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BULLETIN nr. 67 – januari 2017
Uw bestuur hoopt dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen en wenst u veel
geluk en een goede gezondheid.
Het bestuur heeft goede voornemens gemaakt en nodigt u graag uit voor de

Algemene Ledenvergadering 2017
donderdag 9 maart 2017
Schoolhuis Rijnsaterwoude
inloop vanaf 19.30 uur – aanvang 20.00 uur
met als gespreksthema

De toekomst van het open landschap
en
de toekomst van de VBOLKB
De agenda van de vergadering zal u tijdig worden toegezonden.
Dit keer geen externe spreker,
maar een gesprek met onze leden over de toekomst.
Daarom worden deze keer alleen onze leden uitgenodigd.
Uiteraard kan iedereen die nog geen lid is zich alsnog aanmelden!

Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.

De toekomst van het open landschap
Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, die de toekomst van het open landschap van Kaag en
Braassem en omstreken op een ingrijpende manier kunnen beïnvloeden. Die toekomst zal worden
bepaald door het Omgevingsplan, dat door de huidige gemeenteraad zal worden voorbereid. Na de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zal het Omgevingsplan door de nieuwe gemeenteraad
moeten worden vastgesteld. Wij verwachten dat dit onderwerp een belangrijk thema zal worden in de
verkiezingscampagnes.
Het Omgevingsplan vloeit voort uit de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt.
Het Omgevingsplan komt in de plaats van de huidige bestemmingsplannen en omvat onderwerpen
als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Ook wordt het
eenvoudiger om burgerinitiatieven gerealiseerd te krijgen.
Verschillende beleidsplannen zullen hun plek moeten vinden in het Omgevingsplan.


Daarvan zal de duurzaamheidsagenda waarschijnlijk de meest ingrijpende worden. De
gemeente heeft namelijk het voornemen om in 2040 ‘energieneutraal’ te zijn. Uit de
Gebiedsstrategie, die de regio Holland-Rijnland recent heeft laten opstellen, blijkt dit een
welhaast onmogelijke opgave te zijn. In ieder geval komen onderwerpen als het plaatsen van
grote aantallen windturbines, vele hectaren zonnepanelen en omvangrijke biogasinstallaties
aan de orde.



Het gemeentebestuur streeft ernaar de recreatie in Kaag en Braassem krachtig te bevorderen.
Daarbij wordt ook grootschalige recreatie nagestreefd.



Verder heeft het gemeentebestuur eerder toegezegd dat ook zal worden aangegeven welke
plaats onze gemeente al dan niet kan en wil bieden aan steeds uitbreidende (intensieve)
veehouderijen.

In 2017 komt er een nieuwe versie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie, de MRSV
2.0, waarin het toekomstige beeld van de gemeente opnieuw in detail wordt geschetst, als voorloper
op het Omgevingsplan. Bij de discussies daarover zullen ongetwijfeld inwoners, dorpsraden en
andere organisaties betrokken worden.
Ons open landschap trekt steeds opnieuw plannenmakers aan. Of het nu gaat om windturbines,
glastuinbouw, intensieve veehouderij of grootschalige recreatie. Dat zal de komende jaren niet anders
zijn. Wij zullen worden geconfronteerd met de ruimtelijke plannen, die worden gemaakt door de
provincie Zuid-Holland, de regio Holland-Rijnland, onze buurgemeenten en onze eigen gemeente.
Al die plannen moeten bij elkaar aansluiten.
Verder vragen wij ons af in hoeverre onze gemeente bereid en in staat is zelf de regie op alle
ontwikkelingen te houden. Burgerinitiatieven worden naar onze mening vaak te vroegtijdig omarmd.
Dat verschijnsel zal onder de nieuwe wet misschien nog wel vaker voorkomen. Voor grootschalige
plannen, of die nu duurzame energie, recreatie of intensieve veehouderij betreffen, hoort de gemeente
volgens ons eerst duidelijke kaders af te bakenen voordat daarbinnen ruimte wordt geboden aan
burgerinitiatieven – en niet andersom !
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De toekomst van de VBOLKB
Tijdens de Algemene Ledenvergadering willen wij graag met de leden in gesprek gaan over de
toekomst van onze vereniging. Daarbij bespreken wij de vragen: wat gaan we doen, waar gaan we
dat doen en met wie willen we dat doen.

