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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Ietwat later dan gewoonlijk, maar ik heb een druk weekeinde achter de rug met achtereenvolgens mijn
verjaardag, de zaterdagse voetbal en een zondag gewerkt bij de F1 GP in België. Derhalve pas vandaag
tijd om u weer een beetje bij te praten over de situatie in en rond onze polders.
20 september Buytenlanddag
De provincie is inmiddels een charmeoffensief begonnen en wil graag met alle belanghebbenden in
gesprek komen over de plannen die ze met onze polders hebben. De zoeken toenadering om ideeën en
standpunten uit te wisselen - jammer daarbij is dat ze de boeren en bewoners als belangrijkste partij niet
direct benaderen. Terwijl de contactpersonen daarvan toch wel bekend worden geacht te zijn. Misschien
dat deze groep ook wel behoefte heeft aan een overleg om hun standpunten en zienswijze naar voren te
brengen zo heb ik de projectleiding laten weten. Want we hebben met de Agrarische Belangen Vereniging
bij elkaar gezeten en daar zou zo maar een voor alle partijen werkbaar en goedkoop alternatief uit kunnen
komen met voor elk wat wils. Er wordt in elk geval aan gewerkt om dit plan ook op 20 september in de
steigers te zetten. Wordt vervolgd......
Havendagen 5- 7 september
Zoals wellicht bekend heeft de provincie een stand bemand opde wereldhavendagen om daar, in
combinatie met de Maasvlakte 2, de mensen te informeren over de plannen met ons polderlandschap
(lees zieltjes winnen). Van een bezoeker aan de Havendagen heb ik een kort verslag mogen ontvangen
waaruit ik het volgende citeer:
“Ook ik ben op zondagmorgen naar de Havendagen gegaan om de lezing van 11.00 uur bij te wonen over
de 750 Ha. Natuur en recreatie. De lezing ging niet door, waarschijnlijk vanwege te weinig belangstelling.
Het was niet druk in de stand.”
En verder de volgende alinea uit zijn ervaring:
“Ik heb wel even met Judith Tamasoa (PZH red.) staan praten en kwam in gesprek met een lid van de
Amazing Stroopwafels die in die tent moesten spelen. Hij was een felle tegenstander van de nieuwe
natuur en het verwoesten van het polderlandschap. Judith reageerde daarop door o.a. te stellen dat
wanneer de boeren zouden blijven zitten en dus hun bedrijven zouden vergroten dit alleen maar tot
verrommeling van het landshap zou leiden. Jullie begrijpen dat ik die gedachte even heb recht gezet.
Maar dit wordt of werd ondertussen wel aan de bezoekers als waarheid verkondigd!”
Waarmee maar weer eens te meer duidelijk is aangegeven dat de provincie op alle mogelijke manieren
probeert een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Ook dit zal ongetwijfeld vervolgd worden.
De Dijkers : het geluidsscherm en slibdoorgangdepot
Hebben afgelopen vrijdag vergaderd maar ik moest vanwege mijn verjaardag dus verstek laten gaan. Ze
kunnen in elk geval op korte termijn met een afspraak terecht bij de gemeente maar verder heb ik er nog
geen nieuws van ontvangen. Ik hoop u bij een volgende Polderkolder nader te infromeren.
CO2 opslag onder Albrandswaard en Barendrecht
Wordt ook weer actueel, want onze gemeente gaat er een zogenaamde "carrousel" (zie hier) aan wijden
en ook in Barendrecht speelt het weer op. Er zijn wat vragen gesteld naar aanleiding van een ongeluk met
CO2 in Duitsland (zie de Maasstad weekbladen afgelopen week). Uiteraard zullen de deskundigen stellen
dat het een heel ander verhaal is omdat het daar niet ging over ondergrondse CO2 opslag, maar het geeft
wel aan dat CO2 in hogere concentraties gevaarlijk kan zijn. De leidingen, die ze ervoor aan willen leggen
bijvoorbeeld, zijn deels gepland in de leidingenstraat (u weet wel, dat pijpentracé door ons
Landschapspark dat jaarlijks wordt open gegraven).
En we hebben vorig jaar in Heinenoord kunnen ervaren dat daar ook wel eens een lek optreedt met alle
gevaar vandien. Kijk maar eens hoe de leiding is ingetekend op bijgesloten illustratie, Albrandswaard krijgt
er echt mee te maken. Ook het onder de grond opslaan zal zijn effect op onze gemeente hebben daar de
"lege” gasvelden, waar de opslag in gepland staat, ook onder ons buitengebied en de wijk Portland lopen.

De nieuwe gemeentelijke website
Heeft u hem al bekeken en gelezen? Het is in elk geval wat gebruiksvriendelijker maar de boodschap die
sommige stukken uitdragen kunnen beter. Zo staat er onder de kop "dorpen tussen stad en groen" de
zinsnede < Het maakt niet uit waar je bent in Albrandswaard: binnen vijf minuten sta je tussen de velden
met een rijke schakering van planten en dieren. Onze inwoners zijn daar trots op en die koesteren het
dorpse karakter met haar rust en groen. Met de voorgenomen aanleg van het Landschapspark
Buytenland ontstaat er een natuur- en recreatiegebied tussen Rhoon, de Oude Maas en Portland. > De
contradictie is duidelijk. Onze inwoners staan binnen 5 minuten tussen de velden en zijn daar trots op. En
zitten helemaal niet te wachten op het daarna aangehaalde voorgenomen aanleg van het
"Landschapspark" waarbij een natuur- en recreatiegebied zou ontstaan tussen Rhoon, Oude Maas en
Portland. Dat gebied ligt er namelijk al en dat wil men ook zo houden.
Knipsel “Boeren willen niet wijken”
Zie bijlage
Tot slot…
Gewoontegetrouw sluit ik de laatste 10 Polderkolders weer bij in pdf. Voor het archief en/of de latere
abonnees. Tot een volgende Polderkolder!
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Het regent, dus alle tijd om even wat punten op een rij te zetten met nieuws uit de polder:
20/09 Herfst in het Buytenland, in De Botlek 2 aangekondigd als “Kanodag”…..
Het Provinciale hoogstandje waarin getracht wordt draagvlak te vinden voor de transformatie van onze
polders tot landschapspark. Kosten noch moeite worden gespaard dus kunt u er maar beter gebruik van
maken om te komen kijken wat de diverse groeperingen zoal met onze polders zouden willen. Er zijn
stands van de natuurclubs en golf, maar ook van de PPA en Carnisse Grienden, de boeren en bewoners,
platform paardensport etc. Verder zal er informatie worden gegeven over de vervolgstappen in de MER
procedure en zal er een ochtendprogramma zijn voor genodigden. Lees er meer over in de regionale
bladen.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor het ochtendprogramma en dit toch mee willen maken :
vergeet niet in te schrijven bij ar.moolenaar@pzh.nl
De Dijkers, het geluidsscherm en het slibdoorgangsdepot
In bijlage de uitnodiging zoals deze verstuurd is aan een aantal bewoners van de Rijsdijk om zich te laten
informeren. Op het gemeentehuis denken ze blijkbaar dat de wereld stopt aan de Rijsdijk maar ze
vergeten gemakshalve dat ook de Achterdijk, Nieuweweg en andere aansluitende wegen overlast
ondervinden van alle gemeentelijke plannen. Het slib zal toch per as moeten worden aangevoerd en het
geluid van de A-15 draagt ook behoorlijk ver de polders in, dus is iedereen in het buitengebied gebaat bij
goede communicatie en overleg. Dus iedereen van harte welkom zou ik zeggen.
