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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Een volgend epistel met wetenswaardigheden en nieuws rond ons poldergebied. Hoewel, veel nieuws is er eigenlijk niet
te melden. Het is na de raadsvergadering even rustig aan het front en er wordt druk gelobbyd en rondgekeken waar de
mogelijkheden en speelruimte zit. Inmiddels is wel duidelijk dat het ontwerpbestemmingsplan nog wel een paar
maanden op zich zal laten wachten maar dat is niet erg. Haastige spoed is zelden goed en dat geeft ook de boeren, nu
volop in de oogstcampagnes, de tijd om even op adem te komen en alles tegen elkaar af te wegen.
Polderkolders in samenvatting
Zoals gewoonlijk de voorgaande 10 Polderkolders voor u in pdf bijgesloten voor het archief of om uit te putten in de
(nabije) toekomst.
Advertentie Provincie : interview Bas Nooteboom, wethouder Barendrecht
Weer een kijk op onze polders van een buitenstaander waar je niet vrolijk van wordt. Eerst je eigen dorp helemaal
transformeren en volbouwen en daar de “winst” van opstrijken dan nu opeens een claim gaan leggen op onze polders.
Omdat “jouw” dorpsgenoten ook recht hebben op recreatie en buiten wandelen, dan had je daar misschien eerder aan
moeten denken. Dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld wat je terugleest in zijn verhaal (in bijlage). Maar het
is koren op de molen en lekker goedkoop scoren natuurlijk. Als hij nou eens in die stuurgroep was gaan zitten en de
bewoners en boeren hier hetzelfde aan had geboden waarmee hij de boeren van Barendrecht heeft uitgekocht dan had
het nog een nuttige functie gehad. Maar misschien kan hij wat terugdoen voor Albrandswaard door ook hier eenzelfde
geldbedrag in sportvoorzieningen te investeren wat Albrandswaard in Smitshoek en Carnisselande heeft gestoken. Dan
mag hij later fijn komen wandelen en fietsen hier, maar dan wel in de open landbouwpolders en niet in een
ontoegankelijk zoet-klei-oermoeras van het krekenlandschapstype. Een leuk statement dat hij afgeeft is “dit is een goed
voorbeeld hoe overleg met bewoners en belanghebbenden moet gebeuren…”.Hoe bedoelt hij? Alsof daar naar
geluisterd wordt door de Stuurgroep? Als de diverse groeperingen niet iedereen gemobiliseerd hadden was het nu één
zompig nnat natuur en recreatiegebied.
Hij haalt een aantal zaken aan die destijds door ’s Rijks landschapsarchitect Sijmonds naar voren zijn gehaald maar
door diezelfde stuurgroep aan de kant geschoven. Zoals een totaalplaatje voor de 1200 ha, en niet alleen de 600 ha
Landschapspark, de rivier erbij betrekken met meer veerponten etc etc. En dat hij bang is dat straks IJsselmonde één
grote stad is? Ja, als hij wethouder zou zijn wel, dat heeft hij bewezen, maar als de gemeente Albrandswaard een goed
bestemmingsplan maakt kun je dat “rood” gewoon tegenhouden. Maar ze hebben weer iemand kunnen vinden die heel
positief is over de plannen en daar is zo’n advertentie nu eenmaal voor. Herhaling is de kracht van de reclame en als je
het maar vaak genoeg zegt ga je vanzelf in je eigen sprookjes geloven. Nietwaar?
Landschap in verval
Bijgesloten een artikeltje uit de NRC over de teloorgang van ons landschap dat ik kreeg toegezonden via Daan van
Zanten. Hoe lang zal het nog duren eer het tot de hersens van de plannenmakers doordringt dat een landschap ook een
bepaalde cultuurhistorische en educatieve waarde bezit. Of dat dan ingevuld is met akkerbouw, vettellt, tuinboouw of
fruitteelt – wij hebben hier van alles wat, en dat is ook al uniek te noemen. Waarom terug naar oermoeras en natte
natuur gevuld met Schotse Hooglanders en Przewalsky Paarden of hoe die beesten ook heten mogen. Wat is daar nu
Hollands en mooi aan? En dan niet gaan wijzen naar de Oostvaardersplassen, waar het allemaal zo mooi uitkomt, want
dat gebied bestond gewoonweg niet. Dat is al nieuwe natuur.
Links:
Weer 800 ha weg
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Foktober%2FAanleg%20Nieuwe%20Ho
llandse%20Biesbosch%20van%20start
Educatieve waarde: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8400-spruitjes_groeien_aan_struiken
Boeren als vrije jongens? http://www.bitterlemon.eu/pages/post.aspx?ID=b21ade48-e5b7-4543-89de-0b6ff51e0933
En over het alsnog ontpolderen in Zeeuw-Vlaanderen :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8357-ontpolderen_geen_halszaak_voor_cda
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/8420-eigenaar_hedwigepolder_stapt_naar_rechter
http://www.nu.nl/algemeen/2098885/hedwigepolder-toch-water.html

http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8498-doek_valt_voor_de_hedwigepolder
Agenda:
12/10 19:00 Raadscarroussel met o.a. rapport bespreking A4 Zuid
Dat was het wel weer – genoeg voor deze keer. Prettig weekeinde verder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
U zult zich ongetwijfeld afvragen waaraan u zo snel een volgende editie van de Polderkolder heeft verdiend. De reden
daarvan is simpel : tijdsdruk en tijdnood. Ik moet namelijk voor een paar dagen het land uit en wil u in elk geval het
nieuws rond de Polderwandeling van 17 oktober niet onthouden. We hebben met een aantal bekende Nederlanders
kontakt, alleen vraagt de invulling van deelname aan deze “Walk of Fame” een strakke planning. En omdat BN’ers een
drukke agenda hebben kan de wederzijdse bevestiging van een afspraak wel eens vertraagd worden. Maar we zijn bij
met onze volgende gast waarover de bijlagen u meer informatie verschaffen.
Jan Hendrik Klein Molekamp is tot voor kort lid geweest van de Tweede Kamer en thans burgemeester van Rozendaal
(bij Arnhem). Hij heeft de plannen rond het landschapspark destijds in de TK besproken naar aanleiding van de eerste
verontrustende plannen. Deze zogenoemde “motie Klein Molekamp” heeft er toe geleid dat er “op papier” ruimte blijft
voor de huidige vorm van landbouw in het gebied. Dat dit inmiddels is vervormd en verhaspeld tot natuurakkers en
akkernatuur doet aan de intentie van de motie niet af. De geest van de motie was duidelijk, de interpretatie ervan
verloopt helaas anders. De gehele Tweede Kamer heeft tenslotte de motie aanvaard, dus verwacht je dan ook
uitvoering ervan. We willen u allemaal van harte uitnodigen aan de polderwandeling deel te nemen en zijn visie op dit
gebied aan te horen.
Lokatie en tijdstip vindt u terug in het bijgevoegde persbericht
De wereldvoedselsituatie
Het is zo krom als je in de krant leest dat er in Rome, tijdens een vergadering van de FAO (de
Wereldvoedselorganisatie) wordt gesteld dat er 83 miljard dollar voor delandbouw nodig is. De investeringen in de
landbouw moeten jaarlijks bijna worden verdubbeld tot 56 miljard Euro om de wereld in 2050 van genoeg voedsel te
voorzien.
En in Nederland gaan wij dan goede landbouwgrond omzetten in natuur. Van elke ha goede landbouwgrond die we hier
inleveren is 10 ha elders nodig om minimaal dezelfde opbrengsten te verkrijgen, oftewel om hier een Landschapspark te
realiseren zou dat betekenen 6000 ha oerbos tegen de vlakte. Daarvoor worden in Brazilië en andere landen dan weer
regenwoud en oerbossen gekapt omdat daar nieuwe landbouwgrond gemaakt wordt. En daar gaan we natuurlijk flink
tegen protesteren, want dat is ongehoord. Van het regenwoud moeten ze afblijven toch?...... De logica van die
natuurjongens ontgaat me hierin een beetje.
Dat was het wel weer. Tot een volgende Polderkolder, die ongetwijfeld pas na het weekeinde in de bus zal zitten.
Onze dochter wordt namelijk 18 dus die verdient ook tijd en aandacht.
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Goedemorgen Polderbewoners en belangstellenden,
Zoals gememoreerd een ietwat verlate Polderkolder, maar dat laat ook weer ruimte om in te springen op de laatste
actualiteiten. En die zijn er uiteraard:
Polderwandeling zaterdag 17 oktober met H.J. Klein Molekamp
Even dreigde regen spelbreker te worden, maar zoals altijd met activiteiten in het belang van onze polders waren de
omstandigheden ons ook nu weer goed gezind. Waardoor we samen met onze gast, voormalig Tweede Kamerlid voor
de VVD en thans burgemeester van Rozendaal, de wandeling naar het “monument” op de Schenkeldijk konden maken.
Waar Hendrik-Jan met de aanwezige bewoners en belangstellenden een geanimeerd gesprek aanging en de (lokale)
politiek een duidelijke boodschap meegaf. Zoals hij in zijn huidige woonplaats Rozendaal de missie heeft meegekregen
: “het is zo mooi dat er niets mag veranderen” zou hij deze missie ook op onze polders van toepassing willen laten zijn.
En daar moeten we, hoewel de politiek na zijn motie wat laat op gang is gekomen, voor blijven strijden. Een compleet

verhaal inclusief foto’s zal ik nog maken dit weekeinde voor de lokale bladen – volgende week kunt u het dan daarin of
in dit medium teruglezen.
Anoniem commentaar op de Polderkolder
Bij het monument, dat gelukkig nog steeds redelijk onaangetast een blik geeft op onze polders, heeft een anonieme
actievoerder een plakkaat aangebracht met daarop de mededeling dat de boeren en grondspeculanten geldwolven zijn.
Waarbij hij zich beroept op een citaat uit de spreekbuis van de boeren “Polderkolder 116”. Dat is natuurlijk al een eerste
misverstand, want het is “mijn” spreekbuis. Dat ik begrip heb voor de boeren en bewoners is wat anders dan de
“spreekbuis” zijn voor hen. Ik ventileer namelijk ook andere meningen en berichten. Maar blijkbaar leest hij dit dus ook,
en dan zou het van sportief gedrag getuigen om minimaal op de Polderkolder te reageren en een afzender kenbaar te
maken. Want ik pas altijd hoor en wederhoor toe. Anoniem iets aanplakken is altijd zo flauw – en als u stelt dat de
burgers in het “O-tje” worden genomen dan kan dat kloppen. Maar zeker niet door de boeren, die zijn daar te open en
eerlijk voor. Maar ik begrijp dat u graag uw huis en haard voor een appel en een ei wilt aanbieden, dus ik zou zeggen :
maak uzelf bekend en dan gaan we daar wat aan doen.
Nog meer Abacadabra
Ik heb bijgesloten een mededeling van de Gemeente Albrandswaard inzake het Interimbeleid WRO (Wet op de
Ruimtelijke ordening). Dit is een mededeling op de gemeentelijke pagina van De Schakel. Het doel daarvan is om de
bewoners te informeren en met hen te communiceren. Misschien is er iemand onder de abonnees die mij (en ik denk
velen met mij) in begrijpelijke “Jip en Janneketaal” kan uitleggen wat hiervan nu de bedoeling is. Is dit van toepassing op
de nieuwe WRO en heeft dat ook gevolgen voor de bestemmingsplannen rond het Landschapspark? Ik lees overal dat
de Gemeente het helder en duidelijk communiceren met de burgers zo belangrijk vindt. Een vertaling van dit artikel zou
daar een eerste stap in kunnen zijn, verwijzen naar Haagse telefoonnummers zeker niet.
Koppeling Maasvlakte en 750 ha.
Onze vrienden aan de Noordrand hebben zich nog niet overgegeven. Zij hebben bij de Raad van State gepleit voor de
afspraken die er gemaakt zijn rond de Maasvlakte 2 en die nadien met voeten zijn getreden. De 750 ha zou in den
beginne bestemd als compensatie voor Maasvlakte 2, en onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus het een kan niet
ontwikkeld worden zonder het ander. De Tweede Maasvlakte ligt er al bijna en hier is verder nog niets geregeld.
Uitgaande van de eerste afspraken hebben ze een punt waarop ze hun recht menen te kunnen halen bij de Raad van
State. En dit instituut heeft zich al eerder uitgesproken voor de naleving van afspraken. Zie maar het uitdiepen van de
Westerschelde waarop ze ook een No-Go gegeven hebben. De pleidooien heb ik bijgesloten. Wordt ongetwijfeld
vervolgd……
Campagne Ruim Wonen
Een artikeltje in de Weekkrant, zo klein dat je er bijna overheen leest, maar wel een bericht met de nodige impact ben ik
bang. De Gemeente Albrandswaard doet ook mee in de Campagne Ruim Wonen die is aangezwengeld om het
landschappelijk wonen te promoten. Oftewel rood in de polders van o.a. Albrandswaard. Gaan we nu voor groen en
agrarisch of wordt het rond Rhoon volgebouwd met boerderettes? Hieronder enkele links die de ruimte en rustzoekers
moeten inspireren…..
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/oktober/14/start_campagne_ruim_wonen
http://www.stadsregio.info/#pagina=2853
http://www.ruimwonenonderrotterdam.rr2020.nl/#/locaties/
Aandacht voor de landbouw en de polders vanuit de lucht...
Via deze link http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8747-nederland_bloeit_vanuit_de_lucht worden we
geïnformeerd dat een boer recl;ame maakt vóór de Nederland Bloeit campagne. Maar ook lokaal kennen we dit. Helaas
heb ik nog geen sponsor of journalist kunnen vinden die een luchtfoto wil (laten) maken. Maar op de akker van de
Familie Kooiman aan de Koedood staat in kapitalen met groenbemester gezaaid : PARK NEE ! Vanaf de Koedood kun
je het een beetje zien maar een overzichtsfoto ervan (de huiskavel tussen Molenpolderse Zeedijk, Koedood en
Essendijk) zou de moeite waard zijn. Welke vliegenier of parachutist met een fototoestel biedt zich aan?
Vuilstort bij de Grienden
Op de website van de provincie ‘Kiezen voor Groen” lezen we dat er initiatieven worden ontplooid om aan een eerste
voorwaarde van een eventueel bestemmingsplan voor het Landschapspark tegemoet te komen, namelijk het opruimen
van de gifbelt bij de jachthaven. Ze spreken nog over een “vuilstort” maar dat is tegen beter weten in, want het staat
algemeen bekend als een gifbelt. Het projectteam Buytenland van de Provincie Zuid-Holland heeft het initiatief genomen
om onderzoek te doen naar de verontreiniging, de risico’s en saneringsmogelijkheden voor de vuilstort Rhoonse
Grienden in Albrandswaard. Lees meer op hun website: www.kiezenvoorgroen.nl

