Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van
het Open Landschap van Kaag en Braassem e.o. op donderdag 9 maart 2017

1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet de 50 aanwezigen van harte welkom, waaronder
de dorpsraden. Een aantal leden heeft zich afgemeld en de dorpsraden Hoogmade en
Rondom de Plassen zijn niet vertegenwoordigd, omdat zij vandaag een bijeenkomst
hebben.
2. Goedkeuring verslag ALV 15 maart 2016
Het verslag van vorig jaar wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller hiervan.
3. Jaarverslag 2016 door de voorzitter
Het jaar 2016 was in bepaald opzicht een rustig jaar. Er waren wel heel wat zaken die onze
aandacht vroegen, maar die waren ieder voor zich in omvang relatief bescheiden. Zeker in
vergelijking met de plannen voor windturbines en kassen uit het recente verleden.
Het jaar 2016 was in ander opzicht een verontrustend jaar. Naar verwachting wordt medio
2019 de Omgevingswet van kracht. Omgevingsplannen vervangen dan de huidige
bestemmingsplannen. Dat impliceert een nieuwe, integrale visie op het gebruik van de
ruimte, van het open landschap.
Eerst een korte terugblik op 2016. Waarmee zijn we bezig geweest?
- de plannen voor de bouw van 64 villa’s langs de Ringvaart in Leimuiden West;
- de plannen voor de bouw van een tankstation bij de zuidelijke entree van
Rijnsaterwoude;
- de verplaatsing van de varkenshouderij van Nico Kroes uit de kern Woubrugge naar
de Kruisweg;
- de uitbreidingsplannen van veehouders Van Harten en Van Stralen, ook in
Woubrugge;
- de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied Nieuwkoop, waaruit de
mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines gelukkig is geschrapt.
Onze aanpak is bekend:
- Wij proberen zo vroeg mogelijk bij de ontwikkelingen betrokken te zijn. Helaas komt
het nog te vaak voor dat plannen bij hun bekendmaking reeds zover zijn uitgewerkt,
dat wij alle zeilen moeten bijzetten om aan de achterkant invloed uit te oefenen.
- Wij proberen zoveel mogelijk samen te werken met gelijkgezinden. Wij proberen met
name met de dorpsraden nauw contact te houden. Dat heeft zeker al vruchten
afgeworpen. Denk aan het tankstation Rijnsaterwoude en de windturbines
Nieuwkoop.
Al met al hebben de bestuursleden, ondanks het relatief rustige jaar, nog heel wat uren
besteed aan het bijwonen van vergaderingen in het gemeentehuis, het schrijven van
zienswijzen, het inspreken en het bijwonen van andere bijeenkomsten, zoals het
duurzaamheidsplatform, de informatieavonden N 207 en de Drechtdoorsteek, het
themacafé energie, het Groene Hartberaad en de Groene Hart bustocht.
Wij hebben niet altijd onze zin gekregen, maar ook bepaalde resultaten geboekt. Bij dat
alles overheerst een gevoel van zorg over de wijze waarop door onze gemeente met het
open landschap wordt omgegaan. De waarde van de groenblauwe omgeving werd hoog
geprezen in de verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord; het landschap, als drager
voor de recreatieve mogelijkheden van onze gemeente.

In de praktijk worden met steeds groter gemak bouwplannen aangemoedigd, die de
recreatie moeten dienen, maar de omgeving schaden. Begin dit jaar hebben wij daarom een
zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Paraplu Recreatie. Dat plan verruimt
de mogelijkheden voor recreatieve bouwsels. Wij menen dat waardevolle gebieden van
dergelijke verruiming gevrijwaard moeten blijven.
Dat brengt de voorzitter tot een vooruitblik naar 2017 en 2018. In onze bulletins hebben wij
geschreven over de nieuwe Omgevingswet en alles wat daarop vooruitloopt. Wij hebben
geconstateerd dat er veel werk op ons afkomt, wanneer wij daarin tijdig en constructief
willen meespelen. Dat noodzaakte het bestuur om ook de aanpak door onze vereniging te
heroverwegen. We komen daar later in deze bijeenkomst uitvoerig op terug.

4. Financiën 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de staat van baten en lasten 2016. De donaties
bedragen € 969. Doordat er dit jaar geen acties waren bedragen de kosten € 759, hetgeen
resulteert in een positief saldo van € 210 plus € 6 rentebaten.
In 2016 is van 66 leden een donatie ontvangen. De donatie is veelal € 5 per lid, een aantal
leden betaalt € 25 of meer. De vraag wordt gesteld of er geen verplichte donatie van € 25
gesteld zou moeten worden. De meerderheid van de leden ondersteunt het handhaven van
een vrijwillige bijdrage. Dit kan ook gezien de reserve op de balans: € 3.938 per 31
december 2016.
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 2017
De penningmeester verwacht voor dit jaar weinig verandering. André Jillissen en Rino
Nieuwelink worden benoemd voor de kascommissie met Marijke Weimar als reserve.
6. Samenstelling bestuur
Marc Blotwijk kan tot zijn spijt door werk en gezin zijn taak als voorzitter niet ten volle
vervullen. Met de andere bestuursleden is daarom afgesproken het voorzitterschap over te
dragen aan Jos van der Laan. De voorzitter dankt de leden voor hun vertrouwen de
afgelopen jaren. De leden laten via een warm applaus weten dat zij Marc danken voor zijn
voorzitterschap en Jos verwelkomen als nieuwe voorzitter.
De vraag wordt gesteld of Jos zijn rol als penningmeester kan combineren met zijn rol als
voorzitter. Dat is geen probleem. De vereniging kan volgens de statuten naast het voltallig
bestuur uitsluitend door twee bestuursleden vertegenwoordigd worden. Niet door één
persoon in twee rollen.
Daarmee is voor het komend jaar een uitstekende oplossing gevonden. De noodzaak om
het bestuur te verjongen is niet minder geworden. Dat blijft een opgave waar we dit jaar
hopelijk een antwoord op zullen vinden.

