
Geacht college,

Als reactie op uw advertenties in de regionale bladen om toch vooral te reageren op de Ontwerp-
actualisering 2012 van de Provinciale Structuurvisie, doen wij u hierbij onze zienswijze toekomen op
het afgewezen gemeentelijke verzoek van de gemeente Leiden betreffende de Oostvlietpolder.

Aangezien volgens uw advertenties het indienen van zienswijzen van groot belang is om goede
besluiten te kunnen nemen, vertrouwen wij er dan ook op dat u onze zienswijze serieus zult
overwegen en betrekken bij de Actualisering van de Provinciale Structuurvisie 2012.

Verzoek gemeente Leiden
Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) maakt bezwaar tegen het afwijzen door de provincie
Zuid-Holland van het verzoek van de gemeente Leiden om de functie van de Oostvlietpolder in de
Provinciale Structuurvisie te wijzigen van ‘bedrijfsterrein’ naar ‘groen’.

Vorig jaar heeft de gemeente Leiden een gelijkluidend verzoek ingediend, dat ook toen is afgewezen
en waar wij ook toen bezwaar tegen hebben gemaakt. Hoe lang gaan we hiermee nog door?

Een meerderheid van Provinciale Staten is voorstander van een groene Oostvlietpolder. 
Nu Gedeputeerde Staten op 27 juni 2012 hebben gekozen voor de aanleg van de Rijnlandroute in de
variant ‘Zoeken naar Balans Optimaal’ zal de natuur die door de aanleg van deze weg verloren gaat
gecompenseerd moeten worden. Dat kan alleen door de Oostvlietpolder groen te houden.
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Leiden, 26 september 2012.

Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. mw. H. Maagdenberg
Postbus 90602, 2509 LP  Den Haag

Betreft: Zienswijze op het afgewezen gemeentelijke verzoek van de gemeente Leiden
bij de Ontwerp-actualisering 2012 van de Provinciale Structuurvisie

Secretariaat:
Dhr. H. Pieters
Spieghelstraat 35, 2332 BC Leiden
telefoon: (071) 785 06 97
email: vereniging@vriendenoostvlietpolder.nl
internet: www.vriendenoostvlietpolder.nl
ING-bank: 9349185
kamer van koophandel rijnland 28096450
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Niet uitvoeren van motie 336
Omdat sinds de financieel economische crisis de vraag naar grond voor economische activiteiten is
gedaald, waardoor gemeenten steeds vaker met elkaar concurreren om de vestiging van kantoren en
bedrijven en omdat de gemeente Leiden de Oostvlietpolder juist graag groen wil houden, hebben
Provinciale Staten van Zuid-Holland Gedeputeerde Staten in motie 336 opgedragen om:
1. Voor de zomer van 2012 de uitgifte van bouwgrond voor bedrijven en de ontwikkeling van de

vraag naar grond voor bedrijfsmatige activiteiten in Holland Rijnland te actualiseren;
2. Actief de regionale afstemming in Holland Rijnland te bevorderen om draagvlak te verwerven voor

herziening van de plannen voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder;
3. Uiterlijk in september voorstellen aan Provinciale Staten voor te leggen over de toekomst van de

Oostvlietpolder en - zo nodig - voorstellen te doen tot wijziging van de Provinciale Structuurvisie
en/of de Verordening Ruimte;

Gedeputeerde Staten hebben deze motie niet uitgevoerd. De behoefteraming bedrijfshuisvesting is
weliswaar geactualiseerd, maar uit de brief van Gedeputeerde Veldhuijzen aan de Statencommissie
R&L van 10 juli 2012 blijkt nergens dat Gedeputeerde Staten het tweede punt van de motie, het
verwerven van draagvlak voor herziening van de plannen voor de ontwikkeling van een
bedrijventerrein in de Oostvlietpolder, hebben uitgevoerd. Het blijft in de brief van gedeputeerde
Veldhuijzen bij de constatering dat de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland van mening
blijven verschillen over de toekomst van de Oostvlietpolder. 