Diverse links in de media:
Als we het toch hebben over nieuwe natuur, bossen aanplanten en de toename van criminaliteit daarbij (volgens de
Provincie te verwaarlozen) dit berciht:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/oktober/14/hennep_in_bos_getuigen_gezocht
Over het ontpolderen zijn ook weer diverse berichten en gebieden in het nieuws geweest.
De Hedwigepolder en het onder water zetten in Zeeuws-Vlaanderen:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8686-natura_2000_schuldig_aan_ontpoldering
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8607-alternatief_ontpoldering_onrecht_gedaan
Succesje voor de ontpoldering van de polder Nieuw-Reijerwaard (Rijsoord/Ridderkerk) ?
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8713-geen_industrie_in_nieuw-reijerwaard
Ook elders rond de grote stad (Amstelland) een boerenalternatief tegen de grootschalige ontpoldering:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8702-boerenalternatief_voor_amstelgroen
Natuurlijk lukt het……..een manifest wat afgelopen maandag is gepresenteerd
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8543-lto_en_lnv_natuurmanifest
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8564-niet_bezuinigen_op_agrarisch_beheer
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=24718
Hier kunt u het manifest over “Natuurlijk …doen” downloaden (let op < 7 Mb)
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43922
En voor goede plannenmakers is er ok nog wel een subsidiepotje beschikbaar:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8550-geld_voor_vernieuwing_recreatie
In het kader van bovenstaande kunnen we ook nog wel een andere ontwikkeling voorstellen. Namelijk dat een boer
gewoon zelf een golfbaan begint, onderhoudt etc. We kennen al het Boerengolf en Klompgolfen, maar gewoon golfen
wordt ook als natuur gezien, dus valt binnen de kaders van het toekomstige bestemmingsplan. Komt de verplaatsing
van de Golfbaan en/of het plan van Natuurwinst toch weer aan bod. … “Nederlaag voor natuurlobby in zaak
golfbaan”
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=64286
Voedingsperikelen:
De wereldvoedselschaarste problematiek. Hier ontpolderen en in de tropen 10 x de oppervlakte oerbos en regenwoud
kappen om hetzelfde voedsel te produceren. Naast het ingesloten krantenknipsel hierbij ook nog een link naar een
internetbericht erover.:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8568-8364_5621_miljard_per_jaar_voor_landbouw
Maar dan hebben wij natuurlijk duurzaam geproduceerd voedsel – dat willen we tenslotte allemaal en daarvoor zijn we
bereid meer te betalen … toch ???
http://www.agd.nl/1086682/Nieuws/Artikel/Consument-vindt-duurzaam-voedsel-te-duur.htm
A4 - Zuid
En raken we de landbouwgrond niet kwijt aan Nieuwe Natuur dan is er altijd nog de Infrastructuur die de Kijvelanden en
polders tussen Poortugaal en Hoogvliet bedreigt:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/oktober/14/a4zuid_door_de_ogen_van_albrandswaard
Dat was het wel weer even – tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Een volgende editie van de Polderkolder met nieuwtjes en wetenswaardigheden over ons leef, werk- en woongebied.
Terwijl de herfstkleuren de polders weer een heel ander aanzien geven en de geploegde voren op de akkers ons
tegemoet glimmen is het volop genieten en zien we honderden mensen wandelen en fietsen.
“Maar dat kan beter” zouden ze bij de Grote Meneer Kaktusshow vroeger gezegd hebben. En roept de Groene Colonne
ook nu nog, met de PKB in de hand.
Excursie 13 oktober

Bijgesloten vindt u een verslag van een excursie die een aantal genodigden op verzoek van de Provincie hebben
gemaakt naar “nieuwe natuur” gebieden. We hebben in het verleden al meer van deze uitstapjes mogen beschrijven en
als mijn “bronnen” me juist informeren komen er nog meer aan. Want men blijft krampachtig zoeken in alle hoeken en
gaten van Nederland waar er nu nieuwe natte natuur is aangelegd die ook past in onze polders en waar de “stake
holders” voor te porren zouden zijn. Het bijgesloten verhaal en commentaar spreken denk ik voor zich. (Saillant detail :
bewoners of boeren uit het gebied niet aanwezig). Geen oplossingen waar we hier op zitten te wachten, enige inzicht
dat je krijgt is dat bij al die gebieden de nieuwe natuur en gewone reguliere commerciële akkerbouw “over de dijk”
blijkbaar heel goed te combineren zijn. Dus dat zou de enige reden voor mij kunnen zijn dat de plaatselijke politiek en
begeleidingscommissie meegaan met dit soort uitstapjes en excursies – verder dient het geen doel. Dus zou de politiek
zich niet voor dit soort tripjes moeten lenen. Kosten op het kerkhof – als een aannemer dit soort studiereisjes aanbiedt
wordt het als omkoping beschouwd .....
Wereldnatuurfonds: nieuwe Stroming binnen alle plannen
Ik heb al eerder bericht over Bureau Stroming die namens het Wereldnatuurfonds plannen aan het maken is om van de
hele zuid-west hoek van Nederland één groot estuarium en deltagebied te maken. Klimaatbuffers, wateropvang,
opwarming aarde : allemaal begrippen van deze tijd die Stroming en het WNF willen bestrijden met hun plannen en
ideeën op de lange termijn. Maar reeds nu willen ze graag meedenken dus lezen we in de krant dat ze graag een
project willen beginnen in de Zuidpolder (Barendrecht) voor waterberging met een varianbel waterpeil. En in de
Koedoodzone willen ze liefst natuurlijke begrazing toe gaan passen. Laat er nou in de Koedood zone van het
Buytenland (oftewel ten noorden van de Essendijk) recreatie gepland staan? Maar daar hebben ze waarschijnlijk geen
boodschap aan. We kennen al de claims van het Zuid-Holland Landschap (namens tig duizend leden), van de ANWB
(namens tig duizend leden en anonieme recreanten) dus daar kan het WNF (namens miljoenen leden) dan ook nog wel
bij. Ze willen met de natuurlijke begrazing liefst volgend jaar al beginnen. En zo blijft iedereen zich maar bemoeien met
“ons” gebied, aan de bewoners en belanghebbenden wordt gemakshalve maar voorbij gegaan . De e-paper van
maasstad weekbladen (www.mijnmaasstad.nl) werkt niet, dus het artikel in kopie als jpeg bijgesloten.
Polderwandeling in de pers
Diverse artikelen in de pers over de Polderwandeling die we met Jan-Hendrik Klein Molekamp hebben gemaakt naar
het Landsschapsschilderij aan de Schenkeldijk. Het persbericht daarover heb ik bijgesloten. Op de voorpagina van de
Schakel een uitgebreid verslag met kleurenfoto (zie www.schakelbarendrecht.nl > download editie Albrandswaard).
Maar ook andere bladen zoals http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/oktober/21/polder_nog_steeds_na_aan_het_hart
Interview Provincie: Arie Deelen
Er is, met het oog op de gifstort bij de haven, inmiddels een papieren overleg op gang gekomen om te zien of daar een
oplossing voor gevonden kan worden. Om de mensen te informeren daarover heeft de provincie deze keer voor haar
advertentie iemand van DCMR geïnterviewd, Arie Deelen. Voor u die de Schakelniet ontvangen hierbij het artikel in pdf
bijgesloten. Die spreekt nog steeds over een vuilstort, de provincie zegt dat de volksmond spreekt over de Rhoonse
stort – maar de volksmond hier heeft het gewoon over een gifstort. De verhalen over de groene en blauwe vlammetjes
bij nacht zijn daar debet aan – er is echt niet alleen vuil gestort. Hoe de DCMR daar dan mee om gaat is ook onthullend
(of onthutsend) want blijkbaar hebben die nooit de regie hard kunnen maken om het probleem daadwerkelijk aan te
pakken. Maar nu komt er een “Stortteam” van samenwerkende partijen die opnieuw onderzoek gaan verrichten naar de
vervuiling. De peilbuizen die overal in de grond zitten zijn blijkbaar al die jaren niet gebruikt voor de “monitoring” van het
gebied. En dat de vervuiling de polder inlekt is al veel langer bekend. Maar goed, je moet het positief zien dus om
draagvlak voor Het Buytenland te krijgen wordt het dossier weer opgepakt. Als het dan ook een keer wordt uitgevoerd
zou nog mooier zijn. Misschien dat dit bericht daartoe bijdraagt :
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/oktober/21/extra_geld_buytenland
Halfjaarlijkse voortgangsrapportage PMR/750 ha
Elk halfjaar rapporteert de minister van Verkeer en Waterstaat over de voortgang van dit project naar de Tweede
Kamer. Daan van Zanten heeft hier wat hoofdlijnen uitgehaald die ik u niet wil onthouden, alleen wordt het dan een
enorm brokleesvoer en informatie – dus die houdt u van me tegoed voor de volgende editie. Het rapport loopt tenslotte
niet weg maar er staan wel relevante zaken en ontwikkelingen in.
Een aantal van u zal wellicht niet weten wat de PKB en PMR allemaal behelst - vandaar nog even het uitreksel daarvan
bijgesloten.
Foutje, bedankt
Iets om goed rekening mee te houden bij de uitbreiding van de A-15 en het geluidsscherm. Ook bij de A-15 namelijk
”schermen” de geleerden van Rijkswaterstaat en Provincie met rekenmodellen en aannames… Blijkbaar kan dat wel
eens verkeerd geïnterpreteerd worden dus Dijkers en Gemeente :opgelet !

