Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot
Behoud van het Open Landschap van Kaag en Braassem e.o.
Op 7 maart 2019 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
De voorzitter, Jos van der Laan, opent omstreeks 19.30 uur de vergadering. Hij begint met de
verdrietige mededeling dat Huib van Dijk op 11 februari is overleden. Huib heeft zich vanaf het prille
begin ingezet voor de vereniging en was van 2001 tot in 2014 voorzitter. Hij heeft deze taak vanwege
zijn ziekte moeten neerleggen, maar bleef nauw betrokken als adviseur. Huib was van grote waarde
voor onze vereniging vanwege zijn kennis, ervaring en inzet. In de periode dat hij voorzitter was zijn
mooie successen behaald. We zullen hem missen en onze gedachten gaan naar zijn echtgenote en
(klein)kinderen.
Hierna heet Jos de 35 aanwezige leden welkom. Een aantal leden heeft zich afgemeld. Er zijn geen
mededelingen en ook geen ingekomen stukken.
Arno Massee heeft een fraaie afbeelding gemaakt van de hoogte van een windturbine in verhouding
tot omliggende kerktorens, watertoren en een hoogspanningsmast.
2. Goedkeuring verslag ALV 15 februari 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag, zodat dit wordt goedgekeurd.
3. Verslag van activiteiten in 2018
Bestuurslid Willem Kooiman doet verslag van de activiteiten van het bestuur en van onze pen-/
woordvoerder, Jan Veraart.
Het jaar 2018 begon met de MRSV (Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie) en de daaruit
volgende bedreigingen voor het open landschap. De verkiezingsprogramma’s van de gemeentelijke
politieke partijen werden beoordeeld op hun bijdrage aan de energietransitie versus het landschap.
Toen was al duidelijk dat de energietransitie Holland Rijnland (van fossiele brandstof naar duurzame
energie) ons nog wel enige tijd zal bezighouden. Dit werd bevestigd door de Samenwerkingsagenda
2018-2022 van de nieuwe gemeenteraad. Hierin was een alinea opgenomen over potentiële lokaties
voor het opwekken van duurzame energie onder het motto “Maak Meedoen Mogelijk”.
Daarna volgde een tsunami aan activiteiten, hetgeen te lezen valt in de 3 bulletins en de verslagen
van 6 bestuursvergaderingen die hebben plaatsgevonden. Op de vraag of er voldaan wordt aan de
informatiebehoefte van de leden wordt bevestigend geantwoord.
Hierbij een opsomming van de belangrijkste activiteiten, niet in chronologische volgorde, maar
gegroepeerd naar kennis vergaren, samenwerken en invloed uitoefenen om uiteindelijk de negatieve
impact van de energietransitie op het open landschap van Kaag en Braassem te minimaliseren op
basis van feiten en goed onderbouwde argumenten.
Om kennis te vergaren werden diverse lokale en regionale media intensief gevolgd en een
bijeenkomst van Warm Onthaal bezocht, een initiatief om onze gemeente energieneutraal te maken
op basis van warmte uit het Braassemermeer. Daarnaast werden de ontwikkelingen gevolgd bij
windmolencorporaties, het Nationaal Kritisch Platform Windenergie en de Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windenergie.
Er werd wederom samengewerkt met dorpsraden, vereniging Veenderpolder en Wijde Aa (VVPWA),
Maak het Hart niet Hard (MHHNH) en Stichting Groene Hart. Om aan de voorkant invloed uit te
oefenen werden gemeenteraadsvergaderingen en fractiebijeenkomsten bezocht, werd gebruik
gemaakt van inspraakmogelijkheid en werden er open brieven gestuurd.
Holland Rijnland, een samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten, heeft besloten dat deze regio in
2050 energieneutraal moet zijn. Dit betekent dat er in onze regio grote aantallen windturbines en 260
ha zonnevelden moeten komen. Er werden stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd met zgn.