Het geluidsscherm
Al kan de verbreding van de A-15 nog wel een paar jaar op zich laten wachten volgens wethouder
Brussaard in het AD van vandaag, dan zou toch de aanleg van het geluidsscherm door moeten gaan.
Zoals beloofd aan de bewoners van de wijk Portland en zoals gewenst door de overige bewoners van het
buitengebied. Nu men klaar is met het voorbelasten van de grond langs de A-15 blijkt deze te slap en
gaan ze als noodmaatregel een tijdelijk scherm plaatsen. Of een tijdelijke muur van op elkaar gestapelde
zeecontainers heb ik gelezen in het AD/RD welke vanaf juni 2010 dan weer vervangen zouden moeten

worden door het echte scherm. In de tussentijd gaan ze dan misschien ook nog zolang fluisterasfalt
(ZOAB) neerleggen (voor wie in sprookjes gelooft….). Eerst nieuw asfalt neerleggen en daarna de weg
verbreden en reconstrueren.
De Groene Verbinding met Zuid
In de regionale bladen ook aandacht voor de verbinding met zuid. De 150 mtr brede brug over de A15 zal
binnenkort een definitief “gezicht” krijgen waarna de aanleg ervan zal beginnen. Volgens de planning zou
de brug eind 2009 vanaf de Krabbendijkestraat aansluiten op de rotonde bij de Rhoonse Baan ter hoogte
van de 6 ha voor sport gereserveerd gebied.
Belangrijke datums in uw agenda – het is komende week een drukte van belang:
Historische Landbouwdag zaterdag 13 september : op het land van Johan Kort langs de
Essendijk voor de 7e keer in successie deze Landbouwdag
Op dezelfde 13e september is het Monumentendag – thema van de dag is “sporen” en ik heb
tevergeefs gezocht welke monumenten deze dag te bezichtigen zijn maar in elk geval is de
oudheidkamer aan de Dorpsstraat te Poortugaal open van 1400 – 1700 uur (gratis). Ook is de
molen van Pendrecht, welke eens stond aan de Nieuweweg te Rhoon bij de A15, open voor het
publiek.
Maandag 15 september : 21:00 carrousel over CO2 opslag Gemeentehuis Hofhoek Poortugaal
Woensdag 17 september : informatiebijeenkomst Geluidsscherm en Slibdepot van 19:30 uur
Gemeentehuis Hofhoek Poortugaal
Zaterdag 20 september Herfst in het Buytenland – informatiedag Provincie
Links :
Een artikel in het AD, editie Hoekse Waard dat ik had gemist maar waarop ik werd geattendeerd. De
provincie nodigt ook de bewoners van Oud-Beijerland uit om naar de infomatiedag Buytenland te komen –
en maar zieltjes proberen te winnen, maar het commentaar eronder zegt genoeg…..
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/2488027/OudBeijerlanders_betrokken_bij_aanleg_landschapspa
rk_Buytenland.html
Een artikel in De Verdieping van Trouw over de CO2 perikelen en de commercialisering ervan met o.a.
ondergrondse opslag
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article1848620.ece
Oud-Premier Lubbers komt in Barendrecht uitleggen waarom deze CO2 opslag nodig is
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2598251/Lubbers_praat_over_CO2_in_Barendrecht.html
Boeren moeten worden beloond voor hun maatschappelijke bijdrage
http://www.agd.nl/1060299/Nieuws/Artikel/Boeren-belonen-voor-maatschappelijke-bijdrage.htm
De Randstad 2040, oftewel hoe de overheid denkt dat de Randstad zich richting 2040 zou moeten
ontwikkelen
www.vrom.nl/randstad2040
Genoeg leesvoer voor het weekeinde weer. Tot komende week op een van de evenementen.
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Beste polderbewoners en overige belangstellenden,
Een weekeinde, bol van de activiteiten, maar met name voor wat betreft de polders en de ontwikkelingen
daarin ook een belangrijk weekeinde.

De Boeren
Hebben van zich doen spreken op de informatiedag Landschapspark, georganiseerd door de Provincie op
en rond de Buytenhof op 20 september.
Met een gedisciplineerde actie is de Boeren Variant geïntroduceerd, namelijk een inrichtingsvariant van
het beoogde Landschapspark opgesteld door boeren en bewoners.
Voor de introductie daarvan hadden de belanghebbenden een ludieke actie bedacht. De toegang tot de
Buytenhof werd geblokkeerd en de bezoekers moesten eerst een tekst lezen alvorens men zijn weg naar
de Infodag kon vervolgen. Dit om in elk geval de genodigden en bobo’s van de provincie duidelijk de
Boerenvariant tot zich te laten nemen, versterkt door het semi blokkade effect. Het doel heiligt soms de
middelen. Een enkeling vond 5 minuten vertraging en wachten te lang maar dat kon worden weerlegd
door de boeren dat zijn al een aantal jaren wachten. Ondanks het feit, dat ze rechtstreeks van de akkers
moesten komen en midden in de aardappel rooi campagne zaten, was het een heel beheerste en goed
geplande actie die verder op het dagprogramma van de provincie geen invloed had. Om 11.00 uur kon
dat, volgens planning, van start.
De Boerenvariant
Niet vanachter een tekentafel of vanuit een professioneel bureau maar gewoon met nuchter
boerenverstand en logisch nadenken hebben de boeren nu ook een variant ingebracht om de polders
beter toegankelijk te maken voor het grote publiek. De huidige PKB zal toch niet ten uitvoer gebracht
kunnen worden (er moet 600 ha hoogwaardige natuur en recreatie komen hetgeen niet kan omdat er
overal leidingen ondergronds lopen) en daar moet toch van worden afgeweken. Het blijkt, zoals de boeren
en bewoners stellen, een Planologische Kern Vergissing. Een vergissing maken is menselijk, het
toegeven en er op terugkomen dus ook.
En als we het verhaal toch opnieuw moeten bekijken waarom dan niet gelijk goed en zoals iedereen het
wil. Oftewel het gebied ontsluiten met extra wandel-, fiets- en ruiterpaden, zorgen voor extra waterberging
en recreatiemogelijkheden en de aanleg van natuurakkers (akkerbouw met bloemen en kruidenranden
zoals in de Hoekse Waard). Dat alles tegen een fractie van de kosten die men thans moet maken met
daarbij ook nog eens de zekerheid dat het ook in de toekomst onderhouden zal worden.
De Boerenvariant hebben we met een flyer aan de bezoekers voorgelegd en op de infomarkt was er
tevens een uitvergroting van het gebied met daarop aangegeven het beeld dat de boeren en bewoners
voor ogen staat.
Van alle bezoekers niets dan lof voor het initiatief en de geboden oplossing : de polders gewoon zo
houden en met een paar aanpassingen open stellen. Ook de politiek liet tussen de regels door blijken dit
de beste oplossing te vinden maar die hebben in een eerder stadium al voor de Albrandswaardse Variant
gekozen natuurlijk. Maar zouden graag een groot aantal van de voorstellen uit de Boerenvariant
overnemen in een Albrandswaardse Variant Plus omdat de Boerenvariant, zo bleek ook op deze
infomarkt, mag rekenen op het meeste draagvlak. Een plaatje ervan plus de tekst van de flyer is
bijgevoegd.