http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Foktober%2FGeluidsoverlast+HSL
+is+mogelijk+fout+berekend
Platteland in de picture
Het plattelandsleven in al zijn facetten staat momenteel weer volop in de picture. Vorige week hoorde ik op Radio
Rijnmond in het ochtendprogramma dat de vliegende reporter op bezoek was in de Hoekse Waard om daar o.a. de
bietenoogst te verslaan. Op de televisie hebben we natuurlijk “Boer zoekt Vrouw” , hetgeen je ook zou kunnen vertalen
in “Boer zoekt Toekomst”. Hetgeen de boeren in onze polders uiteraard ook doen, zoeken naar mogelijkheden voor de
toekomst. Maar als het aan de provincie ligt, zijn straks alle boeren vetrokken en mogen we uitkijken over natuurakkers
of landelijke woon- en recreatiegebieden. Als u dat niet leuk vindt hebben we alvast een aardig alternatief voor u :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8953-al_56_miljoen_virtuele_boeren
Dan kunt u zelf de boer spelen. Het uitzicht, de reuk, smaak en beleving moet u er zelf maar bij denken.......
Links
We moeten gaan bouwen voor landelijk wonen - niet in Het Buytenland of de Rand van Rhoon maar in polder
Albrandswaard volgens bijgaande link …..
http://www.ruimwonenonderrotterdam.rr2020.nl/#/locaties
Ze blijven landjepik spelen
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8925-boerengrond_numansdorp_onder_water
A4-Zuid of niet?
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/oktober/21/ibp_welplaattrace_in_plaats_van_a4zuid
Kiezen voor groen : Arie Deelen DCMR
http://www.kiezenvoorgroen.nl/files/ariedeelen.pdf
En die rotganzen en andere soorten komen er weer aan:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8949-veel_ganzen_op_komst
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
We hebben voor u weer het volgende mogen noteren in de diverse media of uit de verslagen. Laat het u allemaal niet
ontmoedigen, maar probeer er lering uit te trekken.
De bijlage is groot maar die heb ik toch even bijgesloten. Gewoon om te laten zien hoe er met de feiten en aannames
wordt gemanipuleerd, hetzij door taalgebruik en/of zinsopbouw om het net even anders te doen overkomen.
Reactie op de campagne landelijk wonen
Ik ontving een korte reactie op een stukje in Polderkolder (ik meen) 133, over de campagne die zou zijn gestart door de
Stadsregio over landelijk wonen in Albrandswaard. Het persbericht van de Stadsregio is onjuist. Albrandswaard en
overigens ook Hellevoetsluis hebben aangegeven op het verzoek van de Stadsregio niet mee te willen doen aan deze
campagne. Die heeft dus alleen betrekking op Spijkenisse en Bernisse. Dus bij deze doorgespeeld aan u en
gecorrigeerd. Waar dit medium al niet goed voor is.
Tussenrapportage PMR/750 ha Maasvlakte
Van Daan van Zanten mocht ik deze mededeling ontvangen. Naast de website “Kiezen voor Groen’ is een verdere bron
van informatie over de ontwikkelingen rond het Buytenland de brief, die de minister van Verkeer en Waterstaat ieder
halfjaar naar de Tweede Kamer stuurt over de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Bij
deze brief zit ook een bijlage met de Voortgangsrapportage PMR/750ha. De laatste (zesde) Voortgangsrapportage is
van september 2009.
(terug te lezen op de website http://ikregeer.nl/document/BLG21272 )
Een paar interessante punten uit deze rapportage (die betrekking heeft op de periode 1 januari tot en met 30 juni 2009)
zijn hieronder beschreven. Met daarbij mijn commentaar hoe de politiek in Den Haag en er met woorden gemanipuleerd
wordt om net te doen of er draagvlak voor de plannen is….:
Planning
De deelprojecten van het programma PMR/750ha bevinden zich thans in de Ontwerp/ROfase. De inzet van de PMRpartners is voor alle deelprojecten van PMR/750ha gericht op begin 2010 vastgestelde bestemmingsplannen. Het
belang van zo spoedig mogelijk vastgestelde bestemmingsplannen wordt ingegeven door de politieke koppeling tussen

Maasvlakte 2 en PMR/750ha. (Commentaar :ons wordt verteld dat de koppeling er niet meer is en dat het thans de
recreatiebehoefte is voor de regio en Rotterdam die leidend is en waarom het plan wordt doorgezet)
Planvorming
Tot 8 januari 2009 hebben het voorontwerpbestemmingsplan Landschapspark Buytenland en het Milieueffectrapport ter
visie gelegen. Er zijn 153 reacties binnengekomen.
Daarnaast is een aantal reacties van bewoners verzameld en verenigd in één reactie van het Platform Polders
Albrandswaard (PPA). Voor de helft van de binnengekomen reacties geldt dat gepleit wordt voor het behouden van de
bestaande (agrarische) functies en het daarbij behorende landschapsbeeld. De overige reacties betroffen vooral
deelbelangen en meer technische kwesties. De inspraakreacties worden zorgvuldig verwerkt in een Nota van
Beantwoording en betrokken bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. (Commentaar : “een aantal reacties
van bewoners” = ruim 1600 !!! , oftewel misleidende informatie.)
Communicatie
Het in 2008 gestarte Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) is in de eerste helft van 2009 verder uitgebouwd. Om
beter zicht te krijgen op de behoeftes van toekomstige gebruikers en om de dialoog met de omgeving te versterken,
heeft de provincie opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau een belevingswaardeonderzoek voor het
Landschapspark uit te voeren. Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar de vraagzijde van de markt. In een aanvullend
onderzoek is de aanbodzijde van de markt geanalyseerd en zijn mogelijke toekomstige recreatietrends verkend. De
uitkomsten van het belevingswaardeonderzoek zijn input voor het bestemmingsplan en de uitwerkingsplannen. Uit het
belevingswaardeonderzoek blijkt onder andere dat het merendeel van de ondervraagden (inclusief bewoners uit
Albrandswaard) natte natuur beschouwen als het meest gewilde inrichtingselement voor Buytenland. De optie met een
mix van diverse inrichtingselementen als 'water en ruige natuur', 'familiepark', 'boerenland' en 'parklandschap' was veruit
het populairst.
(Commentaar : als je het zo leest lijkt het of het merendeel van de ondervraagden ook bewoners uit Albrandswaard was
: misleidende informatie,:
de meeste ondervraagden kwamen van buiten Albrandswaard = volgens het onderzoek 25 inwoners uit
Albrandswaard, de rest 789 geïnterviewden van daarbuiten
meer dan de helft van buiten de directe regio (o.a. Rotterdam-Noord, Bernisse, Binnenmaas, Korendijk, Strijen,
Rozenburg)
Financiën
In de verslagperiode zijn geen grote uitgaven gedaan ten laste van het programmabudget (peildatum 30 juni 2009).
Voor het project Buytenland (incl.de programmasturing op de 750 hectare) is € 117,5 miljoen (prijspeil 2002)
beschikbaar. De in 2008 verschenen grondprijsmonitor 2007 van LNV en de lopende onderhandelingen met
grondeigenaren, geven de indicatie dat de grondprijs mogelijk hoger zal uitvallen dan aanvankelijk was voorzien.
Algemeen
• Via bestemmingsplannen moet de ontwikkeling van de deelprojecten planologisch worden geborgd. Dit vergt tijd, met
een risico op ongewenste vertraging. Betrokken partijen zetten in op een snel en zorgvuldig planologisch traject met
ruimte voor voldoende maatschappelijke betrokkenheid;
• Langjarige spreiding van de uitvoering van de deelprojecten leidt tot risico’s met betrekking tot de planologische
procedures en fluctuaties inzake prijzen en de rentestand. Ook het behoud van maatschappelijk draagvlak is een risico.
Om deze risico’s te beheersen wordt de projectgeschiedenis vastgelegd, vindt een eenduidige archivering en
projectaanpak plaats en wordt zorggedragen voor een officiële en traceerbare besluitvorming. Het structureel updaten
van de grondexploitatie, waarbij rekening wordt gehouden met rente- en prijsstijgingen, is een andere belangrijke
beheersmaatregel om dit risico te beperken.
Landschapspark Buytenland
De belangrijkste risico’s voor Landschapspark Buytenland in deze fase van de planvorming:
Grondverwerving
• De ‘minnelijke’ grondverwerving loopt minder hard dan aangenomen. Met de in mei 2008 door Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland vastgestelde ruimtelijke visie is een
belangrijke beheersmaatregel genomen om de voortgang van de grondverwerving gedurende de minnelijke fase te
borgen. Op grond van dit besluit is het mogelijk om
aan de (agrarische) ondernemers in het zuidelijk gedeelte van het plangebied biedingen te doen voor aankoop van
grond op basis van volledige schadeloosstelling.

Voor de tweede helft van 2009 is een GS-besluit voorzien dat het mogelijk maakt om ondernemers in het noordelijk
gedeelte van het plangebied biedingen te doen voor
aankoop van grond op basis van volledige schadeloosstelling. Tevens spannen de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Albrandswaard zich maximaal in voor een in
februari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan. Naar verwachting krijgt de grondverwerving
hiermee een impuls;
• Een hogere grondprijs, een mogelijk hogere schadeloosstelling voor bedrijven en een mogelijk te laag ingeschatte
kostenpost voor bodemonderzoek naar vervuiling. Gevolg is dat er mogelijk minder budget resteert voor beheer en
inrichting en minder budget om onvoorziene risico’s te dekken. Om het beoogde kwaliteitsniveau te bereiken zijn
beheersmaatregelen nodig. Een belangrijke beheersmaatregel is het maken van keuzes inzake de omvang van het te
verwerven gebied en de mogelijkheid tot zelfrealisatie. Door de beheerkosten mee te nemen in de aanbesteding van de
planrealisatie (PPScontract) kan mogelijk een kostenbesparing op de beheeruitgaven gerealiseerd worden. Ook
voorziet artikel 12 van de UWO PMR/750 ha in de afspraak dat de 16 ondertekenaars in geval van gewijzigde of
onvoorziene omstandigheden nader met elkaar in overleg treden om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Planvorming
• Omdat in de PKB PMR (2006) besluiten zijn verankerd als Beslissingen van wezenlijk belang, is het planologisch
zwaartepunt op het niveau van de gemeente Albrandswaard komen te liggen. Daarmee is de doorloop van deze
procedure cruciaal voor de tijdige realisatie van het Landschapspark. De zwaarte neemt nog toe wanneer het PKB
plangebied van 600ha en het aanpalende gebied op Midden-IJsselmonde procedureel in één bestemmingsplan aan
elkaar worden gekoppeld. De provincie Zuid-Holland kiest voor een oplossingsrichting waarbij de provincie zich beperkt
tot het PKBplangebied van 600ha, omdat de scope en budgettering zich beperken tot dit gebied. Door bij herziening van
het bestemmingsplan de gebieden buiten de 600 ha van de PKB een overwegend conserverende bestemming te geven
wordt het risico op vertraging beheerst. In nauwe samenwerking met de gemeente Albrandswaard stuurt de provincie
Zuid-Holland op een in februari 2010 vastgesteld bestemmingsplan. Consultatie van de gemeenteraad over het
ontwerpbestemmingsplan is gepland voor eind september 2009. Hierbij wordt gewerkt aan draagvlak voor en
communicatie over de inhoud;
• De uitwerking van het voorkeursalternatief in het bestemmingsplan. De gemeente Albrandswaard heeft onderdelen
van het voorkeursalternatief van de provincie ZuidHolland en de Albrandswaardse variant opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. De Albrandswaardse variant
wijkt op enkele onderdelen af van het voorkeursalternatief. Mede op grond van de uitkomsten van de in de
verslagperiode uitgevoerde studies naar onder meer de meest wenselijke uitwerking van de PKB en besluitvorming over
de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Uitgaande van het
voorkeursalternatief en voortschrijdend inzicht spant de provincie Zuid-Holland zich, in het kader van het strategisch
omgevingsmanagement en de communicatie over het project, in overleg met betrokken partijen maximaal in om
Buytenland binnen de gemaakte afspraken te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is het opstellen van een
(ontwerp)bestemmingsplan dat voldoet aan de met de PKB gestelde eisen.
Maatschappelijk draagvlak
• Het behoud van het maatschappelijk draagvlak. Het risico van het ontbreken daarvan wordt beheerst door het
organiseren van een professionele communicatie met direct
betrokkenen en maatschappelijke partijen. Zo is in het kader van strategisch omgevingsmanagement in de
verslagperiode een belevingswaardeonderzoek onder de
stedelingen uitgevoerd die dichtbij het beoogde landschapspark wonen (zie commentaar hierboven – niet waar), met als
doel beter zicht te krijgen op de behoeften van toekomstige gebruikers. De resultaten van het onderzoek worden benut
voor het bestemmingsplan en de uitwerkingsplannen.
Voor u ook nog geknipt uit een raadsstuk – het eerste nieuws, groene polders inleveren voor landelijk wonen is
natuurlijk minder maar de slotzin geeft weer moed. Zie ook de reactie die bovenaan opdeze plannen gegeven is.
De Groene Ambtenaar zit er ook wel eens naast
Een aantal jaren geleden heeft een ambtenaar van Rijkswaterstaat het in zijn hoofd gehaald om in bermen langs wegen
en dijken een onkruidmengsel te laten zaaien met daarin o.a. Jacobskruiskruid. Want het was zo’n leuk geel bloemetje.
Jaren heeft de landbouw erover gedaan om het kwijt te raken en dan heb je zo’n onbenul. Inmiddels wemelt het weer
van die gele bloemen overal en dat lijkt wel mooi, alleen zijn ze giftig voor paarden. Nu eet een paard redelijk selectief,
en zolang de plant groen is eet hij er wel omheen.Blijkbaar kennen ze hun natuurlijke vijanden. Alleen in gedroogde
vorm (hooi en/of kuilvoer) herkent hij het niet en kan derhalve het loodje leggen. Daarover gaat de volgende discussie
http://www.boerenvee.nl/?page=nieuwsbericht&id=1436
http://www.trouw.nl/groen/opinie/natuurdagboek/article2900722.ece/Vlinders_bespoten_en_gemaaid_.html

