Open Brief

“Overheid verliest geloofwaardigheid met
Randstad 380 kV”
Pijnacker/Berkel en Rodenrijs
- Ter vergelijking, zo hoog als
een flat met 21 verdiepingen,
twee keer zo hoog als de dorpskerk, bovengronds, haaks op
de Groenblauwe Slinger. “Ik wil
burgers en overheden vragen om
vóór donderdag 4 juni 2009 nógmaals massaal bezwaar te maken
tegen de nieuwe hoogspanningsverbinding en niet te accepteren
dat de ‘Groenblauwe Slinger’ op
het smalste deel bovengronds
wordt afgesloten”, zegt Arjan
Verspuy, oud-inwoner van Berkel
en Rodenrijs en momenteel
woonachtig in Pijnacker. In onderstaande ingezonden brief legt
hij uit waarom.

Als we de doelstellingskaart van de
provincie (bron: www.zuid-holland.
nl/groenblauweslinger) over de kaart
van het nieuwe ‘Ontwerpbesluit tracé
Randstad 380 Zuidring’ heen leggen,
dan wordt duidelijk dat gemeenten,
provincie en rijk hun geloofwaardigheid momenteel verliezen. Websites,
brochures, nieuwsbrieven, vijftien jaar
lang werd de bevolking van Berkel en
Rodenrijs, Bergschenhoek en Pijnacker
belaagd met overheidscommunicatie,
compenserende beloften, om burgers
te laten accepteren dat de open ruimte
tussen hun dorpen in enkele jaren verdween. Nieuwe inwoners werden via
de Groenblauwe Slinger verleid tot het
kopen van relatief dure nieuwbouwwoningen in een uniek stukje Randstad
dat open zou blijven en mooier zou
worden. De overheid verdiende aan
deze verleiding via BTW, winst- en
WOZ-belasting. ‘Verleiding’ is prima,
‘misleiding’ niet.
‘De provincie wil voorkomen dat de regio’s
aan elkaar groeien… Samen met andere
overheden zorgt de provincie ervoor dat
het gebied tussen de steden open blijft en
mooier wordt. De vijf deelgebieden houden hun identiteit en worden als een snoer
met parels via een groenblauw lint met elkaar verbonden: de verbinding tussen het
Groene Hart en Midden-Delfland.’ (15e
Nieuwsbrief ‘Nieuws uit de Groenblauwe
Slinger april 2007)
Het dubbel uitgevoerde onnodig lange
tracé (een vangnet van 2 x 10 = 20 kabels) verbindt op een hoogte van zestig

meter terloops ook nog even de stedelijke gebieden links en rechts van de Svormige open ruimte, volledig haaks
op de hoofddoelstelling ‘open houden
en voorkomen.
Overvliegende vogels zijn sinds de introductie van de ‘Groenblauwe Slinger’
steeds verder teruggedrongen naar een
smalle corridor door aan twee kanten
de bebouwing op te laten stomen en
nu dreigt de overheid, haaks op eigen
consistente beloften, het smalste resterende stukje Groenblauwe Slinger via
een serieuze barrière, ook in de lucht,
haaks te belemmeren in plaats van te
investeren in ‘eigen geloofwaardigheid
en ondergronds oversteken. Waarom
legt TenneT niet alle kabels onder de
grond?
‘Boringen en lijnen ondergronds leggen is
over het algemeen duurder en de projecten
moeten - doorgaans - vanuit de overheid
(met maatschappelijk kapitaal) gefinancierd worden. Hiervoor is niet altijd voldoende draagvlak.’ (bron: http://www.
tennet.org/projecten/veelgestelde_vragen.aspx).
Over 30 jaar zullen nog dagelijks draadslachtoffers (lepelaars, ganzen, scholeksters, kieviten) vallen, als minister Van
der Hoeven (CDA, rentmeesterschap)
en minister Cramer, in feite gesteund
door de provincie Zuid-Holland en gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Berkel
en Rodenrijs, nalaten om te investeren
in het ondergronds oversteken van de
Groenblauwe Slinger tegen vijftien jaar
overheidsbeloften in. Je hoort zeggen
‘we protesteren nog wel, maar zijn in
feite akkoord’ en dat irriteert; ze geven
iets weg, dat niet van hen is en vergeten wat beloofd is.
‘Ik wil Nederland niet alleen schoner, maar
ook mooier maken en bereiken dat mensen
in Nederland in een aantrekkelijker land
samen wonen, werken en leven.’ ‘Ik vind
een mooi landschap heel belangrijk, juist
in contrast met de drukke steden.’ (Minister Cramer van VROM)
Langs en op de nieuwe N470 liggen
dagelijks dode dieren, langs de aangrenzende bermen en sloten staan zilverreigers naast Mc Donalds zakken,
Heineken blikjes en Valvoline cans.
Als de overheid er een rommeltje van

