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GEEN KAS MAAR GRAS

Inspraak gemeenteraad op 14 december 2009

Dames en heren,
Dank voor de gelegenheid in te spreken namens de Vereniging tot behoud van het open
landschap van Kaag en Braassem e.o., de Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa, de
Stichting Zeilcentrum de Wijde Aa, de Vereniging Watersportgebonden Ondernemers Kaag
en Braassem e.o., de Rijnlandse Molenstichting, de Stichting Groen Licht en de Vereniging
Maak Het Hart Niet Hard.
Het persbericht van GS van 24 november 2009 is verheugend, omdat de zoeklocatie Kaag
en Braassem kennelijk is teruggebracht tot de Veenderpolder. Dat maakt de aankondigde
verdere studies met betrekking tot de Veenderpolder niet minder vreemd.

Ruimtelijk beleid
Voor 90% van de oorspronkelijke zoeklocatie handelen GS conform het eigen ruimtelijk
beleid, zoals onder meer neergelegd in de Voorloper Groene Hart (waarin extra glas wordt
uitgesloten) en in de concept-Provinciale Structuurvisie (die in het Provinciaal Landschap het
Groene Hart natuur, milieu, ruimte en recreatie centraal stelt). Dat is consequent beleid.
Vreemd blijft dat dit beleid blijkbaar niet geldt voor de Veenderpolder.
De argumenten tegen verglazing van de vijf andere droogmakerijen in onze gemeente
gelden ook voor de Veenderpolder. Wanneer die polder wordt volgebouwd gaat de
landschappelijke verbinding tussen het veenweidegebied bij De Kaag en de rest van het
Groene Hart grotendeels verloren. Het gaat om een polder met grote waarde voor natuur en
milieu, een weidevogelgebied, met een molenbiotoop en met recreatieve (verblijfs)functies.
Deze polder biedt in ieder geval niet de schaalgrootte die voor duurzame glastuinbouw
noodzakelijk wordt geacht. De suggestie dat de woningen in Braasemerland hiermee
verwarmd zouden kunnen worden getuigt niet van realiteitszin.
Daar komt bij dat de bodemgesteldheid en de waterhuishouding in de Veenderpolder
bepaald niet optimaal zijn. Zo kan de glastuinbouw hoogstens een matige locatie krijgen, die
niet alleen gaat ten koste van het Groene Hart, maar ook van de ondernemers in de
recreatieve sector. Het maatschappelijk verzet van duizenden inwoners gold en geldt alle
polders.

Glastuinbouw areaal
Het provinciaal glasbeleid kent drie afzonderlijke elementen:
 bundeling van versnipperd glas, waar iedereen gelukkig mee is. Die verloopt volgens
een separaat programma met eigen arealen en eigen middelen;
 herstructurering binnen bestaande arealen, waarnaar – volgens de PSV – “kritisch
wordt gekeken voordat nieuwe locaties planologisch mogelijk gemaakt worden”;
 compensatie van verdwenen glas met nieuwe grootschalige arealen, waarvan nut en
noodzaak niet zijn aangetoond en de vraag vanuit de markt op zijn minst onzeker is.
Dat GS nieuwbouw in de Veenderpolder nu koppelen aan herstructurering van de FlorawegGeestweg is dan ook een gelegenheidsargument, waarmee onze gemeente blijkbaar over de
streep getrokken moet worden. In werkelijkheid zullen die twee doelstellingen elkaar eerder
in de weg zitten dan versterken.
De behoefte aan glasareaal in onze streek is reeds in 1999 vastgesteld in het Integraal
Ontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek, dat ook Alkemade en Jacobswoude omvat. Dit heeft
geresulteerd in plannen voor 280 hectare nieuw glasareaal in Nieuwkoop die reeds voor een
groot deel gerealiseerd zijn en liggen te wachten op belangstellenden, ook uit onze
gemeente. Moeten we iedere keer het wiel opnieuw uitvinden? Met deze en andere
grootschalige plannen voor nieuw glas in (en buiten) onze provincie is het onbegrijpelijk dat
ook de Veenderpolder zou moeten worden volgebouwd. Dat is bouwen aan nieuwe
versnippering.
Raadsvoorstel
Het voorstel in agendapunt 20 voor deze raadsvergadering biedt drie keuzemogelijkheden.
Indien u zou meewerken aan de GS-studies (optie 2) plaatst u de Veenderpolder buiten uw
eigen beleid, de Strategische Visie Kaag en Braassem, het Landschapsontwikkelingsplan en
de Recreatienota. Bovendien is bekend dat van reële invloed op provinciale studies door
onze gemeente weinig valt te verwachten, terwijl de uitkomsten voorspelbaar zijn. Wij zullen
opnieuw worden ingepakt met het risico dat de Veenderpolder wordt ingepikt.
Optie 2 is ook in tegenspraak zijn met het initiatiefvoorstel van 26 oktober 2009 waarin u
unaniem besloot in te zetten op herstructurering van onze tuinbouwgebieden en ontwikkeling
van het innovatief kenniscentrum en tegen grootschalig glas. Een consequente houding leidt
tot optie 1.
Optie 3 (afwachten en t.z.t. bezwaar maken) is te passief en loopt achter de ontwikkelingen
aan. De kaarten worden nu geschud en niet ‘te zijner tijd’. De gemeente doet er verstandig
aan niet af te wachten, maar haar standpunt kenbaar te maken aan Provinciale Staten door
 in te spreken op de vergadering van de PS-commissie MKE (Mobiliteit, Kennis
en Economie) op 6 januari 2010 en
 vóór 17 januari 2010 haar zienswijze in te dienen op het concept van de
Provinciale Structuurvisie.
Namens alle eerder genoemde organisaties en tenminste 8000 inwoners verzoek ik u om uw
eerder ingenomen standpunt te bevestigen.

