Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot
Behoud van het Open Landschap van Kaag en Braassem e.o. op dinsdag
15 maart 2016.
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
De voorzitter opent de vergadering en heet de 45 aanwezigen van harte welkom, in
het bijzonder mevrouw Yvonne Peters-Adrian, die na het huishoudelijk gedeelte van
deze vergadering onze gastspreker zal zijn.
2. Jaarverslag 2015 door de voorzitter.
Onze vereniging die zestien jaar geleden werd opgericht telt nu 307 leden, een lichte
groei sinds vorig jaar. Dit grote ledental betekent dat we een breed draagvlak onder
de bevolking hebben. Voorzitter wijst er op dat onze vereniging niet tegen elke
verandering gekant is, maar vóór het behoud en de versterking van het open
landschap. Dat betekent dat we tegen ontwikkelingen zijn die daar een onnodige
inbreuk op maken.
In dat kader is in het afgelopen jaar geprotesteerd tegen een aantal voornemens,
zoals het mogelijk maken van de plaatsing van windmolens in de gemeente
Nieuwkoop, de aanleg van een nieuwe verkeersweg die het Groene Hart doorkruist,
een grote varkenshouderij midden in het landschap en een aanzienlijke uitbreiding
van een melkveehouderij aan de rand van de kern Woubrugge.
Ook is bezwaar gemaakt tegen het plan om in Leimuiden op de dijk langs de
Ringvaart woningen te bouwen. Onze vereniging stelt dat de noodzaak om op deze
locatie (ook nog eens buiten de BSD-contour) te bouwen niet is aangetoond.
Hetzelfde geldt voor het plan om midden in de ecologische hoofdstructuur, de
zogeheten ‘wildernis’ in Leimuiden, een aantal Tetriswoningen te bouwen.
Plannen die stil lijken te liggen, zoals die van een tankstation in Rijnsaterwoude en
de komst van een industrieterrein (Veenderveld 2) worden in de gaten gehouden.
Waar niet te ontkomen valt aan een inbreuk op het karakter van het open landschap
strijden we ervoor om die aantasting zo gering mogelijk te houden. De toezeggingen
die hiertoe zijn gedaan volgen we nauwgezet, zoals die voor een landschappelijke
inpassing van varkenshouderij Kroes en die voor een ruimtelijke inpassing van de te
verbreden N-207.
Voorzitter benadrukt dat onze vereniging vooraf betrokken wil zijn bij ontwikkelingen
die het open landschap in onze regio raken. Hiertoe onderhouden wij contacten met
vele partijen, zoals dorpsraden en verenigingen die een soortgelijke doelstelling
hebben als de onze.
Politieke fora, raads- en fractievergaderingen, regionale bijeenkomsten over
recreatie, woonvisie en duurzaamheid werden door ons bijgewoond. Ook maakten
wij veelvuldig gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen of van ons
recht om in te spreken.
In dit verband zijn wij veel dank verschuldigd aan onze pen- en woordvoerder: Jan
Veraart. Als blijk van waardering voor zijn tomeloze inzet ontving Jan tijdens een
informele bijeenkomst van het bestuur een theaterbon. Met een warm applaus gaven
de leden te kennen achter deze geste te staan.
3. Goedkeuring verslag ALV 5 maart 2015.
Bij gebrek aan commentaar moest het verslag wel worden goedgekeurd. Met dank