De Groenblauwe Slinger.

maakt, doen andere mensen dat ook
gemakkelijker. Wij zullen goed volgen
of gemeenten en provincie goed onderbouwd bezwaar zullen maken.

ringen – Zoetermeer, Postbus 30316,
2500 GH Den Haag.
Indien u mondeling wenst in te spre-

Op www.groenblauweslinger.info
vindt u deze ingezonden brief en kunt
u informeel discussiëren, maar vergeet
niet formeel bezwaar te maken, als u
het belangrijk vindt. Tot en met donderdag 4 juni 2009 kan iedereen een
zogenaamde zienswijze geven op ‘het
MER, het ontwerp-rijksinpassingsplan en de overige ontwerpbesluiten’
en deze richten aan: Inspraakpunt
Randstad 380 kV verbinding Wate-

Inloopavonden
Op maandag 11 mei wordt een informatiebijeenkomst over de plannen
georganiseerd in het SPiL Bleiswijk,
Dorpsstraat 3 te Bleiswijk. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en
21.00 uur terecht voor informatie en
het stellen van vragen. Woensdag 13
mei organiseren de verschillende betrokken overheden en TenneT een
inloopavond over Randstad 380 kV

Leuk hondennieuws: thuis en prijs
Pijnacker – Bij de verkiezing van
de leukste hond van Nederland
is labrador Sheena uit Pijnacker
uiteindelijk zevende geworden.
“Ik ben heel trots op haar”,
meldt haar baasje Natascha
Roosemalen.

Alle in Nederland woonachtige
honden mochten meedingen naar
de titel de leukste hond van Nederland. De aangemelde honden werden gepresenteerd op een website
en via sms kon er op hen gestemd
worden. Met de inschrijfbijdrage en
de sms-jes werden twee hondendoe-

colofon

len gesteund: Amivedi Nederland en
de Stichting Hulphond Nederland.
De honderd honden die de meeste
stemmen hadden gekregen, plaatsten zich voor de halve finale waarna
er opnieuw gestemd kon worden. De
dertig honden op wie het meest was
gestemd, werden uitgenodigd voor
de eindronde. Deze finale vond eind
april plaats in Bussloo waar een
deskundige jury de honden beoordeelde.
Jodan uit Eindhoven werd uitgeroepen tot de leukste hond van Nederland. Sheena uit Pijnacker eindigde
op een zevende plek. “Ik heb een

Bovengronds

riem met halsband, een vliegvakantie voordeelbon van honderd euro en
hondenkoekjes gewonnen”, vertelt
baasje Natascha. “En Sheena had een
dag om nooit meer te vergeten, ze
heeft de hele dag gezwommen.”
Nog meer leuk hondennieuws is er te
melden. Enkele weken geleden stond
er namelijk in de Telstar/Heraut
Weekend een oproep voor Fanny.
Het baasje van deze 6-jarige hond
was onlangs overleden en dus zocht
ze een nieuw thuis. Dat is gelukt!
Haar nieuwe eigenaren zijn erg blij
met haar en Fanny geniet van haar
nieuwe leven. (CvV)
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Ondergronds

ken, kunt u dit doen door te bellen
met Bureau Energieprojecten, telefoon 070 - 379 89 79.

van 19.00 tot 21.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg in Pijnacker. Dan zijn diverse
medewerkers aanwezig om vragen
te beantwoorden over de ontwerpbesluiten. Ook is het mogelijk uw
zienswijze op een of meer ontwerpbesluiten kenbaar te maken. Er zijn
deze avond ook medewerkers van de
gemeente aanwezig.

Paddentrek afgelopen
Regio - Op zaterdag 9 mei organiseert
de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Delfland
een afsluitingsbijeenkomst over de
paddentrek van de afgelopen periode.
Er zijn afgelopen tijd padden overgezet in Pijnacker, Bergschenhoek,
Delft, Ypenburg en Leidschenveen.
De resultaten worden op deze middag
gepresenteerd en ervaringen uitgewisseld.
Belangstellenden zijn welkom om
14.00 uur in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft.
Voor informatie: 015 - 261 00 48 of
email: afd.RegioDelft@knnv.nl.

Het zit er weer op!

