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En nu meters maken! 

 

Voorzitter,  

De bijdrage die ik voor vandaag voorbereid heb, vertelt het verhaal dat mij en mijn fractie 

motiveert om elke dag weer met de gemeente Kaag en Braassem bezig te zijn. Het is het 

verhaal dat mijn fractie het afgelopen jaar vele malen heeft uitgedragen. Bij dorpsraden, 

ondernemers en inwoners, op de markt, in de kroeg en op verjaardagen. En, en dat doet ons 

deugd, het is ook een verhaal waar veel steun voor is in de gemeente.  

En dat brengt mij bij deze perspectiefnota. Er is kritiek geweest op de totstandkoming ervan. 

Want waren die thema-avonden nu zo succesvol en hebben inwoners echt mee gesproken 

over de invulling? Het antwoord is nee. Maar de gelegenheid is hen wel in veel bredere mate 

geboden en dát is al een verandering ten opzichte van het verleden. Moet het beter? Ja, maar 

laten we realistisch zijn: de kans dat hier volgend jaar 100 inwoners zitten om mee te 

discussiëren over een perspectiefnota, is vrij klein. Benut kennis dus vooral daar waar 

inwoners interesse in hebben: hun leefomgeving, een goede organisatie van de hulpverlening 

en ondersteuning, het verenigingsleven… 

En die mogelijkheden zijn er voldoende. 2016 wordt het jaar wordt van de beleidsrijke 

thema’s. Daarom de titel van deze beschouwingen: En nu meters maken! 

Initiatieven 

Meters maken met Kernen in hun kracht. Laat de dorpsperspectieven snel hun weerslag 

krijgen in de vernieuwde MRSV, maar blijf ook ruimte geven aan mooie initiatieven van 

onderop. Denk aan de initiatiefnemers van De Bult in Nieuwe Wetering, de werkgroep die het 

voor elkaar heeft gekregen om met eigen plannen een nieuw Dorpshart voor Leimuiden 

mogelijk te maken, maar ook veel kleine initiatieven dicht bij huis, zoals mijn partijgenoot 

Koen Mollers, die samen met zijn buurtbewoners heeft voorgesteld om een stuk 

gemeentetuin in Leimuiden om te toveren tot een grasveld waarbij het onderhoud door de 
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buurtbewoners wordt gedaan. De saamhorigheid wordt vergroot en de gemeente heeft 

minder onderhoud.  

Deze bewoners, die kansen zien, zijn ambassadeurs voor onze gemeente. Bewoners ook die 

blij zijn met de gemeente, het dorp en de buurt waarin zij wonen en bereid zijn om daarvoor 

hun handen uit de mouwen te steken. Wij vinden het daarom van groot belang dat de 

gemeente de komende jaren meer en meer de ruimte geeft aan deze bewoners. Ruimte 

zodat ze zelf kunnen bepalen hoe hun omgeving wordt ingericht of hoe duurzaam gedrag in 

de wijk wordt gestimuleerd. Wij zouden dan ook graag zien dat Kaag en Braassem een 

dorpsinitiatievenfonds krijgt om die betrokkenheid van onderaf nog meer te stimuleren. 

Kleine initiatieven maken we gewoon mogelijk, voor de grotere vragen we cofinanciering. Wij 

geven deze suggestie alvast mee voor de perspectiefnota 2016, wanneer we ook de 

randvoorwaarden voor wijkinitiatieven gaan opstellen. 

Maatschappelijk vastgoed 

Voorzitter, meters maken willen we ook met de nieuwe Maatschappelijke Agenda die we 

volgend jaar gaan vaststellen. Uit de huidige MAG zijn machtig mooie samenwerkingen 

ontstaan en alle subsidianten laten zien hoe zij hun steentje bijdragen aan onze mooie 

gemeente . En, we zeiden het al in het politiek forum, zouden we ook geen Maatschappelijke 

Agenda moeten opstellen voor ons maatschappelijk vastgoed? Eerst laten zien dat een 

gebouw, veld, complex of wat dan ook bijdraagt voordat je een bijdrage krijgt? Want de 

gemeente heeft panden en gronden met boekwaarden die niet te verkopen lijken  en of wij 

het nu leuk vinden of niet, we krijgen de komende jaren te maken met leegstand, onder meer 

van ons maatschappelijk vastgoed. Is dat erg? Niet per se. We hebben andere en nieuwe 

manieren gevonden van recreëren en ontspanning, maar het vraagt wel om beleid. Elke kern 

wil dat dorpshuis behouden, maar voor de gemeenschap als geheel is het op den duur niet 

meer te betalen om al het maatschappelijk vastgoed in de benen te houden als er amper nog 

gebruik van wordt gemaakt. 

