Geacht Statenlid!
Hierbij gaat een verzoek aan Gedeputeerde Staten - zo nodig met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – om ons bij voorkeur vóór 24
september as. alle stukken te doen toekomen waarin de provinciale
besluitvorming over de grootschalige bomenkapplannen voor Vlietland en de
voorbereiding daarvan aan de orde komen.
De onzichtbaarheid c.q. het gebrek aan transparantie van de besluitvorming
over die plannen binnen de provincie vormt voor ons een belangrijke reden om
naar die besluitvorming te vragen. Het gaat immers om plannen met een grote
en langdurige impact op de gebruikers en omwonenden van Vlietland en ook
om plannen met de uitvoering waarvan tienduizenden zo niet
honderdduizenden euro’s gemoeid zijn.
Dat het grootschalig kappen van bomen in Vlietland intussen tot na 15 juli 2020
is uitgesteld, doet voor ons hierbij niet ter zake. De besluitvorming over het
uitstel is - bijvoorbeeld wat de motivering daarvan betreft - overigens even
onduidelijk.
In de brief die hierbij gaat treft u aan welke informatie wij van Gedeputeerde
Staten willen ontvangen. Het zij ons daarom kortheidshalve vergund u naar de
brief te verwijzen.
Vanzelfsprekend graag bereid tot nadere toelichting op dit e-mailbericht en
hierbij gevoegde brief, met vriendelijke groet namens de Vereniging Vrienden
van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer
Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en de Vereniging
Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4,
Wim ter Keurs, Ed Krijgsman en Gerard Wisse

Vereniging Vrienden van Vlietland,

Vogelwerkgroep Vlietland,
Werkgroep Milieubeheer Leiden,
Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart,
(organisaties die zitting hadden in de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas)

+

Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4

AANTEKENEN!

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, maandag 9 september 2019.

Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol l and,
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Betreft:

Wobverzoek m.b.t. de provinciale besluitvorming over de kapplannen in Vl ietl and en
de voorbereiding daarvan

Geacht col l ege!
Al verschil l ende keren hebben wij u met brieven en e-mail berichten benaderd over de grootschal ige
bomenkappl annen voor Vl ietl and waar wij deze zomer ineens mee geconfronteerd werden (zie onze nog steeds niet door u beantwoorde - brieven aan uw college d.d. 31 juli jl. en 4 september jl.).
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Een aspect dat daarbij nog niet aan de orde kwam betreft de onzichtbaarheid c.q. het gebrek aan
transparantie van de besluitvorming over die plannen binnen de provincie. Deze onzichtbaarheid c.q.
dit gebrek aan transparantie is bepaald geen onbeduidend aspect van de besl uitvorming, want het gaat
om pl annen met een grote en l angdurige impact op de gebruikers en omwonenden van Vl ietl and en

ook om plannen met de uitvoering waarvan tienduizenden zo niet honderdduizenden euro’s gemoeid
zijn.
Dat het grootschal ig kappen van bomen in Vl ietl and intussen tot na 15 jul i 2020 is uitgestel d, doet
voor ons hierbij niet ter zake. De besl uitvorming over het uitstel is - bijvoorbeel d wat de motivering
daarvan betreft - overigens even onduidel ijk.
Daarom wil l en wij - zo nodig met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - ook graag
beschikken over alle stukken 1 waarin de provinciale besl uitvorming over de grootschal ige
bomenkapplannen voor Vl ietl and en de voorbereiding daarvan aan de orde komen. Voor al l e
duidel ijkheid en mogel ijk ten overvl oede: het gaat ons bij dit verzoek minder om het handel en van
Staatsbosbeheer in deze, maar vooral om de provinciale besluitvorming over de kapplannen in
Vlietland en om de voorbereiding daarvan. In het bijzonder gaat het ons om:



al l e stukken waarin de argumentatie van de provincie staat om in te stemmen met (dan wel
opdracht te geven tot de uitvoering van) de bomenkapplannen zoal s die op 17 jul i jl . in een
bijeenkomst zijn voorgelegd aan onze organisaties en per brief aan omwonenden;



al l e stukken waarin de argumentatie van de provincie staat om in te stemmen met (dan wel
opdracht te geven tot) de uitvoering van alle aan ons voorgelegde bomenkapplannen vanaf half
september dit jaar, hoewel Staatsbosbeheer stel t dat het gebied veil ig is en BTL Bomendienst
B.V. in zijn advies sl echts bij 2 van de 37 bosvakken aangeeft dat het kappen in 2019 moet
pl aatsvinden en bij nog eens 2 vakken dat dat eventueel ook in 2020 kan gebeuren (zie ons beroep
d.d. 29 augustus jl .);



