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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

De vereniging Vrienden Oostvlietpolder is onlangs gebeld door een medewerker van 

de NAM aldus een tweet van de vereniging. De medewerker wilde hen informeren 

over de gang van zaken rond het verplaatsen van de gasleidingen t.b.v. de aanleg van 

de Rijnlandroute. De NAM wil betrokken organisaties en burgers informeren en bij de 

werkzaamheden betrekken vanuit het belang dat iedereen in de polder heeft. De 

vereniging is gevraagd om mee te denken over de weidevogels waarop zij aangaven 

dat de vereniging ervan uitgaat dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen zullen 

plaatsvinden. De NAM gaf aan dat gezien de planning en het verzoek van de 

Provincie, niet aan deze voorwaarde kon worden voldaan. 

 

In de basisuitvoeringsrapportage Uitvoeringsfase Rijnlandroute van 1 november 2015, 

staat bij de planning van het verleggen van kabels en leidingen een tijdvak van Q1 

2016 tot Q3 2017. Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt 

namelijk per soort. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, 

beginnen al in februari te broeden en bepaalde (zang) vogels broeden nog in 

augustus. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. 

Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 

augustus.1 

 

 

1. Is het college bekend met de planning van het verleggen van kabels en leidingen door 

de NAM t.b.v. de aanleg van de Rijnlandroute? Zo ja, valt deze planning binnen het 

broedseizoen? Zo nee, waar ligt de beslissingsbevoegheid over de planning van de 

werkzaamheden rond de Rijnlandroute? 

 

Antwoord 

Ja, gedoeld wordt waarschijnlijk op verleggingen van leidingen door de Gasunie. De 

Gasunie heeft diverse leidingen die vanwege de aanleg van de RijnlandRoute moeten 

worden aangepast. 

                                                           

1 Informatie van de vogelbescherming 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/wet_en_regelgeving/flora_en_faunawet/verstorin

g_broedseizoen_ 
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Ja, de planning van de werkzaamheden in de Oostvlietpolder vallen deels binnen het 

broedseizoen van de weidevogels. Voor alle werkzaamheden geldt dat gewerkt wordt 

binnen de geldende wet- en regelgeving en voorwaarden van ontheffing in het kader 

van de Flora- en Faunawet.  

 

2. Heeft het college maatregelen genomen om de weidevogels te beschermen tijdens de 

aanleg van de Rijnlandroute? Zo ja, welke? 

 

Antwoord 

Ja, voor de verstoring en het areaalverlies van weidevogelgebied  door de aanleg van 

de RijnlandRoute is met ingang van het broedseizoen van 2016 gecompenseerd 

volgens de Provinciale beleidsregel compensatie natuur en landschap 2013. Het 

geheel van compenserende maatregelen is onderwerp geweest van discussie bij de 

Raad van State en aldaar geaccordeerd.  

Bovendien is de aannemer contractueel verplicht om te werken binnen de wet en 

regelgeving en volgens de voorwaarden van de ontheffing op grond van de Flora- en 

Faunawet. Tijdens de uitvoering wordt hier op toegezien. Voor de beheerders van 

kabels en leidingen gelden dezelfde voorwaarden.  

 

3. Welke investeringen heeft de provincie in het verleden gedaan voor het 

weidevogelgebied ‘t Vogelhof? 

 

Antwoord 

In de Oostvlietpolder valt een deel van het weidegebied binnen het project het 

Vogelhoff dat de gemeente Leiden heeft ontwikkeld, nadat de bedrijvenbestemming 

voor dit deel van de polder is gewijzigd. De provincie Zuid-Holland heeft  een bijdrage 

ad € 946.060 uit de Versnellingsprojecten Groen beschikbaar gesteld  voor de 

inrichting van 38 hectare weidevogelgebied. Andere financiers waren Holland-

Rijnland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Leiden. Het gebied is 

eigendom van de gemeente Leiden en wordt in opdracht van de gemeente Leiden 

beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. 

 

4. Welke gevolgen heeft de inpassing van de Rijnlandroute op het weidevogelgebied ’t 

Vogelhof? 

 

Antwoord 

De inpassing van de RijnlandRoute houdt rekening met ‘t Vogelhoff bij de 

landschappelijke inpassing. Het landschap wordt open gehouden en om predatie niet 

te vergroten wordt de weg niet ingepakt in opgaande beplanting. Samen met de 

gemeente Leiden is een plas-dras perceel ingericht voor weidevogels verderop in de 

polder.  
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5. Heeft het college maatregelen genomen om deze gevolgen op het weidevogelgebied 

op te vangen? Zo ja, welke? 

 

Antwoord 

Ja, met ingang van 2016 is de compensatie gerealiseerd  voor die gebieden waarvoor 

compensatieplicht voortvloeiend uit Provinciale beleidsregel compensatie natuur en 

landschap 2013 van toepassing is.(deze geldt  niet voor de Oostvlietpolder). Voor 

zover er geen extra bescherming van kracht is zal de Provincie toezien op het werken 

volgens de van toepassing zijnde regelgeving. 

 

 

Den Haag, 7 juni 2016          

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                    voorzitter, 

 

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit 

 

 