Links:
Zoals al eerder gememoreerd dreigt een wereldwijd voedselprobleem. Dus gaat Nederland met zijn bekende vingertje
de andere landen betuttelen dat ze géén natuur meer mogen omzetten in boerenland. Kijk nu eerst eens naar je eigen
land en stop daar de onomkeerbare omzetting van goede landbouwgrond naar natuur mevrouwtje Cramer. Voor elke ha
die je hier ontpoldert moet je 10 ha oerwoud ontginnen om dezelfde opbrengsten te realiseren. Wordt toch eens wakker!
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/8963-cramer_niet_meer_landbouwgrond
Nederland Bloeit vanuit de lucht: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9140-nederland_bloeit_bekeken
Agenda
Volgens nog niet bevestigde geruchten “uit de wandelgangen” zouden er een aantal data circuleren waarin meer
duidelijkheid zal worden geschapen. Ere wordt momenteel met man en macht gewerkt om de door de gedeputeerde
gestelde deadlines te halen. Als het maar volgens planning loopt is het goed, draagvlak en kwaliteit zijn ondergeschikt
aan het halen van de doelstellingen. Ten koste van alles, dus zien we een heelcontingent provinciale medewerkers op
ons gemeentehuis.
Het Ontwerpbestemmngsplan zou ter inzage komen te liggen van 12 november tot 24 december
Er zouden 2 inspraakavonden zijn gepland op 26 en 28 november
Polderkolder 136
Beste bewoners en belangstellenden,
Er is de laatste dagen een behoorlijke ontwikkeling geweest waarover ik u zo snel mogelijk, oftewel nu, wil informeren.
De regionale kranten zijn namelijk al gedrukt en het zijn zaken waarin u ongetwijfeld belang stelt. Ik was afgelopen
maandag op het gemeentehuis en toen moest het “presidium” al bij elkaar komen tussen de begrotingsbehandeling
door, dus dan gaan de nekharen overeind en de oren gespitst. Hierbij het belangrijkste nieuws voor u samengevat, de
rest komt dan later in de reguliere weekenduitgave. Er is nog geen officieel persbericht uit verder, maar gezien de
bronnen die ik erover gesproken heb klopt het allemaal wel.
De Gedeputeerde besluit tot een inpassingsplan
We leven in een democratisch bestel, hoewel we daar soms best onze vraagtekens bij kunnen zetten. De Gemeente
Albrandswaard is bezig een bestemmingsplan voor te bereiden zoals u weet, en dat wordt binnenkort openbaar en ter
inzage gelegd. Bij de afgelopen raadsvergadering van 28 september waren wat vragen geplaatst bij het concept en
daar heeft B & W op gereageerd. Hieronder vindt u het begeleidend schrijven becommentarieerd en in bijlage.
Blijkbaar gaat het democratisch tot stand gekomen ontwerpbestemmingsplan, waarbij alles volgens de procedures is
gegaan en gedaan, de Gedeputeerde Martin Eygelshoven-Huls niet ver genoeg. Hij heeft daarom besloten om de
Provinciale Staten te adviseren over te gaan tot een inpassingsplan. Oftewel, onze lokale democratie wordt overruled
door de provinciale dictatuur. Of de Provinciale Staten daar mee akkoord gaat zal binnenkort bekend worden, maar het
geeft natuurlijk wel te denken. Alle varianten met draagvlak worden categorisch aan de kant geschoven, alleen de wil
van de gedeputeerde is wet. Het is gewoon ontHULStend.
Provinciale Paard van Troje buiten gezet
Ik heb al eerder gesuggereerd dat men met het binnenhalen van de “expertise” van de provincie op ons gemeentehuis
een soort Paard van Troje virus in huis had gehaald en dat ze die mensen eigenlijk terug moesten sturen naar het
provinciehuis. Het doet me dan ook deugd dat de gemeente Albrandswaard inmiddels een goede virusscanner heeft
ingezet en het wormvirus in quarantaine heeft gezet. Voordat het nog meer schade kan aanrichten in ons gemeentelijk
democratisch apparaat. Een goede actie van de gemeente die aantoont dat ze wel degelijk over een rechte rug
beschikken, zoals ook eerder al gemomereerd.
Aanbiedingsmemo aan de raad Ontwerpbestemmingsplan
Bijgesloten een bericht van het college aan de raad inzake het ontwerpbestemmingsplan, de gevolgde procedures en
het stappenplan. Waaruit blijkt dat we in een “snelkookpan” traject zijn beland (een mooie uitdrukking van een PPA-lid)
om toch maar zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Met een aantal aannames en verwachtingen waar we maar
van moeten hopen dat het allemaal bewaarheid wordt.
Ik heb het bijgesloten (grote) stuk van wat commentaar voorzien maar uiteraard is dat eenieder vrij om daar het zijne
van te denken….
Op pag. 4 wordt in het hoofdstuk Buytenland, Albrandswaardse Variant en COBP het volgende gezegd:

De belangrijkste afwijking van het COBP ten opzichte van de Albrandswaardse Variant betrof de situering van de
akkernatuur….
Laat duidelijk zijn dat er in de Albrandswaardse Variant NOOIT over akkernatuur is gesproken maar gewoon over
reguliere akkerbouw/landbouw/veeteelt, dus deze uitleg klopt niet.
Even verderop in de volgende alinea wordt dat nogeens herhaalt in de zinsnede: “….dat hij een
ontwerpbestemmingsplan voorstaat dat zich nadrukkelijk in de lokalisering van de natuurakkers aan de
Albrandswaardse Variant conformeert
Ook hier worden de begrippen akkernatuur en natuurakker overigens door elkaar gebruikt. Bij de eerste
(akkernatuur) zou zoals ik het heb begrepen de akkerbouw de boventoon voeren boven de natuur en is de
natuur ondergeschikt – bij de tweede (natuurakker) zou de natuur belangrijker zijn dan de akkerbouw. Maar
waar dan de huidige landbouw (zoals in de Albrandswaardse Variant ingetekend) moet blijven vind je er niet in
terug.
Bij de uitwerking onderaan dezelfde pagina komt het zoet-klei-oermoeras weer terug evenals op de volgende
•
pagina als natuurdoeltype. Helemaal aan het eind, in de slotregel wordt weer gesproken over het krekenlandschap. Wat
gaat het nu worden?
Het bijgevoegde rapport van Rijkswaterstaat is leuk, ik denk dat er zonder veel moeite een ander rapport naar
•
boven kan worden getoverd (denk om die inspreker uit Barendrecht destijds) die een heel andere kijk op de zaak geeft.
De “knut” hebben we al, de knokkelkoorts zit al in Frankrijk dus het komt echt dichterbij…. En ik vind dus dat er heel
makkelijk over dat probleem wordt heen gestapt.
De vuilstort sanering is ook erg vaag. Zinsneden als “de partijen besluiten na het onderzoek over het
•
vervolgtraject” en “het onderzoek KAN dienen als onderbouwing van het saneringsplan” zegt nog steeds erg weinig over
het feit of er echt gesaneerd gaat worden, volgens mij een eerste eis van het PPA.
Dan tenslotte de ontsluiting van de Golfbaan (punt 6) op pag. 7 spreekt over het traject tussen Essendijk en
•
Golfbaan. Is dat nu via de Korteweg/Veerweg of betreft het hier het nieuwe tracé langs de leidingenstraat?. En gaat dat
dan nu alleen gelden op dat traject of staat er nog steeds een ontsluiting ingetekend tussen Rhoonse Baan en
Golfbaan?
Kortom, het is nog niet een antwoord waar je veel wijzer van wordt. Het is wellicht politiek correct maar er wordt weinig
in gezegd of besloten. Hierbij nog even de link naar de gemeentelijke website :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?mediumid=4&stukid=43423
Tot zover deze extra Polderkolder met de laatste ontwikkelingen – komend weekeinde hoop ik u verder te informeren
over de laatste stand met ook de officiële mededelingen en reactie.

Polderkolder 136a
Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Het lijkt erg kort op elkaar, maar ik heb u beloofd bij (belangrijke) nieuwe ontwikkelingen te informeren en dat doe ik dan
ook bij deze.
Zoals al eerder aangegeven deze week in de EXTRA Polderkolder accepteert de provincie Zuid-Holland niet wat deze
regio wil. Namelijk voor een groot deel het gebied houden zoals het is. Een van de eerste vereisten in de PKB waar ze
steeds zo mee lopen te zwaaien, namelijk DRAAGVLAK bij de betrokkenen, lappen ze gewoon aan hun (schone) laars.
Ook voor alle andere argumenten geven ze blijk doof te zijn, en dan wordt het moeilijk samenwerken natuurlijk. Vanaf
nu zijn ze weer in het Provinciehuis bereikbaar. Het wil maar niet lukken om met bewoners te praten en van elkaar te
leren en communiceren. Na de gemeente Bernisse (Zuidoord) en Barendrecht (CO2 opslag) nu dan ook een verschil
van inzicht met Albrandswaard. Het zal het draagvlak voor het instituut Gedeputeerde Staten en hun plannenmakerij
niet vergroten.
Provincie drukt Buytenland door
De Provincie Zuid-Holland gaat een eigen plan opstellen voor Landschapspark Buytenland. Daarmee zet zij de
gemeente Albrandswaard buitenspel. Deze werkte aan een alternatief om de akkerbouw te behouden. Gedeputeerde
Staten hebben besloten een inpassingsplan te maken. Volgens het provinciebestuur wijkt het nieuwe ontwerp
bestemmingsplan van gemeente Albrandswaard af van eerder gemaakte afspraken. Hierdoor komt de voortgang van
het project en de aankoop van de gronden 'in het gedrang', aldus GS. Er schijnt namelijk enorme haast te zijn, als de
planning maar gehaald is is het goed, of het plan dat dan ook is doet er niet toe.
De gemeenteraad van Albrandswaard ging op 28 september niet akkoord met het ontwerp bestemmingsplan. Dat plan
had veel weg van de ideeën van provincie Zuid-Holland om 600 hectare boerengrond om te vormen tot natuur. Hiervoor
moeten 15 akkerbouwers wijken. De raad wilde dat het bestemmingsplan wordt aangepast. Zij maakt zich hard voor de

Albrandsewaardse Variant. Hierin is meer ruimte voor de boeren opgenomen. Zo moet er minimaal eenderde (200
hectare) boerenland in tact blijven. Ook vindt de raad dat er niet 'zonder slag of stoot onteigend mag worden'. Boeren
moeten verder ingezet worden bij het landschapsbeheer.
Zie ook http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9317-provincie_drukt_buytenland_door
En de uitleg die de Provincie er aan geeft …. http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/420
Ontwerpbestemmingsplan Buytenland
De gemeente volgt echter gewoon de ingezette en voorgeschreven procedure en gaat verder met het
ontwerpbestemmingsplan. Zie ook het bericht hierover op de website.
Geen begrip bij College voor besluit Gedeputeerde Staten :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?mediumid=4&stukid=43615
In dit stadium en met deze ontwikkeling is het dus extra belangrijk dat u dit goed leest en daar uw zienswijze over geeft.
Ook als u het ermee eens bent, breng het naar voren om de gemeente te steunen in de verdere invulling conform de
eerder opgestelde Albrandswaardse Variant.
Deze week, vanaf 12 november gaat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage, zie bijlage. De procedure en momenten
waarop er zienswijzen kunnen wordne ingediend heeft u al gelezen in de EXTRA Polderkolder van deze week. Er staan
een oproep ook in De Schakel, en de gemeentelijke website geeft ook informatie. Zie ook hier:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=43423
Waar hebben we de Provincie eigenlijk voor nodig?
Een zo ondemocratisch en geldverslindend instituut kunnen we makkelijk zonder. Dat is in het kort de strekking van het
artikel dat we deze week in de advertentie “Zicht op Zuid-Holland” in de Botlek 2 ( De Weekkrant) mochten lezen. Ik heb
het ook al eerder aangegeven dat we makkelijk zonder deze extra bestuurslaag kunnen. Geef dat geld aan de
gemeenten en laat die plannen maken en uitvoeren en snij die hele ambtenarenlaag en pluche kussen lakeien ertussen
uit. Het is toch ongehoord dat onze gemeente, die ze netjes onderdak heeft geboden om SAMEN een plan op te stellen
gewoon wordt overruled. Als een stel kleine kinderen die hun zin niet helemaal krijgen en dan zeggen “dan doen we het
lekker zelf”. Het standpunt uit “Zicht op Zuid-Holland” komt van Leefbaar Zuid-Holland en wordt overigens ook
weergegeven op de website van de Provinciale Staten http://www.zuidholland.nl/bestuur_en_politiek/c_provinciale_staten/c_e_bestuur_ps-partijen_over_de_begroting_2010.htm#leefbaar
Nog iets GEMIST deze week ?
We konden het missen als kiespijn, maar deze week ook geen advertentie van de Provincie gezien in De Schakel. De
voorraad met voorstanders van hun plannen is blijkbaar uitgeput, anders kan ik niet verklaren waarom ze opeens
stoppen met het promoten van hun visie. Deze week dus geen interview in De Schakel.
Bij 12 stopt de teller blijkbaar (http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/310 . Geld kan geen issue zijn, want dat hebben ze
genoeg als je ziet wat voor adviesbureaus en onderzoeken ze overal voor inhuren. Terwijl de oplossing zo simpel en
goedkoop kan zijn: De Boerenvariant
Nieuwe website van de Carnisse Grienden
De Vereniging Carnisse Grienden, pleitbezorger voor onze polders en de cultuurhistorische waarde ervan ineen totaal
plaatje MET de huidige landbouwbedrijven, heeft een vernieuwde website het licht doen zien. Zeer de moeite waard,
ook de vereniging overigens, waar u tegen een geringe bijdrage lid van kunt worden. Lees daar alles over, maar ook
over dit medium Polderkolder, op de website www.carnissegrienden.nl
A4 Zuid Benelux < > Klaaswaal
De informatievoorziening over de A4 Zuid loopt niet erg soepel, maar communiceren vanuit de (lageree en hogere)
overheid richting burgers is altijd al een probleem. Of het rammelt aan alle kanten of het is door dhet taalgebruik en
samengestelde zinnen niet leesbaar. Maar we hebben gelukkig andere bronnen. Het project “ A4
Beneluxplein/Klaaswaal” zou voorlopig worden uitgesteld zou melden deze. Reden: De aanleg van de A4 BK (gepland
in 2020) geeft te veel druk en chaos op het Beneluxplein. Eurlings zal dit op zeer korte termijn bekend maken na zijn
bezoek van donderdag 29/10 aan Rotterdam Vooruit en wethouder Vervat.
Uitbreiding A15 MaVa (Maasvlakte < > Vaanplein)
Over chaos gesproken en nu we het toch over aanleg van rijkswegen hebben. Volgens de mensen van Rijkswaterstaat
worden alle berichten over de verwachte verkeerschaos rond de uitbreiding van de A15 komende jaren schromelijk
overdreven. Het zal allemaal best meevallen en we hoeven dan ook geen extra (sluip)verkeer op het onderliggende
wegennet in de polders te verwachten. Hij is waarschijnlijk nog nooit hier geweest rond het spitsuur wanneer er één
vrachtwagen met pech op de vluchtstrook staat. Dan loopt alles al hopeloos vast, laat staan als die vluchtstrook er
helemaal niet is (tijdens de wegversmallingen en werkzaamheden).