aan de opsteller hiervan.
4. Financiën 2015.
De penningmeester geeft een toelichting op de Staat van baten en lasten 2015.
De donaties (1.005 euro) werden bijeengebracht door 25% van de leden. We sloten
het jaar af met een gering verlies (57 euro).
De Balans laat zien dat onze vereniging per 31 december 2015 een reserve heeft
van 3.722 euro.
De kascommissie, bestaande uit Marijke Weimar en André Jillissen, geeft bij monde
van laatstgenoemde aan dat de financiële verantwoording keurig in orde is en
adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Dienovereenkomstig wordt gehandeld en de voorzitter dankt de kascommissie.
5. Financiën 2016.
De penningmeester verwacht voor dit jaar weinig verandering en stelt namens het
bestuur voor wederom geen contributie te heffen en te rekenen op de bereidheid van
de leden om vrijwillig te doneren.
Wegens gebleken geschiktheid wordt de kascommissie herbenoemd. Als reserve
wordt toegevoegd Rino Nieuwelink.
6. Samenstelling bestuur.
Op de uitnodiging die in de agenda gedaan is om zich kandidaat te stellen voor een
plaats in het bestuur zijn geen reacties binnengekomen.
De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur om Hetty van Langen te
doen toetreden tot het bestuur. Zij neemt al gedurende enige tijd een deel van het
secretariaatswerk voor haar rekening. Marc Blotwijk, Willem van de Meent en Willem
Kooiman treden volgens het rooster af, maar zijn herkiesbaar en worden door de
vergadering herbenoemd.
7. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter het huishoudelijk
gedeelte van de vergadering sluit.
Presentatie van en discussie met wethouder Yvonne Peters-Adrian over de
ontwikkeling van toerisme en recreatie.
Na een korte pauze houdt mevrouw Yvonne Peters-Adrian, in haar hoedanigheid
van wethouder van de gemeente Kaag en Braassem een voordracht over de
ambities van de plaatselijke overheid op het gebied van toerisme en recreatie in de
gemeente Kaag en Braassem.
Mevrouw Peters stelt zich voor als een moeder van vier kinderen, de echtgenote van
Jan en de baas van een hond. Zij vertrouwt ons toe te houden van het open
landschap.
In het Raadsakkoord 2014 is de ambitie neergelegd om de gemeente terug te geven
aan de eigenaren, te weten de inwoners. Als wethouder is zij uitvoerder van dit
akkoord.
Yvonne geeft aan dat iedereen welkom is om te genieten van het fraais dat onze
gemeente (en de streek eromheen) te bieden heeft. Dat betekent:
- Uitbreiding en verbetering van wandel-, fiets- en vaarnetwerk.
- Marketing van de lokale en regionale recreatieve mogelijkheden.

-

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in de agrarische sector, als drager van
het landschap.
Samen / in de regio / subsidiemogelijkheden benutten.

In de programmabegroting 2016-2019 wordt gestreefd naar:
Uitbreiding van het aantal overnachtingsplaatsen (naar 300 bedden in 2025), meer
ondernemers in de recreatieve sector, een actief acquisitiebeleid voor een
grootschalige toeristische trekker, bestemmingsplannen mogen géén belemmering
zijn voor recreatie en deregulering/verruiming grootschalige verblijfsrecreatie moet
mogelijk zijn. Bij het sluisje in Roelofarendsveen wordt een toeristisch overstappunt
(TOP) ontwikkeld voor booteigenaren.
De wethouder vindt dat het Hoogheemraadschap van Rijnland te weinig rekening
houdt met de ambitie van de gemeente om de recreatie te bevorderen. Als
voorbeeld noemt zij het niet op voldoende diepte houden van waterwegen, die
geschikt zijn om boottochtjes te maken.
De toehoorders zijn bang dat de door de gemeente voorgestelde ontwikkeling van
recreatie en toerisme afbreuk zal doen aan de beleving van het gebied. Verwacht
wordt dat de ambitie om meer mensen te laten genieten van onze omgeving een
negatief effect zal hebben. Genoemd worden: Verstoring van de rust (“alles wat er
broedt”), “Tour de France gevoel”, enzovoort.
De wethouder antwoordt dat zij slechts uitvoering geeft aan wat de gemeenteraad
van haar vraagt. Daarbij wijst zij naar twee politici achter in de zaal die vervolgens
hun gezicht trachten te verbergen achter de vergaderstukken.
Dat de spreekster een boodschap bracht die velen niet als muziek in de oren klonk
neemt niet weg dat zij op zeer enthousiaste wijze een helder en vlot betoog heeft
gehouden met respect voor de opvattingen van de aanwezigen.
De voorzitter dankt haar dan ook hartelijk voor haar lezing en doet dit vergezeld
gaan van een presentje dat de agrarische sector in onze streek heeft voortgebracht.
Onder het genot van een drankje, aangeboden door onze vereniging, werd nog
geruime tijd nagepraat.

