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inleiding 
 

Beste leden, 
Op de nieuwsbrief bezuinigen we niet, want we 
willen u graag op eigen wijze op de hoogte 
houden van wat er allemaal speelt in onze mooie 
gemeente. Zoals u weet, moet de gemeente 
Kaag en Braassem ook bezuinigen en daarvoor 
ligt nu een uitgebreid voorstel van het college 
van B&W op tafel (zie www.kaagenbraassem.nl > 
praat en denk mee > kerntakendiscussie). Ik wil u 
van harte uitnodigen tijdens de komende 
ledenvergadering uw visie over deze 
aangekondigde bezuinigen te delen met de 
fractie. Voor hen is uw mening waardevolle input 
om uiteindelijk een beslissing te nemen in 
gemeente-raadsvergadering van november a.s. 
over de toekomst van onze gemeente. Laat deze 
gelegenheid niet aan u voorbijgaan!  
Ik hoop u dan ook te kunnen verwelkomen op 13 
oktober a.s. 
 
Paul Snoek, 
voorzitter CDA Kaag en Braassem 

 

 

afspraak = afspraak 

380 kV-tracé moet ondergronds 
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat met name in 
Nieuwe Wetering en Rijpwetering grote en kleine 
borden en stickers voorkomen met de kreet: 
‘afspraak = afspraak’. Daarmee roept heel 
Nieuwe Wetering en de politiek van onze 
gemeente de Tweede Kamer op zich te houden 
aan toezeggingen uit 2008.  
 
Wat is het geval? In 2008 heeft het kabinet met 
de gemeente de afspraak gemaakt de kabels 
ondergronds aan te leggen, omdat ook zij 
vonden dat Nieuwe Wetering al hard genoeg 
getroffen was door de verbreding van de A4 en 
de aanleg van de HSL.  
Voor de zomer heeft echter de Tweede Kamer 
het principebesluit genomen om een ruil toe te 
passen met de gemeente Haarlemmermeer. 
Hierdoor moeten de kabels bij Nieuwe Wetering 
bovengronds worden aangelegd. Dat heeft alles 
te maken met een stevige lobby van Schiphol, 
die ervoor zorgde dat de kabels ten westen van 
Hoofddorp komen te lopen i.p.v. ten oosten. 
Vervolgens heeft de gemeente Haarlemmermeer 
bedongen dat de kabels dan ondergronds 
moeten.  
Vanwege de technische uitvoering mag niet 
meer dan 10 km van het totale tracé 
ondergronds worden aangelegd.  
Wanneer de kabels bovengronds komen en 
Rijpwetering aan de Zuidweg ondergronds 
passeren moeten daar aan de noord – en 
zuidkant een stijg - dalstation komen wat een 
forse aantasting van het landschap betekent. 
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Kabels horen, net als 
wormen, onder de grond! 

Oktober 2011 

http://www.kaagenbraassem.nl/


 Nieuwsbrief 
 

2 
 

 
    Kaag en Braassem  

 

Op initiatief van de CDA-fractie hebben alle 
plaatselijke partijen een brief aan de vaste 
Kamercommissie ondertekend. Hierin wordt de 
Tweede Kamer opgeroepen zich te houden aan 
de afspraak uit 2008. Daarnaast hebben wij als 
fractie nog een afzonderlijke brief geschreven 
naar minister Maxime Verhagen met dezelfde 
strekking. Tenslotte is hij mede verantwoordelijk 
met de kreet van minister president Mark Rutte: 
‘wij doen het anders, wij zeggen: afspraak = 
afspraak.’  
Zowel de vaste Kamercommissie als de minister 
is uitgenodigd naar Nieuwe Wetering te komen 
om tekst en uitleg te geven. Samen doen we ons 
uiterste best de kabels onder de grond te 
stoppen. 
Inmiddels heeft CDA-Tweede Kamerlid Marieke 
van der Werf, woordvoerster energie, toegezegd 
om op 8 oktober Nieuwe Wetering te bezoeken 
en met de dorpsraad en ons in gesprek te gaan.  
 
