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Aan: Burgemeester en wethouders van Gemeente Teylingen

Geacht college,
Wij hebben kennis genomen van het gewijzigde bestemmingsplan van uw Gemeente en nemen de
vrijheid om in het kader van de wettelijke regels daaromtrent onze “Zienswijze” aan u kenbaar te
maken.
Onze belangstelling gaat uit naar de mogelijkheden die nu en in de toekomst in het
bestemmingsplan worden geboden aan uitbreiding en/ of intensivering van de toeristische
activiteiten aan de Kaag. Het gaat ons dan specifiek om het gedeelte van de oevers van de Kaag die
over land uitsluitend bereikbaar zijn via de Boekhorsterweg, die grotendeels gelegen is op
grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem. Reeds een geruim aantal jaren is overleg gevoerd
met het college van (de voorgangers en het huidige college van) Kaag en Braassem, uw college en
met de provinciale State van Zuid Holland. De kern van de discussie was en is, dat de (zomerse)
verkeersintensiteit op de Boekhorsterweg vele grenzen heeft overschreden. De veiligheid van
gebruikers en bewoners is in gevaar, hulpdiensten kunnen niet eenvoudig ter plaatse komen en er is
sprake van ernstige overlast. Deze stelling wordt niet alleen door de bewoners van de
Boekhorsterweg geponeerd, maar alle betrokken officiële instanties en onderzoeksbureaus komen
tot die constatering. Laatstelijk is dit uitgebreid aan de orde geweest rond de grenswijziging in het
betreffende gebied. Gedeputeerd Rik Janssen heeft destijds uitgebreid de moeite genomen om onze
opmerkingen aan te horen en die mee te nemen in de besluitvorming over de grenswijziging. Ook
tijdens de openbare zitting van de Staten hebben meerdere Statenleden onderschreven dat onze eis
legitiem is en die luidt kort en bondig: ‘Er kan geen sprake zijn van de ontwikkeling van (toeristische)
activiteiten aan de oevers van de Kaag als dat leidt tot een verhoging van de verkeersintensiteit op
de Boekhorsterweg.’

Wij waren destijds gelukkig met de toezegging van en de Burgemeester van Gemeente Kaag en
Braassem, de Burgemeester van Teylingen èn de leden van de Staten van Zuid Holland dat hier geen
sprake van kan zijn.
Voor de goede orde merken wij nog op , dat wij geen bezwaar hebben tegen de legitieme wens van
ondernemers om uit te breiden. De voorwaarde waaronder dit zou kunnen gebeuren is wat ons
betreft duidelijk: uitbreiding is alleen dan mogelijk als dit niet leidt tot een verhoging van de
verkeersintensiteit op de Boekhorsterweg.
Ten slotte merken wij nog op, dat het niet eenvoudig is om alle details van het Bestemmingsplan te
begrijpen. Wij vernamen dat er in fases wordt gewerkt en ons werd geadviseerd om onze zienswijze
al in een beginstadium van de wijzigingen kenbaar te maken. Vandaar dit schrijven in deze fase van
de plannen. Wij lichten onze zienswijze desgewenst graag toe.
Namens de Dorpsraad Oud Ade,
met vriendelijke groet,
Joan Tacx
voorzitter

