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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

In uw brief van 31 maart 2017 wijst u ons college erop dat B&W van Leiderdorp opdracht hebben 

gegeven aan een adviesbureau tot het uitvoeren van een verkennende studie naar de 

mogelijkheden van windenergie in de gemeente. 

Dit heeft geleid tot het rapport “Verkenning Windenergie in Leiderdorp”. In deze studie wordt

geconcludeerd dat er kansen zijn voor windenergie in de polder Achthoven, de Munnikenpolder, 

de Bospolder en de Huis ter Doespolder. Tevens heeft de Raad aangegeven interesse te hebben 

nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot plaatsing van windmolens langs de A4. 

U maakt ons deelgenoot van uw zorgen over dit voornemen, onder meer vanwege de kwaliteit

van het betreffende polderlandschap vanuit openheid, natuur, cultuurhistorie en recreatie en wijst 

ons op de bescherming die de Verordening Ruimte biedt aan dit soort gebieden. 

Wij hebben kennisgenomen van uw brief en hebben begrip voor uw zorgen. Wij wijzen er tegelijk 

op dat de gemeente Leiderdorp nog geen concrete plannen heeft danwel besluiten heeft 

genomen over de daadwerkelijke opneming  van een plaatsingsgebied voor windenergie in het 

bestemmingsplan. Bovendien is het zo 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 wij hebben niet het voornemen om hiertoe op korte termijn het initiatief te nemen. 

PZH-2017-604025464 dd. 20-06-2017



Ons kenmerk

PZH-2017-604025464

2/2

Wij hebben deze brief ter kennisneming verzonden aan Provinciale Staten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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