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Een nieuwe lente, een nieuw geluid in Kaag en Braassem
Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ligt al weer drie maanden achter ons.
De belangstelling voor die vergadering en het debat met de vijf lijsttrekkers was
groot. De programmaverschillen tussen de vijf politieke partijen waren klein en voor
het behoud van het open landschap hoopgevend.
Twee maanden geleden is de nieuwe gemeenteraad gekozen. De vijf partijen
hebben een raadsakkoord gesloten, getiteld:
Anders denken, anders doen.
Het nieuwe gemeentebestuur wil de communicatie met de inwoners op een nieuwe
manier gaan aanpakken onder het motto:
Geen inspraak aan de achterkant, maar invloed aan de voorkant.
Dat klinkt veelbelovend, want tot dusver moesten burgers steeds proberen hun
inbreng te leveren wanneer de plannen al bijna gereed waren. Wij hebben steeds
geprobeerd er vroeg bij te zijn, wanneer het open landschap bedreigd werd, en zijn
dan ook blij dat de gemeente een vroegtijdige inbreng vanuit de samenleving nu tot
haar beleid heeft gemaakt.
Op 12 mei treedt het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders aan. Wij
wensen hen geluk met hun benoeming en wijsheid in hun samenwerking met de
gemeenteraad en de inwoners van Kaag en Braassem.
De nieuwe provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit
en de plannen voor Veenderveld 2
De provincie Zuid-Holland is bezig met het vaststellen van haar Visie Ruimte en
Mobiliteit. Die gaat de huidige Provinciale Structuurvisie vervangen. Onze vereniging
heeft, samen met de Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa, Bungalowpark Wijde
Aa, de Stichting Zeilcentrum ‘de Wijde Aa’, de Stichting Groen Licht en de Rijnlandse
Molenstichting een zienswijze ingediend, waarin wij opnieuw onze bezwaren hebben
uiteengezet.
Niet alleen deze groeperingen, maar ook veel anderen maakten bezwaar, met name
tegen het voornemen om Veenderveld 2 te bestemmen voor heel Holland Rijnland
en aan te wijzen als geschikte locatie voor bedrijven uit de Hogere Milieu Categorie.
Dat zijn bedrijven die meer overlast met zich meebrengen.

De provincie heeft een Nota van Beantwoording geschreven, waarin op de ruim 400
ingediende zienswijzen is gereageerd. Zij houdt helaas vast aan het aanwijzen van
Veenderveld 2 als bedrijventerrein, maar past wel enkele zaken aan:
-

-

De provincie verwacht dat voor Veenderveld 2 de hoogste ‘passende’ HMCcategorie 4.1 is (zoals ook op Veenderveld 1) en dat de hoogste categorieën 5
of 6 er niet passen.
Veenderveld 2 is niet langer bedoeld om de regionale vraag naar HMCterreinen in Holland Rijnland op te vangen.
Veenderveld 2 wordt weliswaar geschrapt als belangrijk weidevogelgebied,
maar weidevogelcompensatie moet worden geregeld in het nieuwe
bestemmingsplan.

Hoewel het antwoord op onze zienswijze ons maar ten dele bevalt, hebben wij dit
keer toch besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om te gaan inspreken
bij Provinciale Staten. Onze argumenten zijn al vele malen naar voren gebracht. De
politieke standpunten zijn op provinciaal niveau zo verstard, dat wij inspraak op dit
moment zinloos achten. Wij richten ons verder op de gemeente.
Overigens is ons opgevallen dat het voornemen van buurgemeente Alphen aan den
Rijn voor een bedrijventerrein Steekterveld II is getorpedeerd door de Raad van
State. Of daarmee de druk op Veenderveld 2 wordt vergroot is vooralsnog niet
duidelijk.
De gemeente en Veenderveld 2
Het is nu aan onze gemeente om op enig moment een nieuw bestemmingsplan op te
stellen. Daarbij moet, zoals de provincie nadrukkelijk stelt, de Ladder voor Duurzame
Verstedelijking nogmaals worden doorlopen, nu door de gemeente. Dat houdt onder
meer in dat opnieuw moet worden bekeken of dit bedrijventerrein noodzakelijk is en
of er alternatieven zijn, zoals ruimte op of herstructurering van bestaande terreinen.
Wij zullen dit proces met de grootste aandacht blijven volgen en staan klaar om onze
invloed aan de voorkant uit te oefenen.
Vrijwillige bijdrage 2014
De leden hebben besloten ook in 2014 geen contributie te heffen, vertrouwend op
voldoende vrijwillige bijdragen. U kunt voor 2014 een vrijwillige bijdrage storten op
ons IBAN bankrekeningnummer : NL10 INGB 0009 3484 09 ten name van Ver tot
behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.
E-mail-contact
Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Dat past ook binnen ons zuinige
beleid. Helaas gaan soms contacten verloren, omdat wijzigingen in contactgegevens
ons niet altijd bereiken. Wij verzoeken iedereen daarom vriendelijk wijzigingen in
contactgegevens, met name wijziging van het e-mail adres, door te geven aan ons
secretariaat.