De Provincie
Moeten we uiteraard bedanken voor de organisatie en sponsoring van deze burendag. Het dreigde
vrijdagavond even spaak te lopen opdat de tenten nog niet gereed waren, maar zaterdagmorgen konden
de standhouders dan toch bijtijds opbouwen. De verzorging van het programma en het logistieke traject
waren verder goed geregeld maar dat kan ook bijna niet anders. Als je ziet wat er allemaal wordt
ingehuurd om “hun zaak” aan de man te brengen, dan mag het allemaal ook wat kosten. En dan mag je
ook kwaliteit verwachten. Voor wat betreft het aantal bezoekers denk ik dat de verwachtingen hoger
lagen, maar de provincie sprak van ca. 700 en was daar tevreden mee. Het was net mooi druk zo en
gelukkig zijn die 65000 genodigden van Zuid niet allemaal geweest, ondanks het mooie weer en het
programma. Maar dat zal ze er niet van weerhouden om te stellen dat er echt wel behoefte is onder die
mensen en dat ze in de toekomst wel met zijn allen zullen komen om die geclaimde “miljoenen
bezoekers” te vormen.
Voor de belanghebbenden was er verder niet veelnieuws te vernemen. Er is een voorkeursalternatief
getoond, maar de resultaten van de MER zijn nog niet bekend. Wel wat aannames. En van het getoonde

voorkeursalternatief werd niemand vrolijk behalve de Zuid-Hollandse Landschapsverziekers en de
Wegenwacht. Maar de begeleidingscommissie en gemeente mogen straks gaan werken aan een
bestemmingsplan en er werd de betrokkenen gevraagd om toch vooral mee te denken.
En dat doen we als bewoners en boeren dan ook met de Boerenvariant.
De Vlinderstrik & Schiezone
We willen uiteraard niet voorbijgaan aan de mensen uit de noordrand, die ook met de 750 ha natuur en
recreatie te maken hebben in de Schiezone en Vlinderstrik. Sterker nog, zij zijn zeker ook bij ons zeer
betrokken en hebben ook actief meegedacht. Lilian van der Horst, voorvechtster voor het behoud van de
agrarische activiteiten daar heeft ook op de infomarkt de Boerenvariant verdedigd. En “haar” VTM heeft
zowaar ook een mooi bord laten maken. Je ziet dat in het buitenland ook wel, een bruin infopaneel met
een lokale bezienswaardigheid, en zo is er ook voor onze polders een gemaakt. Op 20 september stond
hij bij de ingang van het Parkeerterrein aan de Nieuweweg, maar hij zal binnenkort in de polder op een
centrale plaats worden neergezet. Bedank VTM voor dit gewaardeerde initiatief.
De Dijkers
(falende communicatie Albrandswaard 1)
Afgelopen woensdag ook de informatieavond voor de Rijsdijkers bezocht. Wethouder Brussaard heeft
zich meermalen verontschuldigd voor de gebrekkige manier van communiceren naar de betrokken
bewoners. Uiteraard niet bewust maar het is typerend. De bomenkap, de blubberput etc etc. komt
allemaal op hetzelfde neer: je mag je belastingen betalen maar verder niet teveel zeuren graag. Met tot
gevolg dat er dan weer een Mea Culpa vergadering belegd moet worden waar de bewoners ook niet
vrolijk van worden uiteraard:
♦ Het geluidsscherm staat niet gepland maar mochten de berekeningen (niet metingen) aantonen dat
de normen (welke dan) overschreden worden dan zal Rijkswaterstaat het scherm langs de Rijksweg
verlengen (of de huizen extra isoleren) vanaf Portland.
♦ Een geluidsscherm langs de Groene kruisweg tot het Groene Kruisplein is het pakkie an van de
Provincie
♦ De OMMIJ treft verder geen blaam, die hebben alleen maar 4 ha grond gratis ter beschikking gesteld
voor het slibdepot
♦ Het Waterschap heeft nog geen vaste plannen en onderzoekt hoe het slibdoorgangsdepot eruit moet
komen te zien en hoe de logistiek zal verlopen
♦ De DCMR heeft inmiddels een aanvraag binnen van het Waterschap (hoezo geen vaste plannen???)
en zal een advies / vergunning afgeven met voorwaarden waaraan voldaan moet worden
Wethouder Roelse werd node gemist, want deze gaat over het scherm zo werd gedacht. Maar deze zal
op woensdag 23 september wel aanwezig zijn om de bewoners van Portland in een informatieavond uit te
leggen waarom en wanneer zij wel op korte termijn een geluidsscherm krijgen……..
CO2 perikelen
(falende communicatie Albrandswaard 2)
Nadat ik vanaf januari al een paar keer in diverse Polderkolders op dit fenomeen heb geattendeerd, is er
afgelopen maandagavond in een carroussel over gesproken. En ook hier blijkt dat de wethouder weer
vergeten is te communiceren met de burgers hetgeen zal resulteren in een volgende Mea Culpa
vergadering, nu over dit onderwerp. De CO2 opslag plus de aanvoer daarvan, voor een groot deel onder
en over Albrandswaards grondgebied zal dan op de agenda staan. Datum is nog niet geventileerd maar
daar hou ik u over op de hoogte.
Links:
Minister Verburg gaat met de landbouw een eigen koers varen. Minder subsidies maar meer beloning
voor onderhoud landschap en natuur.
http://www.agd.nl/1060355/Nieuws/Artikel/Leven-van-het-land-en-geven-om-natuur.htm
De Boeren 2
Ik had natuurlijk ook kunnen stellen dat de boeren de toegangswegen naar de Buytenhof hebben
geblokkeerd uit veiligheidsoverwegingen. Ze zitten tenslotte middenin de oogstcampagne - daarover is
hier meer te lezen: http://www.ltonoord.nl/nl/25222685%5BLink_page%5D.html?location=18930605002128012,10020762
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Een korte Polderkolder deze editie omdat er afgelopen week weinig gebeurd is. Na het weekeinde zijn er
diverse berichten in de pers verschenen over de informatiedag van de Provincie. Prettig om te lezen is dat
de Boerenvariant door iedereen goed is ontvangen en men deze het liefst verwezenlijkt zou zien. Maar
terugkomen op een politiek besluit, de Planologische Kern Vergissing, vraagt lef en dat heeft de
gemiddelde politicus niet. Dus zal het nog een lange strijd worden.
De Provincie geeft in elk geval aan blij te zijn met de 700 bezoekers. De journaliste van het AD/RD
concludeert terecht dat de meesten daarvan lokale bewoners waren maar de Provincie heeft toch nog wel
een paar honderd mensen van buiten Albrandswaard geteld. En dat is heel goed volgens hen. Op 65.000
uitnodigingen een respons van 300 aanwezigen (kinderen en volwassenen meegerekend) uit Rotterdam
en de Hoekse Waard? Als dat alles is wat zich voelt aangesproken met een funprogramma en dat mooie
weer… hoeveel zullen er dan werkelijk komen als zo’n programma er niet is? De gedeputeerde stelt dat
we niet naar nu moeten kijken maar dat het landschapspark wordt aangelegd voor de mensen van de
toekomst. Dat zal ongetwijfeld ook wel weer gebaseerd zijn op een of ander vaag onderzoek.