7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter het huishoudelijke gedeelte van
de vergadering sluit en het woord geeft aan Jan Veraart.

Presentatie door Jan Veraart over toekomstige ontwikkelingen en discussie met de
leden
In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dit is één wet die alle wetten en regels
op het gebied van de leefomgeving bundelt en vereenvoudigt. Op grond daarvan moeten
ook gemeenten een alles omvattend Omgevingsplan maken.
Reeds dit voorjaar begint de gemeente Kaag en Braassem met het voorbereidende werk:
het actualiseren van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). De gemeente
wil dit samen doen met inwoners, verenigingen en dorpsraden. De MRSV staat gepland
voor het 3e kwartaal van 2017.
Hart van Holland, een samenwerkingsverband van 10 gemeenten, is bezig met een
maatschappelijke omgevingsvisie 2040. Deze staat gepland voor het 2e kwartaal van 2018.
Holland Rijnland is bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijke
energiebesparingsagenda voor 14 gemeentes. Op welke manieren kunnen grote
hoeveelheden schone energie opgewekt worden die rekening houden met de bijzondere
kwaliteiten van het gebied (open en mooi landschap). Het is een welhaast onmogelijke
opgave om in 2040 “energieneutraal” te zijn.
Dit noopt ons ertoe de volgende vragen te stellen: WAT gaan we WAAR doen en met WIE?
WAT: Het voorstel van het bestuur is om ons te concentreren op de grote lijn:
- het omgevingsplan
- de plannen die daaraan vooraf gaan, zoals de MRSV 2.0
- de maatschappelijke omgevingsvisie
Dit voorstel wordt omarmd door de leden, waarbij er wel aandacht gevraagd wordt voor
handhaving bij exorbitante ontwikkelingen, zoals de Drechtsdoorsteek en grootschalige
recreatieve plannen.
WAAR: Het voorstel van het bestuur is om ons te concentreren op:
- voormalig Jacobswoude
- de Veenderpolder
en voeling te houden met de buren:
- Alphen aan den Rijn Noord (Gnephoek)
- Nieuwkoop West (Ter Aar, Langeraar)
Dit voorstel krijgt instemming van de leden, zei het dat wordt gevraagd om ook voeling te
houden met de dorpsraden aan de “overkant” (Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Kaag).
We moeten elkaar wel blijven informeren.
WIE: Het voorstel van het bestuur is om nauw samen te werken met:
- dorpsraden van Hoogmade, Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden
- Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa (VVPWA)
en contact te houden met:
- dorpsraad Rondom de Plassen (Langeraar)
- vereniging Maak het Hart niet Hart
- stichting Groene Hart
De voorzitter legt uit dat de dorpsraden een belangrijke partner zijn voor het
gemeentebestuur en dat we elkaar kunnen versterken. Uit gesprekken met

bestuursdelegaties van enkele dorpsraden is gebleken dat ook zij het nut en de noodzaak
van intensieve samenwerking inzien. De voorgestane wijze van samenwerken wordt
uiteengezet. Hierover zijn afspraken gemaakt. De betreffende dorpsraden zullen dit
binnenkort binnen hun bestuur bespreken. Bestuursvertegenwoordigers van dorpsraden die
bij onze vergadering aanwezig zijn geven aan graag met ons samen te werken. De
bedoeling is met alle dorpsraden van voormalig Jacobswoude en de vertegenwoordigers
van VVPWA tot afspraken te komen. Daarnaast willen we ook blijven samenwerken met de
stichting Groen Licht die helaas vergeten is in de opsomming in de presentatie. Ook
individuele leden zijn bereid bijeenkomsten bij te wonen en mee te denken. Wij zullen
informatie hierover versturen.
Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom we niet samenwerken met LTO, een interessante
gedachte die we nader zullen onderzoeken.
Ook het voorstel om nauw samen te werken met de genoemde dorpsraden en VVPWA
wordt door de leden aangenomen.
Verder wordt de opmerking gemaakt wat de gemiddelde leeftijd is (65 jaar) en dat we naar
verjonging moeten streven. Iedereen maakt mee hoe druk kinderen en kleinkinderen het
hebben.
Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor duurzaamheid, een mondiaal belang.
De voorzitter beëindigt de bijeenkomst om 22.00 uur en dankt ieder voor zijn/haar komst en
bijdrage aan de discussie. Hij constateert dat met het besluit van de leden het beleid van de
vereniging voor de toekomst is bepaald. Het bestuur gaat daarmee aan de slag.
Na afloop wordt er nog nagepraat onder het genot van een drankje, aangeboden door onze
vereniging.