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/438515/2009/10/20/Verbreding-A15-catastrofe.dhtml
Geluidsscherm langs deze A15
Het rapport van de vergadering tussen de Dijkers als bewonersorganisatie, Rijkswaterstaat en de Gemeente is binnen,
inclusief de gemaakt presentaties. Dat geeft weinig hoop voor de geluidsremmende maatregelen zoals
geluidsreducerend asfalt (ZOAB) en een geluidsscherm, want zoals hier is de kosten vanzulke voorzieningen altijd de
sluitpost. De bewoners van Portland hebben aan “hun” scherm meebetaald in de grondprijs zo wordt gesteld, en
mensen die er al jaren wonen zullen de herrie in de achtertuin blijkbaar maar voor lief moeten nemen. Hebben we het
nog niet over fijnstof en luchtvervuiling. Maar misschien geeft de toekomst nog hoop, minister Cramer (VROM) wil
tenslotte de normen gaan bijstellen… http://www.vrom.nl/pagina.html?id=44772
Zomaar een reactie richting het Zuid-Hollands Landschap
Regelmatig ontvang ik sympathiebetuigingen en suggesties voor de Polderkolder. Hierbij nog een reactie (de brief is
ook anoniem gemaakt en bijgesloten) van een bewoner uit het dorp die ik u niet onthouden wil.
Mijnheer Warnaar,
Met veel belangstelling lees ik altijd uw polderkolders.
Jarenlang waren we ""beschermlid" van St. Zuidholland Landschap.
Volgens bijgaande brief heb ik gisteren mijn lidmaatschap opgezegd.
Groeten, fam.
Voor de rest van het bericht zie dus de ingesloten bijlage.
Nog een reactie, ditmaal van iemand uit Barendrecht
“Er komt definitief een CO2 opslag in Barendrecht, omdat zeer vele inwoners geen tijd hebben om te protesteren doe ik
het mede namens deze mensen.
Veel mensen beginnen niet eens aan protesteren omdat het volgens hen toch niets helpt,en dat is ook zo.
Het is puur schandalig dat zij (mnt Cramer) overal overheen walst, misschien heeft zij aandelen in Shell?”.
Over de “ongevaarlijke” CO2 opslag – overigens mocht ik in de raadsvergadering van afgelopen mandag optekenen dat
de Gemeente Albrandswaard geen medewerking zal verlenen aan de aanleg van de aanvoer(pijp)leiding naar dit
project over “ons” grondgebied.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Foktober%2FDCMR+opslag+van+
CO2+bij+Barendrecht+is+veilig
Nog “meer goed nieuws” van de Provincie:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fnovember%2FZuidHolland%20wil%20meewerken%20aan%20opslag%20broeikasgas%20onder%20Barendrecht
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/oktober/30/co2_onder_noordzee_kan_ook
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/november/04/nee_tegen_co2_albrandswaard_blijft_zich_verzetten
Tweede Maasvlake en beroep Raad van State
De VTM heeft haar beroep tegen de Tweede Maasvlakte helaas verloren bij de Raad van State.
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/441900/2009/11/04/Tweede-Maasvlakte-mag-doorgaan.dhtml
Maar daarentegen heeft de uitspraak ook wel weer wat andere zaken vastgelegd en rechten gegeven waar we wellicht
wél ons voordeel voor de polders uit kunnen halen. Het ontbreekt nu even aan tijd en ruimte om daar uitgebreid op in te
gaan, dat houdt u voor de volgende editie van me tegoed.
Links naar berichten
Aankondiging ontwerpbestemmingsplan Buytenland
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/november/04/reageren_op_buytenland
Cees Veerman, eens minister en akkerbouwer in de Hoekse Waard en thans voorzitter van Natuurmonumenten prijst de
Nederlandse landbouw.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9224-veerman_nederland_staat_er_goed_voor
Rijnmond over de inpassingsplannen van de provincie:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fnovember%2FProvincie%20drukt%20l
andschapspark%20Buytenland%20door
En ook deze – dat is dan oud nieuws maar de link naar documenten en eerdere artikelen kan voor sommigen wel eens
makkelijk zijn:
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=58509
Dat was het wel weer voor nu – tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden
Zoals deze week al eerder geventileerd blijven de berichten over onze polders binnen stromen, dus ontkom ik er niet
aan u voor de 3e keer deze week van informatie te voorzien. In bijlage treft u aan o.a. de reactie van het college aan de
raad, waarbij in bijlage ook de motivatie van de Gedeputeerde is gesloten oftewel de brief van Zuid-Holland waarin ze
aankondigen dat de Gemeente de planning niet haalt (tijdpad is heilig, kwaliteit en draagvlak niet) en ze de regie willen
gaan overnemen. Echter, dit is een voorstel van Gedeputeerde Staten dat nog door de Provinciale Staten moet worden
bekrachtigd. Het zou niet voor het eerst zijn de afgelopen periode dat de Provinciale Staten meer oog hebben voor de
realiteit en de bevolking dan de gedeputeerden. Kijk maar eens naar de discussie ronde de CO2 opslag onder
Barendrecht, ook daar willen de Provinciale Staten niet zonder slag of stoot in meegaan. Medio december wordt deze
“inpassing strategie” voorgelegd aan de Staten, dus tot die tijd kunnen we hen overtuigen van de onzin ervan. Onze
Gemeente doet alles keurig volgens alle procedures die vooraf bepaald zijn, en dat dat nu eens een week of wat langer
duurt? Op een termijn van 10 jaar plannen maken of 500 jaar cultuurhistorische opbouw van de polders maken die paar
dagen ook niets uit natuurlijk.
Maar er zijn ook andere ontwikkelingen : De Raad van State
Want is die PMR/PKB koppeling met nieuwe natuur wel van toepassing op dit gebied? Moeten we daadwerkelijk naar
nieuwe of natte natuur of mogen we ook de bestaande boerennatuur handhaven? De rechtzaak van het kort geding
over de Maasvlakte 2 is wel verloren door de aanspanners (VTM en enkele agrarische ondernemers), maar de Raad
van State heeft toch duidelijk in haar uitspraak ook wat andere zaken zwart op wit gezet. Hierbij citeer ik een aantal
uitspraken vanuit de VTM over de zaak. De uitspraak was wel erg vlot (3 weken na de zitting, waar 6 weken of langer
was gezegd) maar duidelijk:
Hierbij de link naar zaaknummer 200900671/1/R1.
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=39401
De uitspraak: ER IS GEEN DIRECTE KOPPELING met de 750 ha! Die hoeven dus niet te worden ingericht volgens
de kaders nieuwe natuur en recreatie, maar wel in overleg met direct betrokkenen! M.a.w., bewonersalternatieven
honoreren en niet kwaadschiks, zoals de provincie doet in Rhoon (zie pag 6, 2.9 en 2.9.1)
Oftewel : we hebben gewonnen door de zaak te verliezen, hoe tegenstrijdig dat ook mag klinken. Het betoog dat er een
concrete koppeling is, klopt niet: er is geen koppeling. Verder is het een winst dat alleen en uitsluitend dit
bestemmingsplan 30 jaar mag duren. Andere bestemmingsplannen niet. Daarmee kunnen langlopende projecten zoals
nieuwbouw, industrieterreinen, natuurontwikkeling tegen gehouden worden, dus ook de 600 ha in Rhoon en Schieveen.
Als bijlage ook het artikel uit de Megafoon, het VTM magazine, over de waanzin van de tegenstrijdigheid tussen
inpolderen in zee compenseren met ontpolderen elders.
Samengevat
Als je deze paragrafen 2.9 en 2.9.1 naleest staat er duidelijk dat de koppeling is losgelaten. Ook is er totaal geen
tijdsdruk en staat er nadrukkelijk omschreven dat er met betrokkenen tot een plan gekomen moet worden. Zoals we ook
hebben aangegeven richting de pers toen deze daar naar vroeg.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9359-natuur_kan_anders_in_buytenland
Dus waarom de Provincie nu opeens zo’n haast heeft en daarbij zelfs de lokale uitvoerende macht buitenspel wil zetten
is nu helemaal onbegrijpelijk. De enige reden die ja kan teruglezen is “tijdpad en planning worden niet gehaald” maar
dat blijkt helemaal geen issue te zijn volgens de RvS in hun uitspraak.
Zienswijzen en inspraak Ontwerpbestemmingsplan Buytenland
Vanaf donderdag 12 november a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan dus ter inzage, tot de kerst. In de drukke
decembermaand maar het kon blijkbaar niet anders. Zoals al eerder gezegd de laatste kans om in te spreken en uw
wensen en/of ideeëm kenbaar te maken. De stap die dan nog rest is de Raad van State. Maar ook als u het met het
huidige ontwerpbestemingsplan eens bent helpt u de gemeente enorm door dat ook kenbaar te maken. Om ook
duidelijk aan te geven richting provincie dat u liever dit plan ziet (gebaseerd op de Albrandswaardse Variant met behoud
van een areaal landbouw) dan het toekomstige inpassingsplan van de Provincie (met alleen robuuste natte natuur en
recreatie, hun voorkeursalternatief). Meer nieuws en uitleg over de planning van deze ter inzage legging vindt u hier :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&stukid=43493
En als je dan op een prachtige herfstdag als vandaag door de polders fietst met die mooie herfstkleuren op het land, en
je ziet al die andere wandelaars, skaters en fietsers dan wordt het steeds moeilijker te begrijpen dat ze dit gebied willen