De boeren zijn nu volop aan het oogsten (aardappels, uien en bieten rooien – ga gerust een kijkje nemen)
maar zodra het werk het toelaat, zullen ze bij de begeleidingscommissie een afspraak maken om hun
ideeën over de Boerenvariant verder toe te lichten en inhoud te geven.
Onteigenen voor natuur
Iets wat tijdens de informatiedag door de projectleider niet werd uitgesloten is om eventueel over te gaan
tot onteigening mochten de landeigenaren niet mee willen werken.
Misschien dat dit artikel ook bij deze Provincie de ogen opent omdat je, door te dreigen daarmee, elke
basis voor een gesprek ondergraaft. Of het nu om de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) gaat of over de
PKV (Planologische Kern Vergissing), de insteek is in beide gevallen hetzelfde.
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=5244837031716524,10022017
Links :
De Boerenvariant in de krant en op internet:
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685%5BLink_page%5D.html?location=18938017961659486,10021339,true
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2633127/Aversie_tegen_lsquokil_en_koud_bosrsquo.html
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2635115/Over_de_A15_fietsen_en_wandelen_naar_landschapspark.html
Voorpagina De Schakel http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=392
Maasstad weekbladen Pagina 5
http://www.mijnmaasstad.nl/maasstad/epaper/XU%20Hoogvliet/epaper/page5.htm en
Pagina 25
http://www.mijnmaasstad.nl/maasstad/epaper/XU%20Hoogvliet/epaper/page25.htm
Weekblad Delta (www.delta-nieuws.nl) pagina 17
En ook nog een terugblik op de Blubberput in De Maasstad weekbladen
http://www.mijnmaasstad.nl/maasstad/epaper/XU%20Hoogvliet/epaper/page7.htm
Dat was het wel weer voor vandaag. Een mooi weekeinde gewenst.
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Ik had niet de intentie om er een Polderkolder uit te sturen daar er weinig nieuws te melden was, maar de
actualiteit (noem het de gekte van de dag) dwingt me er bijna toe. U heeft allemaal ongetwijfeld via radio
of krant vernomen dat het college van Albrandswaard is afgetreden. Ik weet eerlijk gezegd niet of dit nu
een goede zaak is of niet.
Als mensen niet goed functioneren of hun werk niet naar behoren doen en dat verbetert niet dan moet je
ingrijpen. Daarvoor zijn er verkiezingen en stel je je vertegenwoordigers aan in de raad. Die moeten je
belangen zo goed mogelijk behartigen en dat kan dit soort gevolgen hebben.
Nu vind ik zelf dat de raad ook wel wat boter op het hoofd heeft. Via de Polderkolder en pers is er vanaf
februari al gerefereerd aan de CO2 opslag onder Albrandswaards grondgebied (begin februari) en de
bezwaren daartegen. Hetzelfde geldt voor het baggerdepot, waar ook op 26 mei al over is ingesproken
tijdens een raadsvergadering. Nu heet het ineens dat de wethouder daar niet over heeft gecommuniceerd
met de bewoners, maar de raad had natuurlijk in de tussenliggende periode ook de wethouder aan zijn
jasje kunnen trekken om te vragen wat zijn plan van aanpak was….. Of anders die professionele
communicatieafdeling die ze hebben ingehuurd. Die had dit toch ook moeten zien? ……… Gedane zaken
nemen echter geen keer en misschien pakt het allemaal ten goede uit.
Maar het komt allemaal wel erg ongelukkig uit vrees ik, zeker voor de plannen met onze polders.
De provincie werkt met een tijdschema waarin ze de transformatie tot Landschapspark geregeld willen
hebben en die hebben nu een mooie stok om de hond te slaan natuurlijk. Want als het wachten op een
nieuw college te lang duurt gaan ze, met de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in de hand,
ongetwijfeld proberen een aanwijzing voor het Landschapspark te maken.
Hetgeen betekent nog minder landbouw als in de Albrandswaardse Variant en alle polders naar de gloria.
Dus is het te hopen dat er snel spijkers met koppen worden geslagen en er een nieuw college geformeerd
kan worden dat in elk geval daadkracht uitstraalt en voortvarend te werk gaat.
De Boerenvariant
Is inmiddels voorgelegd en besproken met de begeleidingscommissie waarbij de argumenten en
voordelen van deze variant verder zijn toegelicht. Uiteraard met de bedoeling dat daar iets mee gebeurt
en de herinrichting van de polders zo veel mogelijk van het huidige landschap behoudt.
Oftewel, zoveel mogelijk agrarische activiteit behouden en slechts een deel opofferen aan fiets-, wandelen ruiterpaarden met wat extra groen en water. Ruwweg zeg maar 80% landbouw en 20% recreatie, daar
waar alle andere varianten juist andersom ingetekend zijn.
De Dijkers
Komen vrijdagavond 10 oktober a.s. weer bijeen in de schuur van Rinus Baris om de stand van zaken
omtrent het geluidsscherm en slibdoorgangsdepot met elkaar te bespreken. Aanvang 19.30 uur en warme
kleding plus een stoel meenemen. Alle goede voornemens die het college heeft toegezegd voor hen in
gang te zetten staan nu ook op de tocht natuurlijk, en de werken in hun achtertuin gaan onverdroten
verder.
Links:
Minister Verburg vindt dat koeien in de Randstad horen en dat boeren daar gewoon hun boterham mee
moeten kunnen verdienen als ondernemer:
http://www.agd.nl/1061819/Nieuws/Artikel/Koeien-en-boeren-in-Randstadparken.htm
Maar er is vanuit die hoek ook minder goed nieuws voor de pachters..
http://www.agd.nl/1061957/Nieuws/Artikel/Kredietcrisis-kan-realisatie-EHS-bespoedigen.htm
De coalitie op de fles:

http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2676234/Bestuurlijke_crisis_gevaarlijk_voor_de_boeren.html
Luister naar Radio Rijnmond voor de uitzending over het college....
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2008%2Foktober%2FCollege%20
Albrandswaard%20gevallen

POLDERKOLDER 76
Goedemorgen Polderbewoners en belangstellenden,
Het is al weer even geleden dat de Polderkolder in uw mailbox belandde maar dat komt omdat er weinig
gebeurt in het openbaar. We naderen echter de maand november, en dat is het moment dat de plannen
voor het Landschapspark ter inzage komen te liggen (van 27 november – 7 januari). Ook komen er
inspraak- en informatieavonden en kan er dan mondeling en schriftelijk worden ingesproken (althans,
volgens de website www.kiezenvoorgroen.nl) . Het wordt dus komende maand een drukte van belang en
ik denk dat er al wat zaken zijn uitgewerkt. Niet voor niets reden er afgelopen week weer bussen met
hoogwaardigheidbekleders door de polder – we wachten dus af.
Reacties op Polderkolder 75
In mijn vorig schrijven heb ik blijkbaar de indruk gewekt dat de politiek heeft zitten slapen inzake de
prestaties van het college en hun optreden. In elk geval reden geweest voor een aantal partijen mij
hierover aan te spreken en aan te geven dat zij wel degelijk regelmatig de verantwoordelijke wethouders
hebben geattendeerd op hun gebrekkige manier van communiceren met de bewoners. Waarvan acte.