Job Grovenstein, 
fractiesecretaris 
 
 

brede school Kaskade geopend 
 

Onder luid gejuich en met een swingende Floris 
Schoonderwoerd, wethouder, Rob Hensen, 
directeur van woningbouwvereniging WBA en 
een paar honderd kinderen, die ook  ballonnen 
oplieten, is op vrijdag  3 september de eerste 
brede school in onze gemeente geopend. 

 

 
De school is het eerste concrete gebouw dat 
gebouwd is in het toekomstige Braassemerland.  
Het is een mooi voorbeeld van wat je met 
uitstekende samenwerking kunt bereiken.  
 
In deze prachtige school zijn al gevestigd de 
basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en 
een prachtige sportzaal en naar ik begreep zijn er 
nog meer plannen. 
Tijdens de rondleiding konden we zien hoe  deze 
geweldige school is afgestemd op de huidige en 
de toekomstige norm van onderwijs geven.  
Wij wensen alle gebruikers van de Kaskade veel 
geluk met deze nieuwe ruimte. 
 

  

Wat doet het bestuur? 
Het bestuur is verantwoordelijk voor o.a. het 
organiseren van de algemene ledenvergadering 
en activiteiten rondom training en campagne. 
Het doel is de fractie te ondersteunen en toe te 
werken naar een succesvolle volgende 
gemeenteraadsverkiezing. Daarnaast is zij 
vooral verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de afdeling in al haar facetten. 
De rol van het bestuur is vooral organisatorisch 
en minder politiek van aard. 
 

Wel eens gedacht aan een bestuursfunctie? 
Een bestuursfunctie binnen een van de grootste 
afdelingen van het land biedt veel interessante 
mogelijkheden. Er is veel ruimte en vrijheid voor 
het opzetten van nieuwe initiatieven. Iedereen 
is welkom: ouderen met (bestuurs)ervaring en 
jongeren met een frisse blik. 
 
Interesse en / of meer informatie? Neem dan 
contact op met Paul Snoek: 
paulsnoek@yahoo.com. 
 
Trekt een functie in de fractie u meer, maar 
twijfelt u nog? U kunt het eerst proberen als 
steunfractie lid.  

Kom bij de fractie – en maak het verschil! 

De ledenvergadering is het overlegorgaan van het 
CDA Klaag en Braassem. Maak er gebruik van !! 
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relaas van een inwoner van 

Woubrugge over de 

stankoverlast 
 
Volgens sommigen moet je een beetje 
plattelandsgeur voor lief nemen in Woubrugge.  
 

 
 
Vorig jaar echter kwamen we om in de stank van 
varkensboerderijen (zie grote en kleine rode 
cirkel). In de woorden van mijn buurman: “In de 
WC moest ik het raampje dicht doen, anders kon 
ik het niet winnen”. Het bleek o.a. te komen 
door een uitbreiding van een varkensstal en een 
wasser die wel ammoniak uit de varkenslucht 
haalde, maar daarbij de “geur” helaas versterkte. 
Hierna heeft de varkensboer een ander type 
wasser gebouwd die de stank zou doen 
verminderen.  
We waren deze zomer dus erg benieuwd hoe dat 
zou aflopen. Helaas hebben we dit jaar ook de 
varkens weer een aantal keren geroken met al 
onze ramen potdicht: er was weer geen 
ontkomen aan.  
Er is contact geweest met de varkensboer om 
technische verbeteringen aan te brengen. Er is 
geklaagd bij de milieudienst.  
Milieu Dienst West-Holland lijkt niet veel meer te 
kunnen doen dan de gebruikelijke controles rond  
 

 
 
en op het systeem van de varkensboer alsmede 
reageren op onze (en uw) klachten.  
 
Verder lopen er nog 2 beroepen bij de Raad van 
State door diverse personen. Al met al een 
stinkend zootje: stank en er blijkt weinig aan te 
doen.  
Daarmee kom ik bij de politiek: ondernemers en 
plattelandsgeuren mogen blijven in Kaag en 
Braassem, maar deze stank zijn we zat in 
Woubrugge. Dus actie graag. 

