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BULLETIN nr. 71 - december 2017
Het behoud van het open landschap is geen vanzelfsprekendheid.
Integendeel, de bedreigingen zijn misschien wel groter dan ooit.
In dit bulletin brengen wij u op de hoogte over
- de herziening van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie
- het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem Oost
- de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 15 februari 2018

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie 2025 (MRSV)
In Bulletin nr. 70 van september spraken wij over het tot stand komen van de nieuwe MRSV.
Op 18 december heeft de gemeenteraad het besluit hierover genomen. Wij hebben in de
voorbereidingsfase onze inbreng gehad, met name over de vier onderwerpen, die wij hieronder
toelichten. Dat heeft helaas slechts ten dele geresulteerd in de aanpassingen die wij beoogden.

Duurzame energie
Zeer teleurstellend verliep de besluitvorming over de locaties voor duurzame energieopwekking. De
MRSV spreekt een voorkeur uit om “energiebronnen zoals windmolens en zonnevelden” te
positioneren “nabij bestaande infrastructuren als A 4 en N 207”. Daar moet dan wel “draagvlak van de
omgeving” voor zijn. Omdat dit onderwerp de kern van onze doelstelling raakt gaan wij er in dit bulletin
iets dieper op in.
Onze vereniging heeft er herhaaldelijk op aangedrongen eerst landschapsstudies te maken
voordat een locatievoorkeur wordt vastgelegd. Dat is de enige logische volgorde en die is ook
noodzakelijk om het beoogde draagvlak bij inwoners te verkrijgen. Het gaat tenslotte om een
“aanzienlijke ruimteclaim op het landschap”, zoals de MRSV terecht stelt. En dat is dan nog
mild uitgedrukt. Daarmee vertolkten wij ook de mening van de dorpsraden van Hoogmade,
Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge. Onze ‘Zienswijze’ kunt u vinden op onze website.
CDA en Samen voor Kaag en Braassem hadden een amendement voorbereid dat in grote lijnen
overeenkwam met onze zienswijze. De VVD had een soortgelijk amendement, maar met de
toevoeging geen zonnevelden te wensen vanwege het grote ruimtebeslag. De andere partijen konden
zich daarin niet vinden. De democraten van D66 hielden echter hardnekkig vast aan hun voornemen
om reeds nu de voorkeurlocaties A 4 en N 207 aan te wijzen. PRO Kaag en Braassem wilde eigenlijk
helemaal nog niet over duurzame energieopwekking spreken, maar vatte hun visie, die ons overigens
niet echt duidelijk is geworden, samen met de woorden “gaan met die banaan”. Snelheid gaat
kennelijk vóór zorgvuldigheid.
Verder was er vrees dat het maken van landschapsvisies vertragend zou werken. Wij denken dat de
nu gekozen weg, waarbij aan de veelgeroemde inwonersparticipatie in het voortraject geweld wordt
aangedaan, eerder zal vertragen dan versnellen. Het is onaanvaardbaar met plaatsingsvoorstellen
voor de gigantische windturbines te komen, zonder dat daar een deugdelijke landschapsvisie, en wel
over een uitgestrekt gebied, aan ten grondslag ligt.
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Uiteindelijk werd op voorstel van de burgemeester besloten het amendement van het CDA en Samen
voor Kaag en Braassem toe te voegen aan de voorliggende MRSV-tekst. Wat dat precies inhoudt is
ons niet duidelijk geworden, want er lag ter vergadering geen geschreven tekstvoorstel ter tafel.
Aangezien de MRSV-tekst en het amendement een tegenstrijdig uitgangspunt hebben achten wij dit
een onmogelijke opgave.
Deze gemeenteraad zou anders denken, anders doen. Geen inspraak achteraf, maar invloed vooraf.
Wel een landschapsstudie maken met alle hooggeprezen inwonerparticipatie, zolang de vooraf
vastgestelde conclusie maar wordt bereikt.
Overigens werden de inwoners bedankt voor hun meedenken.
Meer dan ooit blijven wij van mening dat de visuele effecten van windturbines zó vèrstrekkend
zijn, dat de uiteindelijke locatiekeuze niet door een gemeente of zelfs een regio gemaakt moet
worden. Wij menen dat de huidige situatie, waarbij de provincie hierover beslist, de juiste is.
Het vigerend provinciaal beleid is: geen plaatsing van windturbines in het Groene Hart.

Recreatie
Onze vereniging heeft ervoor gepleit dat bepaalde gebieden vrij zouden moeten blijven van
bouwkundige ingrepen voor recreatie, energieopwekking of anderszins.
Geconstateerd kan worden dat de MRSV veel aandacht besteedt aan het behoud van het open
landschap en de natuur. Er zijn zones aangewezen waar uitsluitend “extensieve recreatie” is
toegestaan. Of de mooie woorden gevolgd zullen worden door daden zal moeten blijken.
Een door een raadsmeerderheid van D66, CDA en SvKB voorbereid amendement om de noordoever
van de Wijde Aa te bestemmen voor “extensieve recreatie” verdween van tafel, nadat wethouder
Schoonderwoerd het had ontraden. Dit had in het participatietraject moeten gebeuren.
Participatie over extensieve recreatie is blijkbaar belangrijker dan over windturbinelocaties.
Ook de Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa is hierover zeer teleurgesteld.
Het is op zijn minst ironisch dat in dezelfde raadsvergadering van 18 december de gemeenteraad met
11 tegen 10 stemmen toestemming gaf voor het plaatsen van trekkershutten langs de Drecht, terwijl
onmiddellijk daarna de nieuwe MRSV werd vastgesteld, die dat niet toelaat.

