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7 september 2019
Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Zuid-Holland
Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Geacht College,
Namens onze vereniging wil ik u graag gelukwensen met uw installatie tot gedeputeerden
voor onze provincie Zuid-Holland.
Onze vereniging volgt de plannen en acties van het provinciebestuur altijd met grote
belangstelling, in het bijzonder waar het gaat om het open landschap in ons deel van het
Groene Hart, waarvoor wij ons al sinds onze oprichting in 1999 met meer dan 300 leden
inzetten.
Vijftien jaar geleden, in het najaar van 2003, hebben uw voorgangers gehoor gegeven aan
het amendement van het toenmalige Statenlid, de heer C.A. Nebelstein. Zijn amendement
om de voorgestelde windenergielocaties Vierambachtspolder/N207 te Jacobswoude
(inmiddels opgegaan in Kaag en Braassem) en N207 te Alphen aan den Rijn uit het
voorgestelde Windenergiebeleid van de Provincie Zuid-Holland te schrappen, is toen door
een overgrote meerderheid van Provinciale Staten aangenomen.
In uw coalitieakkoord lezen wij met grote instemming dat uw college voornemens is het
langjarige provinciale beleid om het Groene Hart te vrijwaren van windturbines voort te
zetten.
U stelt weliswaar dat onderzocht gaat worden of bestaande locaties kunnen worden
uitgebreid. Wij nemen echter aan dat daarmee niet gedoeld wordt op de bestaande locaties
A4 Zoeterwoude (2 stuks), N11 Heineken Zoetermeer (4 stuks), N11 Rijnwoude (4 stuks),
die zich immers helaas al in het Groene Hart bevinden.
Wij wensen u veel wijsheid, succes en voldoening gedurende uw zittingsperiode. Met
vertrouwen zien wij de uitwerking van uw voorgenomen beleid tegemoet. Wij zullen dat
nauwgezet blijven volgen.
Namens de VBOLK&B,

Jos van der Laan, voorzitter

