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13 FEBRUARI 2014
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op donderdag 13 februari 2014 houdt onze vereniging haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Dit keer niet in het Schoolhuis in Rijnsaterwoude, dat niet meer
beschikbaar is, maar in Café Die Twee, Bateweg 78, Woubrugge. Noteer de datum!
De agenda en verdere bijzonderheden zullen wij u in de derde week van januari
toesturen. Reeds nu kunnen wij u meedelen dat vertegenwoordigers van de vijf
politieke partijen, die zich warmlopen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
2014, aanwezig zullen zijn. Wij zullen met hen in gesprek gaan, in het bijzonder over
hun ideeën over het open landschap en de ruimtelijke ordening van onze groenblauwe
gemeente Kaag en Braassem. Een paar onderwerpen worden hieronder toegelicht.

VEENDERVELD 2 BEDREIGT OPEN LANDSCHAP
In ons juni bulletin maakten wij al melding van het voornemen van de provincie om op
Veenderveld 2 een bedrijventerrein mogelijk te maken, dat eerder was gepland in de
Oostvlietpolder bij Leiden. Daarmee kwam de provincie tegemoet aan de bezwaren van de
gemeente Leiden en werden de wensen van het bedrijfsleven en veel anderen genegeerd.
Wij hebben u toen gemeld dat ook wij ons daartegen zouden verzetten.
Op 19 juni hebben wij ingesproken bij de Commissie Ruimte en Leefomgeving en op 26 juni
bij Provinciale Staten. Daarmee hebben we niet kunnen voorkomen dat het voorstel werd
aangenomen. Erger nog: er was een zo grote haast om het de gemeente Leiden naar de zin
te maken, dat deze wijziging halsoverkop in de Provinciale Structuurvisie moest worden
opgenomen.
Tegen deze wijziging hebben wij in november een zienswijze ingediend, samen met de
Stichting Groene Hart, de Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa, de Stichting Groen Licht
en de Stichting Zeilcentrum ‘de Wijde Aa’. U kunt deze zienswijze lezen op onze website.
Ook anderen hebben zich met zienswijzen tegen deze wijziging uitgesproken.
Mocht de provincie het voornemen doorzetten, en dat is verre van denkbeeldig, dan zal onze
gemeente het proces gaan voortzetten om het bestemmingsplan te wijzigen. Eerder heeft
ons gemeentebestuur terecht terughoudend gereageerd en aangegeven pas stappen te
willen ondernemen, wanneer de haalbaarheid van de ontwikkeling vast staat. Of dat kan
zonder verliezen en risico’s voor de gemeente valt te betwijfelen.
Ongetwijfeld zal Veenderveld 2 ook tijdens de verkiezingscampagne (en op onze Algemene
Ledenvergadering) aan de orde komen.

NOG MEER WINDTURBINES?
Hoewel de provincie Zuid-Holland niet wil dat er nog meer windturbines worden geplaatst in
het Groene Hart, zijn daarop enkele specifieke uitzonderingen gemaakt langs de N11. Reeds
enkele jaren staan er vier grote windturbines in Rijnwoude. Recent heeft Heineken
toestemming gekregen ook vier windturbines te plaatsen in Zoeterwoude en is er bij de
Steekterweg een ‘gewenste locatie’ aangewezen.
In Noord-Holland probeert de gemeente Haarlemmermeer tegen de wens van de provincie
toch toestemming te krijgen voor het plaatsen van nog meer windturbines in het zuidelijk
gedeelte van de Haarlemmermeerpolder. Wij hebben ons al eerder uitgesproken tegen het
plaatsen van windturbines zo dicht bij de gemeentegrens van Kaag en Braassem.
Wanneer zich in het vervolgtraject opnieuw mogelijkheden voordoen onze bezwaren te laten
horen, zullen wij dit zeker doen. We zijn benieuwd wat de toekomstige gemeenteraadsleden
hiervan vinden.

VERBREDING N 207
Over de voortgang van de plannen met betrekking tot de verbreding van de N 207 vallen
geen bijzonderheden te melden. Reeds eerder hebben wij met instemming geconstateerd
dat provincie en gemeente de plannen in goed overleg met belanghebbenden hebben
aangepast.
Een punt van zorg blijft de dreiging van een tankstation bij de kruising van de N 207 en de
Leidse Vaart. Wij hopen dat ook de nieuwe gemeenteraad in deze kwestie goed zal luisteren
naar de mening van de inwoners van Rijnsaterwoude. In ieder geval blijven wij waakzaam.

Wij wensen alle inwoners van Kaag en Braassem,
en in het bijzonder onze leden
prettige kerstdagen en een goed 2014
Vrijwillige bijdrage 2014
Veel leden hebben voor 2013 een vrijwillige bijdrage gedaan. Wij zullen de Algemene
Ledenvergadering voorstellen ook in 2014 geen contributie te heffen, maar te vertrouwen op
vrijwillige bijdragen. Niets hoeft u te beletten reeds nu voor 2014 een vrijwillige bijdrage te
storten op ons nieuwe IBAN bankrekeningnummer : NL10 INGB 0009 3484 09 ten name
van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

E-mail-contact
Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Dat past ook binnen ons zuinige beleid.
Helaas gaan soms contacten verloren, omdat wijzigingen in contactgegevens ons niet altijd
bereiken. Wij verzoeken iedereen daarom vriendelijk wijzigingen in contactgegevens, met
name wijziging van het e-mail adres, door te geven aan ons secretariaat.

