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BULLETIN nr. 72 – januari 2018
Uw bestuur hoopt dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen en wenst u veel
geluk en een goede gezondheid voor de resterende 11 maanden.

Het bestuur nodigt u uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op 15 februari 2018 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude
inloop vanaf 19.30 uur – aanvang vergadering 20.00 uur
Naast de gebruikelijke agendapunten van huishoudelijke aard zijn wij van plan met u
te spreken over de inhoud van de herziene MRSV (Maatschappelijk Ruimtelijke
Structuurvisie 2025), vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2017, die
immers richtinggevend is voor de toekomstige omgevingsplannen. Wij concentreren
ons op de ruimtelijke gevolgen van de plannen voor het opwekken van duurzame
energie. Ook zullen wij toelichten welke standpunten de gemeentelijke politieke
partijen innemen. En tijdens de discussie hopen wij uw mening daarover te
vernemen.

Hieronder het citaat uit de MRSV 2025 (blz. 54).
DRUK OP HET LANDSCHAP
Er komen ruimtelijke opgaven op ons af die een aanzienlijke ruimteclaim kunnen
gaan leggen op het landschap. Onze regionale en gemeentelijke ambities op het
gebied van duurzaamheid maken dat we er niet aan ontkomen om de haalbaarheid
van energiebronnen zoals windmolens, zonnevelden, naast biogas- en aardwarmte
installaties te onderzoeken. Wij zullen landschapsvisies (laten) maken om te
onderzoeken op welke locaties dergelijke voorzieningen het landschap de minste
schade toebrengen. Bij voorkeur plaatsen we de energiebronnen nabij bestaande
infrastructuren als A4 of N207. Voor de locatiekeuze hechten wij aan draagvlak van de
omgeving en zetten wij ons er voor in dat de energie opbrengsten ten gunste komen
voor (direct) omwonenden.

U kunt met enig zoeken de nieuwe MRSV 2025 vinden op de website van de gemeente:
www.kaagenbraassem.nl > Bestuur en organisatie > Vergaderkalender > iBabs > Beleidsdocumenten
> MRSV 2025 van 18-01-2018.
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AGENDA
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
2. Goedkeuring verslag ALV 9 maart 2017. U kunt het verslag vinden op onze website.
3. Verslag van activiteiten in 2017
4. Financiën 2017. De stukken zijn bijgevoegd en worden momenteel beoordeeld door
de kascommissie.
-

financieel verslag 2017: inkomsten, uitgaven, balans
verslag kascommissie 2017

De kascommissie bestaat uit André Jillissen en Rino Nieuwelink.
-

vaststelling jaarcijfers 2017
decharge bestuur

5. Financiën 2018, door de penningmeester
-

begroting 2018
voorstel geen contributie te heffen in 2018

Onze Statuten bepalen dat de algemene ledenvergadering de hoogte van de
contributie vaststelt. Op voorstel van het bestuur is de contributie al enige jaren
vastgesteld op € 0,00, in de verwachting dat voldoende vrijwillige bijdragen zouden
worden gegeven. In 2017 is het aantal vrijwillige bijdragen ten opzichte van 2016 met
rond 40 procent afgenomen, waardoor ondanks een zuinig beleid, weer een tekort is
ontstaan. De vereniging heeft nog steeds voldoende reserves, maar op den duur
kunnen hierdoor toch problemen ontstaan, zeker wanneer onverhoopt stevige actie
gevoerd moet gaan worden.
Het bestuur vertrouwt erop dat het aantal bijdragen, ondanks het vrijwillige karakter,
in 2018 weer zal toenemen en stelt daarom voor de contributie ook voor 2018 vast te
stellen op € 0,00.
-

benoeming kascommissie 2018

Voorgesteld wordt de kascommissie 2017 te herbenoemen voor 2018.
6. Samenstelling bestuur
Jos van der Laan en Roel Opbroek hebben het einde van hun driejarige termijn bereikt.
Zij zijn herbenoembaar en bereid een herbenoeming te aanvaarden.
Wanneer leden zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zij dat
uiterlijk 9 februari per email kenbaar maken aan de voorzitter, Jos van der Laan.
(emailadres: javdlaan@chapechute.nl)
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7. Presentatie en discussie
Jan Veraart zal een presentatie geven over de nieuw vastgestelde Maatschappelijk
Ruimtelijke Structuurvisie en daarbij met name aandacht besteden aan de mogelijke
consequenties voor het open landschap als gevolg van de plannen voor de opwekking van
duurzame energie. Hij zal ook aangeven hoe de gemeentelijke politieke partijen en andere
organisaties in het Groene Hart hierover denken.
Zonneweide

Windpark

De centrale vraag is: hoe moet onze vereniging met deze problematiek omgaan?
Het bestuur hoopt tijdens de discussie uw mening daarover de te vernemen.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Vrijwillige bijdragen blijven ook in 2018 nodig!
Ook al probeert het bestuur de uitgaven zo beperkt mogelijk te houden, vrijwillige
bijdragen blijven nodig. Ons IBAN bankrekeningnummer is : NL10 INGB 0009 3484 09
ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

