
Geacht college,

Als reactie op uw advertenties in de regionale bladen om toch vooral te reageren op de Ontwerp-
actualisering 2011 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 2011.

Verzoek gemeente Leiden
De 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’.

Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 23 februari 2011 het besluit genomen dat de
provincie hieraan meewerkt na afstemming met de regio. De gemeente Leiden heeft op 27 juni 2011
de gewijzigde invulling van de Oostvlietpolder ingebracht als onderwerp voor actualisatie van de
Regionale Structuurvisie 2020 van Holland Rijnland. Volgens de provincie is er geen sprake van
’afstemming’ met de regio als het onderwerp slechts is ’ingebracht’ voor de actualisatie van de
Regionale Structuurvisie 2020.

Eén van de kerntaken van de provincie is de ruimtelijke ordening. In dat kader hebben Gedeputeerde
Staten er in het hoofdlijnenakkoord 2011-2015 voor gekozen de nadruk te leggen bij de
herstructurering en intensivering van het gebruik op bestaande bedrijventerreinen en geen nieuwe
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bedrijventerreinen meer te plannen. De gemeente Leiden heeft er in 2010 voor gekozen om af te zien
van de aanleg van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. De provincie Zuid-Holland kiest er nu
voor om te wachten op de actualisatie van de behoefteraming van de regio die op haar beurt weer
wacht op de gemeente Leiden. Daarmee veronachtzaamt de provincie haar eigen taak. De provincie 
Zuid-Holland kan en moet er zelf voor kiezen om de Oostvlietpolder groen te houden.

Noodzaak van een bedrijventerrein
Het wachten op een actuele behoefteraming kost onnodig veel tijd. Er is geen maatschappelijk
draagvlak voor een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. In de huidige economische omstandigheden
is het bovendien onverantwoord om belastinggeld te verspillen aan de aanleg van een nieuw
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 kennis-intensief.

Bovendien is er - in tegenstelling tot wat belangengroeperingen als de Kamer van Koophandel en 
BV Leiden 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 behoefte-
ramingen 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 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 wordt de komende jaren 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 echter 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.

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 baggerstortplaats, daarna bleef de dreiging
bestaan van de komst van een bedrijventerrein.
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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 te kunnen verwezenlijken.

Door nu opnieuw te wachten met een definitieve keuze vóór een groene Oostvlietpolder, rekt de
provincie de bestaande onzekerheid weer 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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