Feitenrelaas gemeente Den Haag communicatie windturbine Westvlietweg
Inleiding
Hierbij ontvangt u het feitenrelaas van de gemeente Den Haag met betrekking tot de communicatie
over de windturbine aan de Westvlietweg. Dit is toegezegd aan de aanwezige bewoners van de
Bewonersgroep Windturbine Vlietzone op het overleg van 13 februari jongstleden.
Onderstaande reconstructie omvat de feitelijke gebeurtenissen zoals bekend bij de gemeente Den
Haag. De reconstructie is gecontroleerd door CEVA Logistics en de Wolff Nederland Windenergie.
Zoals tijdens het overleg van 13 februari jongstleden besproken is dit feitenrelaas bedoeld als
achtergrondinformatie voor de aanwezige bewoners en niet bedoeld voor externe verspreiding.
2009 - 2010
Start initiatief duurzaamheid bij CEVA Logistics aan de Westvlietweg. De belangrijkste afnemer van
CEVA wil dat haar producten in een duurzamer gebouw gerealiseerd worden. Hierdoor moest CEVA
een keuze maken tussen het verduurzamen van het gebouw of verhuizen naar een ander duurzaam
gebouw. Aangezien CEVA de Westvlietweg een goede plek vindt, op dat moment plannen heeft voor
een grote verbouwing en weet dat de Provincie Zuid Holland het gebied heeft aangewezen als
zoeklocatie voor (enkele) windmolens, heeft CEVA ervoor gekozen om de mogelijkheden voor het
plaatsen van een windturbine nader te onderzoeken.
Dit onderzoek heeft geleid tot het initiatief van een windturbine op ‘eigen’1 terrein. CEVA Logistics
heeft vervolgens contact gezocht met de Wolff Nederland Windenergie en de gemeente Den Haag.
2011
Het initiatief is voorgelegd aan de gemeente Den Haag. Het initiatief past goed bij de
duurzaamheidsambitie (klimaatneutraal in 2020) van de gemeente Den Haag. Het initiatief wordt
ondersteund. Wethouder Baldewsingh gaat samen met een vertegenwoordiger van CEVA Logistics
en de Wolff Nederland Windenergie op bezoek bij wethouder Mijdam (Leidschendam Voorburg) om
te praten over het voorgenomen initiatief. Wethouder Mijdam geeft enkele weken na dit gesprek
aan dat Leidschendam Voorburg bezwaar heeft tegen dit voorgenomen initiatief en hiertegen een
zienswijze zal indienen.
November 2011
30 november 2011 dient De Wolff Konstruktiebedrijf de aanvraag omgevingsvergunning 1e fase in,
voor het voeren van een afwijkingsprocedure voor het bouwen van een windturbine op het terrein
van de bedrijfsruimte aan de Westvlietweg 7.
April – september 2012
Op 20 april 2012 doet De Wolff Konstruktiebedrijf een melding in het kader van het Besluit Algemene
Regels voor inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit) bij de gemeente den Haag. Op 17
september 2012 wordt deze melding akkoord bevonden.
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Eigenaar van de Westvlietweg 7 is Prodelta. CEVA Logistics is huurder.
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Februari 2013
Overleg tussen de gemeente den Haag , CEVA Logistics en De Wolff Nederland Windenergie over de
communicatie rond de windturbine.
Maart 2013
Gemeente den Haag stelt voor de aanpak van de communicatie te bespreken met de gemeente
Leidschendam Voorburg, om zodoende een gezamenlijke communicatie aanpak te ontwikkelen naar
de omwonenden. Gemeente Leidschendam Voorburg geeft aan geen gezamenlijke communicatie
aanpak te willen omdat zij bezwaar maken tegen de windturbine. Gemeente Leidschendam Voorburg
wil deze procedure eerst afwachten.
De gemeente Leidschendam Voorburg geeft de gemeente Den Haag te kennen dat de inwoners van
Leidschendam-Voorburg goed geïnformeerd moeten worden over de plannen en procedures in hun
gemeente. Daarbij stelt de gemeente Leidschendam Voorburg dat het informeren van de burgers
van Leidschendam Voorburg primair een verantwoordelijkheid is van Leidschendam-Voorburg en
daarom wil de gemeente hierover zelf de regie voeren. Alle voorgenomen communicatie vanuit
gemeente Den Haag, CEVA en/of andere partijen over de windturbine moet eerst gedeeld worden
met de gemeente Leidschendam Voorburg. Waar nodig kan gemeente Leidschendam Voorburg de
inwoners hierover tijdig informeren of aanvullende informatie verstrekken.
Gezien het feit dat de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam Voorburg
tegenovergestelde belangen hadden rond de mogelijke komst van de winturbine, en met het oog op
de te verwachten lange gerechtelijke procedure, besluiten de partijen een gezamenlijke aanpak van
de communicatie voorlopig te parkeren.
April 2013
Op 23 april 2013 wordt de omgevingsvergunning 1e fase verleend. Op 24 april 2013 dient De Wolff
Konstruktiebedrijf de aanvraag omgevingsvergunning 2e fase in, voor het plaatsen van een
windturbine op het terrein van de bedrijfsruimte aan de Westvlietweg 7 (activiteit ‘bouwen’).