Ook mijn angst dat er, nu het college demissionair is, een impasse dreigt te ontstaan in de besluitvorming
rond het Landschapspark waardoor een aanwijzing door de Provincie zou kunnen volgen, is volgens de
kenners ongegrond. De begeleidingscommissie gaat gewoon door met hun werk en zal zorgen dat binnen
de planning er een ontwerp-bestemmingsplan komt voor het Landschapspark. Dat is een hele
geruststelling maar ik blijf de Provincie in deze wantrouwen. Het komt op mij toch een beetje over als
Colijn in mei 1940 die de mensen geruststelde door te zeggen “Ga maar rustig slapen”….
De Dijkers
Een groep polderbewoners die zeker niet rustig slaapt zijn De Dijkers. Ze strijden op 2 fronten om een
beetje meer rust te krijgen in hun woon- en leefomgeving. Allereerst een geluidswal of geluidsscherm
langs de A-15, Groene Kruisplein en Groene Kruisweg. Dat zal pas in maart-april 2009 een vervolg
krijgen, omdat er dan pas geluidsberekeningen zullen worden gemaakt en er een tracébesluit wordt
genomen met eventuele geluidswerende voorzieningen.
Het slibdoorgangsdepot is een 2e item waarover men zich zorgen maakt, en dan misschien nog niet het
depot op zich, maar de logsitiek eromheen. De aanvoer van het natte slib en de afvoer van het
ingedroogde slib baart de bewoners grote zorgen. Zonder enige vorm van overleg was er namelijk een
plan gemaakt om de aan/afvoer per as te laten verlopen via het traject Rhoonse Baan, Rivierweg, plan
Overhoeken/Kleidijk, Achterdijk, Jaaginweg over de Rijsdijk naar het depot vice versa. Een enorme
omweg, daar het merendeel van het slib vanuit Portland, Barendrecht en de achterliggende polders komt.
Ook nog een route dwars door bewoond gebied waar niemand op zit te wachten. Een calculatie van de
bewoners heeft duidelijk gemaakt dat het hier in een periode van 5 maanden gaat over 4800
vrachtwagenbewegingen!. Uiteraard hebben zich ook hier weer deskundigen over gebogen en het zou de
meest geschikte route zijn. Onzin natuurlijk. (dat zijn waarschijnlijk dezelfde deskundigen geweest die de
kruising Rivierenweg/Rijsdijk hebben bedacht en waarop de politie nu al een aantal wijzigingen heeft
geadviseerd!). Het aangedragen alternatief van de Dijkers, namelijk ontsluiting via de rotonde op de
Rhoonse Baan ter hoogte van de kruising met de Koedood, werd eerst als onhaalbaar uitgelegd want er
zouden een paar leidingen liggen. Maar als je ziet dat er vandaag de dag ook constant vrachtwagen,
dumpers en kippers dezelfde route nemen over dezelfde “gevaarlijke” leidingen, dan is daar blijkbaar al
een oplossing voor. Reden voor demissionair wethouder Brussaard om na overleg met een delegatie van
de Dijkers poolshoogte te gaan nemen en een alternatief te laten tekenen dat binnen 4 weken klaar is.

Aan de kosten zal het niet liggen. De OMMIJ heeft voor het depot tenslotte 30.000 m2 grond om niet ter
beschikking gesteld en er is nog een potje van 8 miljoen ergens. Dat voordeel moet maar eens vertaald
worden naar de betrokken bewoners. Afspraken met het Waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente
zijn voor komende weken ingepland.
Voorlichtingsavond CO2 opslag
Om de inwoners van Albrandswaard te informeren over de ondergrondse CO2 opslag (plus ook de
aanvoer ervan) is er op 16 oktober een voorlichtingsavond belegd op het gemeentehuis. Ook hier weer de
boodschap dat je rustig kan gaan slapen en dat het goed is voor het milieu. Waarbij voorbij wordt gegaan
aan het feit dat leidingen kunnen gaan lekken (denk maar aan het lek in de leidingstraat bij Heinenoord
afgelopen jaar) en het mede een proef is op basis van economische belangen. Het is niet zo dat er alleen
CO2 van Shell zal worden afgevangen en opgeslagen maar dat er hele contingenten CO2 zullen worden
verhandeld die daar ook ondergronds worden opgeslagen. Dus het is gewoon een manier om geld te
verdienen en uit winstbejag. Zal wel worden vervolgd.
Van landbouw naar natuur
Afgelopen week sprak de directeur van Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff op het getransformeerde
eiland Tiengemeten de wens uit dat de komende 10 – 15 jaar er 3% van de landbouwgrond moet worden
omgezet in natuur. Ik denk dat de mensen uit Albrandswaard daar geen probleem mee hebben en het is
mooi dat de Natuurlobby haar claim zo duidelijk maakt.
Want dit zou betekenen dat we van de 600 ha landbouwgrond voor het Landschapspark er 3% van 600 (=
18 ha) terug moeten geven aan de natuur. Ik denk dat daar best mee te leven is en dat deze makkelijk
kunnen worden verwezenlijkt en ingetekend met de Boerenvariant.
Links :
Over de politieke situatie in Albrandswaard:
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2703892/Wachten_op_coalitie_Albrandswaard.html
Artikel over het omzetten van landbouwgrond naar natuur (3% van 600 ha = 18 ha) :
http://www.agd.nl/1062463/Nieuws/Artikel/Drie-procent-landbouwgrond-naar-natuur.htm
Actieve participatie hoe Nederland eruit zou moeten zien kan bij het Nederlands Architectuur Instituut
(NAI):
http://www.nai.nl/content/196349
Eerstvolgende Polderkolder:
Komende week zal ik voor mijn werk in het buitenland vertoeven en aansluitend gaan Marjan en ik de
Indian Summersfeer proeven in New York rond de Marathon aldaar. Oftewel, er zal de komende weken
een “gat” zitten in de informatievoorziening van mijn kant, en de Polderkolder zal op zijn vroegst weer
rond 9 november verschijnen. Blijf dus de regionale bladen en het internet goed volgen en mocht u ergens
nieuws ontwaren : schroom niet om het te melden, want ook achteraf kan ik het hierin meenemen.
Tot de volgende Polderkolder
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Hoewel aangekondigd dat ik een pauze in de verslaglegging wilde inlassen vanwege wat buitenlandse
beslommeringen heb ik vandaag gezien dat er toch weer e.e.a. gebeurd is in de gemeente en regio. Ik
mocht u vorige week al melden dat er bussen met hoogwaardigheidsbekleders in de polders gesignaleerd
waren en dat is in verschillende kranten bevestigd. Het was een bezoek van Statenleden aan ons gebied
om te laten zien hoe het Landschapspark er voor staat. In de krantenverslagen stond aangegeven dat

deze dag ook voor belanghebbenden was georganiseerd maar ik heb niets vernomen. Ik ben benieuwd
welke bewoner(s) wel.
In het AD/RD van woensdag mocht ik ook nog een reportage teruglezen van een aantal bewoners die hun
mening gaven over de nieuwe plannen. Waarom er alleen maar voorstanders voor de plannen voor het
voetlicht worden gehaald is mij een raadsel. De andere 99% zijn blijkbaar niet gevonden door de
journaliste. Wel jammer natuurlijk, want het geeft een beeld van berusting en dat iedereen het verder wel
goed vindt.
