Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot
Behoud van het Open Landschap van Kaag en Braassem e.o.
Op 15 februari 2018 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
De voorzitter, Jos van der Laan, opent omstreeks 20.00 uur de vergadering en heet de 35
aanwezige leden welkom. Een aantal leden heeft zich afgemeld. Er zijn geen mededelingen
en ook geen ingekomen stukken.
2. Goedkeuring verslag ALV 9 maart 2017.
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag, zodat dit wordt goedgekeurd.
3. Verslag van activiteiten in 2017.
Bestuurslid Willem Kooiman doet verslag van de activiteiten van het bestuur en van onze
woordvoerder, Jan Veraart.
Overeenkomstig het besluit dat we namen in de ALV 2017 concentreerden wij ons in het
afgelopen jaar op de grote lijnen (zoals de MRSV en omgevingsplannen) in het voormalige
Jacobswoude (met uitstapjes naar de andere kant van het Braassemermeer).
We hebben in het afgelopen jaar de banden met de vier dorpsraden in onze gemeente aangehaald en onderhielden contact met onder meer de vereniging Maak Het Groene Hart Niet
Hard, de stichting Groene Hart en de vereniging Veenderpolder en Wijde Aa.
In 2017 kwamen de volgende onderwerpen op ons pad: duurzame energie, recreatieve
voorzieningen, bedrijfsterreinen (Veenderveld 2), woningbouw Leimuiden West en veeteelt
(Nico Kroes).
Concrete acties werden ondernomen:
- In februari: zienswijze ontwerpbestemmingsplan paraplu recreatie (later ingetrokken
door de gemeente)
- In mei: nota van uitgangspunten MRSV
- In juni: zienswijze Leimuiden West
- September t/m december: optreden in raadsvergaderingen inzake MRSV (die op 18
december is vastgesteld en waarbij verscheidene door ons ingebrachte punten werden gehonoreerd).
Deelgenomen werd aan diverse bijeenkomsten:
- D’66-bijeenkomst over recreatie
- Drechtdoorsteek
- Energiecafé Holland-Rijnland
- Energiespel gemeente.
De voorzitter en de woordvoerder werden geïnterviewd door Hier! In de Regio.
Er werden 6 bulletins uitgegeven en 6 bestuursvergaderingen gehouden. Begin januari 2018
werd in beperkte kring een nieuwjaarsborrel geschonken, waaraan de met ons samenwerkende verenigingen deelnamen.
4. Financiën 2017.
Jos van der Laan, nu in de hoedanigheid van penningmeester, licht de staat van baten en
lasten over 2017 toe en de balans per 31 december 2017. Eén van de leden geeft een compliment voor het beperken van de uitgavenpost “acties” tot 0 euro.
De kascommissie, bestaande uit André Jillissen en Rino Nieuwelink, kwam na onderzoek tot
de conclusie dat “er geen speld tussen te krijgen was” en adviseert de vergadering om het
bestuur decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.

5. Financiën 2018.
De begroting 2018 ontlokt een van de leden het voorstel om actie te voeren om meer donaties te verkrijgen. De opbrengst aan vrijwillige bijdragen bedroeg in 2017 slechts € 612,00 en
dat is 40% minder dan in het voorgaande jaar.
Jan Veraart legt de vergadering uit waarom de contributie al sinds lange tijd is vastgesteld op
€ 0,00. We willen ons ledenbestand groot houden, zodat we in een voorkomend geval met
velen de strijd tot behoud van het open landschap kunnen aangaan.
Een van de leden merkt op dat hij geen begrip kan opbrengen voor deze beweegreden om
contributiebetaling niet verplicht te stellen.
André Jillissen adviseert het bestuur om na te denken over vaststelling van een minimaal
benodigd eigen vermogen.
Henk van Tol stelt voor de contributie (€ 0,00 dus) te verhogen met 50%. Een luid gelach
volgt.
Besloten wordt om de contributie over 2018 opnieuw vast te stellen op 0 euro en om een
oproep te doen aan de leden om, voor zover zij nog geen vrijwillige bijdrage hebben betaald,
dit alsnog te doen.
Beide leden van de kascommissie 2017 worden bereid gevonden deze taak voor het komend jaar weer op zich te nemen.
6. Samenstelling bestuur.
In de agenda voor deze vergadering is de mogelijkheid geboden om zich aan te melden voor
een bestuursfunctie. Er zijn geen reacties binnengekomen.
Jos van der Laan en Roel Opbroek hebben het einde van hun driejarige termijn bereikt.
Zij zijn herbenoembaar en de vergadering stemt in met hun herbenoeming.
7. Presentatie en discussie.
MRSV.
Met visuele ondersteuning van een zelfgemaakte powerpointpresentatie behandelt de
woordvoerder van onze vereniging, Jan Veraart, de invloed van de Maatschappelijk Ruimtelijke StructuurVisie (MRSV). Vervolgens neemt hij de verkiezingsprogramma’s van de partijen die de komende vier jaar onze gemeenteraad vormen onder de loep ten aanzien van het
open landschap en daarna spreekt hij over de visies van overheidsinstanties die voor het
landschap in onze regio van belang zijn.
De actualisatie 2017 van de MRSV (2025) van Kaag en Braassem is een voorloper op de
Omgevingsplannen.
Een van de strategische keuzes van deze visie luidt:
“Ruimtelijke kwaliteit is belangrijk, maar staat niet altijd voorop.”
Dat strookt niet met de Omgevingsvisie 2040 uit de Regionale Agenda van Het Hart van Holland, bestaande uit tien gemeenten tussen ons gebied en de kust. Hierin staat:
“Ruimtelijke kwaliteit is leidend, niet volgend.”
Weliswaar wordt voorgesteld om een zorgvuldige afweging te maken voordat we ingrepen in
het landschap doen en ons daarbij te laten adviseren door deskundigen, maar de MRSV
vertelt ons al waar dat moet gebeuren:
“Energiebronnen bij voorkeur plaatsen nabij bestaande infrastructuren, zoals de A4 en de
N207.”
Voor de kernen zijn dorpsperspectieven gemaakt, “maar” vraagt de speker zich af:
“waar blijft het perspectief voor het buitengebied?”