WAT?
Wij zouden natuurlijk kunnen wachten tot er een concreet Omgevingsplan op tafel ligt en daarna met
gelijkgezinden al dan niet in actie komen. De ervaring heeft ons echter geleerd dat voorstellen die
vroeg in het voortraject politiek omarmd worden maar heel lastig in een later stadium kunnen worden
bijgesteld.
Daarom willen wij ons actief inzetten in het voortraject, opdat reeds vroegtijdig het belang van het
open landschap wordt meegewogen. Het huidige college van B&W heeft laten weten ons meedenken
op prijs te stellen.
Wij gaan ons concentreren op het Omgevingsplan en de plannen die daaraan voorafgaan en
vervolgens in het Omgevingsplan een plaats zullen vinden.

WAAR?
Oorspronkelijk ging het ons om Jacobswoude e.o., maar na de fusie met Alkemade werd dat Kaag en
Braassem e.o. De praktijk heeft echter geleerd dat onze activiteiten zich bijna uitsluitend afspelen in
voormalig Jacobswoude, plus enkele aangrenzende gebieden. Daar wonen onze leden en daar
vinden wij onze gesprekspartners. Buiten dit areaal voorziet onze vereniging kennelijk niet in een
behoefte van de bevolking. Wij zijn van mening dat we daar dan niets te zoeken hebben .
Wij gaan ons concentreren op het open landschap van voormalig Jacobswoude en de
omstreken Veenderpolder, noordelijk Alphen aan den Rijn (Gnephoek) en westelijk Nieuwkoop
(Ter Aar, Langeraar).

WIE?
In ons gebied zijn sinds enkele jaren dorpsraden actief. Wij nemen aan dat ook die verenigingen
betrokken zullen worden bij het voortraject van het Omgevingsplan en daarover met de inwoners van
gedachten willen wisselen. Dat gaat natuurlijk niet alleen om de kern van hun eigen dorp, maar ook
om hun buitengebied. Wij hebben reeds met verschillende dorpsraden met succes samengewerkt bij
het voorkomen van aantastingen van het open landschap.
In Kaag en Braassem streven wij naar nauwe samenwerking met de dorpsraden van
Woubrugge, Rijnsaterwoude, Leimuiden en Hoogmade en met de Vereniging Veenderpolder
en Wijde Aa. Buiten onze gemeente houden wij contact met de dorpsraad Rondom de Plassen,
de vereniging Maak Het Hart Niet Hart en de Stichting Groene Hart.
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Tot slot van dit bulletin nog een paar opmerkingen over de actualiteit.

Ontwikkelingen sinds september


De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft het voorstel om in het buitengebied van die
gemeente windturbines toe te staan gelukkig verworpen.



De initiatiefnemer van een tankstation bij de zuidelijke entree van Rijnsaterwoude heeft zijn
verzoek aan het college van B&W ingetrokken. Het gemeentebestuur behoefde dus geen
besluit te nemen. Het initiatief zou dan ook zo maar weer opnieuw tot leven kunnen komen.



Over de verplaatsing van de varkenshouderij van Nico Kroes is door de gemeenteraad van
Kaag en Braassem het laatste woord nog niet gesproken. Over de plannen van
varkenshouderij Brockhoff en melkveehouderij Van Stralen is ons geen nieuws ter ore
gekomen.



Over de bouw van villa’s op de ringdijk te Leimuiden en daarmee samenhangende plannen is
in de gemeenteraad de afgelopen maanden niet verder gesproken.



De Maximabrug over de Oude Rijn is in december geopend.

Wanneer de toekomst van het open landschap en de VBOLKB u ter harte gaat
kom dan op donderdag 9 maart naar de
Algemene Ledenvergadering

