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Mijne dames en heren,

Zienswijze Dorpsraad Oud Ade (VDOA)
Samenvatting:
De Dorpsraad Oud Ade vraagt U niet in te stemmen met het “Herindelingsontwerp grenswijziging
Teylingen en Kaag en Braassem” van de Gedeputeerde Staten, oktober 2010, zoals nu voorligt. De
Dorpsraad verzoekt U daarentegen de grenscorrectie door te voeren zoals destijds in het rapport
Berenschot is voorgesteld. Hierbij hoort dan wel een duidelijke overgangsregeling die tegemoet komt
aan de economische belangen van de campinghouders.
Als GS wel akkoord gaan met het voorliggende voorstel dan is de Dorpsraad van mening middels een
toevoeging de gemeente Teylingen verplicht moet worden om de bewoners van de gehele
Boekhorsterweg te Kaag en Braassem actief te betrekken en te informeren bij beleids- en
bestuursveranderingen in het dan Teylingse deel van het gebied.
Onderbouwing:
De Dorpsraad probeert in deze zienswijze een afgewogen visie te geven, die recht doet aan zowel de
ondernemersbelangen van de campinghouders alsook de belangen van de bewoners aan de
Boekhorsterweg, overwegend woonachtig in de gemeente Kaag en Braassem. De Boekhorsterweg
voornamelijk gelegen in de gemeente Kaag en Braassem is de enige ontsluitingsweg naar de vier
campings.
Bij het doornemen van de documenten die leidden tot het nu voorliggende voorstel is het de
Dorpsraad opgevallen dat de belangen van de bewoners aan de Boekhorsterweg te Kaag en
Braassem nauwelijks zijn meegewogen in de besluitvorming van de Gedeputeerde Staten. Noch de
gemeenten, noch de provincie hebben actief de moeite genomen om de bewoners van de gehele
Boekhorsterweg te betrekken bij de besluitsvorming in de diverse overleggen. GS heeft met de
gemeenten en campinghouders gesproken, die zeker ook bewoners zijn, maar de mening van
bewoners, die geen belangen in de campings hebben, is niet of nauwelijks aan bod gekomen. Deze
bewoners zijn zeker wel belanghebbenden, omdat zij elke zomer de verkeersstromen naar de
campings te verduren krijgen over de smalle Boekhorsterweg waaraan zij wonen. Dit wordt
overduidelijk tot uitdrukking gebracht in de door de bewoners ingediende zienswijze.
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Een problematische toename van verkeer over de Boekhorsterweg is met name dan te verwachten,
als in de toekomst een van de campings wenst uit te breiden. In het voorliggende
Herindelingsontwerp van de GS zal Teylingen de gemeente zijn die een uitbreidingsvergunning
honoreert of afwijst. In geval van honorering is Kaag en Braassem de gemeente die de toegenomen
verkeersstroom en overlast krijgt te verwerken. De lusten en lasten liggen dus niet in één hand.
De Dorpsraad wil het volgende inbrengen tegen argumenten in het voorstel van GS:
Duurzaam: het voorgestelde herindelingsontwerp zou een duurzame oplossing zijn. Dit argument
geldt ons inziens alleen voor de nabije toekomst. Elke aan- of verkoop van percelen door een
bedrijfseigenaar kan weer leiden tot een bedrijf dat in twee gemeenten is gevestigd.
Bestuurskrachtig: ook met het voorliggende voorstel blijven twee gemeenten betrokken bij de
problematiek van het gebied. Dit omdat de campings in de ene gemeente alleen ontsloten
worden door een weg met onvoldoende capaciteit in de andere gemeente. Voor iedere
verandering blijven de gemeenten elkaar nodig hebben. Gezien de huidige praktijk dat de
gemeenten over en weer blind plegen te zijn voor de belangen van de bewoners over de grens,
vrezen wij dat met name de bewoners aan de Boekhorsterweg hiervan de dupe zullen zijn.
“Ownership” oftewel een daadkrachtige probleemeigenaar om de stroperigheid in besluitvorming
tegen te gaan: de Dorpsraad kan zich geen betere manier en gelegenheid indenken dan het
gebied onder het beheer van één gemeente te brengen, in casu Kaag en Braassem volgens het
advies van Berenschot. De provincie merkt terecht op dat door het toevoegen van de vier
campings aan Teylingen inderdaad één verantwoordelijkheid voor beleid en handhaving van de
campings ontstaat. Echter, door de campings alle bij Kaag en Braassem onder te brengen,
komen zowel beleid en handhaving van de campings als de ontsluiting via de Boekhorsterweg
onder het beheer van één gemeente.
Interne samenhang: in tegenstelling tot GS is de Dorpsraad van mening dat de gemeente die de
Boekhorsterweg beheert, ook alle campings zou moeten beheren. Op die manier komen de
lasten en lusten op één plek samen.
Voorgestelde regelingen
Ingeval GS alsnog het voorstel tot herindeling volgens het rapport Berenschot volgt, dan verzoekt de
Dorpsraad GS dringend om een regeling op te nemen die de economische belangen van de
campinghouders veilig stelt. Hierbij wordt met name gedoeld op een overgangsregeling voor het
verschil in forensenbelasting tussen de beide gemeenten. Tot het moment waarop de regeling in
beide gemeenten gelijk is geworden, zou de overgangsregeling in stand moeten blijven.
Ingeval GS instemt met het voorliggende voorstel tot herindeling waarbij de vier campings alle bij
Teylingen gaan horen, verzoekt de Dorpsraad GS dringend om de gemeente Teylingen een actieve
informatie- en overlegplicht op te leggen met de bewoners van de Boekhorsterweg te Kaag en
Braassem ten aanzien van beleids- en bestuursveranderingen in het Teylingse deel van het gebied.
Namens Dorpsraad Oud Ade,
met vriendelijke groet,

Joan Tacx
voorzitter
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