Napoleon en democratie,
Al eerder heb ik een weblog geschreven over de compensatie van de Tweede
Maasvlakte.
Wat er op dit moment gebeurd op 40 km afstand van deze Tweede Maasvlakte, is
een schrijnend voorbeeld aan gebrek aan lef, afschuiving van politieke
verantwoordelijkheid en misbruik van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Nog geen twee weken geleden meende de minister van V&W in het kader van de
geplande verbreding van de A15 te moeten opmerken dat de aanleg van 600 ha
natuur onder Rotterdam, de zg compensatie Tweede Maasvlakte, doorgaat en dat de
boeren maar moeten verdwijnen. Alleen natuurakkers zijn op beperkte schaal
mogelijk, maar maximaal voor 10 jaar, waarna ook op deze akkers natuur zal worden
“aangelegd”.
Dit was volgens Eurlings een passende uitleg van de motie Klein Molenkamp, waarin
door de Kamer is gevraagd om de akkerbouw in het gebied te laten bestaan.
Afgezien van het feit dat op het momentvan de motie, het begrip “natuurakkers” nog
moest worden uitgevonden, is deze uitspraak van de minister volledig buiten zijn
bevoegdheid.
De Kamer heeft deze motie niet voor niets aangenomen. Maar onder het motto van
decentralisatie naar de provincie, heeft dezelfde Kamer niet het lef om deze minister
tot de orde te roepen. Een duidelijk geval van afschuiving van politieke
verantwoordelijkheid.
Ook het ministerie van LNV durft niets te zeggen ondanks herhaaldelijk verzoek van
mijn kant.
Afgelopen september is door LTO gezamenlijk met LNV het project “De boer als
natuurondernemer” gelanceerd. Niet voor niets lijkt mij. Maar het stof begint zich al
aardig op dit prachtig initiatief te verzamelen.
Nederland staat voor een grootse bezuinigingsoperatie, maar dit geldt blijkbaar niet
voor dit soort plannen. Ondanks dat nog maar een enkele hectare grond is
aangekocht, en dus een heroriëntatie op dit gebied met de Boer als
Natuurondernemer zeker mogelijk is, zegt de provincie: Opdracht van het Rijk, en het
Rijk zegt op haar beurt: De provincie kan aangeven dat in het licht van de huidige
tijd, een ander voorstel wordt uitgewerkt.
Aangezien een provincie alle moeite moet doen om haar huidige bestaansvorm te
rechtvaardigen, waarom kunnen we bv niet met 7 provincies toe, zal dus ook Zuid
Holland deze stap zelf nooit maken.
Waarom misbruik van de nieuwe Wet RO?
Alleen in het kader van een groter algemeen belang kan een provincie een
Inpassingsplan maken voor een bepaald gebied als een gemeente niet mee wil
werken. Evenals het Rijk dit kan doen als de provincie bezig is met plannen wat het
Rijk niet bevalt. Maar het groter belang moet dan wel worden aangetoond.

In deze zaak heeft de provincie haar plan al klaar, terwijl de gemeente in april nog
het bestemmingsplan moet gaan vaststellen. Dit heeft extra tijd gevraagd gezien het
zeer grote aantal visies welke door burgers en boeren zijn ingediend.
Het meest flagrante feit is wel dat de provincie het lef heeft, om voor deze vaststelling
door de gemeenteraad, die zoals bijna overal in Nederland bezig is een nieuwe
coalitie te vormen, een Tour de Buytenland in de 600 hectare te organiseren. Tijdens
deze tour zal de provincie alvast haar inrichtingsschetsen aan de nieuwe
beheerspartijen te presenteren.
Op één van deze schetsen staat Napoleon op de dam van de prachtige historische
boerderij Portland. Volgens mij is dit de verantwoordelijke gedeputeerde Van
Engelshoven-Huls. Het plaatje beschrijft precies de hautaine houding van de
provincie. Namelijk lak aan democratie.
In de voortuin staat Gerda boerderij producten te verkopen. Helaas moeten deze dan
wel van elders worden aangevoerd.
Ik vrees dat dit soort misbruiken van de nieuwe Wet RO helaas niet tot dit gebied
beperkt zal zijn. Een ieder is dus gewaarschuwd.
Tammo

