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Geachte raadsleden van de gemeenten Gorinchem en Giessenlanden, 

 

Onlangs bent u gestart met de voorbereiding van bestemmingsplannen die de 

gebiedsontwikkeling ‘Groote Haar’ mogelijk moeten maken. Deze gebiedsontwikkeling omvat een 

hogere milieucategorie bedrijventerrein met een bruto omvang van circa 62,5 ha en met 

ongeveer 37 ha netto uitgeefbaar terrein. Onderdeel van dit bedrijventerrein vormt een nieuw 

aan te leggen windmolenpark. Ten behoeve van de ontsluiting van dit bedrijventerrein worden 

nieuwe  op- en afritten op de snelweg A27 gerealiseerd.   

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en de Stichting Groene Hart zien in deze 

ontwikkeling een grote bedreiging voor het open landschap van het Groene Hart en willen u 

daarom een aantal punten meegeven ter overweging.  

 

Groene Hart van bovenregionale betekenis 

Het landschap van Groene Hart is zeer waardevol en van groot belang voor de omliggende steden 

in de Randstad. Daarom moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan zodat het open en groene 

karakter ook voor de toekomst behouden blijft. De aanleg van een groot bedrijventerrein staat 

hier haaks op en is dus wat ons betreft daarom onacceptabel.  

 

Nut en noodzaak van de aanleg van een nieuw bedrijventerrein onvoldoende onderbouwd 

Het is  onduidelijk welk probleem wordt opgelost met de realisatie van de Groote Haar en 

waarom dit nuttig en nodig is. Wel is duidelijk dat deze negatieve effecten op de leefomgeving 

van onder andere de inwoners van uw gemeente met zich mee zal brengen, met name door een 

grote aantasting van het landschap. Zonder een goede probleemanalyse kan nooit sprake zijn van 

een zorgvuldige afweging tussen de verschillende belangen.  

 

Alternatieven worden ten onrechte niet in beschouwing genomen  

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt aangegeven dat de ontwikkeling van een 

bedrijventerrein op de locatie Groote Haar reeds is voorzien sinds het einde van de vorige eeuw 

en daarom alternatieve locaties niet aan de orde zijn. Wij vinden dit een zeer gebrekkige 

argumentatie. Het denken heeft sinds het einde van de vorige eeuw niet stilgestaan. 

Veranderende trends en nieuwe ontwikkelingen kunnen tot andere inzichten leiden of 

heroverwegingen nodig maken.  



 

Bovendien is  sprake van veel leegstand op bedrijventerreinen en er moet  dus eerst naar het 

aanbod van bestaande bedrijventerreinen, in regionaal verband, gekeken worden alvorens over 

te gaan op nieuwbouw (middels het toepassen van de ladder voor duurzame verstedelijking). In 

dit kader verwijzen wij ook naar de recente uitspraken van Rijksbouwmeester Floris Alkemade 

waarin hij pleit voor het benutten van de bestaande bebouwde ruimte in plaats van het 

volbouwen van weilanden1. Er zijn ons inziens voldoende reële alternatieven door het benutten 

van reeds bestaande bedrijventerreinen. Deze alternatieven moeten in overweging worden 

genomen om een zorgvuldige afweging te kunnen maken.  

 

Mogelijk negatieve effecten op doorstroming A27 

De A27 wordt verbreed om een betere doorstroming te realiseren. Extra aansluitingen leiden 

echter tot een verslechtering van de doorstroming. Voorkomen moet worden dat, door de 

realisatie van de Groote Haar, het effect op de doorstroming van de verbreding van de A27 (deels) 

teniet wordt gedaan.  

 

Wij verzoeken  u bij de besluitvorming over de Groote Haar zich niet alleen te richten op 

mogelijke economische voordelen op korte termijn,  maar ook oog te hebben op het kapitaal dat 

uw gemeente rijk is in de vorm van het Groene Hart. Dit is mede in het belang van de bewoners 

van uw gemeente bij een goede en gezonde leefomgeving. De landschappelijke en natuurlijke 

waarden van het Groene Hart verdienen een goede bescherming en de aanleg van een nieuw 

bedrijventerrein past hier niet bij.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Mede namens de Stichting Groene Hart,  

 

 

 

 

 

Alex Ouwehand,  

Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

 

 

 

Afschrift aan:  Minister van Infrastructuur & Milieu  

                                                           
1
 Zie http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2078430-nederland-is-niet-vol-nederland-staat-

leeg.html?title=nederland-is-niet-vol-nederland-staat-leeg  
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