 

wat zegt de politiek hiervan 
 

Het bedrijf beschikt al vele jaren over een 
milieuvergunning. Of het bedrijf werkt volgens 
de eisen die gesteld zijn in de vergunning wordt 
regelmatig gecontroleerd. Ook na meldingen van 
geuroverlast gaat de milieudienst controleren. 
De conclusie is steeds dat het bedrijf aan de 
vergunning voldoen.  
Tussentijds kan de gemeente de milieueisen niet 
verhogen. Toch heeft de varkenshouder uit eigen 
beweging een nieuwe luchtwasser geplaatst.  De 
werking van de luchtwasser wordt dag en nacht 
gecontroleerd en bij een storing gaat er een 
signaal naar de leverancier, de varkenshouder en 
de milieudienst. 
Omdat het bedrijf aan de eisen voldoet, zijn de 
gemeente en de milieudienst van mening dat het 
bedrijf niets te verwijten valt. 
Inmiddels is er door de gemeente een 
bouwvergunning afgegeven voor de bouw van 
een stal voor fokzeugen op de plaats waar nu 
een stal is voor mestvarkens. Deze stal ligt het 
dichtst bij de bebouwde kom. Ook al neemt het 
aantal dieren toe door de biggen, de 
milieubelasting zal niet toenemen. Tegen de 
verleende vergunning is bezwaar gemaakt en 
lopende het bezwaar heeft de varkenshouder 
besloten niet te gaan bouwen. Tijdens een 
commissievergadering van de gemeente hebben  
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bezorgde inwoners ingesproken tegen de 
vergunning. Zij zijn van mening dat er niet alleen 
geurhinder is maar dat er ook immune bacteriën 
door de luchtwasser verspreid worden. De GGD 
gaf aan dat hierover een onderzoek loopt maar 
dat de resultaten nog niet bekend zijn. 

 

Kerntakendiscussie 
 
Zoals u ongetwijfeld al weet, ontkomt onze 
gemeente er niet aan om de komende jaren flink 
te bezuinigen. Doen wij dat niet dan is het 
gemeentelijke huishoudboekje niet meer 
sluitend te krijgen. Twee bezuinigingsvoorstellen 
die de meeste aandacht hebben gekregen zijn de 
bezuinigingen bij de Kleine Oase en de 
Bibliotheek. Naast deze twee zijn er nog veel 
meer bezuinigingsvoorstellen, niet alleen extern 
maar ook intern gericht op de uitvoering van de 
gemeentelijke taken. 
 
Redenen voor bezuiniging 
 

De inkomsten voor de gemeente blijven de 
laatste tijd achter bij de verwachtingen en de 
komende jaren zal er rekening moeten worden 
gehouden met financiële tegenvallers. 
Tegenvallers die zich inmiddels al hebben 
voorgedaan zijn de: 
 achterblijvende bouwleges door het stilvallen 

van grote bouwprojecten;   
 toenemende kosten voor zorg in het kader 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) (huishoudelijke hulp, scootmobielen,  
taxivergoedingen); 

 tegenvallende beleggingsopbrengsten van de 
door de gemeente belegde Nuongelden.  

 
Door de verkoop van de aandelen Nuon 
ontvangt de gemeente nu geen dividend 
meer van Nuon. De rente die op dit moment 
wordt ontvangen over het geld dat de 
gemeente heeft ontvangen door de verkoop 
van Nuon-aandelen, is echter lager dan het 
dividend dat voorheen werd ontvangen; 

 het toenemende aantal mensen met een 
bijstandsuitkering. 

 
Naast deze tegenvallers die zich al hebben 
voorgedaan is er ook een aantal grote risico’s 
waar rekening mee moet worden gehouden. De 
belangrijkste hierbij zijn: 
 de bijdrage van de rijksoverheid zal de 

komende jaren onder druk komen te staan. 
De bijdrage uit het gemeentefonds vormt 
voor de gemeente zo’n 80% van haar 
inkomsten; 

 het mogelijk verbieden van het heffen van 
precariobelasting. Dit is een heffing die de 
gemeente oplegt aan de elektriciteits-
maatschappijen voor de kabels die in de 
grond liggen. De rijksoverheid wil van deze 
heffing af; 

 de mogelijke afwaardering van grote 
gemeentelijke bouwopgaven. Door de 
economische crisis zijn bouwgronden minder 
waard geworden waardoor de beoogde 
resultaten wellicht niet gerealiseerd gaan 
worden. 
 

