Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.
secretariaat Kruisweg 14
2481 NA Woubrugge
telefoon 0172-518929
bankrekeningnummer NL10 INGB 009 3484 09
handelsregister voor Rijnland nr. 28084151
info@openlandschapkaagenbraassem.nl
www.openlandschapkaagenbraassem.nl

BULLETIN nr. 56 – augustus 2014
Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld
Op 9 juli hebben Provinciale Staten de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld. Tevoren had
onze vereniging, gezamenlijk met de Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa, Bungalowpark
Wijde Aa, de Stichting Zeilcentrum ‘de Wijde Aa’, de Stichting Groen Licht en de Rijnlandse
Molenstichting een zienswijze ingediend.
Over de wijzigingen die Gedeputeerde Staten na verwerking van 400 zienswijzen heeft
aangebracht, hebben wij u in Bulletin nr. 55 reeds bericht. Die wijzigingen zijn nu dus door
Provinciale Staten bekrachtigd.
Samen met enkele ander programma’s en verordeningen geeft die visie aan welke plannen
de provincie heeft met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het verkeer. Vanzelfsprekend
moeten de gemeenten zich, bij het opstellen van hun eigen plannen, houden aan die visie.
Soms krijgen de gemeentes daardoor wat extra speelruimte, in andere gevallen worden
extra regels opgelegd.
Aan onze vereniging de opgave om gemeentelijke en provinciale plannen met betrekking tot
het open landschap te toetsen aan dit wettelijke kader. Veenderveld II is daarvan een
voorbeeld, maar het ziet er niet naar uit dat daarover op korte termijn gemeentelijke
voorstellen zijn te verwachten.

Varkenshouderij naar de Vierambachtspolder ?
Een actueel voorstel om het bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude te wijzigen heeft
zich inmiddels aangediend. Dit voorstel heeft betrekking op het verplaatsen en vergroten van
een bestaande intensieve veehouderij (varkens) vanuit de kern Woubrugge naar de
Kruisweg naast nummer 18, naast de daar gelegen paardenhouderij/manege. Op de huidige
locatie van de varkenshouderij op de A. de Graaflaan wordt dan de bouw van maximaal 36
woningen mogelijk gemaakt.
Het voorontwerp ligt sinds 24 juli ter inzage en iedereen kan daarop een reactie geven. Onze
vereniging zal dat zeker doen. Wij hebben namelijk grote bezwaren tegen één onderdeel van
het voorstel: de voorgestelde nieuwe locatie.
Het beleid van provincie en gemeente is erop gericht het open agrarisch land niet te
bebouwen, zolang er andere mogelijkheden zijn. Een intensieve varkenshouderij is een
industrie die overal gevestigd kan worden, waar de kwaliteit van het landschap niet wordt
geschaad en omwonenden niet overmatig belast of gehinderd worden. Een dergelijk
industrieel bedrijf doet afbreuk aan het landschap, geheel in tegenstelling tot de akkerbouw
en melkveehouderij, die het landschap behoeden.

Vanzelfsprekend probeert iedere ondernemer of ontwikkelaar grond te bemachtigen tegen
minimale kosten. Als dat zou worden toegestaan, zou het open landschap spoedig zijn
verdwenen. Daarom moet er systematisch worden gezocht naar andere mogelijkheden. Uit
niets is gebleken dat het absoluut noodzakelijk en aanvaardbaar is voor deze
varkenshouderij open landschap op te offeren.
De Vierambachtspolder is een voorbeeld van een oude droogmakerij en wordt als
landschappelijk waardevol beschouwd. De provincie Zuid-Holland heeft daarom de
Vierambachtspolder aangemeld voor de Canon van het Nederlandse landschap. Twee maal
eerder is voorkomen dat die polder zou worden volgebouwd, eerst met windturbines en later
met kassen.
De gemeente stelt dat het deze keer slechts gaat om een relatief kleine ingreep, die min of
meer in het niet valt bij de naastgelegen paardenhouderij. Wij zien dat anders. Het gaat om
een groot nieuw complex van eenzelfde omvang. De paardenhouderij had daar eigenlijk
nooit moeten komen. Als die nu gebruikt wordt als excuus om er een varkenshouderij naast
te zetten, is het einde zoek. Dan kan iedereen zich weer daarnaast gaan vestigen en
betekent dit dat de polder stap voor stap wordt geïndustrialiseerd.
De provinciale visie en de gemeentelijke beleidstukken stellen allemaal dat de kwaliteit van
het landschap voorop staat. Dat is ook tijdens de verkiezingscampagne benadrukt. Het is nu
aan de gemeenteraad om vestiging van deze industriële varkenshouderij in het open
landschap tegen te houden.
Wij vinden het uitplaatsen van de intensieve varkenshouderij uit de kern Woubrugge een
prima idee. Of er woningen op de huidige locatie mogen komen is een vraag die ons niet
bezig houdt, zolang daarbij het open landschap niet in het geding is. Tegen het vestigen van
een sterk uitgebreid varkensbedrijf in het open landschap maken wij bezwaar.
De voorbereidingen voor dit plan stammen nog uit de vorige raadsperiode. Het is jammer dat
het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders niet de moed heeft gehad het nieuwe
principe ‘invloed aan de voorkant’ alsnog te introduceren.
Binnenkort zullen wij onze reactie bij het college van B&W indienen en natuurlijk zullen wij
die dan ook op onze website plaatsen. Het spreekt vanzelf dat wij ons ook zullen wenden tot
de fracties in de gemeenteraad.

Heeft u al aan ons IBAN-nummer gedacht?
De leden hebben besloten ook in 2014 geen contributie te heffen.
Wij rekenen op voldoende vrijwillige bijdragen.
U kunt die storten op ons
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 email adres, door te geven aan ons secretariaat.

