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Onderwerp
Massale bomenkap natuur- en recreatiegebied Vlietland

Aan de leden van Provinciale Staten
1.

Is het juist dat de provincie opdracht heeft gegeven of gaat geven voor de kap van
meer dan 1000 bomen in Vlietland en zo ja waarom?
Antwoord
Provinciale Staten hebben ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan en de
aanleg van RijnlandRoute. Om de aanleg te kunnen realiseren zijn veel maatregelen
nodig waaronder het kappen van bomen.
De verbreding van de A4 en de aansluiting op de nieuwe wegverbinding N434 ter
hoogte van Vlietland zijn onderdeel van het project RijnlandRoute. Om realisatie
mogelijk te maken heeft de provincie Gasunie verzocht om een aantal
aardgasleidingen te verleggen. Voordat de verlegging kan plaatsvinden wordt er door
Gasunie op verschillende locaties bomen gekapt. De eerste locatie waar bomen
worden gekapt is aan de oostzijde van Vlietland op het grondgebied van
Leidschendam- Voorburg, op gronden die in eigendom zijn van de Provincie,
Rijkswaterstaat en Gasunie en in beheer bij Staatsbosbeheer. De Gasunie kapt grote
en kleinere bomen, houtopstanden en struikgewas aan de oostzijde van Vlietland
langs de A4. Hiervan worden 89 herplantplichtige bomen gekapt, die in de nabijheid
worden herplant.

2.

Is het juist dat dit gebeurt/is gebeurd zonder voorafgaand overleg met de gemeente
Leidschendam-Voorburg, het recreatiecentrum Vlietland en andere direct
belanghebbenden? Kunt u dit nader toelichten?
Antwoord
Het was bekend bij belanghebbenden dat er bomen gekapt zouden worden, alleen
was niet ruim van tevoren bekend wanneer de Gasunie exact zou beginnen.
Gasunie heeft vanaf begin 2016 diverse contactmomenten gehad met de gemeente
Leidschendam-Voorburg over de voorgenomen verleggingen, waaronder ook het
kappen van bomen ter hoogte van Vlietland. Gasunie heeft begin november conform
de Boswet een melding ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Op 14 november
2016 is door de RVO een bevestiging gestuurd aan de provincie (eigenaar) en aan
Leidschendam-Voorburg (gemeente) dat de melding boswet akkoord was bevonden.
Gasunie heeft op maandag 12 december aan de provincie, gemeente Leidschendam-

FZ/GS/Alg

Voorburg en de GZH gemeld dat zij op 14 december van start zouden gaan met het
kappen van bomen ten oosten van Vlietland op het grondgebied van LeidschendamVoorburg. De provincie heeft op haar beurt Vlietland BV hiervan op de hoogte gesteld.
De Boswet kent in een situatie als deze geen vergunningstelsel
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3.

Is het juist dat u hebt toegezegd om direct belanghebbenden goed en tijdig te
informeren over mogelijke bomenkap in Vlietland? Zo ja, waarom hebt u dat dan niet
gedaan?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 2.

4.

Waarom kiest u ervoor om zo massaal 1000 bomen te kappen, terwijl bomen juist in
belangrijke mate bijdragen aan de gezondheid van mens en dier en in hoge mate CO2
opvangen?
Antwoord
Het kappen van de betreffende bomen valt onder de Boswet. Zoals aangegeven heeft
Gasunie hierbij voldaan aan de meldingsplicht bij het ministerie van Economische
Zaken. Bij de kap van bomen onder het regime van de Boswet zijn voorwaarden
verbonden. Zo is Gasunie verplicht om deze binnen 3 jaar te compenseren. Zij heeft
hiervoor een bomenplan opgesteld, waarbij voor 89 bomen in het werkgebied een
compensatieplicht geldt. Daarnaast worden op het werkterrein ook houtopstanden en
struikgewas verwijderd. De 89 bomen die gecompenseerd moeten worden kunnen
door Gasunie binnen het werkgebied worden herplant waarbij de herplantlocatie zo
dicht mogelijk bij de originele standplaats zal liggen. Gasunie kapt alleen de bomen op
locaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de verleggingswerkzaamheden.

