Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.
secretariaat Kruisweg 14
2481 NA Woubrugge
telefoon 0172 518929
bankrekeningnummer NL10 INGB 0009 3484 09
handelsregister voor Rijnland nr. 28084151
info@openlandschapkaagenbraassem.nl
www.openlandschapkaagenbraassem.nl

BULLETIN nr. 70 - september 2017
De nieuwe Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie komt eraan!
De gemeenteraad is terug van zomerreces en daarmee is het politieke seizoen
weer in volle hevigheid losgebarsten. De vergaderagenda is meer dan goed
gevuld. Dat komt ook door de vele extra bijeenkomsten die worden gehouden
om te komen tot de vaststelling van de nieuwe Maatschappelijk Ruimtelijke
Structuurvisie (MRSV). De gemeente bood ons de gelegenheid aan de
discussies deel te nemen en daarvan hebben wij graag gebruik gemaakt.


Hoe komt de MRSV tot stand?

-

In de nieuwe MRSV wordt van elke dorpskern een dorpsperspectief met een
visie op de toekomst gegeven.
+ 5 september: Inloopavond voor alle inwoners.
+ 4 oktober: Beeldvormende raadsvergadering
Onze vereniging speelt in dit traject niet actief mee. Het is vooral een zaak van
de dorpsraden en de inwoners van de kernen.

-

Daarnaast worden verschillende beleidsterreinen beschreven, waarbij in veel
gevallen het open landschap is betrokken.
+ 5 september: Beeldvormende raadsvergadering.
+ 25 september: Oordeelsvormende raadsvergadering.
+ 9 oktober: Besluitvormende raadsvergadering.
Er is meer ruimte nodig voor bedrijven, agrariërs, veehouders,
glastuinbouwers, recreatieve voorzieningen, het opwekken van duurzame
energie. Allemaal zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor het open
landschap. In dit traject speelt onze vereniging dan ook actief mee.

-

Over de complete MRSV vergadert de gemeenteraad nog drie keer:
+ 20 november: Beeldvormende raadsvergadering
+ 4 december Oordeelsvormende raadsvergadering
+ 18 december Besluitvormende raadsvergadering.
Zo nodig zullen wij onze stem opnieuw laten horen in de beeldvormende
vergadering op 20 november.



Wat hebben wij op 5 september naar voren gebracht?

Op de Beeldvormende vergadering van 5 september hebben wij met name
gesproken over opwekking van duurzame energie (zonnevelden en
windturbines), recreatie, Veenderveld II en veehouderij.
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Zonnevelden en windturbines
Velden met zonnepanelen, ook wel zonnevelden genoemd, en windturbines kunnen
ernstig ingrijpen in de kwaliteit van het open landschap. Onze vereniging matigt zich
geen oordeel aan over het Energieakkoord Holland Rijnland, dat de regio per 2050
energieneutraal wil doen zijn. Wel wijzen wij op de nadelige gevolgen die kunnen
ontstaan voor het landschap en willen wij zoeken naar oplossingen met de minste
nadelen voor het landschap.
Zonnevelden kunnen wellicht worden ingepast in het landschap op een wijze, die de
ruimtelijke kwaliteit slechts in beperkte mate aantast.
Windturbines kunnen NIET worden geplaatst zonder verstrekkende nadelige invloed
op het landschap.
Onze vereniging stelt zich op het standpunt dat met name de visuele effecten
van windturbines zo vèrstrekkend zijn, dat de locatiekeuze niet door een
gemeente of zelfs een regio gemaakt moet worden. Wij menen dat de huidige
situatie, waarbij de provincie hierover beslist, de juiste is.
Belangrijker dan ons standpunt is het oordeel van de Raad van State. In onderstaand
kader citeren wij een bericht in het Financieele Dagblad van 31 augustus jl.

Raad van State: provincie mag bouw van windmolens tegenhouden
Amsterdam. De provincie Noord-Holland mag de vergunning voor de bouw van 23
nieuwe windturbines in het Amsterdamse havengebied weigeren, oordeelde de
Raad van State gisteren.
Volgens de provincie voldoen de windmolens niet aan de regels voor de bouw van
windmolens in Noord-Holland. De stad, het havenbedrijf en de coöperatie stellen dat
niet de provincie, maar de gemeente over de bouw van windmolens gaat. De regels
die de provincie hanteert voor het toestaan van windturbines zouden ook in strijd zijn
met landelijke en internationale regels.
De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de provincie wel degelijk voorwaarden
mag stellen aan de bouw van windturbines. Door hun afmetingen en de
‘zichtbaarheid over grote afstand’ zouden de turbines ‘een impact op de ruimte in het
landelijk gebied hebben’.
Het Havenbedrijf Amsterdam en de coöperatie NDSM Energie wilden de turbines op
vijf verschillende locaties in het Westelijk Havengebied bouwen.
Op basis van het vigerende provinciale beleid zullen wij ons blijven verzetten
tegen de plaatsing van windturbines in het open landschap van Kaag en
Braassem e.o., een landschappelijk waardevol gedeelte van het Groene Hart.
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Recreatie
De MRSV maakt onderscheid tussen groene zones voor extensieve recreatie en gele
zones voor intensieve recreatie. Zoals wij eerder aanvoerden bij de behandeling van
het Ontwerpbestemmingsplan Paraplu Recreatie blijven wij van mening dat er
gebieden moeten worden aangewezen die helemaal vrij blijven van bouwkundige
ingrepen, of die nu bedoeld zijn voor recreatie of voor de opwekking van energie.
Veenderveld II
De gemeenteraad heeft destijds besloten Veenderveld II niet te ontwikkelen tot
bedrijventerrein zolang andere bestaande en geplande bedrijventerreinen nog niet
vol zijn. Die andere ruimte is er nog steeds. Nu wordt opnieuw voorgesteld het
bedrijventerrein te ontwikkelen mede ter invulling van regionale behoefte. De
behoefte aan meer bedrijventerreinen is tot op heden niet aangetoond en wij zien al
helemaal geen reden om voor de regio een bedrijventerrein in te richten.
Veehouderij
De MRSV spreekt over het faciliteren van de verplaatsing van veehouderijen, al dan
niet intensief, naar het buitengebied. Dit is in strijd met de gemeentelijke toezegging
dat er van de verplaatsing van de varkenshouderij van Nico Kroes naar het
buitengebied geen enkele precedentwerking zou uitgaan.
Dat ook de toezegging dat het veehouderijbeleid van de gemeente in de MRSV zou
worden opgenomen niet wordt nagekomen, stelt ons ook bijzonder teleur.
Vervolgtraject
Het MRSV-traject moet in de Besluitvormende raadsvergadering op 18
december worden afgerond. Wij zullen het traject vanzelfsprekend nauwgezet
blijven volgen en onze ideeën naar voren brengen waar dat mogelijk en
wenselijk is.
De MRSV is de voorloper van de Omgevingsplannen, die volgens de nog aan te
nemen Omgevingswet de huidige bestemmingsplannen moeten gaan
vervangen. Er zullen nog jaren verlopen voordat dit allemaal zijn beslag krijgt.
Het eerste kwartaal van 2018 zal ongetwijfeld in het teken staan van de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De verkiezingscampagne geeft de
politieke partijen opnieuw de gelegenheid te tonen hoe zij denken over het
open landschap en het behoud daarvan. Wij zijn benieuwd!