Nieuws over het landschapspark:
Op deze pagina van de gemeentelijke website (stukken van het college aan de raad:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768 )
staan een aantal pdf’s die het lezen waard zijn. Ik heb ze niet bijgesloten omdat het meer dan 1,5 Mb is
qua grootte.
Mocht de link niet openen dan kunt u de pagina als volgt bereiken:
Ga naar www.albrandswaard.nl > klik op menu “bestuur en organisatie” > ga naar het blok
“gemeenteraad” en klik onderaan op “stukken college aan raad”.
Dan ziet u daar de relevante pdf files waarop ik doel – u kunt (als het goed is) ook op het betreffende stuk
gaan staan, de knop “Ctrl” indrukken en klikken:
• 2008 43 5243 Aanvaardbaar verklaren milieueffectrapport MER Landschapspark Buytenland.pdf
• 2008 43 5242 Voorbereidingsbesluit Landschapspark Buytenland.pdf
Vooral het eerste is een heel groot document en geeft een overzicht hoe er aan de verschillende
voorwaarden is voldaan.
De Dijkers
In de column van demissionair wethouder Brussaard in de Schakel van deze week heb ik mogen
optekenen dat de alternatieve aan/afvoerroute van het slibdoorgangsdepot via de aansluiting rotonde
Rhoonse Baan onderzocht zal worden omdat ook hij van mening is dit alternatief zeker tot de
mogelijkheden behoort. En dat is dan weer een positief winstpuntje voor de dijkers. Nu begin 2009 dat
geluidsscherm nog om hun woningen en achterliggende polders te ontzien van de herrie vanaf de A-15 en
dan is alle moeite toch niet voor niets geweest. We blijven het volgen natuurlijk.
Tot slot nog wat interessante links:
Commentaar op het natter worden van het land met de daarbij vaker voorkomende ziekten door
hogere insectendruk
http://www.ophetland.tv/11754046
Film over gemeentelijke samenwerking BAR
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=1581
Column over de waardering van het platteland
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10027812,true,true
Berichten over ontpoldering elders (Zeeuws-Vlaanderen) in relatie tot havenactiviteiten
http://www.agd.nl/1062808/Nieuws/Artikel/Commissie-Nijpels-blijft-bij-ontpolderingHedwigepolder.htm?nb=agd&editie=22%20oktober%202008&link=CommissieNijpels%20blijft%20bij%20ontpoldering%20Hedwigepolder&WT.mc_id=mail_agd_22%20oktober%202008

http://www.agd.nl/1063036/Nieuws/Artikel/Basis-voor-ontpolderendun.htm?nb=agd&editie=24%20oktober%202008&link=&#8217;Basis%20voor%20ontpolderen%20dun&8
217;&WT.mc_id=mail_agd_24%20oktober%202008
http://www.agd.nl/1063120/Nieuws/Artikel/Kamer-tegenontpoldering.htm?nb=agd&editie=25%20oktober%202008&link=Kamer%20tegen%20ontpoldering&WT.m
c_id=mail_agd_25%20oktober%202008
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Beste Polderbewoners en andere belangstellenden,
Terug van alle uitstapjes even snel een Polderkolder eruit omdat ik weer wat voor u bijeen gesprokkeld
heb. We hebben nog geen regio weekbladen, wellicht staat het daar ook in, maar voor de zekerheid
daarom dan ook dit schrijven maar even.
MER rapportage en plannen openbaar
Er is weer nieuws te melden omdat de MER rapportage openbaar is. Daarin staan alle plannen en
voornemens beargumenteerd weergegeven. Omdat het een lijvig rapport is zal ik er niets van bijsluiten
maar u slechts de link geven waar de verschillende rapporten en bijlagen terug te lezen zijn. Helaas zult u
zien dat er alleen plannen zijn om onze mooie polders op de kop zetten en er voor de boeren slechts één
miniem poldertje overblijft. Verder worden we helemaal aan de tekentafelterreur en natuurlobby
overgelaten.
Het is niet meer dan een knipoog naar de Albrandwaardse Variant geworden, dus nu rijst de vraag
hoeveel “ballen” onze gemeenteraad heeft om de AV te verdedigen.
Onze burgervader heeft beloofd de regie in handen te nemen en zich hard te maken voor de
Albrandswaardse Variant, de ook voor de raad enig bespreekbare variant.
Dat wij daar dan nog wat meer landbouw proberen in te fietsen komt het geheel alleen maar ten goede
lijkt mij.
Het staat op de site van de gemeente Albrandswaard. In verschillende bijlagen, want het mag allemaal
wat kosten natuurlijk. Schrik niet van de grootte van de verschillende bestanden, maar er is volop met
plaatjes en illustraties gewerkt en die vragen nu eenmaal wat bites.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&fontsize=12&rubri
ek_id=1014
Andere links die ook best interessant zijn …:
Natuur en boer kunnen goede buren zijn !
http://www.agd.nl/1063866/Opinie/Forum/Forum-artikel/Natuur-en-boer-kunnen-goede-burenzijn.htm?nb=agd&editie=06%20november%202008&link=Natuur%20en%20boer%20kunnen%20goede%
20buren%20zijn&WT.mc_id=mail_agd_06%20november%202008
beheer van het landschap kost geld !
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=524498078687389,10030580,true
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik mag me al weer tot u wenden om een aanvulling te geven op de Polderkolder 78 van gisteren. De
nieuwe website van de gemeente is namelijk nog niet zo gemakkelijk te doorgronden dus staan er wat
zaken op andere plaatsen dan je mag verwachten. Het is blijkbaar geen “nieuws actueel” maar ik vind het
doorgaans wel terug.
Zo ben ik gebeld waar het MER verhaal van het Buytenland is ondergebracht. Mocht de gisteren
meegestuurde link niet openen dan kunt u dat hier terugvinden:
www.albrandswaard.nl > dorpen tussen groen en stad > ontwikkelingen en toekomst > landschapspark
buytenland > documenten > milieueffectrapportage
Voorontwerp Bestemmingsplan Buytenland
Zo vond ik bij de gemeentelijke stukken van het college aan de raad het voorontwerp bestemmingsplan
Landschapspark Buytenland terug, iets dat je wellicht eerder in de rubriek Landschapspark zou
verwachten. Ook hier weer grote documenten met o.a. een plattegrond van het voorontwerp. Oftewel, de
kant die de gemeente denkt op te moeten gaan en daar worden we niet vrolijk van natuurlijk….. Zie hier:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stuki
d=29427
Ook te bereiken via: www.albrandswaard.nl > bestuur en organisatie > en dan in het lichtblauwe blokje
“gemeenteraad” (midden) > stukken college aan de raad
Raadsvergadering 11 november
Wat ik ook heb gelezen in de Schakel (inmiddels bezorgd) is dat er een raadsvergadering staat gepland
komende dinsdag 11 november om 20:00 uur in het gemeentehuis aan de Hofhoek. Daar staan o.a.het
aanvaardbaar verklaren van de MER als dit voorontwerp bestemmingsplan op de agenda. Daar zal dan
gestemd worden met een stemverklaring en ik ben benieuwd hoe recht de ruggen zijn.