Ook het derde punt van de motie is niet uitgevoerd, want in plaats van een voorstel aan provinciale
staten voor te leggen voor de toekomst van de Oostvlietpolder, wordt een onderzoek naar
compensatielocaties voor het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder aangekondigd en wordt de
besluitvorming (opnieuw) uitgesteld tot de behandeling van de actualisatie van de Provinciale
Structuurvisie 2013.

Behoefteraming bedrijfshuisvesting
Zowel in de behoefteraming van de regio Holland Rijnland als in de behoefteraming van Ecorys in
opdracht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt uitgegaan van een onrealistisch
groeiscenario.

Het Centraal Planbureau heeft in 2003, dus ruim vóór de huidige langdurige periode van economische
tegenspoed, vier scenario’s opgesteld voor onder meer de economische ontwikkelingen in de periode
2000 tot 2040. Eén van deze scenario’s is het Transatlantic Market scenario, dat uitgaat van een
jaarlijkse groei van het bruto binnenlands product van 2,3% in de periode 2000-2020. Dit scenario is
gehanteerd bij het opstellen van de behoefteraming van Holland Rijnland. De opstellers van deze
behoefteraming geven zelf al aan dat de gehanteerde groeicijfers aanzienlijk hoger zijn dan de groei
die de komende jaren verwacht wordt. De gerealiseerde groeicijfers van de afgelopen jaren en de
verwachte groeicijfers van de komende jaren komen overeen met (en zijn zelfs nog lager dan) de
cijfers uit het Regional Communities scenario. Uit de behoefteraming van Ecorys blijkt dat bij gebruik
van dit realistische scenario pas in de periode 2031-2040 behoefte bestaat aan nieuwe bedrijven-
terreinen. 

In de behoefteraming van de regio Holland Rijnland wordt terecht door de opstellers van dit rapport
opgemerkt dat de behoefteramingen zeer onzeker zijn. Dit hangt volgens de opstellers van de
behoefteraming niet alleen samen met de onzekerheid over de economische ontwikkeling en het
financieringsbereidheid van de banken, maar ook met de onzekerheid over de voorkeur van het
bedrijfsleven voor vestiging op bedrijventerreinen en over de ontwikkeling van het ruimtegebruik per
werkzame persoon. De onderzoekers vergeten daarbij op te merken dat de beroepsbevolking in de
komende decennia aanzienlijk krimpt en dat door technologische ontwikkelingen veel minder
bedrijfsruimte nodig is. 
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De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland is grotendeels het gevolg van
het herbestemmen van bestaande bedrijventerreinen voor woningbouw en andere doelen. Als de
behoefte aan bedrijventerreinen werkelijk zo groot zou zijn als steeds wordt beweerd, dan zou deze
herbestemming toch niet plaatsvinden? Op steeds meer bedrijventerreinen worden bedrijfspanden
verbouwd tot winkels. Desondanks is er nog steeds grote leegstand op bestaande bedrijventerreinen,
met name in de stedelijke as Katwijk-Leiden, waar de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen volgens
de regio Holland Rijnland het grootst zou zijn.

Versnipperen van de regio
Uit de behoefteraming van de regio Holland Rijnland blijkt dat er voor deze regio als geheel
nauwelijks behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen. Dit is blijkbaar niet de uitkomst, waar de
bestuurders van deze regio op zitten te wachten. Daarom wordt de regio in deze behoefteraming in
drie subregio’s opgedeeld, zodat in ieder geval in één deel van de regio, de stedelijke as Katwijk-
Leiden, nog behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen vastgesteld kan worden.