Bezuinigingsopdracht 
 

De hiervoor genoemde tegenvallers en risico’s 
zorgen ervoor dat we als gemeente voor een 
grote bezuinigingstaakstelling staan. De 
gemeenteraad heeft het college de opdracht 
gegeven om besparingsvoorstellen te doen voor 
minimaal 2 miljoen euro per jaar. 
Door de ambtenaren zijn er voorstellen gedaan  
welke moeten leiden tot bezuinigingen en 
professionalisering van de gemeente. Het college 
van B&W heeft een keuze gemaakt uit deze  

PR- werk, is dit iets voor jou ? 
 

Wij zitten verlegen om creatieve mensen !  
 

vraag om inlichtingen:  dpnagtegaal@hetnet.nl 
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voorstellen. Deze keuzes dienen als uitgangspunt 
voor de begroting 2012 – 2015 en worden aan de  
gemeenteraad voorgelegd. De verwachte 
besparingen uit deze voorstellen lopen de 
komende jaren op van ongeveer 720.000 euro in 
2012 tot maximaal 2.250.000 euro in 2015. 
 

 
 
Bezuinigingsvoorstellen 
 

Het college heeft bij de voorstellen onderscheid 
gemaakt in drie categorieën, waarbij de impact 
voor de burgers een belangrijke rol heeft 
gespeeld bij de indeling. 
1. De eerste categorie betreft voorstellen die 

gericht zijn op het anders en efficiënter 
uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken en -
processen en/of taken die betrekking hebben 
op de interne ambtelijke organisatie. 

2. De tweede categorie betreft voorstellen die 
gericht zijn op de bedrijfsvoering naar buiten 
toe. Te denken valt hierbij aan vergunnings-
trajecten, klein onderhoud en afval-
inzameling. 

3. De derde categorie betreft voornamelijk 
voorstellen die betrekking hebben op de 
maatschappelijke voorzieningen. De 
voorstellen in deze categorie zijn de 
voorstellen die het meeste stof hebben doen  
opwaaien vanwege de gevolgen die er zijn  
voor de vele verenigingen en stichtingen die 
onze gemeente rijk is. 

 

 
Naast deze drie categorieën zijn er ook nog 
voorstellen die gericht zijn op het vergroten van  
de inkomsten. Het college heeft deze voorstellen 
niet overgenomen en de insteek daarbij is dat de 
belastingen niet met meer dan de inflatie 
worden verhoogd. Alleen het voorstel tot het 
plaatsen van een extra reclamemast en een 
windmolen zijn door het college overgenomen in 
haar voorstel. 
 
Besluitvormingsproces 
 

De raad beslist definitief over de voorstellen bij 
de vaststelling van de begroting 2012-2015 in 
november 2011. Voor het echter zover is komt er 
eerst nog een bijeenkomst op 10 oktober a.s. 
waarin alle belanghebbenden de gelegenheid 
krijgen om hun mening aan de raadsleden 
kenbaar te maken. Daarnaast zullen de 
raadsleden ook bij andere gelegenheden hun 
mening vormen. Eén van deze gelegenheden is 
onze ledenvergadering waarvoor u middels deze 
nieuwsbrief bent uitgenodigd. 
Meer informatie over de voorgestelde 
bezuinigingsmaatregelen kunt u vinden op de 
website van de gemeente. Naast een overzicht 
van de maatregelen is er ook een overzicht waar 
per vereniging/stichting is aangegeven wat de 
consequenties zijn van de voorstellen. 