De agenda is ook hiet terug te vinden :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1042
Links:
Tenslotte nog een link uit de krant van vanmorgen…. “Rotterdammers willen liever meer groen in de stad
dan in de regio …..” maar dat hebben wij al eerder geventileerd en is ook wel bevestigd door de opkomst
van Rotterdammers naar de informatiedag Buytenland op 20 september j.l.
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2751979/Ontevreden_over_groen.html
Dat was het wel weer even, wellicht tot dinsdagavond, en ondanks dit alles toch een goed weekeinde
gewenst
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Alweer een bericht, maar dat komt omdat het inmiddels behoorlijk spannend begint te worden en de
zaken op scherp worden gezet. Of op scherp moeten worden gezet.
Het begint langzamerhand duidelijk te worden dat de gemeente Albrandswaard zachtjes wordt ingepakt
door de Provincie en alle plannenmakers, waarbij uiteindelijk het hele poldergebied tussen Rhoon en
Barendrecht zal worden ontdaan van agrariërs. Althans, indien de raad dinsdag accoord gaat en de MER
aanvaardt is dat een aderlating voor het gebied. Van de stellingname van de raad, dat minimaal de

Albrandswaardse Variant in de plannen moet worden opgenomen met daarbij een behoorlijk deel
landbouw kan namelijk niets terecht komen als je de MER aanvaardt. Want in de MER staat duidelijk (in
alle varianten) dat in polders ten zuiden van de Essendijk het waterpeil zal worden verhoogd met 50 cm.
Dit houdt in dat daar geen landbouw meer mogelijk is, en er een nat moerasgebied zal ontstaan. Ten
noorden van de Essendijk is de invulling recreatief. Alleen de rand van Rhoon zou dan agrarisch blijven
maar een kind begrijpt dat daar binnen nu en 10 jaar landgoederen, een golfbaan, huizen of anderszins
ontwikkeld zullen worden. Oftewel…. alle agrarische activiteiten, die door de inwoners van Albrandswaard
en omliggende gemeenten zo gewaardeerd worden, hebben geen bestaansrecht meer op middenijsselmonde wanneer je de MER aanvaardbaar verklaart.
Ik heb al eerder gememoreerd dat onze burgervader, die op diverse bijeenkomsten heeft verklaard de
regie over de hele herinrichting in de polders te zullen nemen en houden, zijn beloften niet waar zou
kunnen maken. Ook heb ik nog niet zo lang geleden gesteld dat we ons zachtjes in slaap laten sussen
zoals Colijn destijds. Ga maar rustig slapen, er is niets aan de hand en het komt allemaal goed. Niet dus
en dat is toch wonderlijk. Ik dacht dat we in een democratie leefden maar we worden gewoon geleefd.
Door een minderheid wel te verstaan.
Vandaar, om de ernst van de situatie aan te geven, wil ik u het onderhangende ingezonden stuk van een
van de betrokkenen, Adjan Vos, niet onthouden…..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Boerenbedrog !
Acht jaar lang heb ik geluisterd, gepraat als Brugman en bovenal de deur wagenwijd open gehouden. De
polders van Albrandswaard. Door een deal van de Rotterdamse haven met verschillende milieu
groeperingen is het verlies aan natuur door de komst van de 2e Maasvlakte gecompenseerd door het
opofferen van polderlandschap naar de echte gecultiveerde robuuste natuur. Als boer betekent dit, op dat
moment, over en uit met de agrarische activiteiten. “Nee hoor”, zei men bij de provincie en het rijk, “blijft u
toch alstublieft aan tafel zitten want enige agrarische bedrijvigheid moet toch mogelijk blijven”. Bij elk
bezoek van de provincie aan mijn adres waarbij ik dan de ene keer als boer en de andere keer als
voorzitter van de LTO aan tafel zat, werd ik aan het lijntje gehouden en vooral gestimuleerd om maar met
plannen te komen. Want ja, we moeten er toch samen uit komen.
Ik ben er uit hoor!
Afgelopen vrijdag kreeg ik weer een bezoek van twee mensen van de provincie. Zij kwamen met een
antwoord op de door mijn vrouw gestelde vraag: "wat gebeurt er als blijkt dat de doelstellingen van de
PKB niet worden gehaald?" U kent inmiddels de argumenten wel die wij hiervoor aandragen. Het
antwoord was simpel en voor ons niet verrassend. "Dan zal achteraf blijken dat we niet alle doelen
gehaald hebben, maar er zal ongetwijfeld iets uit komen wat toch heel mooi is...."
Ik probeerde het nog een keertje en vroeg: “Als het dan kennelijk niet zo belangrijk is dat alle
doelstellingen worden gehaald waarom wordt er dan niet op voorhand geluisterd naar de gemeenschap
die roept dat ze het liefst de polders behouden, aangevuld met de nodige wandel, fiets en ruiterpaden
etc?”
“Meneer Vos, u kent de PKB toch, die laat geen ruimte voor akkerbouw, dat weet u toch ook!”
Ik ben er uit ja. Uit de polder, begrijpt u wel. Samen met alle andere agrariërs. Ik ben er klaar mee. Voel
me belazerd.
Ik wil u bedanken voor alle interesse, waardering en steun van de laatste jaren.
Dinsdag aanstaande wordt de MER ter sprake gebracht op het gemeentehuis. Ten overvloede staat hier
zwart op wit in dat beneden de Essendijk ongeacht welke variant het gaat worden het waterpeil 50 cm
omhoog gaat. Even voor de leek, dit komt neer op het onderwater houden van alle boeren. Dit houden we
niet lang vol.

Als u, medeburgers van Albrandswaard, nog iets van ons wilt terugzien in de toekomst laat dan a.u.b. van
u horen!
Met vriendelijke groet,
Adjan Vos
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Raadsvergadering dinsdag 11 november.
Dinsdagavond wordt er dus in de raad gestemd over o.a. het aanvaarden van de MER en het
voorontwerp bestemmingsplan voor het landschapspark. Ik wijs u nogmaals op de mogelijkheid in te
spreken en uw mening kenbaar te maken alvorens de raad haar onomkeerbare sprong in het diepe
neemt. Aanvang 20:00 uur in het gemeentehuis aan de Hofhoek te Poortugaal.
Ik wens de politiek veel wijsheid en standvastigheid om onze polders en boeren, ook voor de geslachten
na ons, te bewaren. Het heeft honderden jaren geduurd om dit gebied te cultiveren en onze generatie zou
het zo maar binnen 10 jaar om zeep kunnen helpen. Eenmaal getransformeerd krijg je het nooit meer
terug.
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Het is weer bijna weekeinde, dus tijd om de afgelopen week en de stand van zaken middels deze
Polderkolder aan u te communiceren. Om met het belangrijkste te beginnen:
MER en VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
Afgelopen dinsdag was er veel belangstelling in het gemeentehuis alwaar de raad een beslissing moest
nemen om de opgestelde MER (Milieu Effect Rapportage) voor het Landschapspark te aanvaarden en
open te stellen voor inspraak. Tegelijkertijd met daaraan gekoppeld het terinzage leggen van het
Voorontwerp Bestemmingsplan voor het Landschapspark en de Rand van Rhoon.
