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BULLETIN nr. 73 – september 2018
Het is al weer ruim een half jaar geleden, 15 februari 2018, dat onze Algemene
Ledenvergadering werd gehouden in het schoolhuis in Rijnsaterwoude. Daarin
hebben wij met name aandacht besteed aan de Maatschappelijk Ruimtelijke
Structuurvisie en de verkiezingsprogramma’s van de gemeentelijke politieke
partijen. Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op onze website.
De nieuwe gemeenteraad heeft een Samenwerkingsagenda opgesteld en een
nieuw college van Burgemeester en Wethouders samengesteld. Inmiddels is
het politieke seizoen 2018 - 2019 begonnen en dat is een goed moment om u
verslag te doen van onze activiteiten gedurende de afgelopen maanden.
Samenwerkingsagenda 2018 - 2022
U kunt deze agenda vinden op de website van de gemeente. Wij blijven alert op de
onderwerpen die grote invloed kunnen hebben op het open landschap. Daarbij concentreren
wij ons op de volgende twee paragrafen uit de Samenwerkingsagenda, één over uitbreiding
bedrijventerreinen en één over locaties opwekken duurzame energie.

Wij zijn benieuwd of die ruimtebehoefte aangetoond kan worden.

Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.

Gelukkig lezen wij hier dat de ruimtelijke ordening niet zal worden bepaald door particuliere
initiatiefnemers, maar dat de overheid de uitgangspunten voor de locatiekeuzen in eigen
hand houdt. Wanneer de overheid geen zorgvuldig, landschappelijk verantwoord ruimtelijk
beleid voert ontstaat onvermijdelijk een totaal verrommeld landschap, zoals wij dat in andere
provincies helaas kunnen constateren. Dat mag in het Groene Hart niet gebeuren.

Wij houden vast aan ons standpunt dat het behoud van het open landschap voorop moet
staan. Dat betekent dat velden met zonnepanelen slechts aanvaardbaar zijn bij een
zorgvuldige inpassing in het landschap. Het betekent ook: geen windturbines in het Groene
Hart, conform het vigerende provinciale beleid. Of de provincie dat beleid gaat aanpassen
zal duidelijk worden na de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart 2019. In een
eventuele politieke discussie daarover zullen wij onze stem zeker laten horen, samen met
andere gelijkgestemde organisaties.
Daarbij blijven wij voorstander van andere vormen van duurzame energieopwekking, die het
kostbare open landschap minder belasten.
Het motto van de Samenwerkingsagenda luidt: Maak Meedoen Mogelijk. Daartoe zijn wij
als vanouds steeds bereid.
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Overige onderwerpen en verenigingsnieuws
Ons Warm Onthaal
In Rijnsaterswoude is een initiatief geboren om te onderzoeken of warmte kan worden
onttrokken aan het water van de Braassemermeer om daarmee gebouwen te verwarmen. De
gemeenteraad is bereid geld te geven voor nader onderzoek. Wij juichen dit initiatief van
harte toe!
Varkenshouderij Nico Kroes
Over de uitbreiding en verplaatsing van de varkenshouderij Nico Kroes naar de Kruisweg zal,
naar verwachting, binnenkort een uitspraak komen van de Raad van State. Dan zal duidelijk
worden of dit plan doorgang vindt.
Tankstation N 207
Eerdere geruchten over het plan een tankstation te vestigen bij de rotonde N 207 –
Vriezenweg zijn, voor zover ons bekend, niet gevolgd door acties. Wij zullen ons krachtig
verzetten tegen een dergelijk plan, omdat het haaks staat op het Inpassingsplan N 207.
Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) van kracht geworden. De bedoeling van deze wet is dat personen
onder andere het recht krijgen invloed uit te oefenen op de verwerking van hun gegevens.
Ook onze vereniging heeft met deze wet te maken omdat wij immers gegevens van onze
leden in onze administratie opslaan met als doel de leden te informeren over zaken die het
open landschap van Kaag en Braassem e.o. bedreigen en hoe het bestuur daarmee omgaat.
Het bestuur van onze vereniging is verantwoordelijk voor de gegevens die wij van onze
leden hebben en hebben dientengevolge een "PROCEDURE BESCHERMING GEGEVENS
VAN LEDEN" opgesteld. Deze procedure is bij dit bulletin gevoegd en is op onze website
opgenomen. Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens laat dat ons
dan even weten.
Bestuurssamenstelling
Na gedurende 17 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur heeft onze secretaris Roel
Opbroek zijn bestuurslidmaatschap neergelegd vanwege drukke werkzaamheden.
Bestuurslid Hetty van Langen neemt de secretarisfunctie over.
Het secretariaat is verplaatst naar De Strooplikker 18, 2461 CW Ter Aar.
Vrijwillige bijdragen 2018
Onze oproep om de vereniging te blijven steunen met vrijwillige bijdragen heeft gelukkig veel
gehoor gevonden. Allen die gedoneerd hebben zeggen wij dank.
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.

