
AMENDEMENT

Onderwerp: 
WINDAMBITIE VAN LEIDERDORP
Lijst wensen en bedenkingen gemeente Leiderdorp Concept RES, W&B4

Agendapunt 6: Concept RES Zienswijze
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De tekst onder ‘W&B 4. AMBITIE VAN LEIDERDORP’ in de zienswijze:
“De twee denkrichtingen voor energie bevatten weinig ambitie en realiteit voor Leiderdorp. 
De gemeente heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van 
windenergie. Uit deze studie is gebleken dat het gebied langs de A4 grenzend aan de polder 
Achthoven een kansrijke gebied is voor de opwek van windenergie. Wij vragen Holland 
Rijnland de kansen van windenergie in Leiderdorp mee te nemen in de uitwerking van de 
denkrichting(en). Wij vinden dat de RES 1.0 op basis van een integrale afweging, met de 
andere ruimtevragen, tot stand moet komen.”

Te wijzigen in:
“De gemeente heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van 
windenergie. Wij vragen Holland Rijnland kansrijke locaties in Leiderdorp te vergelijken met 
alternatieve locaties in de regio en mee te nemen in de uitwerking van de denkrichting(en). 
Wij vinden dat de RES 1.0 op basis van een integrale afweging, met de andere ruimtevragen, 
tot stand moet komen.”

Toelichting:
– In W&B4 werpt Leiderdorp zich op als kansrijk gebied voor windenergie. De kracht van de 
aanpak binnen Holland Rijnland is dat we naar het hele gebied kijken van Holland Rijnland 
waar de beste plekken zijn. Door in deze W&B zo nadrukkelijk één gebied te noemen, 
beperken we de uitwerking van de denkrichtingen en maken het een Leiderdorpse afweging.
– De omschrijving van het gebied in W&B4 is onduidelijk. De polder Achthoven ligt 
oostelijk van de Munnikkenpolder. 
– Na de studie van 2016 is de ontwikkeling van de Munnikkenpolder en omgeving Ruigekade 
tot recreatie- en natuurgebied afgerond. Inmiddels blijkt dat dit een zeer aantrekkelijk gebied 
is voor flora en fauna, maar ook voor bewoners uit Leiderdorp en de regio. Dit aspect moet 
worden meegewogen in de integrale afweging binnen de regio.
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