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Jaarverslag 2018
Platform Lokale Agenda 21 Leidschendam en Stichting Duurzaam Voorburg werden in 1996
opgericht. Zij gingen samen verder als Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg na de
fusie van de twee gemeenten in 2002. In 2008 is het Platform overgegaan tot stichting
Duurzaam Leidschendam-Voorburg.
Doelstelling:
Stichting Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg werkt samen met bewoners, gemeente
en andere organisaties aan duurzame ontwikkeling. Dat is: zó in onze behoeften voorzien dat
mensen elders op de wereld en mensen na ons net zo in hún behoeften kunnen voorzien.
Dus lokaal handelen, maar mondiaal denken, in de geest van de grote conferentie van de
Verenigde Naties in 1993 in Rio de Janeiro over wat ‘duurzame ontwikkeling’ betekent.
Onze stichting wil vanuit een dialoog tussen inwoners, organisaties en de gemeente bijdragen
aan een meer duurzame wereld, zowel lokaal als mondiaal. Daarbij hoort ook een eerlijker
mondiale verdeling van de natuurlijke hulpbronnen en het waarborgen van een goed leefbare
wereld voor toekomstige generaties.
In 2018 bestond het stichtingsbestuur uit Johan van Workum (voorzitter), Will Kranenburg
(secretaris), Jac Wolters (penningmeester) en de leden Jan Blokland en Winny Vos.
Aan de bestuursvergaderingen namen vrijwel steeds ook deel: Martin van de Reep (Haagse
Vogelbescherming), Frans Kets (werkgroep metingen luchtkwaliteit) en Henk Marius
(Participatieraad, Fietsersbond, helihaven).
Activiteiten in 2018
* Het bestuur kwam in 2018 vijf keer plenair bijeen.
Onderwerpen waar de stichting zich mee bezig hield, waren onder meer de voorgenomen
bouwlocaties in de Duivenvoordecorridor, afvalbeleid, luchtkwaliteit, waterberging, duurzame
energie / gasloos, de raadsverkiezingen, wel/geen extra brug over de Vliet, de inrichting van
de Plaspoelpolder, bouwplannen terrein Schakenbosch, het project Natuur in de Stad.
* Oscar de Man, die in 2017 aan bestuursvergaderingen had deelgenomen en met individuele
bestuursleden evaluerende gesprekken had gevoerd, maakte een duurzaamheidsagenda
voor de stichting, waarvan het bestuur dankbaar gebruik heeft gemaakt.
* In februari deed Frans Kets met ondersteuning van Johan van Workum per e-mail een
oproep: vrijwilligers gezocht om zelf de luchtkwaliteit te gaan meten. De provincie ZuidHolland zorgde voor de meetapparaatjes (‘paddenstoelen’) Binnen korte tijd kwamen er bijna
30 reacties binnen, terwijl er maar 10 ‘paddenstoelen beschikbaar waren. In mei werden de
eerste geïnstalleerd.
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Frans, een geofysicus die 32 jaar bij Shell heeft gewerkt, vormde een apart groepje om de
meetresultaten te analyseren en legde ook goede contacten met het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu). Met de gemeente onderhoudt de groep contact op ambtelijk en
politiek niveau. (Op 8 januari 2019 maakte Frans indruk met een presentatie voor de
gemeenteraad over de eerste meetresultaten.)
* Op 8 maart had de stichting een publieksdiscussie georganiseerd met lokale politici in
verband met de verkiezingen voor de gemeenteraden op 21 maart. De opkomst was goed
(rond 40 mensen). Naar aanleiding van de discussie stuurde de stichting begin april een brief
aan de nieuwe raadsleden over luchtkwaliteit en andere onderwerpen rond duurzaamheid,
met het oog op de collegevorming. “Hoe gaat u bereiken dat meer inwoners vaker de auto
laten staan en fiets of OV nemen, met name ook voor woon-werkverkeer?” De stichting
waarschuwde tegen overtrokken verwachtingen van een eventuele extra brug over de Vliet.
“Nieuwe wegen trekken voor een stukje ook nieuw verkeer aan.”
* In het kader van ‘Natuur in de stad’ zijn ook in 2018 cursussen en lezingen georganiseerd
door de vereniging Groei en Bloei in samenwerking met de stichting. Vooral het
onderhoudsvriendelijk tuinieren trok weer veel belangstelling. Net als de thema avonden
“Leven met water” en “Hoe hard is winterhard?”.
Via de bestuursleden Jan Blokland (ook voorzitter Groen en Bloei Leidschendam) en Will
Kranenburg (Stadstuin Rusthout) was de stichting betrokken bij de ‘nationale tuinweek’ in juni,
met een wedstrijd tuinmetamorfose en op 9 juni weer de actie “tegel eruit, plant erin” op
Rusthout en bij Life & Garden (laatste keer...).