Economische visie 

Meters maken daarom ook met het opstellen van de economische agenda, want leegstand 

wordt ook een item in winkels en kantoren. Denk aan De Kom in Hoogmade, het oude 

gemeentehuis in Jacobswoude of de kerken in Roelofarendsveen en Oude Wetering. En de 

snelheid waarmee dat gebeurt neemt alleen maar toe en dat vraagt om planologische 

sturing. Dank daarom ook aan mijn partijgenoten Ruud en Hans die in de afgelopen weken 

namens PRO een economische visie hebben opgesteld waarin we een aantal uitgangspunten 

namens PRO hebben neergelegd we het college willen meegeven voor het opstellen van de 

Economische Agenda en waaraan we die agenda straks zullen toetsen.  

En als we het dan toch over de economie hebben, willen wij het college danken voor de 

recente toezegging om opnieuw te kijken naar de ontsluiting van het tuinbouwgebied Baan – 

Sotaweg via De Lasso Noord. We willen het college hierbij enkele suggesties meegeven: 
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1. Kijk niet alleen naar de kosten van een nieuwe ontsluitingsweg, maar ook naar de 

opbrengsten. Wat levert het economisch gezien op als het tuinbouwgebied beter ontsloten 

wordt? 

2. Recentelijk werd bij ons bekend dat de gemeente een ‘strategische grondpositie’ heeft op 

de Sotaweg. Wat er strategisch aan is, ontgaat ons volledig maar we kunnen hem wel 

strategisch maken. Op de kaart hebben wij gezien dat een ontsluiting mogelijk ook via dit 

perceel kan verlopen. Een optie die het college wellicht op ideeën brengt? 

3. In het provinciale coalitieakkoord is de Greenport Aalsmeer expliciet opgenomen.  Wij zien 

mogelijkheden voor provinciale steun bij een nieuwe ontsluitingsweg.  

Budgetten 

Meters maken gaan we nu ook met thema’s en onderwerpen die de raad in het afgelopen 

jaar heeft geadresseerd. Deze perspectiefnota is als het ware een invulling van het 

raadsbrede akkoord. Met elkaar hebben we prioriteiten aangegeven, die zijn nu als 

beleidskader opgenomen en krijgen straks een doorvertaling in de begroting. De 

onderbouwing van de budgetten lijkt soms wat willekeurig, maar we begrijpen ook dat het 

college – net als wij – aan de slag wil. Voor de onderbouwing van het recreatiebudget 

hebben we in het forum een afdoende antwoord gekregen. Het budget voor het sociaal 

domein is zoals gezegd nog geen uitgave maar een extra reservering voor risico’s. Of en in 

welke mate we dit bedrag nodig hebben, is voor iedereen nog onzeker. Voor de website, de 

duurzaamheidsagenda, maar vooral ook de IBOR-gelden (oftewel de openbare ruimte), 

vragen we wel om ons mee te nemen in wat er nu met het geld gebeurt. En we hebben 

erover gesproken om hiervoor een motie in te dienen indienen, maar moties dien je alleen in 

als een onwillig college tegenover je hebt staan en dat geloven we niet. We vragen het 

college daarom gewoon om in de aanloop naar de begroting ons mee te nemen in de 

stappen die we als gemeente gaan zetten om de online activiteiten van de gemeente te 

verbeteren, duurzamer te worden en die openbare ruimte beter te beheren en mooier te 

maken.  

Daarmee ben ik heel grof door de ‘lijst van 17’ uit de perspectiefnota gelopen, de lijst met 

projecten die extra geld kosten. En als het geld kost, vinden we er als raad meestal ook iets 

van. Ik wil hier echter nog wel even de aandacht vestigen op de doelen, resultaten en 

inspanningen uit de perspectiefnota die géén extra geld kosten. Ook dat zijn gekoesterde 

wensen van de raad die blijvend aandacht vragen en wij verwachten dat zij net zo 

voortvarend worden opgepakt als ‘de lijst van 17’.  

Voorzitter, daarmee kom ik aan het einde van deze beschouwingen. PRO kan instemmen met 

de beslispunten 1 en 2. En nu meters maken!  


