
INGEKOMEN 1 6 APR. 2010 

Aan: 
Provincie Zuid-Holland 
College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 

Datum: 
12 april 2010 

Betreft: 
Jachthaven Broek- en Simontjespolder 

Geacht College, 

Wij schrijven u naar aanleiding van de plannen van het college van B&W van de gemeente 
Teylingen om een grootschalige jachthaven (350-500 ligplaatsen) aan te leggen in de Broek
en Simontjespolder. Deze polder vormt de noordrand van de Leidse Merenwijk, maar 
behoort tot het grondgebied van de gemeente Teylingen. Als Actiecomité StopJachthaven, 
dat zich inzet voor het behoud van het laatste restant van deze eeuwenoude polder, zijn wij 
zeer verontrust over dit voornemen. Graag willen wij bij deze onze zorg toelichten en u een 
aantal vragen stellen. 

Wij schrijven deze brief mede namens de volgende belangenorganisaties: 
- Stichting Broek- en Simontjespolder, 
- Vereniging Milieudefensie, 
- Bomenbond Rijnland, 
- IVN afdeling Leiden, 
- Fietsersbond afdeling Leiden en omstreken. 

Geliefd voor rustige recreatie 
De Broek- en Simontjespolder is voor de Leidse Merenwijk zeer belangrijk als groen en rustig 
recreatiegebied. Het is een fraai overgangsgebied tussen stad en platteland. Veel 
Merenwijkers hebben juist vanwege deze polder in de directe omgeving voor de wijk 
gekozen. Vele duizenden recreanten maken gedurende het hele jaar door gebruik van het 
gebied: wandelaars, fietsers, joggers, sportclubs, spelende kinderen en hondenbezitters. 



Massaal protest 
Nadat bekend werd dat de gemeente Teylingen een intentieovereenkomst had getekend 
met een jachthavenexploitant, is dan ook in korte tijd massaal protest ontstaan. In enkele 
weken zijn meer dan 3000 handtekeningen opgehaald in zowel Leiden als Teylingen, hebben 
1745 mensen de online petitie ondertekend en kreeg de website www.stopjachthaven.nl 
bijna 39.000 hits. Ook de gemeente Leiden heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de 
plannen van de gemeente Teylingen door een briefte sturen namens de voltallige 
gemeenteraad. Het Leidse college van B&W heeft inmiddels ook aangegeven negatief te 
staan tegenover de Teylingse plannen. 

Groene buffer 
Met de laatste stukjes ongerepte natuur in het Groene Hart moet zuinig worden 
omgesprongen. Dit is ook vastgelegd in het overheidsbeleid op alle niveaus. Onder meer in 
het kader van het landelijke beleidsprogramma GIOS (Groen in en om de stad) is vastgesteld 
dat in de regio Leiden, Oegstgeest en Teylingen sprake is van een groot tekort aan groene 
gebieden bestemd voor rustige recreatie. De Broek- en Simontjespolder is landschappelijk en 
cultuurhistorisch gezien van grote waarde en moet behouden blijven als groene buffer 
tussen Leiden en Warmond. Dat zijn belangen die u als provincie verdedigt. In de PlanMER 
Provinciale Structuurvisie wordt aangegeven dat grootschalige ontwikkelingen niet zouden 
zijn toegestaan (paragraaf 8.5.12) Onze eerste vraag is hoe deze Teylingse plannen zich 
verhouden tot het beleid van de provincie t.a.v. het Groene Hart en het GIOS. Onze tweede 
vraag is of dit gebied behoort tot de door u benoemde kroonjuwelen? 

