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Leidschendam-Voorburg, 16 september 2022. 

 

Goedemorgen allemaal, mijn naam is Ton van Geijlswijk en ik ben secretaris van de 

Vereniging Vrienden van Vlietland. 

En wat een mooie opkomst vandaag ook al is het weer om thuis te blijven. Gelukkig hebben 

jullie dat niet gedaan. 

Zoals jullie vast wel weten zijn de Vrienden van Vlietland al vanaf 2005 actief om ONS 

natuur- en recreatiegebied groen en open voor iedereen te houden. En ik zeg ONS met 

hoofdletters omdat heel veel mensen uit deze regio gebruik maken van Vlietland. Tot twee 

keer toe gingen we bij de Raad van State in beroep tegen het bestemmingsplan; de eerste 

keer wonnen we, maar helaas de tweede keer niet. 

Nadat er meer dan een decennium gelukkig niet gebouwd is in Vlietland is er nu het 

ontwerpbestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland Noord”. Maar nog steeds, nee meer 

dan ooit, zou het doodzonde zijn als hier gebouwd gaat worden! Dat er in de maatschappij 

geen draagvlak voor is maken jullie wel duidelijk! 

In het plan blijft de bescherming van de natuurwaarden in Vlietland erg mager en veel te 
grofmazig. Wij dringen er in onze zienswijze in vijf concrete punten op aan dat dit veel 
dwingender wordt geformuleerd. Dan kunnen we garanderen dat de natuurwaarden die 
verdwijnen ten minste integraal worden hersteld en bij voorkeur ook worden verbeterd. Een 
ambitieuzer en meer passende insteek rondom duurzaam omgaan met onze natuurlijke 
omgeving is meer dan ooit nodig. Want sinds we bij de Raad van State waren is er veel 
gebeurt als je kijkt naar stikstof, natuur en biodiversiteit. En allemaal niet ten goede!  

Daarom roepen wij in onze zienswijze de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op 
serieus werk te maken van de mooie intenties zoals vastgelegd in hun eigen 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, waarin staat: 

"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."  

Vlietland en dit bestemmingsplan zijn een mooie kans om daar handen en voeten aan te 
geven én te laten zien dat de gemeente sinds het vorige bestemmingsplan de transitie naar 
groen, duurzaam, klimaatbestendig en een gezond leefklimaat met verve weet op te pakken! 

Bedankt voor jullie aandacht! 

Ton van Geijlswijk, 

secretaris Vereniging Vrienden van Vlietland,  

www.vriendenvanvlietland.nl 


