoende. (NB. De huidige herplantplicht voorziet 
helaas in allerlei extra voorwaarden en uitzonderingsregels, waardoor 'herplant' in de 
praktijk meestal betekent dat slechts een fractie van het verlies aan bomen en 
struweel gecompenseerd moet worden) Wij missen verder het vermelden van en 
aandacht voor de tweede ecologische route die door Vlietland loopt: het langgerekte 
groengebied tussen Leidschendam en Leiden, begrenst door de A4 en de Vliet. Een 
punt van aandacht met het oog op het plangebied, dat midden op deze route ligt en 
heel belangrijk dus om uitgebreid bij stil te staan...Bijvoorbeeld door expliciete 
maatregelen met het oog op de ecologische functionaliteit op te nemen.” 
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Helaas moeten wij constateren dat er sinds 7 februari in het huidige 

ontwerpbestemmingsplan nog zeer weinig verbeteringen zijn te vinden. Het plan blijft zeer 

vaag en oppervlakkig op dit punt: je kunt er op deze manier straks alle kanten mee op.  

Het is daardoor ook nauwelijks te beoordelen, wat de huidige inspraakprocedure niet ten 

goede komt. Hoe te toetsen of de diverse beoordelingskaders geborgd zijn? De 

Vogelrichtlijn? De Habitatrichtlijn? Hoe zien de plannen en mogelijkheden er qua 

stikstofdepositie en -reductie uit? Alleen al de voorgenomen massale bomenkap moet 

daar een substantieel negatief effect hebben, terwijl er een vermindering nagestreefd zou 

moeten worden… Het bosgebied in Vlietland levert in dit opzicht een bijdrage aan het 

nabijgelegen Natura 2000 gebied Meyendel. Hoe verhouden die twee zaken zich tot elkaar, 

zo vragen wij ons af. En waarom wordt dit alles volstrekt genegeerd in het plan? Er wordt 

een beroep gedaan op een vrijstelling van stikstofvergunning, terwijl er een beroepszaak 

loopt  bij de Raad van State tegen deze vrijstelling (maart 2022), de zaak Porthos. De 

uitspraak wordt net vóór of ná zomer verwacht. Ook hierover wordt met geen woord 

gerept…Wel wordt beweerd dat de toename van stikstofdepositie niet hoger dan 0,00 

mol/ha/jr zal zijn, maar daar wordt geen enkele onderbouwing voor gegeven. Wij 

beschouwen deze bewering dan ook maar als een wonder, en zullen er als zodanig mee 

omgaan… 

Kortom: dit onderdeel in het plan is zo onvolledig en vaag, dat het in feite door 

belanghebbenden zoals de VVvV niet beargumenteerd te beoordelen is. Wij dringen er 

daarom op aan het plan zodanig aan te vullen en te concretiseren, dat er een helder 

beeld wordt geschetst van de wijze waarop er wel en niet in het plangebied mag 

worden ingegrepen met het oog op het beschermen en behouden van de daar 

aanwezige natuurwaarden. 

Ronduit verbijsterend vinden wij de conclusie dat er geen sprake zou zijn van zodanig 
belangrijke nadelige effecten op het milieu, dat het opstellen van een MER beoordeling 
noodzakelijk is. Gezien de voorgenomen gigantische ingreep die in dit groene gebied plaats 
gaat vinden, kan deze conclusie niet correct zijn: de huidige biotoop met alles wat daar leeft 
en groeit wordt over een zeer groot oppervlak verwoest, zonder dat de schade daarvan in 
kaart wordt gebracht. Wij dringen er daarom op aan dit standpunt te verlaten en alsnog 
te besluiten tot een uitgebreide, onafhankelijke en deugdelijke beoordeling in dit 
verband. 

De Vereniging Vrienden van Vlietland vindt dat de volgende zaken in het 
ontwerpbestemmingsplan op een deugdelijke en niet mis te verstane wijze moeten worden 
opgenomen en zodoende worden geborgd : 

a) Concrete en geoperationaliseerde maatregelen om de natuurwaarden in het 
plangebied zo goed als mogelijk is te beschermen. 
 

b) Concrete en geoperationaliseerde maatregelen om de natuurwaarden in het 
plangebied zo goed als mogelijk is te behouden.  
 
Ad a en b: Te denken valt hierbij o.a. aan concreet geformuleerde plannen om 
beschermde flora en fauna niet te verstoren (een greep: broedende havik, twee 
orchideeënsoorten, heksenkruid, gele lis, lisdodde, diverse vleermuissoorten, 
broedende ijsvogel, broedende ransuil, in de winterperiode houtsnippen, nog veel 
meer), om andere waardevolle flora en fauna (vele soorten) te sparen, om het 
kappen van bomen te reduceren tot het minimum, om te garanderen dat er voor 
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iedere gekapte, oudere boom ten minste vijf jonge boompjes terug geplant 
worden (dus ongeacht soort, stamomvang etc. van de gekapte bomen),  
 

c) Concrete en geoperationaliseerde maatregelen om te garanderen dat de 
ecologische verbindingszone die dwars door het plangebied loopt, zijn functie 
minimaal op dezelfde manier als op dit moment zal behouden, en bij voorkeur 
beter dan dat. 
 

d) Concrete en geoperationaliseerde maatregelen om te garanderen dat de huidige 
bodem op zoveel mogelijk plaatsen beschermd wordt tegen omwoeling en 
andere beschadiging, zodat de gedurende vele jaren opgebouwde ecologisch 
waardevolle kwaliteiten voor flora én fauna daarvan, op zoveel mogelijk plaatsen 
behouden blijven. 

 

e) Concrete en geoperationaliseerde maatregelen om te bereiken dat het 
ontwerpbestemmingsplan en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden niet 
alleen een ernstige aanslag zullen betekenen op de huidige natuurwaarden van 
het plangebied, maar op den duur ook zullen bijdragen aan verbeteringen 
daarvan. 

 

Ad e: Wij denken o.a. aan maatregelen die de biodiversiteit zullen vergroten: het 
inrichten van natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van drijfbladvegetatie in 
de waterpartijen, het herplanten met klimaatbestendig, soortenrijk bos en 
struweel, het aanplanten van soorten die voedsel en nectar leveren voor vogels 
en insecten, het inzaaien van kruiden- en bloemenrijk zaad, enz. enz. enz. 
 
 

Tot slot roepen wij U op ernst te maken met de mooie intentie zoals uitgesproken door B&W 
van Leidschendam-Voorburg:  

"Om te zorgen dat ook voor de komende generaties onze planeet een goede plek is om te leven, 
moeten we veranderen in hoe we werken, wonen, en leven. Ook in de gemeente Leidschendam-
Voorburg. Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg wil grote 
stappen zetten op het gebied van duurzaamheid energie en milieu. De ambitie is een CO2-neutrale 
gemeente met een circulaire economie in 2050. We werken aan een toekomstbestendige stad met 
een gezond woon- en leefklimaat."  

Dit is een mooie kans om daar handen en voeten aan te geven en te laten zien dat de 
gemeente sinds het vorige bestemmingsplan uit 2010 de transitie naar groen, duurzaam, 
klimaatbestendig en wat dies meer zij, met verve weet op te pakken! 

Graag bereid tot nadere toelichting en met vriendelijke groet namens de Vereniging Vrienden 
van Vlietland,  

E.L.Krijgsman, voorzitter. 

Vereniging Vrienden van Vlietland,  

Oostvlietweg 48, 2266GN Leidschendam. 

www.vriendenvanvlietland.nl 


