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Geachte leden van Provinciale Staten,

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) maakt bezwaar tegen het afwijzen door Gedeputeerde
Staten van het verzoek van de gemeente Leiden om de functie van de Oostvlietpolder in de
Provinciale Structuurvisie te wijzigen van ‘bedrijventerrein’ naar ‘groen’.

Gedeputeerde Staten (GS) beroepen zich bij hun afwijzing deze keer niet op één, maar op zelfs twee
behoefteramingen: Eén van de regio Holland Rijnland en één van de provincie Zuid-Holland zelf.
Zoals alle behoefteramingen uit het verleden, tonen ook deze ramingen weer aan dat er nu én in de
toekomst behoefte blijft bestaan aan ruimte voor bedrijventerreinen.

Laten we eerst eens kijken naar de feiten:
1. De afgelopen 15 jaar was de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen in de Leidse regio zeer laag.
2. In diezelfde periode was er ondanks de lage uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen veel leegstand

op bestaande terreinen, ondanks dat er voortdurend bedrijventerreinen worden herbestemd voor
woningbouw of dat bedrijfsruimte wordt gebruikt voor auto-showrooms en winkels.

3. In de afgelopen 15 jaar was de economische ontwikkeling in dezelfde regio steeds
bovengemiddeld.

Blijkbaar is er dus geen directe relatie tussen de uitgifte van bedrijventerreinen en economische
ontwikkeling van de Leidse regio.

Toch hebben alle behoefteramingen van de afgelopen 15 jaar voortdurend dezelfde uitkomst, namelijk
dat er een schreeuwend tekort is aan bedrijventerreinen en dat de economische ontwikkeling van de
regio hierdoor geschaad wordt.

Het is voor ons al lang duidelijk dat de ramingen niet kloppen met de feiten. Dat is op zichzelf
vreemd, want de ramingen worden uitgevoerd door verschillende gerenommeerde onderzoeksbureaus.
Op één punt komen alle behoefteramingen echter overeen en dat is op het punt van de door de
overheid (provincie, regio, gemeenten) geleverde uitgangspunten. Dat geldt ook voor de twee
behoefteramingen, waar GS zich deze keer op beroepen. In beide behoefteramingen wordt de
onderzoekers opdracht gegeven uit te gaan van een economische groei waar we de komende jaren
alleen maar van kunnen dromen. Een feit, dat ook door de onderzoekers zelf wordt erkend.
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Waarom geven overheden dergelijke onrealistische uitgangspunten mee aan de onderzoekers?
Volgens ons is de reden hiervoor heel simpel: De verschillende overheden hebben gronden in bezit ten
behoeve van de aanleg van bedrijventerreinen. Die gronden staan op de balans voor een waarde die
tien keer zo hoog is als de waarde als landbouwgrond. Als nu zou blijken dat er geen behoefte is aan
nieuwe bedrijventerreinen, zullen deze gronden afgewaardeerd moeten worden en dat betekent voor
veel gemeenten dat ze in de financiële problemen komen en daar zitten ze zeker in deze economisch
zware tijden niet op te wachten.

We hebben het afgelopen jaar allemaal in de krant kunnen lezen dat onze beweringen geen lóze
beweringen zijn en dat het probleem van overgewaardeerde grondbezit in een groot aantal gemeenten
speelt. In dat verband is het dus helemaal niet verstandig om het overschot aan bedrijventerreinen nog
verder te vergroten door ook in de Oostvlietpolder een bedrijventerrein aan te leggen.

In zijn reactie op de aanvraag van de gemeente Leiden heeft gedeputeerde Veldhuijzen opnieuw een
onderzoek aangekondigd en opnieuw blijft de provincie Zuid-Holland wachten op voorstellen van de
regio Holland Rijnland.

Wij en alle andere betrokkenen zijn het jarenlange wachten beu. Bij de keuze in de jaren 1990 vóór 
de aanleg van een bedrijventerrein heeft de provincie ook niet gewacht op een verzoek uit de regio. 
Bij de keuze om het bedrijventerrein te schrappen is dat dus ook nergens voor nodig. 
U bent een zelfstandig bestuursorgaan. U kunt zelf keuzes maken.

Hak de knoop door, schrap het bedrijventerrein Oostvlietpolder uit 
de Provinciale Structuurvisie en doe dat NU !!
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Baggerstortplaats 1998

Rijksweg N11 jaren ’70

Industrieterrein 1998

Agrarisch onbebouwd 1961

Weidevogelgebied 2004

Zoeken naar Balans 2012

Groene Oostvlietpolder Leiden
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Een knoop doorhakken: het lijkt simpel en dat is het ook


