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Aan de fracties van de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg, 12 april 2022
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Allereerst willen wij als Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg u feliciteren met uw (her)benoeming als
lid van de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De Stichting Duurzaam wenst u veel succes en heel
veel goede en vooral groene besluiten!
In dat kader richten wij ons graag tot u, met een urgente zaak. Op 9 maart jl. heeft de Voorzieningenrechter
de Stichting Duurzaam in het gelijk gesteld inzake een voorlopige voorziening lopende ons bezwaar tegen
de door gemeente Leidschendam-Voorburg verleende omgevingsvergunning voor de kap van 900 bomen
ten behoeve van het woningbouwproject Landgoed Voorlei (Schakenbosch). Deze uitspraak heeft
opschortende werking. U heeft waarschijnlijk over deze uitspraak gelezen. Belangrijkste reden voor het
besluit van de rechter was dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieve bouwmogelijkheden ter besparing
van bomen. De Stichting Duurzaam kon met hulp van de landelijke Bomenstichting aantonen dat er zich onder
die 900 bomen een aantal monumentale, uiterst waardevolle en gezonde bomen bevindt. Daarnaast bleken de
precieze locaties van de woningen nog niet helemaal vast te liggen. Kortom, er is dus ruimte voor aanpassing
van het bouwplan om een aantal bomen te kunnen sparen.
De Stichting Duurzaam verzet zich niet tegen de bouwplannen als zodanig, daarover heeft op democratische
wijze besluitvorming plaatsgevonden. Wij zien echter goede mogelijkheden om meer bomen te behouden, en wij
roepen de gemeente op zich in te spannen een aantal heel waardevolle bomen te sparen en deze alsnog in te
passen in het bouwproject. Dit komt niet alleen de toekomstige bewoners van Voorlei maar ook onze hele
gemeente ten goede. Groen in de leefomgeving draagt immers bij aan de gezondheid van onze inwoners en
aan de groene uitstraling van onze gemeente. Daar zijn we zuinig op!
Wij voelen ons in deze gedachte gesteund door eerdere uitspraken van uw Raad, zoals bij de vaststelling van
het ruimtelijk kader van Schakenbosch, de vaststelling van de gemeentelijke Bomennota deel 1 en deel 2, en
recentelijk van de nota over een Groene Woongemeente. Tijdens de verkiezingscampagne is het belang van
groen in onze gemeente door alle fracties onderschreven. In een verkiezingsdebat, georganiseerd door de
Stichting Duurzaam, hebben de kandidaten zich uitgesproken voor een groentoets (bij bouwprojecten minimaal
zelfde kwaliteit groen garanderen) en een jaarlijkse groei van het aantal bomen, conform het Klimaatakkoord.
Om tot een goede uitkomst te komen, en de bouw niet onnodig te vertragen heeft de Stichting Duurzaam de
gemeente meermaals aangeboden in overleg te treden om gezamenlijk te kijken welke bomen gespaard kunnen
worden. Met een goede uitkomst hiervan kan de Stichting Duurzaam haar bezwaar intrekken. Op deze manier
kunnen beide partijen zich gezamenlijk inzetten voor een groene invulling van het nieuwe Landgoed Voorlei.
Op ons aanbod hebben wij van de gemeente nog geen reactie ontvangen. Ambtelijk is de boodschap dat men
zich nog beraadt op de uitspraak. Het lijkt ons echter ook voor de politiek van belang dat er snel helderheid komt
in deze zaak. De Stichting Duurzaam wil u daarom vragen ons aanbod te bespreken in de eerstkomende
Commissie/Raadsvergadering. Wij zijn graag bereid ons voorstel toe te lichten en de Gemeenteraad bij de
uitwerking te betrekken. Wij wonen tenslotte allemaal graag in onze groene gemeente Leidschendam-Voorburg!
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