“serious games”, waarbij deelnemers molens en zonnepanelen moesten neerleggen op een 2dimensionale landkaart. Dit leidde tot een ongemakkelijke situatie, waarbij aanwezigen in de trechter
van de A4 en N207 werden geleid. We hebben op 16 november samen met de dorpsraden een open

brief gestuurd aan de gemeenteraad van K&B met het dringend advies landschapsvisies te (laten)
maken om te onderzoeken welke lokaties de minste schade aan het landschap toebrengen Deze brief
is op 3 december ter kennisgeving aangenomen. Tevens werd op 21 november de beeldvormende
vergadering van Holland Rijnland bijgewoond.
Jos neemt het stokje over van Willem en gaat in op de activiteiten in het nieuwe jaar. Zoals bekend
vinden op 20 maart de provinciale verkiezingen plaats. Jan Veraart heeft een overzicht gemaakt van
de verkiezingsprogramma’s op aspecten die betrekking hebben op bedreigingen van het open
landschap. Dit overzicht is te vinden op onze website.
Holland Rijnland heeft een concept brief opgesteld gericht aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland
met als onderwerp “Aanbod voor duurzame energie en verzoek uitbreiding ruimtelijk kader”. Deze brief
moet op 13 maart vastgesteld worden in het Algemeen Bestuur Holland Rijnland, zodat deze op 21
maart 2019, een dag na de verkiezingen, verstuurd kan worden. We zijn zeer verbaasd en verontrust
dat deze brief niet aan de orde is geweest in de gemeenteraad van K&B en over de stellingname in
deze brief. Daarom heeft onze vereniging op 3 maart een open brief gestuurd aan het college van
B&W en de gemeenteraad van K&B. Deze brief zal a.s. maandag in de gemeenteraad behandeld
worden. Henk van Tol vraagt of er ook ingesproken gaat worden in het algemeen bestuur van Holland
Rijnland. Wij zullen de bijeenkomst van 13 maart bijwonen.
Na de provinciale verkiezingen zullen we contact onderhouden met de provincie, regio en gemeenten
alsmede met de Provinciaal Adviseur Ruimte en Kwaliteit (PARK) van de provincie Zuid-Holland om
het Groene Hart zoveel mogelijk te vrijwaren. De uitstekende samenwerking met dorpsraden en
andere organisaties als VVPWA, MHHNH en SGH gaat in 2019 door.
4. Financiën 2018
Jos van der Laan, nu in de hoedanigheid van penningmeester, licht de staat van baten en lasten over
2018 toe en de balans per 31 december 2018. Onze oproep voor een vrijwillige bijdrage heeft zijn
uitwerking gehad. We hebben in 2018 € 2.000 aan donaties ontvangen, waardoor het eigen vermogen
van de vereniging met € 1.050 is toegenomen tot bijna € 5.000.
De kascommissie, bestaande uit André Jillissen en Rino Nieuwelink, kwam na onderzoek tot de
conclusie dat “er geen speld tussen te krijgen was” en adviseert de vergadering om het bestuur
decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.
5. Begroting 2019
De begroting 2019 leidt niet tot vragen. Besloten wordt om de contributie over 2019 opnieuw vast te
stellen op 0 euro in de verwachting dat de leden wederom bereid zijn een vrijwillige bijdrage te doen.
Beide leden van de kascommissie 2018 zijn bereid deze taak voor het komend jaar weer op zich te
nemen en zijn door de leden weer benoemd.
6. Samenstelling bestuur
In de agenda voor deze vergadering is de mogelijkheid geboden om zich aan te melden voor een
bestuursfunctie. Er zijn geen reacties binnengekomen.
Op 4 juni 2018 is Roel Opbroek afgetreden als bestuurslid. Roel is vanaf het begin van de vereniging
bestuurslid en volgde zijn echtgenote Pia op als secretaris. Zijn "duifje" Pia bleef nauw betrokken en
verrichtte nog veel werk voor onze vereniging. Door beiden is het secretariaatswerk met grote inzet
uitgeoefend. Door hen is de ledenadministratie opgezet, gezorgd dat er een website kwam,
inkomende en uitgaande post behandeld, veldonderzoek gedaan, de ALV georganiseerd, het verslag
gemaakt en er hebben vele bestuursvergaderingen plaatsgevonden ten huize van Opbroek met
heerlijke (Thaise) hapjes. We willen Roel en Pia hiervoor hartelijk danken met een dinerbon. Een luid
applaus volgt.
