Polderplannen - kolderplannen?
Alle bewoners van het eiland IJsselmonde kunnen weten dat er ver gevorderde plannen zijn van het
Rijk om de eeuwenoude polders van Rhoon om te vormen (transformeren) tot een natuur- en
recreatiegebied van 600 ha. Dit gebeurt als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, echter
niet ter compensatie van het verlies van natuur in de Noordzee. Het gaat om de dubbele doelstelling
bij de uitvoering van de plannen: verbetering van de leefbaarheid voor de Rotterdammers.
Maar dringt dit ook werkelijk tot iedereen door?
Rijk, Provincie en gemeente hebben met enige regelmaat voorlichting en uitleg gegeven over de
plannen. Door protesten vanuit de boeren en bewoners kreeg dit nog meer aandacht in de pers. Maar
omdat het allemaal zo lang duurt - al meer dan tien jaar worden er plannen gemaakt en al acht jaar
wordt er vergaderd en overlegd - denken de meesten dat het ook met deze plannen wel niet zo’n vaart
zal lopen.
Let op: Het gaat gewoon gebeuren!
Dit is een Rijksbesluit (PKB) dat wordt uitgevoerd door de Provincie met medewerking van de
Gemeente Albrandswaard.
Het is zelfs de bedoeling dat gelijk met eerste plons voor de Tweede Maasvlakte de eerste schop de
grond in gaat voor de 600 Ha.
Volgens de besluiten moet de transformatie dan binnen twintig jaar een feit zijn. Na een transformatie
is er geen weg meer terug.
Waarom zo’n haast? Het lijkt er op dat men met de snelheid van uitvoering de snel veranderende
inzichten voor wil blijven. Maar is het wel verstandig dat alles in een keer op de schop gaat? De
geschiedenis heeft bewezen dat een landschap gevormd wordt langs de geleidelijke weg. Wanneer
het polderlandschap eenmaal is verdwenen komt het nooit meer terug. Ruimte voor voortschrijdend
inzicht is er niet meer. Dat is jammer, want de wereld verandert snel, heel snel en dus ook de
behoeften, de kennis en de inzichten.
Waarom dit allemaal zo nodig moet?
Rotterdam wil blijven behoren tot de grootste havens ter wereld. Onze economie moet blijven groeien,
zelfs in een gebied met de meest ongezonde lucht van Europa. Wanneer wij dat dan willen is een
Tweede Maasvlakte een logisch gevolg.
Maar er wordt niet alleen aan economie en geld gedacht, ook aan de natuur. Want ook daar gaat het
ook niet goed mee. En gaat het niet goed met de natuur, dan gaat het ook niet goed met de mensen.
Aan de ene kant gaan wij dus de havens uitbereiden, de A15 verdubbelen en hopelijk ook eens
eindelijk de A4 doortrekken richting Antwerpen (over snelheid gesproken). Wij doen dit voor onze
kinderen en kleinkinderen, maar vooral ook voor de bewoners van Rotterdam Zuid. Een hoogwaardig
natuurgebied en hoogwaardige recreatie, alles passend binnen de Ecologische Hoofdstructuur.
Daarnaast speelt de angst dat er, wanneer het geen natuurgebied wordt, de polders wel eens
volgebouwd kunnen worden door de druk van Rotterdam. En dat wil toch niemand!
Dus transformeren.
Transformeren betekent volledig omploegen en nooit meer eggen of inzaaien.
In Rhoon hebben onze voorvaderen er 800 jaar over gedaan om dit fraaie landschap te creëren. Onze
generatie weet dat in twintig jaar te vernietigen.
Ondanks het vele protest van de burgers, boeren, gebiedsbewoner en vele anderen in de afgelopen
acht jaar gaan de plannen door zo lijkt het.
Want het Rijk heeft aldus beslist.
Ondanks gewijzigde inzichten
Ondanks wereldwijde zorg om de voedselprijzen.
Ondanks alle inspraak en ingediende bezwaren
Ondanks gebrek aan voldoende draagvlak
De stand van zaken:
Het Rijk is opdrachtgever, de Provincie de uitvoerder en de gemeente moet zich conformeren. Op dit
moment wordt er een Milieueffectrapportage (MER) gemaakt door een aantal onafhankelijke
deskundigen, elk met hun eigen vakdisciplines. Niet van drie alternatieven zoals gebruikelijk, maar van
negen varianten! Dit wijst er duidelijk op dat men het nog steeds twijfelt over de invulling, zelfs al is dit
bepaald in de PKB.

1

Een Begeleidingscommissie voor de MER is samengesteld uit diverse raadsleden uit alle fracties en
vormt de schakel tussen de MER-cie en de Gemeente. Omstreeks juni 2008 dacht men de rapportage
gereed te hebben, maar dit wordt al weer september hoorden wij.
De gemeente Rotterdam heeft ondertussen het voorstel voor een bestemmingsplan voor de Tweede
Maasvlakte goedgekeurd. Het definitieve bestemmingsplan zal binnen afzienbare tijd worden
vastgesteld. Als dit allemaal verloopt zoals verwacht kan binnenkort met de Tweede Maasvlakte
worden begonnen. Door de koppeling moet dan gelijktijdig worden gestart met de aanleg van de 750
Ha.
Het gaat allemaal wel minder snel als de overheid zou willen, maar het is de bedoeling dat er ook in
Albrandswaard nog dit najaar een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, Dit betekent
dat er nog heel wat knopen doorgehakt moeten worden en er dan toch een soort basisplan moet zijn,
een compromis van de negen alternatieven?.
Let u dus vooral op de publicaties van het ter inzage leggen van het Milieueffectrapport en het
voorontwerp bestemmingsplan Landschapspark Buytenland.
Er is nog steeds geen keuze gemaakt voor een definitieve inrichting. Die keuze hoeft trouwens niet
het milieuvriendelijkste te zijn.
Het gaat allemaal sneller dan u denkt!
Natuurlijk willen wij onze polders groen houden, er is al genoeg opgeslokt door bebouwing, havens en
industrie. Wij willen het dorpse karakter handhaven, landelijk blijven wonen en in een natuurlijk
cultuurlandschap.
Neem eens een Informatiekrant mee van het gemeentehuis of van de zorgboerderij De Buitenhof,
Rijsdijk 80 één van de startpunten van de Polderdag. Daar is op 5 juli ook het Platform Polders
Albrandswaard vertegenwoordigd die u de negen verschikkende ontwerpen toont.
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