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De politici zijn weer terug van het zomerreces en oude en nieuwe politieke
vraagstukken verschijnen weer op de agenda, ook van uw bestuur. Een goed
moment om een overzicht te geven van de zaken, waarmee wij bezig zijn.
Omgevingsvisie
Kaag en Braassem kreeg een nieuwe wethouder, Herman Haarman, die
onder meer de ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft.
In juni hebben wij kennis gemaakt en daarbij uiteengezet waar onze
vereniging voor staat.
De wethouder vertelde over het opstellen van de MRSV 2.0 (een
herziening van de bestaande Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie)
en de Omgevingsvisie voor Kaag en Braassem. Misschien wordt er eerst
een gezamenlijke visie opgesteld samen met Nieuwkoop en Alphen aan
den Rijn.
De wethouder verzekerde ons dat ook wij de gelegenheid krijgen onze
ideeën in te brengen.

Duurzaamheidsagenda
De gemeente Kaag en Braassem heeft een duurzaamheidsplatform opgericht om vervolgens een
duurzaamheidsagenda op te stellen.
Eén van de vele onderwerpen van het platform betreft het opwekken van duurzame energie met
zonnepanelen en/of windturbines.
Wij hebben het platform voorgehouden dat het Groene Hart van windturbines gevrijwaard moet
blijven, overeenkomstig het plaatsingsbeleid van de provincie. Waarom opnieuw energie verspillen
door een discussie te herhalen, die al vele malen is gevoerd? Verder hebben wij aandacht gevraagd
voor het duurzaam bewaren van de landschappelijke waarden van onze gemeente, erop wijzend dat
windturbines daarmee op gespannen voet staan. Ongetwijfeld komt dit aspect ook aan de orde in de
op te stellen Omgevingsvisie.

Windturbines Nieuwkoop ?
Wij hebben een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied Nieuwkoop, waarin windturbines met een ashoogte van 25 m
worden toegestaan. Besluitvorming staat op de agenda voor 3 november.
Ook de gemeente Kaag en Braassem heeft hiertegen bezwaar gemaakt, zoals
onze gemeente vorig jaar ook bezwaar maakte tegen extra windturbines in de
zuidelijke Haarlemmermeer.
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Tankstation Rijnsaterwoude
Er is bij de gemeente opnieuw een aanvraag
binnengekomen om een tankstation te
bouwen buiten de bebouwingscontour.
Inmiddels houdt de Dorpsraad Rijnsaterwoude
een enquête onder de inwoners om te horen
hoe die daarover denken.
Wij vinden dat dit tankstation afbreuk doet aan
de entree van Rijnsaterwoude en strijdig is met
de vastgestelde landschappelijke inpassing
van de verbrede N 207.
Wij zullen ons dan ook tegen dit volstrekt
overbodige tankstation blijven verzetten.

Veehouderijen
In de agrarische sector vindt voortdurend schaalvergroting plaats.
Zeker bij veehouderijen botst die schaalvergroting met de wensen
van de omwonenden of met het behoud van het open landschap.
Met name in Woubrugge speelt dit bij drie bedrijven.
-

-

-

De mogelijke verplaatsing van varkenshouderij Nico
Kroes naar de Kruisweg. Wij hebben ons neergelegd bij
het besluit van de gemeenteraad, maar volgen de
ontwikkelingen op de voet.
Varkenshouderij Brockhoff stelt nu voor de extra
activiteit niet te vestigen op Oudendijkseweg 24, maar te
voegen bij de bestaande activiteiten van Van Harten, op
Oudendijkseweg 4.
Verder volgen wij de uitbreidingsplannen van
melkveehouderij Van Stralen

Wij proberen te bevorderen dat bedrijven zo goed mogelijk in het
landschap worden ingepast.
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Sociale woningbouw en villa’s
De gemeente is op zoek naar locaties om versneld extra sociale huurwoningen te bouwen, soms
binnen en soms buiten de bebouwingscontour. Deze locaties bevinden zich steeds nabij bestaand
bebouwd gebied en wij zien hierin geen bedreigingen voor het landschap.
Anders ligt dat bij de plannen om in Leimuiden West villa’s te bouwen buiten de contouren. Hiertegen
is door velen, en uiteraard ook door ons, bezwaar gemaakt. Het stelt ons teleur dat de beantwoording
daarvan pas plaats gaat vinden bij de indiening van het ontwerp bestemmingsplan. Wij zullen ons
blijven verzetten tegen de bouw van deze villa’s.

Gnephoek
Terwijl de bouw van de kolossale Maximabrug vordert, begint in Alphen aan den Rijn opnieuw de
discussie over het volbouwen van de Gnephoek. Wij blijven daarover in contact met de vereniging
Maak Het Hart Niet Hard.

Vereniging
Op 15 maart werd onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Het verslag kunt u vinden
op onze website www.openlandschapkaagenbraassem.nl
Op die vergadering werd besloten ook in 2016 geen contributie te heffen. Vrijwillige bijdragen blijven
zeer welkom op ons IBAN bankrekeningnummer: NL10 INGB 0009 3484 09 ten name van Ver tot
behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Helaas gaan soms contacten verloren, omdat
wijzigingen in contactgegevens ons niet altijd bereiken. Wij verzoeken vriendelijk wijzigingen in
contactgegevens, met name wijziging van het e-mail adres, door te geven aan ons secretariaat:
info@openlandschapkaagenbraassem.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bulletin, of over andere kwesties die het
behoud van het open landschap betreffen, dan kunt u daar ook dit e-mail adres voor gebruiken.

