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Betreft: Inspraakreactie ontwerp bestemmingsplan N470 
 

Geacht College, 

Naar aanleiding van onze inspraak op het voorontwerp en uw beantwoording, resten bij ons de volgende 
bezwaren tegen het bestemmingsplan N470.  

We blijven bezwaar maken tegen de reservering voor een extra rotonde voor het eventueel doortrekken 
van de Komkommerweg.  

1. De reservering gaat ten koste van gebied dat juist gereserveerd is ter compensatie van verloren gegaan 
veenweide gebied door aanleg van de N470.  
U geeft aan dat er 800 m2 van de polder af zal gaan en dat dit een beperkt deel is van de polder. Een 
opsomming van alle ruimtelijke ingrepen de afgelopen 20 jaar zullen we achterwege laten. In totaliteit het 
areaal aan veenweidegebied dat geschikt is voor weidevogels enorm afgenomen. De inventarisaties die u 
gebruikt in het bestemmingsplan zijn daar een bewijs van.  
Recentelijk is nog vastgesteld dat er een bypass wordt aangelegd voor de Pijnackerse vaart door de 
Zuidpolder. Er komt ook nog een fietspad door de Zuidpolder en mogelijk zelfs windturbines aan de 
noordzijde vlak langs de N470. Tegen dat laatste hebben wij, uit oogpunt van natuurwaarden, in andere 
inspraakreacties al laten blijken tegen te zijn.  
U zult begrijpen dat er een keer een grens getrokken moet worden. Die grens trekken wij nu omdat er van 
gebied dat juist bedoeld is ter compensatie van eerder verloren gegaan gebied, weer een deel wordt 
afgesnoept. 
Naast de 800 m2 zal de parallelweg en de sloot naast deze weg ook moeten worden verlegd. Ook dit 
neemt ruimte. Jammer dat u dit vergeet te melden. 
Tot slot gaat het niet alleen om een fysieke ruimte die verloren gaat. Doordat de rotonde voorzien zal 
worden van hoge lantaarnpalen en vrachtwagens die met hoge verlichting op de rotonde gaan draaien, zal 
de hinder in de nachtelijke uren een veel grotere uitstraling hebben. 

2. In uw reactie geeft u ook aan dat u een onderzoek zal uitvoeren naar de gevolgen van flora en fauna en 
eventueel aandacht te besteden aan mitigerende of compenserende maatregelen. Helaas is dit onderzoek  
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nog niet uitgevoerd, noch wordt er ergens gesproken over mitigerende (van autolichten en lantaarnpalen) 
en compenserende maatregelen. De conclusie bij het hoofdstuk ecologie is PM.  
We zijn bereid tot een dialoog, dan moet er echter zicht zijn op compensatie in omvang en kwaliteit en 
mitigatie van effecten. Nu ontbreekt dat en dat geeft geen vertrouwen voor een dialoog.  

U geeft aan dat het bestemmingsplan van 2002 al een wijzigingsbevoegdheid was opgenomen voor een 
rotonde. U hebt echter geen gebruik van de wijzigingsbevoegdheid. Inmiddels is het een feit dat er een ruil 
van percelen tussen bergboezem en percelen in de Zuidpolder is overeengekomen tussen Provincie en 
NMP. Het heeft veel voeten in aarde gehad om dit te realiseren. We hebben onze medewerking gegeven 
aan perceelruil zodat de Provincie door kon met haar plannen. We betreuren het dat deze nieuwe situatie u 
niet eerder ter ore is gekomen.  

3.De onderbouwing voor een extra rotonde vinden wij nog steeds matig. In uw reactie geeft u enige extra 
onderbouwing, maar cijfermateriaal wordt niet gegeven. U spreekt ook niet van het opheffen van een 
rotonde bij Oude Leede. Het staat ons bij dat dit wel een voorwaarde is van de Provincie. U geeft niet aan 
hoe u dan, bij het sluiten van de rotonde van Oude Leede, Keizershof en Oude Leede gaat ontsluiten.  
We blijven daarom van mening om de ontsluiting van het kassengebied op een andere wijze te zoeken. 
Naar het noorden via de Delftsestraatweg en of naar het oosten, bijv. via de Overgauwseweg en de 
rotonde bij Tuindershof. Daarmee hoeft u dan tevens de andere rotonde niet te sluiten.   

Verder werd in het bestemmingsplan uit 2002 de nadruk gelegd op het beperken van schade aan natuur en 
invloed op het weidelandschap.  U spreekt nu over ecologie en dubbelbestemming. In dit ontwerpplan 
heeft het geen tanden gekregen op het gebied van ecologie. Bestaande ecologie-verbindingen zijn ook niet 
terug te zien in tekeningen, kaarten, regels of teksten.   

Ook missen we nog de aandacht voor de kwaliteit van de fietspaden, met name ter hoogte van de rotonde. 
Niet duidelijk is hoe het fietspad daar zal gaan lopen.  

Met vriendelijke groet 
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