Problematische ontsluiting 
Ook verkeerstechnisch gezien is de Broek- en Simontjespolder een slechte keuze als locatie 
voor een jachthaven. De gemeente Leiden heeft aangegeven niet te willen meewerken aan 
ontsluiting over Leids grondgebied. Ontsluiting via Warmond betekent een zware belasting 
voor het nu volledig autovrije gebied tussen de spoorbaan en de Zijl. Dit nog los van de 
andere vormen van (geluids)overlast en milieuvervuiling waarmee alle omliggende 
(provinciale) gebieden te maken krijgen. Door deze ontsluiting komt een autoverbinding 
(geheel of bijna) tot stand tussen Warmond en de Merenwijk en bestaat een reëel risico op 
het ontstaan van een aantrekkelijke sluiproute richting Oegstgeest, Noordwijk en de A44. 
Onze tweede vraag is of er bij de bouw van de Merenwijk op provinciaar niveau afspraken 
zijn vastgelegd over het niet aanleggen van een dergelijke autoverbinding. Daarnaast wordt 
de verkeersontsluiting mogelijk over een dijk aangelegd die door u uit cultuurhistorisch 
oogpunt als zeer waardevol wordt geacht. Daarnaast wordt deze cultuurhistorische dijk 
(vlakbij de molen) waarschijnlijk doorgebroken om een doorgang voor de boten te maken. 
Onze derde vraag is wat uw beleid is ten aanzien van verkeersontsluitingen dwars door het 
Groene Hart en over een cultuurhistorische dijk. 

Provinciale richtlijnen 
Wij begrijpen dat de provincie pas gaat toetsen op het moment dat een formele procedure 
wordt gestart. Onze vierde vraag is dan ook wat de richtlijnen van de provincie zijn over 
(grootschalige) jachthavens in recreatiegebieden en de bouw van jachthavens in het Groene 
Hart vlakbij een molen. De projectontwikkelaar stelt dat de Broek- en Simontjespolder voor 
hem de beste locatie is om deze jachthaven te ontwikkelen. Er is echter geen onderzoek 

http://www.stopjachthaven.nl


gedaan naar alternatieven. Onze vijfde vraag is dan ook of er provinciale regelgeving is die 
tot een dergelijk onderzoek verplicht? 

Financiële haalbaarheid 
De komende maanden zal de projectontwikkelaar met betrokken partijen over zijn plannen 
spreken. Tot nu toe is de haalbaarheid van zijn plannen echter volstrekt onduidelijk. Een 
financiële onderbouwing is er nog niet. Collega jachthavenondernemers geven wel aan dat 
deze jachthaven vanwege de enorme investeringen alleen rendabel zou kunnen worden bij 
een zeer grootschalige exploitatie inclusief extra voorzieningen zoals winterstalling en 
horeca met verhuurmogelijkheden. Bij de aanleg van een dergelijke jachthaven is het 
behoud van de huidige recreatie- en natuurwaarden onmogelijk. 

Risico's onbekend 
Ook de risico's van de aanleg van een dergelijke jachthaven zijn nog niet in kaart gebracht. 
Om de jachthaven vanuit het water te ontsluiten moet de huidige kerende dijk worden 
onderbroken. De noordelijke Merenwijk kampt al jaren met structurele rioleringsproblemen 
als gevolg van verzakking en/of inklinking van de grond. Bewoners van de wijk zijn daarom 
bezorgd over de effecten die het afgraven van de polder kan hebben op het grondwaterpeil 
en de bewegingen van de grond. Welke waterbouwkundige maatregelen genomen moeten 
worden, is nog onbekend. 

De grond van de Broek- en Simontjespolder is momenteel in eigendom van de provincie. Wij 
verzoeken u op grond van bovenstaande informatie (1) niet te besluiten tot verkoop van 
deze gronden ten behoeve van realisatie van deze plannen en (2) gezien het regionale 
belang actief naar een oplossing te zoeken. 

Een afschrift van deze brief sturen we naar de leden van Provinciale Staten. 