Voor aanvang van de vergadering werd door diverse belanghebbenden ingesproken, waarvan de meeste
teksten in bijlage zijn opgenomen. Een van de betrokkenen, tuinder Gert van Herk, vatte zijn bezwaar
heel kort en bondig samen door te stellen: “Alle afspraken die er in het verleden zijn gemaakt over
mogelijke agrarische activiteiten zijn in deze MER niet haalbaar. Daarom is dit alles een luchtballon en
valse voorwendsels om mooi weer te spelen.”
Maar ook de andere kant mocht zijn mening geven. Als voorzet en hommage aan de Provincie, die
tenslotte een groot deel van hun organisatie subsidieert, deed de heer de Jong van Het ZuidHollands
Landschap een oproep om vooral nóg meer landbouwgrond te vernatten en aan de natuur terug te geven.
Daarmee duidelijk aangevend waarom de laatste jaren zo veel mensen in deze regio hun lidmaatschap
als donateur hebben opgezegd. Ze staan namelijk niet voor het ZuidHollandse Landschap in dit gebied
maar voor natte natuur en zouden daarom hun naam beter kunnen aanpassen in ZuidHollandse Natuur
Federatie o.i.d.
Wat dat betreft scoorde (en spoorde) de vereniging de Carnisse Grienden beter door te verwijzen naar
hun statuten waarbij het behoud van het Polderlandschap met zijn cultuurhistorie en landbouwnatuur is
vastgelegd en ook door de rapporten en tellingen in 2007 wordt bevestigd (zie ook tekst in bijlage).
Veel onduidelijkheid en onrust bleek er toch te ontstaan en kon ook niet worden weggenomen over enkele
passages in de MER. Onder andere het verhogen van het waterpeil in de polders bezuiden de Essendijk
met 50 cm alsook een flexibel peilbeheer in andere plangebieden (0 – 40 cm) zou namelijk het bedrijven
van landbouw in onze polders onmogelijk maken. Daar uitten de meeste insprekers dan ook hun zorgen

over, omdat dat haaks op de Albrandswaardse Variant staat, die zelfs aangevuld met een “plusvariant” of
“Boerenvariant” wel degelijk ruimte laat voor het behoud van landbouw in de polders. Alsook de
mededeling van de Provincie aan de boeren in de polders dat het echt afgelopen was met de landbouw
en dat er voor hen geen toekomst meer zou zijn in het toekomstige Landschapspark. Vanzelfsprekend
een gevoelig onderwerp van discussie, ook in de wandelgangen voor aanvang en na afloop.
Na het inspreken hield de heer Euser (EVA) een warm pleidooi (ook bijgesloten) om minimaal in te zetten
op de Albrandswaardse Variant waarin ook de overige fracties zich konden vinden. Dus werd er unaniem
besloten de MER en het Voorontwerp te aanvaarden en vrij te geven voor inspraak.
EN U WORDT VOORAL OPGEROEPEN DAT OOK TE GAAN DOEN !!! INSPREKEN !!!
De inspraakperiode (valt in drukke decembermaand en vakantietijd) kon niet worden verzet, maar er zal
op 9 en 11 december een inspraak/voorlichtingsavond worden gehouden waar meer informatie wordt
gegeven. Uiteraard houden we u via de Polderkolder op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Ik zal nogmaals de links bijsluiten waar u alles kunt teruglezen van zowel de MER als het voorontwerp
bestemmingsplan.
MER rapportage :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&fontsize=12&rubri
ek_id=1014
Bestemmingsplan Voorontwerp:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stuki
d=29427
Dissonant in zo’n proces is de manier waarop na afloop dan de Provincie, de adviseurs, het ZHL, de
plannemakers en bedenkers van de onzin elkaar uitgebreid feliciteren met het behaalde resultaat dat de
MER en het voorontwerp door de raad zijn en de inspraak ingaan. Dan bekruipt je toch een beetje het
gevoel dat we beetgenomen zijn en dat er geen weg terug is. Oftewel, onze plannen worden straks
overruled door de Provincie (nieuwe wet op de R.O.) en zij, plus de natuurlobby, hebben hun zin.
Misschien wat zwartgallerig, maar het deed mijn nekharen wel een beetje opstaan.
De dijkers
Met al die MER en voorontwerptoestanden zou je ze bijna vergeten, maar de dijkers drukken door. In een
overleg door een dijkersdelegatie met de heren Brussaard en Kolijn is naar voren gekomen dat er bij
Rijkswaterstaat op een geluidsscherm aangedrongen is door de gemeente. Maar het wachten is dus op
het OTB (Ontwerp Traject Belsuit) dat in maart/april 2009 waarschijnlijk wordt vastgesteld. Met betrekking
tot het slibdoorgangsdepot en de ontsluitingswegdaarvan zijn er positievere ontwikkelingen.
Ingezonden stukken
Van de fotograaf die de polders lief heeft en dat in zijn werk laat terugkomen, Kor van Pelt, mocht ik een
krantenknipsel ontvangen hetgeen u vindt bijgesloten.
Een 16e eeuws gedicht dat ik mocht ontvangen van polderbewoonster Riet Vos, naast alle andere
vormen van support en steun:
Een 16 eeuws gedicht.
Hoort mensen alle gader
Want Adam is uw vader.
En waarom dan de boeren
zoo wonderlijk versmaad.
De boeren en de heren,
t'komt al van Adams zaad.
Den eersten boer was Adam,
en ook den eerste heer.
Wat willen dan de heren
als boeren wezen meer ?
Komt kust de boer de handen

en valt den boer te voet.
Want uit de boeren landen
zo komt ons alle goed.
Tot slot dan nog de verschillende Links:
http://www.agd.nl/1064279/Nieuws/Artikel/Aanleg-EHS-drijft-grondprijzenop.htm?nb=agd&editie=12%20november%202008&link=Aanleg%20EHS%20drijft%20grondprijzen%20op
&WT.mc_id=mail_agd_12%20november%202008
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2008%2Fnovember%2FPlan+
voor+natuurgebied+bij+Rhoon+desastreus+voor+boeren + video
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2763842/Landschapspark_Buytenland_Provincie_belazert_boeren.html
http://www.agd.nl/1064393/Opinie/Weblogs/Blog/Polderen-overlandschap.htm?nb=agd&editie=13%20november%202008&link=Polderen%20over%20landschap&WT.mc
_id=mail_agd_13%20november%202008
Fijn weekeinde en tot een volgende Polderkolder !
Marjan & Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES RHOON - The Netherlands
tel. (+31) 10 - 501 74 81
gsm (+31)6 - 21 558 411
Marjan is kandidaat voor de Waterschapspartij Hollandse Delta en doet mee aan de Waterschapsverkiezingen 2008 - voor meer
info zie http://www.wphd.nl
mail Marjan: info@warnaar-schop.nl
site Marjan: www.warnaar-schop.nl
mail privé Wim Gé: wwarnaar@kabelfoon.nl
actiesite Wim Gé: www.polderdag-rhoon.nl
mail zaak Wim Gé: wim-ge.warnaar@total.com
site zaak Wim Gé: www.total.nl (hoofdsite)

Alle in de verslagen genoemde bijlagen in pdf kunnen op aanvraag separaat worden
toegezonden – een mailtje versturen met daarin aangegeven welk artikel of scan u wilt
ontvangen naar wwarnaar@kabelfoon.nl volstaat.