5.

Hebt u overwogen om de bomen niet te kappen, of minder bomen te kappen en is er
een mogelijkheid om, ingeval de bomen verwijderd moeten worden, de bomen uit te
graven en te sparen? Zo ja, wat zijn hierbij uw overwegingen geweest en wat zijn de
kosten als de bomen gespaard blijven?
Antwoord
Gasunie heeft bij haar tracékeuze gekozen voor een gestuurde boring (met een max.
diepte van 20 meter). Alleen deze keuze maakt, na het uitvoeren van de
werkzaamheden, herplant in de directe nabijheid van de kaplocatie weer mogelijk. Zie
ook het antwoord op vraag 4.

6.

Bent u met ons van mening dat de kap van 1000 bomen ernstige nadelige gevolgen
heeft voor de natuur- en recreatiewaarde van het gebied? Zo nee, kunt u
beargumenteerd uitleggen waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit te herstellen?
Antwoord
Gasunie heeft in haar bomenplan beschreven welke bomen herplant worden en,
indien van toepassing, een voorstel gedaan voor een vervangende boomsoort. De
bomen die een compensatieplicht kennen in het kader van de boswet, dienen binnen
3 jaar gecompenseerd te worden. Zie verder het antwoord op vraag 4.
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7.

Welke waarde hecht u aan het natuur- en recreatiegebied Vlietland en wat is het u
waard om de bomen te sparen?
Antwoord
Gasunie heeft conform boswet in haar bomenplan aangegeven welke financiële
waarde de te compenseren bomen vertegenwoordigen. Deze waarde geldt als
uitgangspunt bij de keuze voor herplant. Zie verder antwoorden op vraag 4,5 en 6.

8.

Waarom zijn de afgesproken geluids- en zichtwerende schermen langs de A4 bij
Vlietland nog niet aangelegd (deze zouden er al in 2013 staan) en wanneer worden
deze alsnog aangelegd?
Antwoord
Voor het antwoord op deze vraag is het van belang te wijzen op hetgeen wij
geantwoord hebben op Statenvragen van 26 augustus 2015 met nummer 3071.
Wij hebben daarbij uitvoerig stil gestaan bij de achtergronden en de stand van zaken
met betrekking tot dit onderwerp.
De aanleg van geluid- en zichtwerende voorzieningen maakt onderdeel uit van het
project Verondieping Meeslouwerplas. Het gaat hierbij niet om een ongeclausuleerde
resultaatsverplichting van de provincie. Met Recreatiecentrum Vlietland is in 2009
afgesproken dat -in relatie met de opbrengsten van de stort van grond- de provincie
zal bevorderen en ondersteunen dat een geluid- en zichtwerende voorziening tussen
het recreatiegebied en de A4 wordt gerealiseerd.
In het project Verondieping Meeslouwerplas gold de stort van grond (de verondieping)
als de wijze waarop de stabiliteit van de oevers kon worden verbeterd. De provincie
heeft een overeenkomst naar burgerlijk recht gesloten met BAM om de
Meeslouwerplas te verondiepen. In deze overeenkomst is ook afgesproken dat BAM
als uitvloeisel hiervan zorgt voor geluidwerende voorzieningen, eufotische zones en
de aanleg van een krekengebied. De uitvoering van het project is in 2013 stil komen te
liggen.
Wij voorzien niet dat de bedoelde geluid- en zichtwerende voorziening
overeenkomstig het oorspronkelijke plan (in de vorm van een scherm) wordt
gerealiseerd. Hierbij is mede van belang dat eventuele geluid- en zichtwerende
voorzieningen moeten worden beoordeeld aan -onder andere- het gebiedsprofiel
ruimtelijke kwaliteit dat voor dit gebied is opgesteld.

Den Haag, 24 januari 2017
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

