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Betreft: Inspraakreactie Voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening
Buitengebied Oost, perceel tussen Vriezekoop Zuid 75 en 77.

Geacht College,
De Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude heeft volgens de statuten als eerste
doel: 'het bevorderen van het behoud van historische schoonheid in de meest
ruime zin, van Leimuiden en Rijnsaterwoude en omgeving".
Zoals wij in onze zienswijze inzake het bestemmingsplan Vriezekoop Zuid 71a
van augustus jl gemotiveerd hebben vermeld, is in het afgelopen jaar de zuidelijke
waardevolle oeverlanden van de Drecht, een qua landschap en natuur uiterst kwetsbaar
gebied, meer achteruitgegaan dan in de laatste 40 jaar samen.
Nog voordat de gemeenteraad haar oordeel over deze zienswijze heeft kunnen
uitspreken hebben wij tot onze droefheid en verwondering moeten constateren dat uw
College, OPNIEUW aan het laten verstenen van deze mooie oeverlandjes, de hoogste
prioriteit heeft toegekend.
Wij verzoeken u om onderstaande redenen uw besluit te heroverwegen
en de woningbouwlocatie op het perceel tussen Vriezekoop Zuid tussen de
nummers 75 en 77 uit het voorontwerp van het bestemmingsplan te verwijderen.
Het betreft hier een locatie, met de vigerende bestemming "agrarisch met
landschapswaarde", het perceel is onlangs door aanvrager aangekocht.

De motivatie:
* Het plan is in strijd met het aangenomen amendement op de MRSV van 9.10.2017:
"Deze bovenlandjes moeten in hun huidige vorm behouden blijven, omdat deze
recreatieve waarde op zichzelfhebben/zijn."
Voor het amendement hebben SVKB, CDA en D'66, gestemd. Tegen: VVD en Pro.
* Het plan is in strijd de MRSV uit 2017, wat betreft de locatie Bilderdam:
"Bilderdam: heeft ca. 40 woningen". De doelstelling voor Bilderdam luidt:
"Bilderdam is al een dorp om van te dromen" en
"BEHOUDEN VAN BILDERDAM, GEEN UITBREIDING ...DOEN" Bijlage 1
Het College wil daar nu vijf woningen aan toevoegen:
Bijlage 2
Sinds ca. 1950 zijn er geen nieuwe woningbouwlocaties aan Bilderdam toegevoegd.
Het voorstel van B&W houdt in dat binnen 2 jaar na de MRSV er een uitbreiding van
het aantal woningen plaatsvindt met 12,5 % !
Ook dit voorstel haaks op het besluit van de Raad.
* De woningbouwlocatie Vriezekoop 75 ligt buiten de BSD-contour.
* Het plan is in strijd met de LOP, Landschapsontwikkelingsplan Rijn en Veenstreek.
vastgesteld door de Raad in 2010. Doel: "Wees zuinig op de karakteristieke landschappen en waarborg de kwaliteit ervan voor de toekomst."
Tot slot verzoeken wij u als College om ook meer rekening te houden met het algemeen
belang, recreatie voor velen, ten opzichte van financieel belang van een enkeling
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