Noodzaak van een bedrijventerrein
Er is geen maatschappelijk draagvlak voor een nieuw bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. In de
huidige economische omstandigheden is het bovendien onverantwoord om belastinggeld te verspillen
aan de aanleg van een bedrijventerrein. Ook als de economie weer aantrekt is het niet nodig om groen
op te offeren voor weer een bedrijventerrein. De beroepsbevolking krimpt de komende tientallen jaren
en de aard van de bedrijvigheid zelf verandert steeds meer van ruimte-intensief naar kennisintensief.
Bovendien is er - in tegenstelling tot wat belangengroeperingen als de Kamer van Koophandel
beweren - een groot en snel groeiend overschot aan bedrijventerreinen.

Uit het rapport ‘Zuinig op ruimte’ van Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties van
januari 2007 blijkt dat “…de plannen voor nieuwe terreinen veel hoger (zijn) dan zelfs de meest
optimistische behoefteramingen van de vraag naar bedrijventerreinen van het CPB. Dus zelfs als we
de komende 15 jaar in een continue hoogconjunctuur zouden verkeren, dan nog is er sprake van een
aanzienlijk overschot…”

Na januari 2007 zijn de economische vooruitzichten alleen maar slechter geworden. Het overschot aan
bedrijventerreinen wordt naar verwachting de komende jaren dus zelfs nog groter. Het schrappen van
het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder betekent een (kleine) beperking van een groot overschot aan
bedrijventerreinen en zou dus getuigen van een goede ruimtelijke ordening.

Schaarse groene ruimte
De al schaarse open groene ruimte in de voormalige Rijksbufferzone tussen Den Haag, Leiden en
Zoetermeer staat nog steeds onder druk. Woningbouw en de aanleg van wegen, zoals de
Rijnlandroute, zorgen voor een voortdurende afname van de resterende groene ruimte. De kwetsbare
natuur in de Oostvlietpolder is dit jaar juist versterkt door de aanleg van een weidevogelreservaat in
een deel van de polder, dat direct grenst aan het geplande bedrijventerrein.

De aanleg van dit weidevogelreservaat wordt mede mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie.
Weidevogels en bedrijventerreinen gaan niet samen. Door de aanleg van een bedrijventerrein
verdwijnen de weidevogels uit de Oostvlietpolder en is de subsidie van dit weidevogelreservaat dus
een ondoelmatige investering.
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De gemeente Leiden heeft een terechte keuze gemaakt om het schaarse groen te behouden en niet
wéér groen op te offeren voor een bedrijventerrein. De provincie Zuid-Holland heeft als geen ander
zicht op de gevolgen van het verdwijnen van de open groene ruimte uit de Randstad en juist de
provincie Zuid-Holland zou dus de keuze van de gemeente Leiden moeten volgen, zeker in het licht
van de eigen keuze voor herstructurering van bestaande bedrijventerreinen .

Einde aan de onzekerheid
De toekomst van de Oostvlietpolder is al jaren onzeker. Tot begin deze eeuw leek een groot deel van
de polder te moeten verdwijnen voor de aanleg van een baggerdepot, daarna bleef de dreiging bestaan
van de komst van een bedrijventerrein.

Deze onzekerheid treft naast de vele duizenden recreatieve gebruikers vooral de bewoners en de
agrarische ondernemers. Na de duidelijke keuze van de gemeente Leiden om de Oostvlietpolder groen
te houden, leek er eindelijk een einde te komen aan die jarenlange onzekerheid. Voor de agrarische
ondernemers brak daardoor eindelijk de tijd aan om hun plannen eindelijk te verwezenlijken.

Door nu voor het tweede jaar op rij te wachten met een definitieve keuze vóór een groene
Oostvlietpolder, rekt de provincie de bestaande onzekerheid opnieuw voor minimaal een jaar. 
Dat getuigt niet van goed bestuur, zeker in deze onzekere tijden.

Tenslotte
Wij roepen de provincie Zuid-Holland op het verzoek van de gemeente Leiden alsnog in te willigen
en in de Provinciale Structuurvisie de bestemming ’bedrijventerrein’ in de Oostvlietpolder in Leiden
te wijzigen in ’groen’.

Namens de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder,

hoogachtend,

F. Overdijk, voorzitter H. Pieters, secretaris
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