Hoogachtend, 

Hansje Huson 

namens Actiegroep Stop Jachthaven 
p/a Fuchsiadal 9 
2317 HP Leiden 
www.stopjachthaven.nl 
stopjachthaven@gmail.com 

Bijlagen: 
Lijst met vragen aan Gedeputeerde Staten 
Brief van Leidse gemeenteraad aan Teylingen 
Reactie van B&W Leiden op vragen uit de gemeenteraad 
2 foto's van de Broek- en Simontjespolder 
Bericht 'Een blik vanuit de lucht' van www.stopjachthaven.nl 
Bericht 'Teken tegen jachthaven in polder!' van http://leiden.sp.nl/ 
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BIJLAGE bij brief van Actiecomité StopJachthaven, dd. 12-4-2010 

Vragen aan GS van de provincie Zuid-Holland 

1. Hoe verhouden deze Teylingse plannen zich tot het beleid van de provincie t.a.v. het 
Groene Hart en het GIOS? 

2. Behoort dit gebied tot de door u benoemde kroonjuwelen? 

3. Zijn er bij de bouw van de Merenwijk op provinciaal niveau afspraken vastgelegd over het 
niet aanleggen van een autoverbinding tussen Warmond en de Merenwijk? 

4. Wat is uw beleid ten aanzien van verkeersontsluitingen dwars door het Groene Hart en 
over een cultuurhistorische dijk? 

5. Wat zijn de richtlijnen van de provincie over (grote) jachthavens in recreatiegebieden en 
de bouw van jachthavens in het Groene Hart vlakbij een molen? 

6. Is er provinciale regelgeving die tot een onderzoek naar alternatieve locaties verplicht? 



Aan de leden van de gemeenteraad van Teylingen 
Postbus 149 
2215 ZJ VOORHOUT 

Gemeente Leiden 
Bezoekadres Breestraat 70 

2311 CS Leiden 
Postadres Postbus 292 

2300 AG Leiden 
Telefoon 071-5165107 

E-Mail 
Website www.leiden.nl/gemeente 

Datum 11 maart 2010 
Ons Kenmerk 

Onderwerp Jachthaven Broek- en Simontjespolder 

Contactpersoon A.M.Slink@leiden.nl 
Doorkiesnummer 071-5165102 

Geachte Gemeenteraad van Teylingen, 

Enkele weken geleden hebben wij vernomen dat uw gemeente van plan is om een jachthaven 
van Warmond-dorp te verplaatsen naar de Broek- en Simontjespolder. 

Wij vinden deze plannen verontrustend. De Broek- en Simontjespolder is nu nog een groene 
polder. In uw Visie op recreatie & toerisme (2007) noemt u deze polder nog een plaats voor 
"prachtige natuurwandelingen". Daar zijn wij het uiteraard mee eens, en het is dan ook 
verbazingwekkend dat u nu plannen maakt voor bebouwing van het groen. 

Daarbovenop willen wij u erop attenderen dat de Broek- en Simontjespolder ontzettend veel 
betekent voor de inwoners van onze stad. De Merenwijk is het dichtstbijzijnde bebouwde gebied 
en veel bewoners van die woonwijk genieten dagelijks van de rust en ruimte die een groene 
polder biedt. 

Met deze brief vragen wij dan ook of u bereid bent af te zien van de aanleg van een jachthaven in 
de Broek- en Simontjespolder. Wij willen u graag bijstaan in de zoektocht naar eventuele 
alternatieven, aangezien een goede balans tussen recreatie op het water en het behoud van 
natuur in de regio in ons beider belang is. 

Met vriendelijke groet, 
namens de voltallige Gemeenteraad van Leiden, 

Louk Rademaker (SP) 
Pieter Kos (GroenLinks) 
Paul van Meenen (D66) 
Henny Keereweer (PvdA) 
Frederik Zevenbergen (WD) 
Dick de Vos (PvdD) 
Jan Boer (SLO) 
Daan Sloos (LL) 
Guido Terpstra (CU) 
Arjen Bonestroo (CDA) 

http://www.leiden.nl/gemeente
mailto:A.M.Slink@leiden.nl


Beantwoording vragen aan B&W van het raadslid H. KEEREWEER (PvdA') inzake 
voornemen gemeente Teylingen tot aanleg van een jachthaven met maximaal 500 
ligplaatsen in de Broek- en Simontjespolder (ingekomen 26 februari 2010) 

Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden 6 april 2010) 

1. Heeft het college kennisgenomen van het feit dat de gemeente Teylingen op 18 februari 
j l . een intentieovereenkomst heeft getekend met een private partij teneinde tot de 
ontwikkeling van een jachthaven met 500 ligplaatsen in de Broek- en Simontjespolder te 
komen? 