* Duivenvoordecorridor (DVC). Op 25 januari diende de stichting bij de gemeente een
zienswijze in op het bestemmingsplan Buitenvoorde, een van de bouwlocaties van de
gemeente in de Duivenvoordecorridor (DVC). De zienswijze werd ingediend namens 13
organisaties uit Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en overig Zuid-Holland, die ijveren voor
een zo groen mogelijke DVC.
De 13 organisaties hadden niet zozeer bezwaar tegen de kleine bouwlocatie Buitenvoorde op
zich (10 woningen), maar wel tegen de beleidslijnen die de gemeente in dit bestemmingplan
formuleerde voor de nog komende veel grotere bouwlocaties.
De organisaties hebben tegen het plan Buitenvoorde ook geen bezwaar meet ingediend. Het
bestemmingsplan is eind 2018 definitief geworden.
* Op 31 juli diende voor de Raad van State (RvS) het beroep van de 13 organisaties tegen het
bestemmingsplan Roosenhorst, een van de bouwlocaties van de gemeente Voorschoten in de
DVC. Hierbij was een Voorschotense organisatie penvoerder voor de club van 13 organisaties.
Belangrijkste bezwaar was de te grote omvang van de bouwlocatie, waarbij het de gemeente
alleen om het geld te doen was. De rechtbank vroeg voorzitter Johan van Workum om een
toelichting op onze deelname aan het beroep, omdat het niet gaat om grondgebied van onze
eigen gemeente.
In september kwam de uitspraak. De RvS verwierp het beroep van de organisaties. De
gemeente had de tegen-argumenten meegewogen en had ook overwegingen van ruimtelijke
ordening, aldus de uitspraak.
* Begin juli maakte de gemeente het plan bekend voor de ‘Vlietvoorde’, de grootste
bouwlocatie (130 woningen) in de nu nog open DVC. Een flink stuk van het open landschap
gaat daar verloren, ook doordat de woningen goed ‘ingepakt’ worden in groene omzomingen.

De afgelopen jaren had de kerngroep van de club van 13 organisaties voor behoud van een
groene DVC regelmatig overleg met de projectleider over de invulling van de bouwlocaties. Op
zichzelf had de kerngroep waardering voor de kwaliteit van het plan dat er nu ligt. Maar niet in
deze omvang en op deze unieke plek die nu voor een deel verloren gaat.
Nu het verlies van de gemeente op de DVC-bouwlocaties zo sterk meevalt, had de gemeente
moeten besluiten een groter deel van de uitgekochte tuindersgrond open te laten, zoals de
DVC was voordat de kassen er kwamen.
* Op 26 maart speldde burgemeester Tigelaar onze bestuursleden Jan Blokland en Jac
Wolters een koninklijke onderscheiding op. Onder de vele verdiensten die de burgemeester
noemde, waren ook Jacs en Jans activiteiten voor Stichting Duurzaam LeidschendamVoorburg.
* Bespaarbox. Op initiatief van de stichting zijn in 2017 in samenwerking met de gemeente
100 ‘bespaarboxen’ uitgedeeld aan mensen die zich daarvoor hadden gemeld. In de doos zat
materiaal om energie te besparen en informatie over allerlei ideeën op dit vlak. Gezien het
succes van de actie heeft de stichting de gemeente gevraagd ook in 2019 weer boxen te laten
uitdelen. Maar de gemeente gaf er de voorkeur aan de middelen voor stimuleren van
energiebesparing anders te besteden.
*Op 19 april hield de stichting weer een netwerkborrel in Stadstuin Rusthout mensen uit het
netwerk van de stichting en nieuwe raadsleden. Marcel Houtzager, oud-wethouder van
Leidschendam-Voorburg en nu hoogheemraad (bestuurder) van Waterschap Delfland,
schetste met indrukwekkende beelden wat ons boven het hoofd hangt als onvoldoende
maatregelen worden genomen tegen wateroverlast door klimaatverandering. Het was
inhoudelijk een goede bijeenkomst maar met minder deelnemers dan gehoopt. We besloten
voor het najaar terug te keren naar de formule van het Duurzaam Ontbijt dat telkens meer
bezoekers trok.
Dat werd gepland voor de ochtend van 18 oktober, maar is geannuleerd doordat te weinig
mensen zich aanmeldden. Kennelijk is onze formule van de netwerkbijeenkomsten aan
herziening toe. In plaats daarvan kwam een (kennismakings)overleg met wethouder Astrid van
Eekelen op 8 november over de duurzaamheidsagenda van het nieuwe College van BenW.
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