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Onderwerp 
Duivenvoordecorridor 
 
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 
Provinciale Staten J.N. Bade (D66), d.d. 13 januari 2016, bij mij de 
volgende vragen heeft ingediend: 

 

 
Toelichting 
Voor D66 Zuid-Holland is het belangrijk om zorgvuldig met de nog beschikbare groene 
ruimte in Zuid-Holland om te gaan. De Duivenvoordecorridor is de belangrijkste 
verbinding tussen het Groene Hart en de polders en buitenplaatsen tussen Den Haag 
en Leiden. Dat moeten we zoveel mogelijk behouden. Dit wordt onderstreept door de 
Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL). Tevens roept de PAL de 
Staten op om handelend op te treden: “De Duivenvoordecorridor is van bovenlokaal 
en bovenregionaal belang en daarom juist voor de Provincie beschermenswaardig.” 
 
15% toegestane bebouwing 
Tijdens de Statenvergadering van 16 december j.l. werd door sprekers aangehaald 
dat er verwarring zou zijn over wat de 15% toegestane bebouwing betekend bij de 
betrokkenen rondom de Duivenvoordecorridor. Het college van GS heeft bevestigd dat 
het belangrijk is deze onduidelijkheid op te heffen en het college heeft toegezegd 
hierover in gesprek te gaan met betrokken gemeentes. Uit het advies van de PAL blijkt 
dat er geen onduidelijkheid over de invulling van het toegestane 
bebouwingspercentage hoeft te bestaan. Het Bestemmingsplan Buitengebied 
Voorschoten meldt hier namelijk over: 
 
“Van het glasbestand wordt minimaal 85% omgevormd naar een groene bestemming 
(natuur/bos/recreatie/landbouw). Maximaal 15% van het te saneren glasbestand wordt 
uitgegeven ten behoeve van woningbouw of een andere 'rode' functie. Deze 15% is 
inclusief tuinen, ontsluiting en parkeren. Gekoppeld hieraan moeten ook de 
recreatieve mogelijkheden worden verruimd. De 15% die maximaal voor de 'rode' 
functies is toegestaan moet de middelen fourneren die noodzakelijk zijn voor de 
herinrichting van de …?” 
 
Deze redenering is tevens in lijn met het bestemmingsplan van Leidschendam-
Voorburg en de structuurvisie Duivenvoorde, aldus het advies van de PAL. 
 



 

Pagina 2/2 Naar aanleiding van het recente advies van de PAL inzake de Duivenvoordecorridor 
en naar aanleiding van de recente toezegging van het college in de Statenvergadering 
d.d. 16 december 2015 stellen wij de volgende vragen: 
 

1. Klopt de redenering van de PAL dat maximaal 15% van de Duivenvoordecorridor mag 
worden bebouwd? 
a. Indien nee: waarom niet? 
b. Indien ja: Schat het college in dat deze redenering ook bekend is bij de 

betrokkenen rondom de Duivenvoordecorridor? Is het college in lijn met eerdere 
toezegging bereid om deze besluitvorming opnieuw in herinnering te brengen bij 
betrokkenen om onduidelijkheid te voorkomen? 

 
Aanbevelingen PAL 
Tijdens de commissievergadering R&L van 25 november j.l. heeft het college tevens 
toegezegd na te vragen welke alternatieve financieringsmodellen voor de glassanering 
in de Duivenvoordecorridor bekend zijn en die modellen, indien realistisch, te 
heroverwegen. In haar aanbevelingen benoemt de PAL dit ook. Ze roept op om meer 
tijd te nemen om tot andere manieren van financiering te komen. De aanbevelingen 
van de PAL luiden: Houd vast aan de kaders en hanteer een lange termijn perspectief; 
Zet in op duurzame verstedelijking; Gun de gemeenten meer tijd om uit de financiële 
problemen te komen; Vergroot het zoekgebied en ondersteun de ontwikkeling van 
alternatieven. 
 

2. a. In hoeverre acht het college de bovengenoemde aanbevelingen uitvoerbaar en 
haalbaar? Is het college van plan om – voor zover mogelijk– gehoor te geven aan 
de aanbevelingen van de PAL? 

b.  (indien van toepassing) Hoe, op welke manier is het college van plan gehoor te 
geven aan de aanbevelingen van de PAL? 

 
3. Hoe en wanneer zullen de Staten hierover geïnformeerd worden? 

 
 
 
Den Haag, 13 januari 2016         
 
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
 
drs. J. Smit 
 
 

 


