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In de overlegvergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 30 augustus 2017 is 

door verschillende mensen gebruik gemaakt van het spreekrecht met betrekking tot het 

agendapunt over de inpassing van de Rijnlandroute. 

Zoals uit de inspraakbijdragen bleek, werd in bredere zin aandacht gevraagd voor  onderwerpen 

die spelen rondom provinciaal recreatiegebied Vlietland. Onder andere ging het hierbij om geluid, 

geluidwerende voorzieningen en de visie van Witteveen+Bos (W+B) met betrekking tot die 

voorzieningen. 

Gedeputeerde Vermeulen heeft u toegezegd  u te informeren over de beantwoording van de 

ingekomen brieven over de genoemde onderwerpen en met de betrokken wethouders van 

Leidschendam-Voorburg en Voorschoten in gesprek te gaan om te bezien hoe om te gaan met 

de afspraken uit het verleden over geluidwerende voorzieningen en de herplant van bomen.

Inmiddels heeft op 1 september 2017 constructief overleg plaatsgevonden met de betrokken 

wethouders van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten.

Er is uitvoerig gesproken over groencompensatie, afschermende voorzieningen tussen A4 en 

Vlietland (inclusief de visie W+B) en de ontwikkelingen in het gebied in relatie tot gemaakte 

afspraken over de uitgifte van grond in erfpacht voor recreatiewoningen.

Mede naar aanleiding van dit gesprek is het inzicht ontstaan dat het college van Gedeputeerde 

Staten u in oktober nader inhoudelijk zal kunnen informeren over de onderwerpen die in het 

bestuurlijk overleg van 1 september jl. aan de orde zijn geweest alsmede over de beantwoording 

van de ingekomen brieven. 
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Dit hangt hiermee samen dat omstreeks 1 oktober 2017 sprake moet zijn van een gevestigde 

erfpacht voor de ontwikkeling van recreatiewoningen in het gebied. Daarover zijn tussen de 

provincie en Recreatiecentrum Vlietland (RCV) afspraken gemaakt. De gestanddoening van die 

afspraken door RCV is van invloed op de wijze waarop wij u inhoudelijk kunnen informeren. 

De afspraken met RCV voorzien onder andere in een  regeling met betrekking tot geluid- en 

zichtwerende maatregelen in het noordoosten van Vlietland. In oktober 2017 is er sprake van een 

totaalbeeld. Dit stelt ons in staat om alle onderwerpen inhoudelijk en in samenhang met elkaar te 

belichten. Hierbij zullen wij tevens ingaan op de verschillende aspecten die door de insprekers in 

de Statencommissie Verkeer en Milieu naar voren zijn gebracht.

Verder maken wij van de gelegenheid gebruik om kort stil te staan bij de samenloop die met 

betrekking tot de visie W+B is ontstaan in relatie tot de agendering van de visie in de 

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling. 

In de procedurevergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 6 september 

jl.is gevraagd de visie opnieuw te agenderen voor de procedurevergadering van 27 september

aanstaande. Daarbij is aan gedeputeerde Weber gevraagd om de status van de visie te duiden.

Die status kan echter niet worden losgezien van de voorgeschiedenis en de verdere onderwerpen 

rondom Vlietland waarover u in oktober 2017 zal worden geïnformeerd. In de brief die in de loop 

van oktober aan u zal worden toegezonden, zal dan ook worden ingegaan op de status van de 

visie. Wij gaan er vanuit dat ook op het moment in oktober invulling kan worden gegeven aan de

toezegging van gedeputeerde Weber om de status van de visie W+B aan te geven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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Afschrift aan colleges van B&W van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten
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