transformeren naar woeste, ruige en natte natuur. Nergens voor nodig, iedereen geniet volop. Als die mensen in Den
Haag nou ook eens op hun “vrije” weekeinddagen de moeite zouden nemen om zelf te ervaren dat het gebied zo ook
voorziet in de recreatie- en natuurbehoefte dan zouden we ons veel geld, ergernis en moeite kunnen besparen.
Tot een volgende Polderkolder maar weer.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een volgens epistel over de laatste ontwikkelingen. Het Ontwerpbestemmingsplan is 12 november ter inzage gelegd,
tegelijk met het ontwerpbeeldkwaliteitplan. Oftewel, hoe men denkt dat alles er in de toekomst uit zou moeten gaan
zien. Op beide plannen kunt u een zienswijze indienen. Verder liggen er nog ter inzage de Reactienota, met
antwoorden uit de vorige inspraakperiode en de milieueffectrapportage (MER) met daarin verwerkt de aanvullingen naar
aanleiding van de eerdere inspraakreacties.
Ik denk dat er een speciale leeszaal met copieerfaciliteiten en koffie zal zijn ingericht als ik alle stukken zo even snel
bekijk. Thuis downloaden met de grootte van die papierwinkel en rapporten en bijlagen is denk ik geen optie voor de
meesten van u.
Ontwerpbestemmingsplan Buytenland
We proberen de term Landschapspark zoveel mogelijk te vermijden want dat wil eigenlijk niemand. Een open en
toegankelijk zuid-hollands polderlandschap is wat de bewoners en de gemeente Albrandswaard voor ogen staat. Maar
waar de Gedeputeerden van de Provincie weer van zeggen dat dit niet goed genoeg is, dus een inpassingsvoorstel
zullen indienen bij de Provinciale Staten. Mochten die, gelijk in het CO2-proces, ook tegenstemmen weet niemand waar
het zal eindigen.
Vandaar dat we de lokale politiek moeten steunen. Feit is dat onze gemeente de door de meeste inwoners gewenste
Albrandswaardse Variant als ontwerpbestemmingsplan heeft opgesteld. Met nog de mogelijkheid om daar, middels
beheersplannen, in samenwerking met de boeren nóg meer landbouw in te passen.
Om aan te tonen dat er voor de gemeentelijke plannen wél draagvlak is vragen wij u dan ook om met zovelen als
mogelijk te reageren. Mocht u een andere zienswijze hebben uiteraard ook, maar vooral de voorstanders moeten niet
denken “ik ben het ermee eens, dus het is zo goed” maar dat ook schriftelijk vastleggen. Zodat de Gemeente gesteund
wordt en ook draagvlak kan aantonen richting de “hogere” machten en krachten die tegen de gemeentelijke plannen
lijken te werken.
We werken momenteel aan het updaten van de website www.landschapspark-buytenland.nl met links naar relevante
informatie omdat dit op de gemeentelijke website soms wat minder makkelijk te vinden is. Maar ook daar staat al een
heleboel onder de volgende link:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&stukid=43587
Gewoon doorscrollen naar beneden en dan komt u alle relevante stukken en links naar de diverse onderwerpen tegen
en uitleg hoe de verdere procedure verloopt.
Als u wilt inspreken kan dat op 3 manieren : digitaal – per post of mondeling.
Let op : er is een link naar een officieel reactieformulier. Indien u dus digitaal officieel wilt reageren graag via deze
link van het Centrum Publieks Participatie, en niet via het formulier op de website van het PPA.
Digitaal; Officieel reactieformulier :
http://www.centrumpp.nl/projecten/procedures/zienswijzeformulierontwerpbestemmingsplanlandschapsparkbuytenland.
aspx
Per post : reageren kan natuurlijk ook. Dit moet worden gedaan vóór 23 december a.s. en uw brief moet worden
gezonden aan :
Centrum Publieksparticipatie
Ontwerpbestemmingsplan Landschapspark Buytenland
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
Mondeling: op de informatiemarkt waar u met uw vragen terecht kunt. Deze is op donderdag 26 november (15:00 –
21:00 uur) en op zaterdag 28 november (11:00 – 14:00 uur) en wordt gehouden in het Gemeentehuis aan de Hofhoek 5
te Poorugaal. Wilt u mondeling inspreken dan kan dat ook op deze markten – er is een notulist(e) aanwezig om uw
reactie op te nemen en door te geven aan de betreffende instantie.
Leest u alles nog eens rustig door op de verschillende websites. Verder kunt u nog kijken in de informatiekrant welke is
afgedrukt op pag. van De Schakel. Voorheen een gezamenlijke uitgave van Gemeente en Provincie maar nu dus alleen
van de Gemeente. Teruglezen op de website www.kiezenvoorgroen.nl kan dan ook niet, u zult echt even naar de

website van De Schakel moeten : www.schakelbarendrecht.nl > download de Schakel (linkerkolom) > editie
Albrandswaard (47e jaargang – nr. 50) > pag. 1 en pag. 11
Steunbetuiging
Dat de handelswijze van de Gedeputeerden ook elders tot gefronste wenkbrauwen leidt toont de reactie uit OostGroningen wel aan richting onze gemeenteraad. Aardige ervan is dat ze ook met een nieuw gezichtspunt komen, een
soort historisch recht bij het aanleggen van parken , de “ferme ornée” genaamd waarbij agrarische en recreatie
elementen met elkaar worden gemengd. Een zienswijze waar ik me helemaal in kan vinden : ook dit is weer terug te
vinden in De Boerenvariant
Het Buytenland op de TeeVee
Afgelopen week was ik gevraagd medewerking te verlenen aan het programma “Wat nou Zuid-Holland” – daarin rijden 2
presentatoren kris-kras door de provincie om te zien wat er zoal gebeurt en wat de provincie allemaal bedenkt en doet.
Het wordt elke woensdag uitgezonden op TV Rijnmond en TV West. Het item (dossier 11) wordt uitgezonden op 16
december, dus de uitzending valt in de inspraakperiode. Naast ondergetekende en het landschapsschilderij zal ook de
Buytenhof met Ad Visser in beeld komen om zijn visie over de plannen te geven. Het is een informatief programma dat
een aantal gebieden en onderwerpen binnen zuid-holland, waar het “spant”, voor de camera’s haalt en waar
belanghebbenden dan hun visie op kunnen geven. Alle voorgaande afleveringen (o.a. ook van gebieden waar nieuwe
natuur en recreatie gerealiseerd wordt/is) en meer informatie is te lezen op de website www.watnouzuidholland.nl . Daar
staan ook de uitzendtijdstippen – Rijnmond is woensdagavond.
Vuilstort
Een bericht aan het PPA betreffende de gifbelt bij de Rhoonse Haven zou worden gepubliceerd in De Schakel. Maar
door de ietwat verstoorde communicatie is dat er blijkbaar bij ingeschoten. We willen het u echter niet onthouden, dus
vandaar hierbij de weergave ervan.
Het Waterschap Hollandse Delta, de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde geven samen opdracht voor een onderzoek naar de vuilstort Rhoonse Grienden. Zij
hebben inmiddels vijf bureaus uitgenodigd een voorstel in te dienen. In de week van 10 november zal er een bureau
geselecteerd worden. Het onderzoek zal dan zo snel mogelijk starten en naar verwachting in februari 2010 klaar zijn. Er
wordt onderzoek gedaan naar:
de verontreiniging in de stort, de grond onder de stort en het grond- en oppervlaktewater. Over de verontreiniging
in de stort en in de grond onder de stort is al veel bekend uit vorige onderzoeken. We weten dat de grond onder de
stortplaats ernstig is verontreinigd met arseen, cadmium, zink en benzeen en het grondwater is verontreinigd met onder
andere benzeen, xyleen, fenolen, cadmium, PAK’s en andere organische componenten. Onderzoeken hiernaar dateren
uit 1981, 1982, 1987, 1989, 1991 en 1997. Het is naar de inschatting van het bureau in hoeverre zij de stortplaats zelf
en de grond onder de stort opnieuw willen onderzoeken.
De verspreiding van de verontreiniging via het grondwater naar de Rhoonse Grienden en de Zegenpolder.
De risico’s van de verontreiniging voor de mens, het ecologisch systeem en de risico’s van verspreiding.
De mogelijkheden om de verontreiniging en de verspreiding te beheersen.
De invloed van de voorgenomen peilverhoging in de Zegenpolder op de verspreiding van verontreinigd
grondwater.
de dikte van de afdeklaag.
Hoever de verontreiniging doorloopt richting de parkeerplaats.
Belanghebbenden, zoals de bewoners van het gebied, zullen regelmatig op de hoogte worden houden, via de Schakel,
de websites van de vier partijen en de nieuwsbrief van Kiezen voor Groen. In overleg met het bureau kijken we naar een
goede manier om de resultaten te communiceren, bijvoorbeeld via een informatieavond. De Provincie zal het PPA
regelmatig informeren over de voortgang.
CO2 opslag Rhoon en Barendrecht
Nog een dossier waaraan de Provincie zich bijkans vertilt is de ondergrondse CO2 opslag in de lege gasvelden onder
Rhoon en Barendrecht. Na de Gemeente Albrandswaard (geen CO2 over of onder ons grondgebied) en de Gemeente
Barendrecht hebben ook de Provinciale Staten zich tegen de plannen gekeerd. Het is nu afwachten wat de minister
doet en of zij haar proefproject toch wil doorzetten. Waarna Barendrecht al gedreigd heeft met een hoger beroep en de
Tweede Kamer op haar beurt weer met wettelijke maatregelen om dat te voorkomen. Meer info op :
http://www.co2isnee.nl
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article2909286.ece/Barendrecht_zoekt_uitweg_CO2-discussie_.html
Links

Natuur op het randje, bescherming en beheer – zoals mijn interviewer deze week aan me vroeg : bent u dan niet voor
natuur? En ik hem heb uitgelegd dat ik wel voor natuur ben, maar dan niet voor nieuwe natte natuur maar voor de
bestaande boerennatuur omdat ik dat ook natuur vind…..Nog wat links naar natuurprojecten en/of zaken waarmee we
hier in de regio ook geconfronteerd kunnen worden:
De zogenaamde “ommetjes”, welke integraal deel uitmaken van de Boerenvariant, kunnen van minster Verburg
subsidie krijgen
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9556-extra_geld_voor_ommetjes
Stadsranden
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9482-cramer_vraagt_steun_voor_stadsranden
http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2009/Verstedelijking-in-de-stadsrandzone-Een-verkenning-van-de-ruimtelijkeopgave.html
Het Rijk jaagt op “natuur” grond om particulieren buitenspel te zetten
http://www.agd.nl/1088557/Nieuws/Veehouderij/Meer-nieuws-veehouderij/Rijk-jaagt-op-natuurgrond.htm
Agrarisch Natuurbeheer
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/9488-minder_agrarisch_natuurbeheer
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9517-lnv_en_lto_samen_voor_natuurbeheer
Natuurbescherming schiet doel voorbij
http://www.trouw.nl/groen/opinie/article2909973.ece/Natuurbescherming__schiet_haar_doel_voorbij_.html
- extra miljoenen voor natuurbeheer
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9408-miljoenen_voor_natuurbeheer_zuid-holland?
Volgende week zal ik proberen u nader te informeren over de Natuurplannen in dit gebied en wie er allemaal claims
leggen.
Toekomstvisie
Al eerder aan gerefereerd het computerspel FarmVille. Voor wie liever geen echte boeren meer ziet. Misschien kunnen
ze er in het provinciehuis een online verbinding mee opzetten.
http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1315168.ece/Verslaafd_aan_de_online_boerderij
En verder…
Deze week enorm veel ganzen op het perceel tegenover ons. De buurman heeft de bieten gerooid, het blad
ondergeploegd en tarwe gezaaid. Nog geen dag later, hoe die beesten het weten is mij ook een raadsel, tientallen
ganzen er op. Nu zijn er voor die dieren speciale fourageergebieden maar er komen er alsmaar meer. Je kunt natuurlijk
overal borden neerzetten waar het wel en niet mag, maar ganzen kunnen (moeder de Gans uitgezonderd) niet lezen.
En het is onvoorstelbaar wat die beesten omploegen en verorberen. 10 ganzen eten ongeveer net zoveel als één koe.
Oftewel ik heb een hele kudde koeien voor mijn raam. En waar de boeren gehouden worden aan allerlei regels en
wetgeving inzake mest valt dit kennelijk onder de noemer natuur. Dus schijten ze per 10 ganzen ook net zoveel weer uit
als één koe. De polders raken zo af en toe vergeven van die beesten en mocht er straks teveel fosfaten en meststoffen
in de sloten zitten? Dan wordt er weer gewezen naar de boer, terwijl die met stikstofboekhoudingen en hoge kosten
zich echt wel bedenkt om teveel kunstmest te strooien. Maar ik zal de buren wel een plezier doen en af en toe de hond
op haar ongecontroleerde manier uitlaten – zoals elders ook gebeurt…. http://www.ophetland.tv/11782564 en
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=108872
Tot een volgende Polderkolder maar weer …..