 

een update van de ontwikke-

lingen met betrekking tot het 

Dorpshart in Leimuiden 
 
Inmiddels is het al weer een tijdje geleden dat er 
uitvoerig is gecommuniceerd omtrent het 
Dorpshart te Leimuiden. Het lijkt voor de 
buitenwereld of er niet veel wordt gedaan, maar  
achter de schermen wordt er continue gewerkt 
aan het verbeteren van het Centrumplan. 
Afgelopen zomermaanden heeft er nog een co- 
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designbijeenkomst plaatsgevonden met Leyten, 
de Woondiensten Aarwoude en de gemeente. 
Dat heeft nog weer een aantal verrassende  
ideeën opgeleverd.  
De gemeenteraad is op de hoogte gebracht van 
het feit dat ontwikkelaar Leyten nog eens kritisch 
heeft gekeken naar de woningmarkt. Leyten 
heeft zich nog eens goed georiënteerd op onze 
woningmarkt en  heeft zich de vraag gesteld of 
de te bouwen woningen inderdaad een goede 
kans maken om ook daadwerkelijk verkocht te 
worden. Daar bestond twijfel over. Een second 
opinion bij een makelaar bevestigde die twijfel.  
Om die reden is er een optimalisatieslag 
gemaakt. Daarbij zijn alle onderdelen van het 
plan nog eens tegen het licht gehouden. 
Aspecten als gehanteerde materialen, inhoud 
van woningen, parkeeroplossingen en aan- en 
afvoerroute van de winkels zijn onder de loep 
genomen. Dit heeft tot een aantal aanpassingen 
geleid.  
Verder is het een interessante ontwikkeling dat 
Leyten samen met  Woondiensten Aarwoude de 
mogelijkheden onderzoekt om toch meer 
zorgwoningen in het plan te realiseren. Het zou  
op zich fantastisch zijn als er op deze plek in 
Leimuiden een flink aantal zorgwoningen 
gerealiseerd kunnen worden. We weten allemaal 
dat Leimuiden op dat gebied een witte vlek is. 
Maar om die zorgwoningen te realiseren moet er 
wel een zorgaanbieder gevonden worden die 
zich wil verbinden aan dit plan. Daar wordt nu 
druk naar gezocht.  
Je merkt  dat zo’n centrumplan buitengewoon 
ingewikkeld is. Niet alleen  vanwege de vele 
belangen die er spelen. Maar alle schakeltjes 
moeten op het juist moment in de juiste richting 
komen te staan. Zo weet eenieder inmiddels dat 
er pas recent een definitieve overname van de 
supermarkt heeft plaatsgevonden. Dat is een  
grote stap voorwaarts. De medewerking van de 
super is van essentieel belang voor het slagen 
van het nieuwe Dorpshart. Er zal tevens gezocht 
worden naar een discounter die het winkel- 

 
aanbod naast de supermarkt aanzienlijk kan 
versterken.  
Kortom, de realisering van het nieuwe Dorpshart 
gaat niet heel snel, maar gaat gestadig verder.  
Het is te hopen dat de moeilijke woningmarkt 
van dit moment geen spelbreker zal zijn en dat 
het Leyten zal lukken spoedig tot realisatie over 
te gaan.  

 

afscheid 
 

Wij hebben in een korte periode afscheid 
moeten nemen van drie prominente CDA-ers  

 Theo van Wieringen 

 Jaap van der Poel 

 George Koot 
Drie mensen die, ieder op eigen wijze, veel 
hebben betekend voor de gemeenschap van 
Kaag en Braassem. Wij zullen hen in onze 
herinnering blijven bewaren. 