Duurzame energie in de partijprogramma’s.
Met betrekking tot de duurzame energie versus het landschap doet Jan een greep uit de partijprogramma’s van de lokale partijen.
PRO Kaag en Braassem:
Strook tussen A4 en Nieuwe Wetering; windmolens langs bestaande bundels infrastructuur;
lokale energiecorporaties stimuleren.
Samen voor Kaag en Braassem:
Geen grootschalige aantastingen; geen nieuwe uitplaatsingen en uitbreiding van veestallen
of tuinderijen in het open landschap; wel windmolens maar ingepast in het landschap volgens provinciale richtlijnen.
D66 (in concept):
Zonnepanelen toestaan op agrarische percelen; faciliteren van coöperaties voor duurzame
energie; grote windturbines vooral concentreren langs bestaande infrastructuren, zoals de
HSL/A4, de N11 en de N207.
VVD:
Allereerst zonnepanelen op daken; zonnevelden en windturbines mogelijk (bij voorkeur langs
bestaande infrastructuur) maar afweging maken tussen bijdrage aan energiedoelstelling en
nadelen voor het open landschap; liever enkele windmolens dan velden vol zonnepanelen.
Kansen voor bio grondstoffen en biomassa.
Aan het einde van de presentatie stelt Jan de aanwezigen de vraag:
Hoe moet onze vereniging omgaan met de problematiek Duurzame Energie versus Open
Landschap?
Een discussie volgt.
- “Wordt er wel eens gedacht aan één Groene Hart park waarmee je de hele regio kunt
voorzien van energie?”
- “Gaat het alleen om windenergie?”
Jan Veraart: “Nee, maar daar lijkt het wel op. Moet onze vereniging alternatieve plannen bedenken?”
- “Alternatief voor windturbines is windenergie op zee.”
- “Zet ze maar in dorpen waar de meeste energie wordt gebruikt, zoals in Roelofarendsveen.”
- “Ver boven onze pet wordt besloten. Bij wie moeten we zijn voor macrobeslissingen
die K&B raken? Waar worden die belangrijke beslissingen genomen? En dan moeten
wij komen met een invulling voor onze woonomgeving. Wat zijn de randvoorwaarden?”
- “Als het niet waait wat gebeurt er dan?” (doelend op stagnatie in energieopwekking)
- “Geen plaatselijk probleem, maar een wereldprobleem.”
- “Hebben we een keus? We moeten streng en strak gaan bezuinigen (op verbruik).”
- “Vóór 2050 komen er voldoende alternatieve energiebronnen. Eerst goed isoleren en
zonnepanelen op de daken. Zonneweiden tegenhouden!”
- “Nieuwe ontwikkelingen worden tot nu toe niet meegenomen.”
- “Wat doet het Duurzaamheidsplatform K&B?”
- “Wat kunnen we bereiken met een warmtepomp?”
In het algemeen zijn de opmerkingen en vragen vanuit de zaal gericht op het zoeken naar
vormen van duurzame energie die het plaatsen van windturbines overbodig maken.

8. Rondvraag.
Voorstel: Lokale media enthousiasmeren voor het publiceren van verkiezingsprogramma’s
betreffende ‘groen’.
Voorstel: Raadsleden oproepen om andere vormen van alternatieve energie bij de besluitvorming te betrekken.
9. Sluiting.
De voorzitter belooft de in de rondvraag geopperde voorstellen in overweging te nemen en
dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Hij beloont dat met het aanbieden
van een drankje.

