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Inspraak Politieke Avond 10 februari 2014
Dank voor de gelegenheid in te spreken namens de VBOLKB. U heeft een lange zienswijze te
bespreken, dus ik zal het kort houden.
Dat onze vereniging Veenderveld 2 afwijst is u bekend. Het besluit is volgens ons niet goed
onderbouwd en de principes van de Ladder voor duurzame verstedelijking (vroeger SER-ladder) zijn
door de provincie niet in acht genomen. Wij zullen dat in onze eigen zienswijze illustreren.
Nu wil ik mij beperken tot een kanttekening bij de gemeentelijke zienswijze, voor zover die gaat over
Veenderveld 2.
Gedeputeerde Govert Veldhuijzen probeert iedereen gerust te stellen met bezwerende uitspraken dat
het zo’n vaart niet zal lopen met Veenderveld 2 en al helemaal niet met de vestiging van HMCbedrijven. De gemeente Kaag en Braassem is volgens hem oud en wijs genoeg om alles in goede
banen te leiden. Dank aan de gedeputeerde voor het in ons gemeentebestuur gestelde vertrouwen.
Ons vertrouwen in de provincie is, ondanks de woorden van de gedeputeerde, beperkt.
De uitspraken van de gedeputeerde staan namelijk in schrille tegenstelling tot zijn ontwerpnota’s. In
de ontwerp Verordening Ruimte (en daar gaat het uiteindelijk over) staat op pagina 19 met zoveel
woorden: ‘Bestemmingsplannen … … … moeten dus worden doorgezet. In verband met een tekort in
Holland Rijnland geldt dit ook voor Veenderveld II, dat tevens is bedoeld voor de regionale vraag naar
HMC-terreinen (terreinen in de hogere milieucategorieën) die elders in de regio niet is op te vangen’.
De gemeente wil, blijkens haar zienswijze, kennelijk meer greep op Veenderveld 2 en op verschillende
andere zaken. Dat begrijpen wij. Het indienen van een zienswijze is dan een noodzakelijke eerste,
maar bij lange na geen voldoende stap. Op basis van 14 jaar ervaring met de provincie zal ik u
beschrijven hoe het proces verder gaat.
Om te beginnen worden de ingediende zienswijzen ambtelijk kundig weerlegd in een Nota van
Beantwoording. Ik voorspel dat de gemeentelijke zienswijze eenzelfde lot beschoren zal zijn. Dat geldt
voor uw opmerkingen over Veenderveld 2, maar ook voor uw andere opmerkingen. De geruststellend
bedoelde uitspraken van de gedeputeerde worden niet opgenomen in de nota’s en zijn dus van geen
enkele waarde. Gedeputeerde Staten zullen u wellicht welwillend aanhoren, maar zien geen
aanleiding hun voorstellen aan te passen vooruitlopend op behandeling in Provinciale Staten. Dan
kunnen ze wel aan de gang blijven.
Van Gedeputeerde Staten valt dus weinig tot geen heil te verwachten. U zult de medewerking moeten
krijgen van de meerderheid van Provinciale Staten, want die bepalen uiteindelijk, al dan niet met
amendementen, wat er in al die nota’s komt te staan. De Tweede Kamer beslist wat de Regering moet
doen, de Gemeenteraad beslist wat B&W moeten doen. Zo beslissen Provinciale Staten wat
Gedeputeerde Staten moeten doen.
Als u niet van plan bent in een tijdrovend vervolgtraject de meerderheid van Provinciale Staten achter
uw standpunten te krijgen, is het indienen van een zienswijze vergeefse moeite. Wij hopen dat het
gemeentebestuur, en dat zal dan het nieuw gekozen en benoemde gemeentebestuur zijn, zich alle
noodzakelijke inspanningen zal getroosten om te redden wat er te redden valt.

