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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-587953002 (DOS-2007-

0007332)

Contact

D. Rozema

070 - 441 60 85

d.rozema@pzh.nl

Onderwerp:

Vlietland inclusief Meeslouwerplas (visie Witteveen + Bos)

Publiekssamenvatting:

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

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

agendapunt over de inpassing van de Rijnlandroute. De inspraakbijdragen hadden echter een 

breder karakter in relatie tot recreatiegebied Vlietland en de Meeslouwerplas. 

In de procedurevergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 6 september 

2017 stond de visie Witteveen + Bos geagendeerd. Ook dit onderwerp heeft betrekking op 

Vlietland en de Meeslouwerplas.

Door de betrokken portefeuillehouders is toegezegd om Provinciale Staten te informeren met 

betrekking tot de beantwoording van ingekomen brieven over dit onderwerp respectievelijk 

om de status van de visie van Witteveen + Bos te duiden. 

Vooruitlopend op een inhoudelijke reactie wordt een procesbrief aan Provinciale Staten gestuurd.

In deze brief wordt de reden hiervoor beschreven.

Advies:

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten inzake Vlietland en de Meeslouwerplas 

en ter duiding van de status van de visie van Witteveen + Bos;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief aan Provinciale Staten inzake 

Vlietland en de Meeslouwerplas en ter duiding van de status van de visie van Witteveen 

+ Bos.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies
Bijlagen:

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: D. Rozema Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Damen, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 september 2017
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1 Toelichting voor het College

In de 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. Het bleek dat hierbij in bredere zin aandacht 

werd gevraagd voor onderwerpen die spelen rondom provinciaal recreatiegebied Vlietland. 

Onder andere ging het geluidwerende voorzieningen en de visie van Witteveen + Bos met 

betrekking tot die voorzieningen. 

Vervolgens is in de procedurevergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 

6 september jl. gevraagd om de visie van Witteveen + Bos opnieuw te agenderen voor de 

procedurevergadering van 27 september. 

Voorts heeft op 1 september 2017 overleg plaatsgevonden met de betrokken wethouders van de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Er is daarbij 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.

2 Proces

In de Statencommissie Verkeer en Milieu alsmede in de Statencommissie Duurzame 

Ontwikkeling zijn door de respectievelijke portefeuillehouders toezeggingen gedaan ten aanzien 

van het onderwerp. Meer specifiek gaat het hierbij om de beantwoording van de ingekomen 

brieven van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en om de duiding van de 

visie van Witteveen + Bos. 

In het bestuurlijk overleg van 1 september jl. met de betrokken wethouders van Leidschendam-

Voorburg en Voorschoten is afgesproken om  -in afwachting van meer duidelijkheid in oktober-

een tussenstap te maken. Zij onderschrijven het belang van een procesbrief aan Provinciale 

Staten. Dit brengt mee dat ook het antwoord op hun brieven pas in de loop van oktober volgt. 

3 Communicatiestrategie

B&W van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten ontvangen een afschrift van de GS-brief aan 

Provinciale Staten.

PZH-2017-587953002 dd. 19-09-2017