Ja, het college heeft via de media kennisgenomen van het feit dat de gemeente 
Teylingen een intentieovereenkomst heeft getekend met een private partij om een 
jachthaven op genoemde locatie te ontwikkelen. 

2. Is de Leidse gemeentelijke organisatie op een of andere manier betrokken (geweest) bij 
de voorbereiding van dit plan en op welk nivo? 

In 2008 zijn er informerende gesprekken geweest. Er zijn geen formele afspraken 
gemaakt en er is geen formele goed- of afkeuring gegeven. Bij de ontwikkeling van het 
plan zijn wij niet betrokken geweest. 

3. Is uw college voor of tegen dit plan van de gemeente Teylingen? 

Op dit moment staan wij negatief tegenover dit plan. We maken ons met name zorgen 
over de ontsluiting van de jachthaven, de verkeerstoename, parkeerproblematiek, de 
aantasting van de groene, recreatieve rand van Leiden en de regionale groenstructuur. 
Wij hebben daarbij kennisgenomen van de brief van onze raad aan de raad van Teylingen 
en van de vele brieven van verontruste bewoners. Leiden wil als goede buur graag met 
de partners in de regio meedenken hoe we hiermee omgaan. 

4. Indien uw college tegen dit plan is: Wat kan, wil en zal uw college dan zelf ondernemen 
om de aanleg van deze jachthaven te verhinderen en op welke termi jn; 

Op dit moment kunnen wij alleen nog maar op informele wijze onze zorgen uiten bij het 
college van de gemeente Teylingen. Wij zullen dit bij de diverse gelegenheden waar wij 
het college van Teylingen ontmoeten ook zeker aan de orde stellen. Wij hopen dat de 
gemeente Teylingen bereidt is haar standpunt ten opzichte van dit plan te herbezinnen. 

5. Indien uw college tegen dit plan is: Wat kan, wil en zal uw college dan ondernemen om 
verontruste bewoners van de Merenwijk - die zich bij uw melden - te ondersteunen in 
hun protest tegen dit plan? 

Wij brengen ons standpunt over aan de gemeente Teylingen. Afzonderlijke bewoners 
kunnen hun protest ook uiten bij de gemeente Teylingen. Indien door de gemeente 
Teylingen bestemmingsplanwijziging wordt opgesteld of een vrijstellingsprocedure wordt 
doorlopen, zullen wij onze wettelijke instrumenten gebruiken om een formeel standpunt 
in te brengen. 

Een afschrift van de beantwoording van deze vragen sturen wij ter kennisname naar de 
gemeente Teylingen. 
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Een blik vanuit cte lucht 

ttexe lecente luchtfoto toont o j de vomgxme. de Baiethu^oUer, 
Snks d« a n d vat de S&rarwijeea meer n i s achteren Warmond en.-» 
de ireedte van de fata Ihddenin ïggsn de Broek- en Sficontie^akLeT 
'jast gaüfaunJi de Strengen en iCoudenhoant-

Eteie affic vanuit de lucht lest zien veSoa impact de Ü H J?E van een za 
poasschü : jachthaven qp de omgeving heeft. Ket raod gsïcfenide 
oj;;eiv2&:^va3sd% wooden zngerèht mat een autoweg, een 
jüTvssqjiü-tsioor 275 rata & smgsa voor 333-390 haten f.deels 
'mraengsaisj' en aéooim-mig yn «Scigaraï een loodsen een rensuiant). 

En dan is nog cciduüeajfc of ex ook jlasis wordt in^eraicd i-oai de 
gortasBaaan naat een hefcajacn»it \"xn S ton en de batenïSt met een 
hefcapacitcit VJJI 23 ton - faciSteiien waarover Jachthaven Locliharsr 
n-j in V. anuand 'aeachüa. 

Indeidaad, er zulten OOK nog tvat samen oroheen. naaiden fazet, I n « 
Ii een ittstaafc siootje gepland. Bovendien n-oiden de aaxüs^seizeis 
je'Scnn-d van d<mizaxiD haa t 


