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INSPRAAK 14 maart 2016
Krediet Leimuiden West
Binnenkort komt het onderwerp Krediet Leimuiden West weer op de agenda. Namens de
VBOLKB verzoek ik u opnieuw dat onderwerp van de agenda af te voeren totdat de
gemeenteraad zich inhoudelijk heeft kunnen uitspreken over de wenselijkheid van dit plan.
.
Waarom bemoeien jullie je met woningbouw en sportcomplexen? wordt ons wel gevraagd.
Dat doen we wanneer het open landschap in het geding is. Vroeger werd het open
landschap beschermd door de rode contouren. De huidige BSD-contouren, bedoeld om het
Groene Hart open te houden, zijn krapper, maar bieden ook meer mogelijkheden te
ontsnappen. Waar het ons om gaat is de vraag of de redenen om te ontsnappen valide zijn.
Onze gemeente is klaarblijkelijk niet van plan het BSD-beleid loyaal uit te voeren. De
noodzaak om Meerewijk 3 buiten de contour te bouwen ontbreekt. Zoals ook de noodzaak
om Tetriswoningen buiten de contour te bouwen ontbreekt. Maar bij burgerinitiatieven zijn de
contouren kennelijk ondergeschikt en wordt van alles bedacht om ze te omzeilen.
Is Kaag en Braassem vergeten hoe Alkemade probeerde de oevers van de Wijde Aa te
vrijwaren van een bungalowpark? Nu worden de oevers van de Ringvaart opgeofferd voor
villa’s met insteekhavens en een openbaar wandelpad, zodat de inwoners zich daaraan van
dichtbij kunnen vergapen.
We moeten buiten de BSD-contour bouwen om een kunstgrasveld te krijgen, wordt als
argument gebruikt. De werkelijkheid is omgekeerd: we moeten een kunstgrasveld aanleggen
om buiten de BSD-contour te kunnen bouwen. De wethouder schrijft aan de gemeenteraad:

Omdat sportpark Leimuiden in de huidige situatie voldoende capaciteit biedt voor Kickers
’69 is de aanleg van een kunstgrasveld niet noodzakelijk. Door de verkoop van veld 3 neemt
de capaciteit van het sportcomplex dermate af dat zij met alleen grasvelden niet genoeg
capaciteit hebben. Bij verkoop van het derde veld is de aanleg van een kunstgrasveld dus
wel noodzakelijk.

De provincie zou volgens de gemeente geen bezwaar tegen dit plan hebben omdat de
sanering, die niet noodzakelijk is, belangrijker zou zijn dan het handhaven van de BSDcontour. Wij hebben grote moeite dat te geloven. Nog zeer onlangs vertelde wethouder
Schoonderwoerd hoe moeilijk het is de BSD-contour te mogen overschrijden, zelfs voor de
bouw van extra sociale huurwoningen, die dringend noodzakelijk is. Wij zouden daarover
nog wel eens met de provincie willen spreken.
Op woningbouwgebied heeft de gemeente slechts één echte prioriteit en dat is het bouwen
van extra sociale huurwoningen. Waarom is veld 3 niet in de zoektocht naar locaties
meegenomen? Met een beetje inventiviteit kan er dan ook nog wel een kunstgrasveld vanaf.
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Er zijn vele inspraakreacties ingediend, met weldoordachte argumenten tegen het bouwen
buiten de BSD-contour. Wanneer krijgen de indieners een reactie? Uw inspraakreactie zal
meegenomen worden in het ontwerpbestemmingsplan, krijgen wij te horen. Dat is een
andere manier om te zeggen: wij zetten onze plannen door en uw zienswijze leggen wij
naast ons neer. Wanneer de gemeenteraad in dit stadium het gevraagde krediet zou
verlenen, worden die inspraakreacties niet serieus genomen.
Waarom die haast om nu een krediet voor Leimuiden West te verlenen? Waarom moet de
trein koste wat kost doordenderen? Het saneren van het vuilstort is in ieder geval niet urgent
en het kunstgrasveld ook niet. Er bestaat een samenhang tussen veld 3, de volkstuinen,
Beukenlaan IV, dorpshart Leimuiden, Meerewijk 3 en Braassemerland. Waarom neemt de
gemeenteraad niet eerst de tijd om die samenhang eens goed in kaart te brengen, tegen de
achtergrond van de nieuwe woonvisie, die onderweg is?
Hoe urgent is nu echt een besluit over een krediet Leimuiden West? Wie nu een krediet gaat
verlenen zwemt een fuik in. Wie een fuik inzwemt kan er alleen aan de achterzijde uit en
wordt daarna opgepeuzeld.
Vandaar ons herhaalde verzoek het onderwerp Krediet Leimuiden West van de agenda
af te voeren totdat de gemeenteraad zich inhoudelijk heeft kunnen uitspreken over de
wenselijkheid van dit plan.