 

"met dank aan de fractie" 
 

2011 is een roerig jaar voor de fractie en de 
steunfractieleden. In de gemeente Kaag en 
Braassem moeten zowel op maatschappelijk, 
ruimtelijk als financieel terrein fundamentele 
keuzes worden gemaakt. Enerzijds om richting te 
geven aan hoe de gemeente zich de komende 
tijd moet ontwikkelen en anderzijds welke 
middelen we daar tegenover willen zetten. Dit 
alles afgezet tegen een bezuinigingstaakstelling 
van ruim 2 miljoen euro.  Tenslotte heeft de 
economische ontwikkeling ook een sterke in-
vloed op het project Braassemerland,  en zijn 
koerswijzigingen en keuzes daarin onontkoom-
baar. 
Dit maken de discussies binnen de fractie niet 
gemakkelijk. De uitgangspunten van het CDA 
worden daarbij als belangrijkste toetsingscriteria  
gebruikt. Daarnaast wordt ook getoetst aan het 
verkiezingsprogramma en houden we rekening  
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met het coalitieakkoord. 
Het is hard werken, maar alleen op grond 
daarvan kunnen weloverwogen standpunten 
worden ingenomen. Ieders inzet en inbreng 
wordt daarbij zeer op prijs gesteld. De meeste 
(steun)fractieleden leveren niet alleen input en 
inbreng in de fractie, tijdens het politiek forum of 
in de raad, maar ook in denktanks (tuinbouw), 
werkgroepen (wsw), regionale platforms (fractie-
voorzittersoverleg) of andere bijeenkomsten.  
Kortom een fractie waar dankbaar wordt 
gesteund op deskundigheid en ervaring, maar 
ook op de tomeloze energie en tijd die de leden 
bereid zijn daarin te steken. Je zou bijna 
vergeten dat ze daarnaast nog een regulier leven 
hebben. Lees daarom ook eens de persoonlijke 
blogs op de website van het CDA en maak kennis 
met wie er achter deze gedreven bestuurders 
schuilen. 
Als fractievoorzitter ben ik trots om aan zo'n 
fractie leiding te mogen geven. 
 
Karin van der Kaaden, 
fractievoorzitter 

 

verandering op til 
 

Veel inwoners van onze gemeente Kaag en 
Braassem hebben al kennisgenomen van het feit 
dat er landelijk veranderingen op komst zijn op 
het gebied van de sociale zekerheid. 
Deze veranderingen en de samenvoeging van de 
gemeenten Rijnwoude, Boskoop en Alphen 
maken het noodzakelijk dat er een andere 
structuur gezocht moet worden voor uitvoering 
van de sociale zaken van gemeenten. 
 
In de afgelopen periode hebben een stuurgroep 
en een projectgroep ISDR een visiedocument 
opgesteld over de toekomst van de ISDR. Hierin 
is per gemeente aangegeven hoe het taken-
pakket van de ISDR kan worden uitgevoerd. 

 
 
Aan de gemeenteraad is gevraagd in te stemmen 
met de conclusies van het document. 
Dit betekent,  dat onze gemeente de WMO zelf-
standig blijft uitvoeren en op het gebied van 
beleid en inkoop, zoals nu reeds het geval is, 
samenwerkt en afstemt met de Leidse regio. 
De gemeente Nieuwkoop zal deze lijn ook gaan 
volgen en voor bepaalde taken een dienst-
verleningsovereenkomst sluiten met Kaag en 
Braassem. 
Bij de herpositionering op het gebied van werk 
en inkomen wil men voor al de gemeenten in de 
regio een samenwerking bereiken met de 
gemeente Alphen. Besprekingen zijn hierover 
gaande. 
Ook de andere regelingen zoals schuld-
hulpverlening, vluchtelingenwerk en minima-
beleid, die veel raakvlak hebben met werk en 
inkomen, wil men op dezelfde wijze realiseren.  

 
De gemeenschappelijke regeling ISDR zal ophou-
den te bestaan.  
Op 20 september j.l. heeft het algemeen bestuur 
van de ISDR een implementatieplan besproken 
en goedgekeurd. Dit is een overzicht van 
activiteiten en maatregelen om de sociale zaken 
op een zorgvuldige wijze binnen de gestelde 
tijdsplanning uit te voeren. 
Hierna moet er nog een opheffingsbesluit komen 
met een liquidatieplan. 
Voor de voorbereidingskosten hebben de 
gemeenten een krediet  beschikbaar gesteld. 
Het CDA heeft met het document ingestemd, 
maar is zich er terdege van bewust dat er veel 
onzekerheden zijn. Veel open einden en 
vraagtekens.  


