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BULLETIN nr. 69 – juli 2017
De Algemene Ledenvergadering ligt al weer 4 maanden achter ons en op 3 juli
hield de gemeenteraad haar laatste vergadering voor het zomerreces. Een goed
moment om onze leden te informeren over de lopende zaken.


De Algemene Ledenvergadering 9 maart 2017

Het verslag van de vergadering kunt u vinden op onze website.


De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV)

De discussies over de nieuwe versie van de MRSV zijn volop gaande. Wij
constateren dat het landschap ondergeschikt dreigt te worden aan de commercie en
hebben onze zorgen daarover naar voren gebracht. De toezegging dat in de
vernieuwde MRSV het gemeentelijk beleid inzake (intensieve) veehouderij zou
worden opgenomen is vooralsnog niet gehonoreerd en ook daarover hebben wij
onze teleurstelling geuit.


Het Energieakkoord Holland Rijnland

De regio Holland Rijnland wil in 2050 energieneutraal zijn. Onze gemeente wil dat al
over 22 jaar gefikst hebben; een vrijwel onmogelijke opgave. De techniek is daartoe
nog niet ver genoeg voortgeschreden. Zelfs honderden windturbines en tientallen
hectaren zonnepanelen zijn bij lange na niet toereikend.
Wat zou er dan nog overblijven van het landschap en de leefomgeving van ons, onze
kinderen en de toeristen? Het gaat niet alleen om duurzame energie, maar ook om
duurzame leefbaarheid. Dat is de afweging die moet worden gemaakt. Zonder
inwoners en zonder recreanten is energieneutraliteit wel gemakkelijker te bereiken,
maar dat kan de bedoeling niet zijn.
Het spreekt vanzelf dat wij onze ideeën graag inbrengen. Wij hebben ons nooit
gekeerd tegen duurzame energie, maar wel steeds aangedrongen op een
zorgvuldige afweging van de waarden van groene energie ten opzichte van het
groene landschap.


Het Ontwerpbestemmingsplan Paraplu Recreatie

Tegen dit plan zijn vele bezwaren ingebracht, omdat het ongetwijfeld zal leiden tot
aanzienlijke extra druk op het landschap. Door die bezwaren, onder meer van de
provincie Zuid-Holland en van onze vereniging, is de lopende procedure ernstig
vertraagd. Wij hebben er met name op aangedrongen te beginnen met het aanwijzen
van waardevolle gebieden, waarop geen enkele vorm van ‘recreatieve bebouwing’
wordt toegestaan.
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Het Ontwerpbestemmingsplan Leimuiden West

Wij zijn uiterst ontevreden over het antwoord dat wij hebben gekregen op onze
zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan. De gemeente doet nog steeds
alsof villabouw of de Ringdijk noodzakelijk is en het open landschap daarbij door
enkele kunstgrepen kan worden ontzien. Daar zijn wij het volstrekt niet mee eens.
Wij hadden het moediger gevonden wanneer B&W ronduit gezegd zouden hebben
aan het open landschap op deze plek geen behoefte te hebben. Onze zienswijze
kunt u vinden op onze website. Het is nu aan de gemeenteraad te tonen welke
prioriteit zij hecht aan ons waardevolle groenblauwe landschap.


Het Bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude

Dit plan is aan het einde van zijn levensduur gekomen en zal worden vernieuwd en
worden omgedoopt tot Bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem Oost.
Momenteel loopt de eerste fase, waarin het bestaande bestemmingsplan wordt
geactualiseerd. In het derde kwartaal komen nieuwe voorstellen aan de orde. Wij
zullen dit proces nauwlettend volgen, in nauw contact met de desbetreffende
dorpsraden.


Varkenshouderij Nico Kroes

Door een aantal belanghebbenden is tegen het bestemmingsplan bezwaar gemaakt
bij de Raad van State. Wij veronderstellen dat geen begin zal worden gemaakt met
de nieuwbouw aan de Kruisweg voordat deze procedure is afgerond.


Drechtdoorsteek

De gemeenteraad heeft besloten geen geld beschikbaar te stellen voor een
zogenoemd kansenonderzoek naar deze doorsteek. De meerderheid van de
gemeenteraad heeft overwegende bezwaren tegen zo’n doorsteek in Kaag en
Braassem, zeker wanneer er ook nog een XXL waterfunpark bij zou komen.

Zoals u ziet gebeurt er veel op het gebied van de ruimtelijke ordening. De druk
op het open landschap neemt met de dag toe. Het zijn dan ook voor uw bestuur
drukke maanden geweest. Wij verheugen ons op de vakantietijd, zodat wij er in
het volgende raadsjaar, waarin de gemeenteraadsverkiezingen vallen, weer met
frisse moed tegenaan kunnen gaan. Ook dan zullen wij in voorkomende
gevallen graag met de dorpsraden contact houden.
Wij wensen onze leden en andere lezers eveneens een heerlijke zomer toe.