Polderkolder 139
Goedemorgen Polderbewoners en belangstellenden,
Wellicht heeft u al een blik geworpen in de papierbundel genaamd het Ontwerpbestemmingsplan (OBP). Na bijna 10
jaar ligt er dan eindelijk iets op tafel waar we mee verder zouden moeten kunnen, alleen wie zijn die WE? Er liggen
afspraken en toezeggingen vanuit de plaatselijke politiek dat er een substantieel gedeelte Landbouw zal overblijven.
Maar als je het OBP leest kom je wel tig keer de zin tegen “dat de agrarische bedrijvigheid in het gebied zal worden
beëindigd”.
De enige zekerheid die de boeren nu hebben zijn de blauwe ogen van de betrokken beleidsmakers dat er in de vorm
van een uitwerkingsvorm met een beheerplan de komende jaren wel ruimte zal zijn voor de landbouw. Want als de
boeren deels het natuurbeheer voor hun rekening zouden willen gaan nemen, dan heb je toch minimaal ook een stuk
“conventionele” landbouw nodig om de te gebruiken apparatuur en werktuigen te kunnen investeren en afschrijven. Dat
zal goed moeten worden uitgewerkt in een convenant. Feit blijft, dat het ook met dit bestemmingsplan over 10 jaar

gedaan zal zijn met de landbouw, wanneer men voor de natuurakkers kiest. Is dat wat WE willen? Wellicht dat de
komende weken hierin nog wat meer duidelijkheid komt zodat een standpunt voor zienswijzen kan worden bepaald.
Aan de andere kant natuurlijk, kunnen we te maken krijgen met het Provinciale Inpassingsplan. En wat dat gaat
behelzen is helemaal onzeker want de kans dat zij terugvallen op het eerder geadoreerde VKA (Voorkeursalternatief) of
MMA (Meest Milieuvriendelijke Alternatief) is niet denkbeeldig. En dan is het zeker over en uit met de landbouw.
http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=58509
Dus wat is wijsheid als je moet kiezen uit 2 plannen die niet voldoen aan wat de Albrandswaarder wil. Namelijk behoud
van een substantieel deel van de huidige agrarische bedrijvigheid in de polders. Uiteraard houd ik u zoveel mogelijk op
de hoogte. Alle relevante informatie voor zienswijzen en plannen kunt u terugvinden op de website van
www.landschapspark-buytenland.nl en www.albrandswaard.nl
Voor relevante documenten:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&rubriek_id=3283&stukid=44819
Wat kunt U doen?
Uiteraard komende week naar de Informatiemarkt in het Gemeentehuis komen en u goed oriënteren op de materie.
Want het is een complex geheel, maar er zijn vanuit de Gemeente genoeg deskundigen aanwezig om uit te leggen wat
de diverse consequenties en mogelijkheden zijn. En aan de hand daarvan een zienswijze indienen, of u nou voor of
tegen bent. Laat uw mening horen zodat aangetoond kan worden of er draagvlak is voor deze transformatieplannen!
Daarnaast kunt u de Provinciale Statenleden benaderen en daar uw zorgen over de thans ontstane situatie voorleggen.
Zij moeten tenslotte in december gaan beslissen of ze accoord gaan met het voorgestelde Inpassingstraject. Of u kunt
ze uitnodigen voor de informatiemarkt om daar samen met u in gesprek te gaan over de plannen en uw zienswijze.
Weet u niet wie uw vertegenwoordigers bij de Provinciale Staten zijn?
Ze staan hier gerangschikt per politieke partij: http://www.zuidholland.nl/bestuur_en_politiek/c_provinciale_staten/content_statenleden.htm
Tenslotte zal de Statencommissie op 2 december het voorstel van de Gedeputeerden behandelen of ze met het
Inpassingsplan in kunnen stemmen. Deze vergadering van de Statencommissie is openbaar en daar kunt u gebruik
maken van het Spreekrecht voor het publiek. Daarna zal het voorstel op 16 december in de Provinciale Staten worden
behandeld. Daar mag u ook naar toe en op de publieke tribune getuige zijn van de beraadslaging en besluitvorming.
Dat is allemaal nog geen garantie (zie wat er recent met de CO2-opslag gebeurd is) maar alle beetjes helpen moet u
maar denken.
Van Landbouwpolders naar Nieuwe en Natte Natuur
De transformatie van goede landbouwgrond tot nieuwe natuur begint ook elders toch wel tot gefronste wenkbrauwen te
leiden. Het is inmiddels ook een bijna niet meer te hanteren begrip. Alleen in onze regio hebben we te maken met
het Buytenland, www.kiezenvoorgroen.nl
Natura 2000, http://www.groeneruimte.nl/dossiers/natura2000
EHS (Ecologische Hoofd Structuur),
http://www.natuurbeheer.nu/Beleid/Nederland/De_Ecologische_Hoofdstructuur_(EHS)
Deltapoort Zuidvleugel, http://www.zuidvleugel.nl/Deltapoort/Gebied_en_themas
Deltanatuur, http://www.deltanatuur.nl/content.asp
RR 2020, http://www.rr2020.nl/#pagina=849
RR 2040, http://www.zuidvleugel.nl/Zuidvleugel/Randstad_2040
de Groen Blauwe Slinger , http://www.vrom.nl/pagina.html?id=42721
en noem nog maar wat van die geld en landbouwgrond verslindende plannen op. Iedere ambtelijke en natuurgroepering
zijn eigen Koninkrijkje dat alleen maar geld mag kosten en bijna niets oplevert. De werkgelegenheid van ambtelijke en
adviesbureaus daargelaten.
In de Tweede Kamer leidt dat tot het volgende vraag: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9636cda_en_vvd_pas_natuurbeleid_aan
Ook anderen gaan zich de realiteitszin afvragen:
http://www.trouw.nl/groen/opinie/article2909973.ece/Natuurbescherming__schiet_haar_doel_voorbij_.html
Over Natura 2000 in Europa en Nederland ook wat berichten – als je dit terugrekent naar het Buytenland model zou dat
betekenen dat je 20% per jaar nodig hebt voor beheer en 80% voor aanleg en opknappen van gebieden. Gerekend met
het potje van Buytenland (150 miljoen) zou dat uitkomen op jaarlijkse beheerskosten van 150 : 5 = 30 miljoen per jaar.
Wie gaat dat opbrengen? http://www.agd.nl/1088799/Nieuws/Platteland/Natuurgebieden-hebben-meer-geld-nodig.htm .
Voorlopig heb ik in de financiële paragraaf alleen nog maar getallen gehoord van rond de 1 miljoen aan beheerskosten.
Wie gaat de rest betalen? De Europese Gemeenschap?
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9614-lei_8364_2_miljard_voor_natura_2000
Zie ook de weblog Tammo
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html

Organisaties
Feit is dat we in Nederland, maar in de Randstad toch wel in het bijzonder, natuurlijk enorm veel groeperingen en
instanties hebben die een claim denken te kunnen leggen op dit gebied. Allemaal verwijzend naar die natuurplannen en
hun wens om daar in mee te denken. Ik heb al eerder aangegeven dat het Zuid-Hollands Landschap dit gebied graag
overneemt (wie zou dat niet willen) om zo 600 ha aan haar eigendom te kunnen toevoegen en op de schop te gooien.
Reden voor een aantal mensen om hun donateurschap op te zeggen, een begrijpelijke reactie. Want je kunt daar
blijkbaar geen invloed uitoefenen op het beleid, zij bepalen wel wat goed voor u en het landschap is. Ze moeten
eigenlijk gewoon hun naam veranderen.
Maar er zijn er meer, want wat te denken van de ANWB – die menen ook rechten te hebben door te spreken namens
die miljoenen anonieme recreanten, zijnde hun leden. Die willen niets liever dan hier komen recreëren en hoe dat zich
dan verhoudt in een stilte-natuurgebied is weer van later zorg.
Ook het Wereldnatuurfonds (WNF) komt in beeld via de Bureau Stroming die weer andere plannen hebben met ons
gebied – het zou een onderdeel moeten worden van een soort klimaatbuffer en overstroomgebied in het Delta
estuarium Zuid-West Nederland. Waar dan die zeldzame Noordse Woelmuis moet blijven, waarvoor speciaal een EHS
wordt ingericht zodat deze van Groningen naar onze grienden kan lopen, is mij nog niet duidelijk…
Nog eentje die de zaak liever vandaag dan morgen onder water zet is de Stichting ARK, ook weer een club die leeft van
giften en die hier op de lange termijn nog waanzinniger plannen voor ogen staat. We gaan werken met roulerende
polders. Tekentafelterreur : http://www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/klimaatbuffers/ijsselmonde
Kortom, we dreigen opgeofferd te worden aan de groene maffia die (citaat ARK) enorme economische potentie zien in
dit gebied, het Groene Goud. En dan praten we niet over de asperges van de Vossenburg maar over natuur :
http://www.ark.eu/ark/over-ark
Als dat in potentie echt zo’n goed economisch vooruitzicht is: koop die boeren dan maar uit tegen daaraan gerelateerde
grondprijzen en ga je gang.
Kiezen voor Groen
De Provinciale website over ons gebied is inmiddels aangepast. Ze hebben een aantal vragen toegevoegd over o.a. de
inpassingsplannen van de Provincie die men hier zou willen toepassen. Als de Provinciale Staten daar tenminste mee
accoord gaan. Ze schrijven o.a. dat u , maar ook de Gemeente Albrandswaard, straks kan inspreken op hun
inpassingsplan. Maar datzelfde kunnen zij doen bij het Ontwerpbestemmingsplan dat thans ter inzage ligt. Dat zou
begin 2010 kunnen worden vastgesteld, het inpassingsplan eind 2010. Het draait allemaal om een klein verschil van
inzicht in de bestemming, een reden om maar gelijk het zwaarste geschut in stelling te brengen. Lees de aanvullende
en “verduidelijkende” vragen maar na bij http://www.kiezenvoorgroen.nl/faq
De weblog van de Gedeputeerde die alles zo mooi en democratisch aan het regelen is voor ons is een “beetje”
gedateerd :
http://www.zuidholland.nl/bestuur_en_politiek/content_gedeputeerde_staten/content_martinhuls/c_weblog_martinhuls.htm
Wilt u deze aanvullen en/of updaten dan kunt u uw reactie sturen aan secrvengelshovenhuls@pzh.nl – misschien doet
hij daar wél wat mee.
Akkerranden & het Zeeuwse Poldermodel
In datzelfde licht gezien – Akkerranden vindt men blijkbaar voor ons eiland niet interessant – de overheid blijft
vasthouden aan natuurakkers en geeft de boeren geen kans om over natuurlijke en bloemrijke akkerranden etc, te
praten. Tenslotte is de Boerenvariant nog nooit serieus bekeken. In een en eenzelfde symposium komen beide themas
aan de orde. Naar het onderwerp akkerranden staat er ook een dagonderwerp op het programma “de overheid werkt
contraproductief” . Hoe komen ze erbij.
http://www.agd.nl/1088636/Nieuws/Artikel/Akkerrand-wordtinteressant.htm?nb=agd&editie=16%20november%202009&link=Akkerrand%20wordt%20interessant&WT.mc_id=mail_
agd_16%20november%202009
Hoe doen ze dat dan in het Zeeuwse model met akkerranden?
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9656-collectief_plan_voor_zeeuwse_akkerranden
Er zijn dus ook Provincies die ookqua bestemming wél meedenken met de landbouw in een gebied en daarop een plan
schrijven ….
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9742-zeeuws_gebiedsplan_biedt_boeren_kansen
CO2 opslag Albrandswaard & Barendrecht
De CO2 opslag vindt voorlopig alleen plaats onder Carnisselande. Althans, dat wil men ons doen geloven volgens dit
artikel.

http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9697-beperkte_co2opslag_barendrecht?utm_source=nieuwsbrief-18-112009&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_dagelijks
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5356341/__Barendrecht_krijgt_CO2-opslag__.html?p=39,1
http://www.nd.nl/artikelen/2009/november/18/barendrecht-blijft-bang-voor-gasbel-co2
Maar voor het gemak gaat men even voorbij aan het grondgebied van Rhoon, te weten Portland en de oostelijke
Polders. Alsof een gasveld te sturen en in te delen is zodat de CO2 zich allen onder Barendrecht zou gaan ophopen.
Klinkklare onzin en weer zo’n half besluit waar niemand iets aan heeft. Alleen maar verliezers.
Feit is in elk geval dat de Gemeente Albrandswaard al heeft aangegeven NIET aan het project te willen meewerken. Of
ze invloed hebben op de gasput bij Carnisselanden en de onder Albrandswaards grondgebied liggende velden weet ik
niet, maar ze zullen in elk geval geen medewerking verlenen aan de aanleg van de aanvoerleiding van het CO2 gas
over Albrandswaards grondgebied. Maar dan zal het Rijk wel weer in gaan grijpen middels de “Rijkscoördinatieregeling”
want die willen natuurlijk geen ruzie met de Shell hebben. Democratisch Nederland ten voeten uit.
Links:
Genoeg links gehad inmiddels, doen we volgende keer wel weer
Agenda:
donderdag 26 november van 15.00 tot 21.00 uur Inloopmarkt Gemeentehuis Albrandswaard inzake
Ontwerpbestemmingsplan
zaterdag 28 november van 11.00 tot 14.00 uur Inloopmarkt Gemeentehuis Albrandswaard inzake
Ontwerpbestemmingsplan
zondag 29 november
(zie De Schakel) “Walk of Fame” naar het Landsschapsschilderij met schrijver Jan Brokken
woensdag 2 december vanaf 14:00 uur Statencommissie Provinciehuis Den Haag (agenda volgt)
woensdag 16 december Vergadering Provinciale Staten (tijden en agenda volgt)

