Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.
secretariaat Kruisweg 14
2481 NA Woubrugge

GEEN KAS MAAR GRAS
Inspraak gemeenteraad Kaag en Braassem op 24 augustus 2010
Dank voor de gelegenheid tot inspreken. Ik doe dat namens de VBOLKB, VVPWA, WOKB, RMS,
Zeilschool de Wijde Aa en CV Gronden de Wijde Aa.
Het voorstel van gedeputeerde van Dijk voor ‘grootschalig glas’ is verdampt. Nu hebben GS 150 ha
gevonden in bestaande locaties en 250 ha in Noord-Holland, plus een aantal snipperlocaties,
waaronder de Veenderpolder. De voorliefde van GS voor die polder zou worden onderbouwd door
een inrichtingstudie, een business case en het rapport Nijkamp.
Nijkamp biedt voor het volbouwen van de Veenderpolder geen enkel aanknopingspunt.
De inrichtingsstudie toont aan dat in de 215 ha grote Veenderpolder met moeite 53 ha netto (84 ha
bruto) glas geperst kan worden. De recreanten mogen dan wandelen over de leidingenstraat. Het
molenbiotoop wordt omzoomd met hoge kassen, de molen kan niet meer malen vanwege de
verstoorde waterhuishouding en wordt gedegradeerd tot tuinkabouter. Dit is geen ‘compact glas’ maar
‘grootschalige vernietiging’ van een cultuurhistorisch, ecologisch, agrarisch en recreatief waardevol
gebied in onze groen/blauwe gemeente.
De business case moest aantonen dat de Veenderpolder economisch haalbaar is, geheel in
tegenspraak met eerdere provinciale rapporten die aangeven dat deze locatie ongeschikt is. Het kan,
zegt de provincie nu, “maar dan wel in een markt waar de vraag groter is dan het aanbod”. Zo zijn alle
economische problemen oplosbaar, zelfs de huizenmarkt, inclusief Braassemerland.
Verder wordt de Veenderpolder nu gekoppeld aan de herstructurering van de Floraweg/Geestweg. De
lamme gaat de blinde leiden. Een logica of business case is in geen velden of wegen te bekennen.
De Stichting PTV claimt de Veenderpolder. Die claim is niet geloofwaardig na hun uitspraken van eind
vorig jaar. De door hen verwachte voordelen van de combinatie met Floraweg/Geestweg (en zelfs
Braassemerland) zijn niet onderbouwd. Wij hebben alleen nog maar gehoord van en over
glastuinbouwers, die er niet over zouden piekeren in de Veenderpolder te gaan investeren.
Wij vinden deze lange termijn claim (van provincie en PTV) volstrekt buiten de orde, omdat daarvoor
noch de noodzaak, noch de urgentie, noch de haalbaarheid zijn aangetoond. Wat zou het gevolg zijn?
Dat iedere andere ontwikkeling, agrarisch en/of recreatief, wordt gestaakt. Zo sterft de Veenderpolder
een zekere dood. De glastuinbouw gaat ook ons ter harte, maar niet ten koste van zoveel andere
locale belangen. Glas in de Veenderpolder helpt onze eigen glastuinbouwers niet (ze worden blij
gemaakt met een dode mus) en is nadelig voor alle anderen. Zo ontstaat de perfecte verlies-verlies
situatie.
Wat u straks ook besluit: deze substantiële aanslag op het Groene Hart gaat in tegen alle gemaakte
planologische afspraken. Dit is geen zaak van groot nationaal belang. Het Rijk zal het dus verbieden,
als PS het al zouden goedkeuren, maar gezien de eerdere discussies in PS is dat niet te verwachten.
Politieke keuzes worden gerespecteerd, wanneer de kiezers er van overtuigd zijn dat alle aspecten
zorgvuldig en objectief zijn onderzocht en gewogen. Daarvan is in dit geval geen sprake. Wij worden
eenzijdig en verkeerd voorgelicht, om niet te zeggen gemanipuleerd tot het nemen van politiek
gewenste besluiten. Voordelen zijn er niet, over de nadelen en benadeelden wordt gezwegen. Het is
politiek in de slechtste betekenis van het woord. Dat is iets om erg boos over te worden.
In het verleden heeft uw raad zich daartoe niet laten misbruiken. Onze leden en heel veel anderen
vertrouwen er op dat u ook vanavond met gezond verstand in die houding zult volharden.
Jan Veraart

