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INSPRAAK
Hoorzitting Commissie Ruimte en Wonen
12 mei 2010

Geachte dames en heren van Provinciale Staten,
mijn naam is Jan Veraart en ik dank u voor de gelegenheid tot inspreken.
Ik ben woordvoerder van de Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en
Braassem en omstreken.
Mijn inspraak betreft de zoeklocatie voor grootschalige glastuinbouw in Kaag en Braassem.
Vandaag mag ik ook inspreken namens negen andere organisaties:


Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa



CV Gronden de Wijde Aa



Stichting Veenderpolder en Wijde Aa



Park Wijde Aa



Stichting Zeilcentrum de Wijde Aa



Rijnlandse Molenstichting



Stichting Groen Licht



Vereniging van Watersportgebonden Ondernemers Kaag en Braassem e.o.



Vereniging Maak Het Hart Niet Hard

De zienswijzen van de genoemde tien organisaties zijn opgenomen in de Nota van
Beantwoording en Wijziging, deel 3B onder de nummers B2, B25 en B28, en deel 3C onder
de nummers C48, C61, C113 en C123.

Geachte dames en heren,
De Veenderpolder vormt de recreatieve en ecologische schakel tussen het Groene Hart
enerzijds en de Kaag en het duin-kustgebied anderzijds. Er zijn weidevogels, een werkende
historische molen, recreatie-bungalows, een zeilcentrum, fiets- en wandelroutes en de Wijde
Aa, een belangrijke watersportverbinding, met prachtige oevers. Dat alles dreigt te worden
verwoest bij de vestiging van een kassengebied.
1. Locatie Veenderpolder is te klein
Na aftrek van de leidingenstraat en de molenbiotoop, resteren drie grillig gevormde stukken,
met in totaal 167 ha bruto oppervlak. Met veel kunstgrepen kan daar 40 tot 60 ha netto glas
in worden geperst. Een logisch denkend mens zou dan de zoekactie voor grootschalige glas
in Kaag en Braassem beëindigen. Maar wat gebeurt? Er worden geheel nieuwe argumenten
aangevoerd: herhuisvesting van versnipperd glas of schuifruimte voor het te herstructureren
gebied Floraweg/Geestweg. Dat zijn geen valide redenen om de Veenderpolder op te
offeren. Die polder is te klein voor het beoogde doel. Het volbouwen van de Veenderpolder is
bouwen aan nieuwe versnippering.
2. Locatie Veenderpolder is onaanvaardbaar
De Provinciale Planologische Commissie stelt (in navolging van het ministerie van VROM) in
haar brief van 12 april 2010 over de Veenderpolder: “De rijksvertegenwoordigers wijzen erop
dat deze locatie niet gewenst is, gelet op de ligging in het Groene Hart, en bovendien strijdig
is met de bedoeling van het convenant dat rijk, provincie en gemeente Kaag en Braassem
hebben gesloten over de woningbouwlocatie Braassemerland.”
3. Locatie Veenderpolder is ongeschikt
De locale glastuinbouwers, verenigd in de Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek, hebben
de Veenderpolder ongeschikt verklaard. Dat had Royal Haskoning al eerder geconstateerd in
het Compensatie Onderzoek. De kleine kavels, de slappe en zettinggevoelige bodem en de
zoute kwel maken de locatie bij voorbaat ook economisch ongeschikt. Dat geldt des te
sterker wanneer waterkelders gebruikt gaan worden. Om nog maar te zwijgen van de
economische schade voor de bestaande watersportgerelateerde bedrijven, die om
onbegrijpelijke redenen nooit in enige haalbaarheidstudie aan de orde komt.
4. Locatie Veenderpolder is ongewenst
Niet alleen de 8000 inwoners, die de handtekeningenacties steunden, en de 10 organisaties
waarvoor ik vandaag spreek, hebben zich hiertegen uitgesproken (zowel bij hun inspraak op
6 januari in de commissie MKE, als in hun zienswijzen op de PSV), maar ook het unanieme
gemeentebestuur van Kaag en Braassem.
Zij allen vinden het voorstel de Veenderpolder te bestempelen tot zoeklocatie absurd en
verwerpelijk. Het volbouwen van de Veenderpolder lost geen enkel probleem op maar
creëert slechts verliezers: de natuur, het culturele erfgoed, de recreanten, de inwoners en de
ondernemers. Noch een inpassingstudie, noch een haalbaarheidstudie, noch de commissie
Nijkamp kunnen dat veranderen. Wij vragen u de belangrijke groen-blauwe functie van onze
gemeente te respecteren en NU de hele zoeklocatie Kaag en Braassem uit de concept PSV
te schrappen.
Ik dank u voor uw aandacht.
Jan Veraart