Mei 2013
Op 29 mei 2013 wordt het plan de windturbine behandeld in de welstandscommissie van de
gemeente Den Haag. De welstand adviseert negatief.
September 2013
Op 4 september wordt de omgevingsvergunning 2de fase verleend.
Mei 2014
De rechtbank verklaart de ingediende beroepen over de windturbine ongegrond.
Juni 2014
De gemeente Leidschendam Voorburg en de Stichting Houdt Vlietranden Groen gaan in hoger
beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank.
Oktober 2014
De gemeente Den Haag legt contact met de gemeente Leidschendam Voorburg. De gemeente
Leidschendam Voorburg geeft aan dat eerst gewacht wordt op de uitkomst van de gerechtelijke
procedure, alvorens eventueel gezamenlijk gecommuniceerd gaat worden met de gemeente Den
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Haag naar omwonenden.
Beide gemeenten wachten de procedure af.
Februari 2015
Op 10 februari is de zitting bij de Raad van State over de windturbine.
27 mei komt de Raad van State met een tussenuitspraak. Daarin komt onder andere aan de orde dat
de Raad van State vindt dat de algemene Verklaring van Geen Bedenkingen van de gemeente Den
Haag erg ruim en algemeen is. De gemeente Den Haag moet een specifieke Verklaring van Geen
Bedenkingen voor de windturbine maken.
Juni – juli 2015
Behandeling Verklaring van Geen Bedenkingen WABO Windturbine CEVA Logistics Westvlietweg
door de raadscommissie van de gemeente Den Haag.
Instemming/afgifte Verklaring van Geen Bedenkingen WABO Windturbine CEVA Logistics
Westvlietweg door de gemeenteraad.
December 2015
Uitspraak Raad van State. Alle beroepen worden ongegrond verklaard. De omgevingsvergunningen
zijn onherroepelijk. De Wolff Nederland Windenergie kan gaan bouwen. De gemeente Den Haag en
alle bezwaarmakers ontvangen bericht van de Raad van State over deze uitspraak.
Januari – mei 2016
De gemeente Den Haag verzoekt telefonisch de gemeente Leidschendam Voorburg een afspraak te
maken ter bespreking van de communicatie naar de omwonenden, over de conceptplanning en het
feit dat de windturbine er komt. Ondanks meerdere pogingen lukte het niet om een afspraak met de
gemeente Leidschendam Voorburg te maken.
Juni – aug 2016
De gemeente Den Haag en projectleider CEVA Logistics vinden opnieuw een aanspreekpunt bij de
gemeente Leidschendam Voorburg. CEVA en de gemeente Den Haag melden de gemeente
Leidschendam Voorburg dat de windturbine gebouwd gaat worden en geven informatie over de
planning. Tevens wordt gemeld dat begin september een nieuwsbericht op de website van de
gemeente Den Haag en De Wolff zal worden geplaatst over de komst van de windturbine. De vraag is
gesteld aan gemeente Leidschendam Voorburg hoe zij in dit traject betrokken willen worden. De
gemeente Leidschendam Voorburg geeft aan geïnformeerd te willen blijven over de communicatie
zodat de gemeente de informatie kan delen met de eigen inwoners.
De gemeente Den Haag bericht de gemeente Leidschendam Voorburg dat informatie over de
windturbine en de start bouw eind augustus verschijnt op de websites van de gemeente Den Haag,
CEVA Logistics en de Wolff Nederland Windenergie. De gemeente Den Haag stelt dat het belangrijk is
dat de bewoners die in de wijk achter het rangeerterrein van de NS wonen - de wijk die ligt tussen
Vlietweg, water Goo Wetering, A4 en de Noordelijke Randweg N14 (Zeeheldenwijk) - bijtijds
geïnformeerd worden over de windturbine en de start bouw. Tevens wordt aandacht gevraagd voor
het feit dat de bewoners uit deze wijk nauwelijks bezwaar hebben gemaakt op de
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omgevingsvergunning van de windturbine, waarbij de vraag rijst of men zich bewust is van het feit
dat de windturbine er daadwerkelijk komt.
September 2016
Begin september plaatsen de gemeente Den Haag en de Wolff Nederland Windenergie tegelijkertijd
hetzelfde nieuwsbericht op hun websites, over de start bouw van de windturbine aan de
Westvlietweg. Enkele dagen ervoor heeft de gemeente Leidschendam Voorburg dit nieuwsbericht
van de gemeente Den Haag ontvangen.
Oktober – december 2016
De Wolff Nederland Windenergie bereidt haar werkzaamheden voor om de windturbine op te
bouwen. Door de weersomstandigheden wordt de mast iets later opgebouwd dan gepland. Rond 5
december zijn de kraan en de eerste 20 meter van de mast zichtbaar. Rond 8 december ontvangt de
gemeente Den Haag de eerste (boze) e-mails van bewoners uit de Zeeheldenwijk.
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