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Inspraak Politieke Avond 13 januari 2014
Dank voor de gelegenheid in te spreken namens de VBOLKB. Mijn onderwerp betreft
de toekomstvisies, die de provincie Zuid-Holland voorbereidt ter opvolging van de
huidige Provinciale Structuurvisie (PSV) – in relatie met Veenderveld 2.
Het is u bekend dat de PSV momenteel partieel wordt herzien. De bestemming
‘bedrijventerrein’ wordt verplaatst van de Oostvlietpolder naar Veenderveld 2. Naar
onze mening een slecht besluit zonder deugdelijke onderbouwing. Zelfs het
bedrijfsleven ziet in Veenderveld 2 geen gelijkwaardige vervanging.
Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt een grote mate van overeenstemming tussen de
gemeentelijke politieke partijen. Zo lezen wij:
• SvKB: op dit moment niet aan de orde; voldoende lege terreinen
• CDA: kan er komen bij voldoende vraag; groen compenseren
• VVD: eerst bestaande industrieterreinen vullen; wellicht over een paar jaar
• PRO: eerst Drechthoek 2; bestemming Floraweg/Geestweg verruimen
• D66: een waanzinnig plan; doet afbreuk aan onze recreatiegemeente
Kortom: de partijen zien Veenderveld 2 niet (of voorlopig nog niet) zitten.
B&W heeft aan de eventuele ontwikkeling van Veenderveld 2 een aantal
voorwaarden verbonden, waaronder 100% economische haalbaarheid. Daaraan
twijfelt zelfs de provincie, zoals blijkt uit eerdere provinciale studies.
Waarom dan nu deze inspraak? Omdat de provincie per juli 2014 afscheid wil nemen
van de PSV in haar huidige vorm. Daarvoor in de plaats komen vier documenten:
Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte, Programma Ruimte en Programma
Mobiliteit. Dat weet u ongetwijfeld en daar zult u mee bezig zijn.
Uit die documenten wil ik u één zorgwekkend citaat voorhouden, en wel over
Veenderveld 2: “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”.
Wellicht ten overvloede: HMC-bedrijven zijn bedrijven die vallen in de categorieën 4,
5 en 6, zoals onderscheiden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij
veroorzaken hinder en overlast voor hun omgeving, zelfs wanneer zij zich houden
aan de vergunningen. Het zijn o.m. maakindustrieën, voedingsmiddelen, aardolie,
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chemie. U kunt ze vinden op de VNG-lijst van 12 pagina’s. HMC-bedrijven vinden we
thans in de regio Dordrecht en het Rijnmondgebied.
Door de oorspronkelijke bedoeling met Veenderveld 2 om te buigen in de richting van
een HMC-bedrijventerrein probeert de provincie kennelijk alsnog een economisch
haalbaar bedrijventerrein door te drukken. Daarmee wordt opnieuw geprobeerd Kaag
en Braassem op te zadelen met een provinciaal probleem. Eerder grootschalige
kassenbouw, nu HMC-bedrijven. De steun van Holland Rijnland zal de provincie wel
weer weten te verwerven en over Kaag en Braassem walst men heen.
De toekomst van Veenderveld 2 moet uiteindelijk worden geregeld in een
gemeentelijk bestemmingsplan, dus – zou u gemakshalve kunnen zeggen – dat zien
we dan wel. Maar wanneer u de dossiers doorneemt, die betrekking hebben op de
voorgeschiedenis van Veenderveld 2, dan zult u zien hoe de provincie stapje voor
stapje bezig is de gemeente in een hoek te manoeuvreren, waar zij straks niet meer
uit kan ontsnappen. Wij vinden dat Veenderveld 2 groen moet blijven. Wij kunnen
ons niet voorstellen dat ons gemeentebestuur bereid zou zijn om daar een
bedrijventerrein toe te laten, dat HMC-bedrijven nodig heeft voor de economische
haalbaarheid.
Zienswijzen kunnen worden ingediend tot en met dinsdag 18 februari 2014. Wie deze
gelegenheid voorbij laat gaan, verliest geloofwaardigheid en onderhandelingspositie
in het vervolgtraject. Deze zaak kan niet over de verkiezingsdatum worden getild.
Wij nemen aan dat de gemeente een zienswijze gaat indienen en wij vragen dat te
doen op een wijze, die het naderend HMC-onheil in de kiem zal smoren.
Binnen onze vereniging beschikken wij over een grondige dossierkennis, die wij
graag bereid zijn te delen.
Het is vandaag 13 januari. Op 13 februari vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats van onze vereniging, waar u allen van harte welkom bent. Wij mogen dan ook
de lijsttrekkers verwelkomen voor een debat over de ruimtelijke ordening en het open
landschap. Wij zijn benieuwd te vernemen hoe zij de toekomst van Veenderveld 2 en
van onze groenblauwe gemeente, die recreatie hoog in het vaandel heeft, denken
vorm te geven.
Ik dank u voor uw aandacht.

Reactie wethouder Kea
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Wethouder Kea deelt mee dat de gemeente reeds bezig is en dat op 27 januari een
presentatie zal worden gehouden. B&W bespreken de gemeentelijke zienswijze in
hun vergadering van 4 februari en de gemeenteraad kan daarover debatteren in de
raadsvergadering van 10 februari.

