Tijdlijn acties Gemeente Leidschendam-Voorburg en perspublicaties over windturbine
Westvlietweg 7

e

1. 30 november 2011: De Wolff dient namens CEVA aanvraag omgevingsvergunning 1 fase in
bij Den Haag (DH)
2. 19 juni 2012: brief van college Leidschendam-Voorburg (LV) aan college Den Haag (DH) met
verzoek om overleg over het verzoek van CEVA
3. 8 november 2012: antwoordbrief van college DH aan college LV, waarin DH o.a. aangeeft dat
de communicatie naar bewoners een primaire verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer
(CEVA) is.
4. 14 november 2012: bestuurlijk overleg tussen wethouder LV en wethouder DH; DH houdt
vast aan het voornemen om de windturbine toe te staan. Wethouder Mijdam geeft in het
bestuurlijk overleg met wethouder Baldewsingh aan bezwaar te maken tegen het voornemen
om de windturbine te faciliteren in de Vlietzone. Ook wijst wethouder Mijdam erop dat
wethouder Baldewsingh in de Commissie Leefomgeving in maart 2012 ten onrechte heeft
gemeld dat er afstemming met de buren over het initiatief heeft plaatsgevonden.
5. 22 november 2012 start terinzagelegging door DH van ontwerpbesluit tot afwijking van de
e
Beheersverordening Vlietzone en 1 fase omgevingsvergunning bouw van de windturbine
6. 18 december 2012: Zienswijze van college van LV bij DH op het ontwerpbesluit tot afwijking
e
van de beheersverordening en 1 fase omgevingsvergunning
7. 18 december 2012: Perspublicatie “Leidschendam-Voorburg wil geen windturbine in
Vlietzone”
8. Maart 2013: gemeente LV geeft aan gemeente DH aan dat er gezien de verschillende
belangen geen sprake kan zijn van gezamenlijke communicatie. Gemeente LV verzoekt
gemeente DH inwoners van LV goed te informeren over de plannen en procedures.
9. April 2013: verzoek gemeente DH voor gezamenlijke communicatiestrategie. Wethouder
gemeente LV gaat hier niet mee akkoord. Gekozen wordt voor algemene
communicatiestrategie richting inwoners gemeente LV in de vorm van berichten in de media
om zo de publieke opinie te beïnvloeden, omdat het alle inwoners van LV aan gaat. Ook
Stichting Houdt Vlietrand Groen communiceert hierover.
10. 20 maart 2013: Brief van DH aan LV dat zienswijze geen aanleiding geeft tot aanpassing van
de voorgenomen besluiten
e
11. 23 april 2013: DH neemt afwijkingsbesluit en verleent 1 fase omgevingsvergunning; alle
bezwaren van LV zijn weerlegd of aan de kant geschoven.
e
12. 2 mei 2013: start ter inzage legging door DH van vastgesteld afwijkingsbesluit en 1 fase
omgevingsvergunning
13. 6 mei 2013: Perspublicatie in het AD “Een windmolen langs A4 en trams die rijden op
remenergie”
e
14. 1 juli 2013: LV tekent beroep aan bij Rechtbank Den Haag tegen afwijkingsbesluit / 1 fase
omgevingsvergunning
15. 2 juli 2013: Persbericht van LV “Geen windturbines in de Vlietzone”, waarin de gemeente
e
meldt beroep te hebben aangetekend tegen de 1 fase vergunning voor de windturbine
16. 3 juli 2013: Publicatie Omroep West: Leidschendam-Voorburg vecht plaatsing windmolen
Vlietzone aan
e
17. 6 augustus 2013: LV dient zienswijze bij DH in tegen ontwerpvergunning 2 fase
e
18. 4 september 2013: DH verleent 2 fase omgevingsvergunning
19. 16 oktober 2013: Persbericht van LV: “Leidschendam-Voorburg opnieuw in beroep tegen
windturbine”
e
20. 12 november 2013: Beroep bij Rechtbank tegen 2 fase omgevingsvergunning
e
e
21. 12 mei 2014: Uitspraak Rechtbank Den Haag over het beroep van tegen 1 en 2 fase
omgevingsvergunning (beroep afgewezen)
22. 18 juni 2014: Persbericht van LV “Leidschendam-Voorburg in hoger beroep tegen windturbine
in Vlietzone”
23. 15 juli 2014: LV dient hoger beroepschrift in bij Raad van State
24. 1 oktober 2014: bespreking windturbine in wijkplatform LeidschendamZuid/Zeeheldenwijk/Damcentrum/Klein Plaspoelpolder
25. 27 mei 2015; Tussenuitspraak Raad van State: DH moet procedurefout repareren.
26. 10 juni 2015: AD - Artikel “Ruzie over windturbine gaat nog wel even duren”

27. 2 december 2015; Einduitspraak Raad van State (hoger beroep afgewezen)
28. Juni 2016 contact tussen gemeente LV en gemeente DH om een gezamenlijk
communicatieoverleg met CEVA te voeren. Overleg vindt plaats in vakantie zonder
aanwezigheid gemeente LV.
29. Augustus 2016 gemeente LV geeft aan dat zij het nieuwsbericht van gemeente DH en CEVA
zal delen op website. Publicatie heeft niet plaatsgevonden op website gemeente LV.
30. 5 september 2016: DH plaatst bericht op website “Windturbine De Haagse Molen langs de
A4”
31. 20 december 2016: publicatie persbericht gemeente LV: “Windturbine in Den Haag vlak bij
Leidschendam-Zuid
32. 17 januari 2017: bewonersbrief gemeente DH in afstemming met gemeente LV
33. 31 januari 2017: overleg gemeente LV met vertegenwoordiging bewoners, burgemeester,
wethouder RO
34. 13 februari 2017: overleg gemeente DH + LV met vertegenwoordiging bewoners,
burgemeester LV, wethouder ruimgelijke ontwikkeling gemeente LV en DH
35. 1 maart 2017: publicatie stukken op website www.lv.nl/windturbine
36. 7 maart 2017: LV aanwezig op inloopavond windturbine van gemeente Den Haag in Voorburg