al l e stukken waarin de argumentatie van de provincie staat om in te stemmen met (dan wel
opdracht te geven tot) het helemaal vel l en van dertien bosvakken in Vlietland, terwijl
Staatsbosbeheer in een bijeenkomst met onze organisaties op 8 augustus jl. een substantieel
aantal vakken daarvan noemde die niet in hun geheel geveld hoefden te worden;



alle stukken (incl usief kaarten) waarin staat wel ke bosvakken vol gens de mondel inge
mededel ingen van Staatsbosbeheer op 8 augustus jl . niet in hun geheel gevel d hoeven te worden
en wat daarin volgens Staatsbosbeheer wel geveld dient te worden;



al l e stukken waarin de met de uitvoering van de bomenkappl annen beoogde veil igheid van de
bezoekers door de provincie wordt afgewogen tegen andere bel angen en waarin ook duidel ijk
wordt om wel ke andere bel angen het daarbij gaat;



al l e stukken waarin de provincie beargumenteert waarom het na het vel l en van een hel e bosrand
l angs de A4 niet bezwaarl ijk is een hel e rij bosvakken l angs de Vl iet tussen de Weegsl oot en de

1

Waar in deze brief “stukken ” staat, dient daaronder en niet uitsl uitend te worden verstaan: eventuel e bel eidsstukken,
brieven, mail berichten, notulen van gevoerd intern en extern overl eg, gevraagde juridische of andersoortige
adviezen, notities en andere relevante documenten of andere gegevensdragers (waaronder sms- en WhatsAppberichten). Het gaat ons om alle correspondentie over de grootschalige bomenkapplannen voor Vl ietl and waar wij
deze zomer ineens mee geconfronteerd werden tussen: 1. ambtenaren van de provincie Zuid-Hol l and; 2. ambtenaren
en bestuurders van de provincie Zuid-Hol l and; 3. de provincie Zuid-Hol l and en Staatsbosbeheer, de provincie ZuidHol l and en de gemeente Leidschendam-Voorburg, de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst Haaglanden
en andere organisaties en/of personen; 4. Staasbosbeheer (al s gemachtigde van PZH en optredende namens PZH)
en de gemeente Leidschendam-Voorburg, de Omgevingsdienst Haagl anden, BTL Bomendienst B.V. en andere
organisaties en/of personen.
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Jan Bakkersloot te laten vellen, waardoor de tweede barrière tussen de A4 en de wijken Bijdorp
en Starrenburg gesl oopt wordt en de bewoners al s gevol g daarvan moeten vrezen dat zij met nòg
meer verkeerslawaai te maken zouden krijgen;



al l e stukken waarin door de provincie conform haar al gemene bel eid bepl eit wordt inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties zo veel als mogel ijk te betrekken bij de
totstandkoming van de bomenkapplannen in Vlietland
(https://www.zuid-holland.nl/actueel/participatie/);



al l e stukken waarin de argumentatie van de provincie staat om onze organisaties en omwonenden
van Vl ietl and pas op 17 jul i jl . (een paar dagen voor de zomervakantie) te informeren over de
bomenkapplannen voor Vlietland, hoewel het BTL-advies waarop de plannen zijn gebaseerd al
dateert van hal f april van dit jaar;



alle stukken die hebben geleid tot de opdracht van Staatsbosbeheer Westvoorden aan BTL
Bomendienst B.V. en het advies van BTL d.d. 15 april jl .;



alle stukken waarin de argumentatie van de provincie staat om met onze organisaties geen
discussie over de bomenkapplannen mogelijk te maken;



al l e stukken van de provincie die duidelijk kunnen maken waarom de accounthouder Vl ietl and
van pl an was onze brief van 31 jul i jl . pas in de week van 28 augustus jl . (vier weken na ontvangst
van onze brief) aan de portefeuille houdende gedeputeerde voor te leggen en wat dat met het
einde van het reces en de collegewissel te maken heeft;



…

Wij zouden graag zo snel mogel ijk, l iefst vóór 24 september as., over deze stukken beschikken. Omdat
het hierbij om een voor de provincie rel atief beperkte en duidel ijk afgebakende zaak gaat, l ijkt het ons
dat wij u hiermee niet overvragen.
De gevraagde stukken binnenkort derhalve tegemoet ziend, vanzelfsprekend ook graag bereid tot
nadere toel ichting op deze brief en met vriendel ijke groet mede namens de Vogel werkgroep Vl ietl and,

Wim ter Keurs,
voorzitter van de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogel pl as Starrevaart,

Ed Krijgsman,
voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland,

Gerard Wisse,
Voorzitter van de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4

CC

Provincial e Staten van Zuid-Hol l and;
De raad en B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg;
De raad en B&W van de gemeente Voorschoten;
Staatsbosbeheer Westvoorden
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