Veenderveld II
Het voorstel luidde om Veenderveld II aan te wijzen als mogelijk toekomstig bedrijventerrein. Met
anderen hebben wij daartegen opnieuw bezwaar gemaakt omdat de noodzaak hiervan nog helemaal
niet is aangetoond. De gemeenteraad blijft gelukkig bij haar eerder genomen standpunt dat
Veenderveld II niet nodig is als nieuw bedrijventerrein zolang andere bestaande en geplande
bedrijventerreinen nog niet vol zijn.
Wel is een motie van de VVD aangenomen om in Kaag en Braassem West te zoeken naar andere
locaties voor bedrijven.

Veehouderij
Aanvankelijk werd gesproken over het faciliteren van de verplaatsing van veehouderijen, al dan niet
intensief, naar het buitengebied. Dit is in strijd met de gemeentelijke toezegging dat er van de
verplaatsing van de varkenshouderij van Nico Kroes naar het buitengebied geen enkele
precedentwerking zou uitgaan. Ook hiertegen hebben wij ons gekeerd. Tot ons genoegen is dit
onderwerp niet in de definitieve MRSV opgenomen.
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Tweeslachtigheid in de gemeenteraad
Al met al zijn wij verbaasd over de tweeslachtigheid die sommige fracties ten toon spreiden.
Veel aandacht voor dorpsperspectieven, maar voor een landschapsvisie schrikt men terug.
En dat terwijl met name het buitengebied zeker de komende jaren onder grote druk staat.
Veel schone woorden over inspraak aan de voorkant en inwonerparticipatie, zolang het maar
niet gaat over windturbines.
Wij zijn benieuwd hoe de kiezer op 21 maart 2018 de nieuwe gemeenteraad gaat samenstellen.

Bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem Oost
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem Oost heeft de afgelopen weken ter
inzage gelegen, waarbij de mogelijkheid bestond om zienswijzen in te dienen.
Oorspronkelijk was het de bedoeling de bepalingen in dit bestemmingsplan te enten op het eerder
vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West. Daartegen zijn bezwaren
gerezen van de zijde van de provincie, die meer bescherming van het landschap nodig achtte en ook
bevreesd was voor de nadelige effecten van meer schadelijke uitstoot door veehouderijen op de
nabijgelegen natuurgebieden in Nieuwkoop.
Daarop heeft de gemeente besloten dat het bestemmingsplan een ‘conserverend karakter’ zou
krijgen, zodat het nu in grote lijnen overeenkomt met het huidige bestemmingsplan Buitengebied
Jacobswoude, plus de inmiddels aangenomen wijzigingen.
Ons is onder meer opgevallen dat één gedeelte uit het plan is gelicht, en wel het gebied waar plannen
bestaan voor het bouwen van villa’s op de ringdijk Haarlemmermeer bij Leimuiden West. Wij hebben
tegen die plannen eerder bezwaar gemaakt. De provincie zou haar aanvankelijke bezwaren inmiddels
hebben ingetrokken. Wij wachten af wanneer het plan voor de bouw van deze villa’s weer ter tafel
komt en wat de gemeenteraad daarover gaat besluiten.
Wij hebben het omvangrijke bestemmingsplan bestudeerd en geen aanleiding gevonden om een
zienswijze in te dienen. Wel hebben wij met instemming kennis genomen van de zienswijze die de
dorpsraad Woubrugge heeft ingediend. Die gaat met name over de overlast en risico’s van
veehouderijen.

Algemene Ledenvergadering op 15 februari 2018
Wij gaan weer graag met u in gesprek op de Algemene Ledenvergadering, die zal
worden gehouden op donderdag 15 februari 2018 in het Dorpshuis te Rijnsaterwoude.
Naast de gebruikelijke agendapunten van huishoudelijke aard zijn wij van plan nader
met u te spreken over de inhoud van de herziene MRSV, die immers richtinggevend is
voor de toekomstige omgevingsplannen. Ook zullen wij een overzicht geven van de
verkiezingsprogramma’s, die de gemeentelijke politieke partijen hebben gepubliceerd,
voor zover die het open landschap betreffen.
U kunt een gedetailleerde uitnodiging hiervoor in januari tegemoet zien.
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2018
Het bestuur wenst u allen van harte
feestelijke kerstdagen, een gezellig oudjaar
en een heel goed en gezond 2018 toe

Wij hopen ook in het verkiezingsjaar 2018
met uw steun te kunnen blijven bijdragen
aan het behoud van het open landschap
van Kaag en Braassem en omstreken

