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Besluitnummer

PZH-2017-604025464 (DOS-2007-

0015748)

Contact

mr. J.B. Geerders

070 - 441 73 66

jb.geerders@pzh.nl

Onderwerp:

Windmolens in de gemeente Leiderdorp.

Publiekssamenvatting:

Stichting Comité Doesbrug heeft het college van Gedeputeerde Staten met een brief deelgenoot 

gemaakt van hun zorgen over de plannen voor windmolens in de gemeente Leiderdorp. De 

Stichting maakt zich over de kwaliteit van het polderlandschap vanuit openheid, natuur, 

cultuurhistorie en recreatie en wijst de provincie in haar brief op de bescherming die de 

Verordening Ruimte biedt aan dit soort gebieden. 

Het college van Gedeputeerde Staten geeft in haar antwoord aan dat de gemeente Leiderdorp 

nog geen concrete plannen heeft en dat de plaatsing van grote windturbines in Zuid-Holland 

alleen mogelijk is binnen “locaties windenergie” zoals opgenomen in de Verordening Ruimte. Op 

dit moment is door de provincie binnen de gemeente Leiderdorp geen “locatie windenergie” 

aangewezen en zij heeft niet het voornemen om hiertoe op korte termijn het initiatief te nemen.  

Advies:

1. Vast te stellen de brief aan de Stichting Comite Doesbrug, met betrekking tot windmolens in 

de gemeente Leiderdorp;

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de brief onder 1 aan Provinciale 

Staten wordt aangeboden;

3. Vast te stellen de publiekssamenvattingover de brief aan de Stichting Comite Doesbrug, met 

betrekking tot windmolens in de gemeente Leiderdorp.

Besluit GS:
Conform advies vastgesteld

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: mr. J.B. Geerders Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 juni 2017 20 juni 2017
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Bijlagen:

- 2.1 Brief van Stichting Comite Doesbrug over Windmolens in de gemeente Leide

- Beantwoording brief Stichting Comité Doesbrug over windmolens in Leiderdorp

- GS brief - Windmolens in de gemeente Leiderdorp. - DOS-2007-0015748

1 Toelichting voor het College

Geen opmerkingen.

2 Proces

Geen opmerkingen.

3 Communicatiestrategie

Geen opmerkingen.
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