Provinciale Staten Zuid-Holland
Betreft: RES 1.0.

Waddinxveen, 4 mei 2021

Geachte leden van de Provinciale Staten Zuid-Holland,
Momenteel is een aantal stappen gezet dat moet leiden naar een Regionale Energiestrategie (RES).
Als Vereniging Vrienden van het Bentwoud ondersteunen wij de doelen die gesteld zijn in de RES van
harte. Toch zal een zorgvuldige afweging nodig zijn om eventuele nadelige effecten van de energietransitie voor leefomgeving en natuur zo veel als mogelijk te beperken. Wij hebben geconstateerd
dat u dit serieus neemt. We richten ons tot u met een vraag.
Onze vereniging telt 500 leden. Ons doel is de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het
Bentwoud te bevorderen. Dat valt niet mee; van alle kanten zijn er bedreigingen voor dit jonge
maar zeer populaire en waardevolle natuurgebied binnen de overvolle Randstad. Er is onze
vereniging en de vele gebruikers van het Bentwoud veel aan gelegen om de waarden van het
Bentwoud te behouden en uit te breiden. Daarvoor is het nodig dat ecologische en recreatieve
verbindingen met andere natuurgebieden mogelijk blijven.
Voor 1 juli aanstaande dient u als volksvertegenwoordiging een besluit te nemen over de RES 1.0.
Wij verzoeken u in uw besluit de bescherming van de waarden van het Bentwoud en omgeving
zwaar te laten meewegen en te bewaken, nu en in de toekomst. Wij denken daarbij vooral aan de
provinciale wegen door en langs en onverhoopt door (N207 Zuid) het Bentwoud. Het Bentwoud
heeft grote aantrekkingskracht op vogels, waaronder rode-lijstsoorten. In het voor- en najaar
nemen wij veel vogels waar die op trektocht zijn. Wanneer windturbines langs deze wegen op
verkeerde plaatsen worden gesitueerd kan dat grote gevolgen hebben voor de vogelstand in het
Bentwoud. In de concept-RESsen is hier nog geen sprake van, maar waakzaamheid blijft geboden
voor de vervolgstappen en eventuele aanpassingen die 2-jaarlijks plaatsvinden.
Aan de RES Holland Rijnland en de RES Midden Holland hebben wij laten weten dat we graag op de
hoogte worden gehouden om inbreng te kunnen leveren.
Een vraag die we aan u hebben is de volgende. Het Bentwoud valt in verschillende gemeenten,
maar ook in verschillende RES-gebieden. Kunt u ons informeren welke afstemming daartussen
plaatsvindt en welke rol u daarbij vervult?
Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Vrienden van het Bentwoud,

Kees Bot
bestuurslid