Marc Blotwijk, Willem Kooiman, Hetty van Langen en Willem van de Meent hebben het einde van hun
driejarige termijn bereikt. Zij zijn herbenoembaar en de vergadering stemt in met hun herbenoeming.

7. Voordracht Het Groene Hart: waard om voor te zorgen
Chris Kalden houdt een voordracht onder de titel “Het Groene Hart: waard om voor te zorgen”. Hij
wordt hierbij ondersteund door Leen van der Sar.
Chris Kalden is vanaf 1970 bezig met natuurbescherming. Eerst bij Milieufederatie Zeeland, daarna bij
CRM als projectleider van de Ecologische hoofdstructuur. Hij was SG bij het Ministerie van LNH en
daarna directeur van Staatsbosbeheer tot hij in 2013 met pensioen ging. Hij woont in Gouda.
In het Groene Hart wonen 700.000 inwoners, terwijl in het verstedelijkt gebied rondom het Groene
Hart 7 miljoen mensen wonen. Het Groene Hart moet gezien worden als één gebied en is van groot
belang voor het vestigingsklimaat in de steden erom heen. In 2004 is het Groene Hart als nationaal
landschap aangewezen. Het wordt gekenmerkt door een open landschap van water en groen met
historische dorpen en steden en een eigen flora en fauna. Je moet van het Groene Hart houden om
het te behouden.
Het Groene Hart wordt tot nu toe gekenmerkt door geleidelijkheid. Het aantal agrarische bedrijven is
met 30% afgenomen, er zijn 26 windturbines en de hernieuwbare energie bedraagt 3%. In Perspectief
Groene Hart wordt een toekomstbeeld geschetst van het Groene Hart in 2040. Het is belangrijk om
het Groene Hart als één geheel te bezien vanuit een aantal thema’s, waarbij niet alle thema’s overal in
dezelfde mate spelen.
In 1997 is Stichting Groene Hart opgericht om de cultuur-, natuur- en landschapswaarden in het
Groene Hart te beschermen en de betrokkenheid van de eigen inwoners bij het Groene Hart te
bevorderen. Het is een organisatie van vrijwilligers met een aantal donateurs. Er verschijnt iedere
week een (digitale) Groene Flits.
Er zijn een aantal bedreigingen voor het Groene Hart, waarvan bodemdaling, energietransitie en
woningbouw de belangrijkste zijn. Door de bodemdaling a.g.v. waterhuishouding verdwijnt geleidelijk
het karakteristieke veenweidelandschap van het Groene Hart. Een extra probleem is dat de
veenoxidatie a.g.v. de bodemdaling even veel CO2 emissie veroorzaakt als de totale woningbouw. Er
is geen langetermijnperspectief van de rijksoverheid hoe deze problemen aangepakt moeten worden.
Vragen
Wat is het belang van recreatie?
In het Groene Hart vinden 1 miljoen overnachtingen plaats per jaar. Het Groene Hart is niet bij uitstek
geschikt voor recreatie, maar het groen moet niet onderschat worden. Er zijn vrij harde grenzen en je
kan overal contact hebben met groen. Bungalowparken moeten passen in de omgeving, zoals het
Landal Greenpark in Reeuwijk.
Hoe kijkt u aan tegen de energietransitie?
Het is duidelijk dat gascentrales schoner zijn dan kolencentrales en dat er meer gebruik gemaakt moet
worden van herbruikbare energiebronnen (water, wind en zon). Kerncentrales zijn niet aanvaardbaar
vanwege het afval.
Er zijn klimaatdoelen gesteld, zonder dat duidelijk is hoe die bereikt kunnen worden. De oude
hiërarchie van rijk, provincie en gemeente ontbreekt. Er is veel vrijheid voor gemeentes, terwijl er
behoefte is aan kaders en richtlijnen. De centrale regie ontbreekt!
Jos bedankt Chris Kalden en Leen van der Sar voor hun interessante voordracht.
U kunt lid worden van Stichting Groene Hart (donatie € 20) en u kunt zich gratis abonneren op de
Groene Flits (https://groenehart.info/).
8. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en biedt aan om samen een
drankje te drinken.