Polderkolder 139a
Goedenmiddag/avond Polderbewoners en belangstellenden,
Een korte extra Polderkolder als herinnering voor alle activiteiten van deze week. Opdat u het niet vergeet en in kan
plannen in uw (al dan niet drukke) agenda. Dit weekeinde volgt weer een reguliere, uitgebreidere versie :
Informatiemarkten over het Ontwerpbestemmingsplan: geef uw mening over de plannen !
Plaats: Gemeentehuis Albrandswaard aan de Hofhoek 5 te Poortugaal
Donderdag 26 november van 15:00 – 21:00 uur
Zaterdag 28 november van 11:00 – 14:00 uur
Op de informatiemarkt kunt u zich (laten) informeren over het ontwerpbestemmingsplan Buytenland. Tevens zal daar
een notuliste aanwezig zijn om uw eventuele mondelinge zienswijze op te schrijven die als officiële inspraak zal
worden meegewogen en vastgelegd.
Ook op andere (werk)dagen liggen de relevante stukken op het Gemeenthuis van Albrandswaard ter inzage.
Reageren op het Ontwerpbestemmingsplan met een zienswijze moet vóór 23 december gedaan worden en kan:
Schriftelijk per post worden ingezonden naar Centrum Publieksparticipatie, Ontwerpbestemmingsplan
Buytenland, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag
Digitaal per e-mail door uw reactie te geven via een officieel reactieformulier
Informatie kunt u krijgen op de volgende websites:
Website www.landschapspark-buytenland.nl
Website van de gemeente Albrandswaard www.albrandswaard.nl
Documenten m.b.t. het Ontwerpbestemmingsplan staan op dit deel van de Gemeentelijke website
Digitaal zienswijze reactieformulier
TIP : als u toch op het Gemeentehuis bent. De Provincie presteert het weer eens om hun Visie op Zuid-Holland ter
inzage te leggen voor inspraak, zoals gewoonlijk in de drukste tijd van het jaar. rond de feest- en vakantiedagen. In de
hoop dat mensen geen tijd hebben om te reageren zo lijkt het wel. Ook dit boekwerk van vele bomen dik ligt vanaf 23
november tot 17 januari ter inzage op ons Gemeentehuis…. Meer info: http://www.zuidholland.nl/contentpagina.htm?id=58994

Zondag 29 november Walk of Fame Landschapsschilderij Schenkeldijk met Jan Brokken
Zondagmiddag 29 november zal de bekende Rhoonse schrijver Jan Brokken een voordracht houden in het Kasteel van
Rhoon. Daaraan voorafgaand zal hij de 3e Walk of Fame lopen naar het landschapsschilderij aan de Schenkeldijk. We
hebben dit keer,op veler verzoek, ook een fietsgedeelte daarin opgenomen. Belangstellenden mag ik graag verwijzen
naar de website van de Carnisse Grienden, waar alles keuring staat weergegeven op de hoofdpagina:
http://www.carnissegrienden.nl
Woensdag 2 december
Statencommissie vergadering in het Provinciehuis te Den Haag waar het inpassingsplan van de Gedeputeerde
behandeld zal worden en waar u mag inspreken om uw visie aan de Statencommissieleden voor te leggen. Wel even 2
dagen tevoren aanmelden. De agenda vindt u bijgesloten. Aanvang van de vergadering 19:00 uur
Ik heb de onderstaande link bijgesloten omdat daar o.a. de Startnotitie van het Inpassingsplan te downloaden is met de
motivatie daartoe. Het is alleen 17,2 Mb groot.
Hier staan alle stukken - de hele link in uw internetbrowser copiëren en u kunt de stukken eventueel lezen/downloaden
(onder agenda, stukken 2a-1 en 2a-2).
http://www.zuidholland.nl/staten_informatie_systeem/Statencommissies/Statencommissie_Ruimte_en_Wonen_(RenW)/2009/2_decem
ber_2009/apps_sis-single.htm?llpos=91080660&llvol=-2000
Korter kon ik het niet maken – tot donderdag, zaterdag, zondag of woensdag of tot de volgende Polderkolder!

Polderkolder 140
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Vele van u heb ik in het Gemeentehuis mogen spreken afgelopen dagen en het heeft ook niet veel zin om er hier
uitgebreid bij stil te staan. U heeft in elk geval wat tekeningen en sfeerbeelden kunnen proeven welke kant het
mogelijkerwijs heen gaat. Ik kan er nog steeds niet blij van worden omdat het oppapier aardig lijkt, maar in wezen niet
de Albrandswaardse Variant is. Want ook met dit ontwerpbestemmingsplan zitten we binnen 10 jaar zonder boeren en
dat was in de AV toch anders ingetekend. Zoals ook in de geest van de Motie Klein Molenkamp de bedoeling was:
ruimte houden voor de huidige boeren. Hopelijk heeft u zich een beeld kunnen vormen om uw zienswijze op te kunnen
stellen en in te sturen voor 23 december. Sommige hebben ter plaatse al een mondelinge zienswijze laten noteren, de
meesten hebben aangegeven dat schriftelijk of digitaal te gaan doen. Het is voor iedereen de laatste mogelijkheid om
uw mening kenbaar te maken, na dit station rest niets meer dan de Raad van State.
De andere kant van “Boer zoekt vrouw”
Ik kijk op mijn vrije dag ook wel eens TV, voornamelijk actualiteiten en documentaires. In dat verband was er
zondagavond j.l. een mooie uitzending van Kruispunt.
Over hoe het momenteel gaat bij veel familiebedrijven in de agrarische sector. Hier is het nog niet zo erg, des te
rampzaliger dat ze het op de schop willen nemen.
Uitzending gemist? U kunt het hier terugzien :
http://www.katholieknederland.nl/kruispunt/archief/2009/detail_objectID697554.html
Een prachtig sfeerbeeld van een sector die het heel moeilijk heeft – die keihard werkt om daar bovenop te komen en
zich aan te passen aan de omstandigheden, maar waar geen rekening mee gehouden kan worden blijkbaar. Er wordt
veel OVER hen gepraat en beslist, maar niet MET hen. Met een Boerenvariant zouden ze hier in Rhoon heel goed uit
de voeten kunnen en nog generaties hun familiebedrijven voortzetten. Maar dan moet ook de Provincie met een open
vizier het gesprek ingaan. echter daar ontbreekt het aan. Tunnelvisie, verstoppen achter besluiten, rapporten en
onderzoeken maar geen idee van de dagelijks praktijk. Kosten noch moeite worden gespaard om hun gelijk, dat er niet
is, aan te tonen.
Visie op Zuid-Holland
Het is weer de drukste tijd van het Jaar met feestdagen vakantie etc. dus dan moet je altijd alert zijn. En jawel hoor, de
Provincie gaat in deze hectische dagen weer eens iets ter inzage leggen waar mensen een zienswijze op kunnen geven
plus een aantal informatieavonden. Het betreft de Visie van de Provincie op Zuid-Holland voor de komende decennia.
Niet onbelangrijk zo lijkt, maar ze zitten niet te wachten op al die meningen natuurlijk – dus op een tactisch moment ter
inzage leggen. Op deze pagina staat alle relevante informatie http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=58994

Nog maar even een reminder – het is zo druk dat het er anders wellicht bij inschiet. Er zijn voor morgen droge perioden
voorspeld dus :
Zondag 29 november Walk of Fame Landschapsschilderij Schenkeldijk met Jan Brokken
Zondagmiddag 29 november zal de bekende Rhoonse schrijver Jan Brokken een voordracht houden in het Kasteel van
Rhoon. Daaraan voorafgaand zal hij de 3e Walk of Fame lopen naar het landschapsschilderij aan de Schenkeldijk. We
hebben dit keer,op veler verzoek, ook een fietsgedeelte daarin opgenomen. Belangstellenden mag ik graag verwijzen
naar de website van de Carnisse Grienden, waar alles keuring staat weergegeven op de hoofdpagina:
http://www.carnissegrienden.nl
Woensdag 2 december
Statencommissie vergadering in het Provinciehuis te Den Haag waar het inpassingsplan van de Gedeputeerde
behandeld zal worden en waar u mag inspreken om uw visie aan de Statencommissieleden voor te leggen. Wel even 2
dagen tevoren aanmelden. http://www.zuid-holland.nl/agendapagina.htm?id=59150
De agenda vindt u bijgesloten. Aanvang van de vergadering 19:00 uur in de Landschapszaal van het Provinciehuis
(hoek Zuid-Hollandlaan/Koningskade).
Ik heb de onderstaande link bijgesloten omdat daar o.a. de Startnotitie van het Inpassingsplan te downloaden is met de
motivatie daartoe. Het is alleen 17,2 Mb groot.
Hier staan alle stukken - de hele link in uw internetbrowser copiëren en u kunt de stukken eventueel lezen/downloaden
(onder agenda, stukken 2a-1 en 2a-2). Maar ook de brief van gedeputeerde Veldhuijzen 5a-3 vertelt boekdelen,alsook
de presentatie helemaal bovenaan. U kunt het hier allemaal terugvinden bij deze link:.
http://www.zuidholland.nl/staten_informatie_systeem/Statencommissies/Statencommissie_Ruimte_en_Wonen_(RenW)/2009/2_decem
ber_2009/apps_sis-single.htm?llpos=91080660&llvol=-2000
Het wordt wel duidelijk uit alle stukken dat de Provincie opeens veel haast heeft, snelheid boven kwaliteit en draagvlak –
dat is wel duidelijk. Ook komt in alle stukken terug dat ze snel aan de slag willen zodat ze kunnen beginnen met
onteigenen. Volgens mij is dat nooit de insteek geweest en minister Verburg heeft bij herhaling gezegd dat voor dit soort
plannen maximaal 10% onteigend mag worden. En ik begrijp ook niet hoe de Provincie, met een planning van eind
2010 bestemmingsplan klaar, sneller kunnen zijn dan de Gemeente waar het nu al ter inzage ligt. Ze hebben zich
hiermee in elk geval weer een jaar van werk voorzien en het wordt betaald uit de pot voor het Buytenland. We zullen de
motivatie en beweegredenen wel gaan horen 2 december.
Links:
Over de CO2 opslag onder Albrandswaard en Barendrecht – de ministers komen zelf uitleggen hoe doordacht het
allemaal is.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fnovember%2FCO2proef+Barendrecht+veel+te+grootschalig
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fnovember%2FMinisters+lichten+C
O2+besluit+Barendrecht+toe+tijdens+bijzondere+raadsvergadering
Als u de avond wilt bijwonen kunt u hier toegangskaarten verkrijgen zo is verzekerd, maar er zijn geluiden dat het al is
uitverkocht http://www.theaterhetkruispunt.nl
Minister Verburg van LNV heeft het ook niet makkelijk.
http://www.agd.nl/1089552/Nieuws/Platteland/LNV-laat-landelijk-gebied-verslonzen.htm
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9876-ontpolderen_hedwige_aangevochten
Nog wat Poldernieuws waarvan je denkt : zo’n Boerenvariant moet dan toch mogelijk zijn…..
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9848-platteland_van_stief-_naar_troetelkind
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9849-8364_150_miljoen_voor_platteland
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5398311/__EU_spekt_Nederlands_platteland__.html
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/9853-krimpenerwaard_slaat_handen_ineen
Agenda:
29 november Walk of Fame Jan Brokken
02 december Statencommissie Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag (19:00 uur) – agenda bijgesloten
16 december Provinciale Statenvergadering over het Inpassingsplan
23 december Laatste dag om Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan in te sturen
Bedankt

Tot slot nog een woord van dank. Niet alleen aan iedereen die meehelpt om onze polders te bewaren en daar zijn/haar
mening over naar voren brengt. Maar voor de regelmatige blijken van waardering ook die ik mag ontvangen voor de
productie van deze informatiebron. Soms per mail met een steunbetuiging, dan weer door een artikel of tip en afgelopen
week mocht ik zelfs een boekje ontvangen van een fan. Het is een boekje van Architect J. Verheul uit april 1934, die
destijds veel kennis had van de historie van het gebied en veel boerderijen op West-IJsselmonde in kaart had gebracht
met potlood en penseel. Hoogvliet en Pernis (plus delen van Rhoon en Poortugaal) waren door Rotterdam geannexeerd
en het platteland daar dreigde te worden opgeofferd. En waarin hij een klemmend beroep deed op Jhr. Mr. Dr. Van
Karnebeek, Minister van Staat, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland om zich te bezinnen alvorens aan de
sloop van het gebied te beginnen.
Eenzelfde beeldverhaal kan ik in mijn Polderkolders helaas niet geven, maar de oproep en strekking is wel hetzelfde.
Laat deze polders gewoon zoals ze zijn, er is op IJsselmonde al genoeg opgeofferd aan de zogenoemde
vooruitgang…..
Tot een volgende Polderkolder…..
Wim Gé WARNAAR
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