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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Er is eigenlijk weinig nieuws te melden. U heeft allemaal in de lokale bladen de oproep van de raad
gezien om toch vooral in te spreken op de MER en het voorontwerp bestemmingsplan voor
Landschapspark Buytenland. Vandaar nog even deze mail met daarin de links naar relevante informatie.
De MER stukken waren opeens verdwenen, maar een appèl bij de griffie hierover heeft direct resultaat
opgeleverd en ze staan weer te lezen en/of te downloaden op de website van de gemeente
www.albrandswaard.nl.
Klik op “bestuur en organisatie”
Vervolgens onder de noemer “overzichtspagina” het eerste lichtblauwe blokje linksboven klikken
op “vergaderschema”
Bij 11 november klikken op “raad” - Daar staat dan het vergaderschema annex de agenda van die
avond.
Onder de agendapunten staan de relevante stukken in pdf zowel van de MER als van het
voorbereidingsbesluit .
Verder een lezenswaardig artikel bijgesloten, ontvangen via onze hoffotograaf met betrekking tot de
teloorgang van ons landschap. Het stuk spreekt voor zich maar één quote wil ik er toch wel uithalen,
(derde kolom) “Dergelijke redeneringen zijn typerend voor de werkwijze van politici en bestuurders. Die
beroepen zich altijd op de vorige domheid om de volgende goed te kunnen praten. In plaats van te
zeggen “die afspraak was verkeerd en we moeten ervoor zorgen dat ze ongedaan gemaakt wordt en
geen verdere rampen aanricht ..”. Een wijsheid als een koe zou ik bijna zeggen.
In bijlage verder zoals te doen gebruikelijk de samenvatting van de laatste tien Polderkolders 71 t/m 80
voor uw archief in pdf
Links:
http://www.agd.nl/1064400/Nieuws/Artikel/Landschap-beschermen-door-extra-eisen-aanboeren.htm?nb=agd&editie=17%20november%202008&link=Landschap%20beschermen%20door%20ext
ra%20eisen%20aan%20boeren&WT.mc_id=mail_agd_17%20november%202008
Tot een volgende Polderkolder maar weer
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Beste bewoners en belangstellenden,
Het worden drukke dagen, niet alleen vanwege de feestmaand december maar ook vanwege de toekomst
van onze polders, uw leef- en werkomgeving. Het moet voor iedereen duidelijk worden dat het vijf voor
twaalf is. Dat het ook voor de bewoners van de regio een van de laatste gelegenheden is om nog in te
spreken en hun mening over de plannen rond onze polders te ventileren.
MER (Milieu Effect Rapportage) en VOB (Voorontwerp Bestemmingsplan)
Volgend jaar juli komt, volgens plan, het definitieve bestemmingsplan voor de polders ter inzage. Dat is
dan de allerlaatste gelegenheid om bezwaar te maken, maar waarschijnlijk te laat, want dan staat het
meeste al vast. Vandaar dat we iedereen vragen om vooral nu in te spreken zodat er met uw mening
rekening gehouden kan worden. Er zijn de afgelopen jaren veel geluiden gehoord dat de realisatie van al
die plannen maar weggegooid geld is omdat onze polders al zo mooi zijn. De mensen willen graag het
landschap mét de boeren behouden en dat komt in de huidige plannen niet terug. Het voorontwerp

bestemmingsplan dat ter inzage heeft weinig te maken met de Albrandswaardse Variant, waar onze
gemeenteraad zich zo nadrukkelijk unaniem achter heeft gesteld. Waarom ze dan toch dit niet gelijkende
plan vrijgeven voor inspraak is mij dan ook een raadsel maar het is wel de richtlijn waar ze heen willen.
Daarom is nu de tijd gekomen om u te laten horen. Maak gebruik van uw recht op inspraak!
Inspraak
Er zullen komende maand 2 avonden worden belegd waarin u wordt geïnformeerd en kan inspreken. Op
zo’n bijeenkomst is er een presentatie waarbij u er uw bemerkingen op kunt maken en tevens kunt u
gebruik maken van het spreekrecht. Echter, dit wordt NIET formeel vastgelegd en genotuleerd als
inspraak.
Wat wel formeel is, is het mondeling inspreken dat in het tweede deel van deze bijeenkomsten wordt
gedaan. Daarin krijgt u de gelegenheid om mondeling aan een notulist uit te leggen wat uw bezwaren zijn
en dit zal worden meegenomen in de latere planvorming. Dit zijn tafelgesprekken, dus niet plenair.
Tevens zullen schriftelijke inspraakreacties worden meegenomen. Deze kunt u per mail en/of per post
insturen naar het Inspraakpunt, alwaar alle reacties (op zowel de MER als het VOB) centraal worden
geregistreerd. Deze inspraakavonden worden gehouden op 9 en 11 december (zie agenda onderaan).
Kettingreactie
Met een zekere regelmaat werd ons de laatste jaren gevraagd “Hoe kunnen wij jullie ondersteunen in de
strijd?” Wel, dat kan en moet eigenlijk nu. Wij zoeken dus uw aller medewerking om duidelijk te maken
dat dit een van de allerlaatste kansen is om een mening te geven en gebruik te maken van het recht op
inspraak. Probeer daarom zoveel mogelijk van uw vrienden, kennissen en familie te mobiliseren en
gebruik te maken van deze voorlaatste kans om de plannen zo in te kleden dat we bijvoorbeeld de boeren
in het gebied kunnen behouden. In het verleden zijn er binnen enkele weken 5000 handtekeningen
verzameld, dus als al deze tegenstanders van de transformatie van de polders naar natte natuur nu ook
van hun recht op inspraak gebruik zouden willen maken zou dat prachtig zijn.
Papierberg
We hebben ons terdege gerealiseerd dat de MER-rapporten en het Voorontwerp bestemmingsplan een
hele berg papier is die niet voor iedereen even makkelijk te doorgronden is. Vandaar dat we bezig zijn om
voor u een aantal handvatten en richtlijnen op papier te zetten om het hele proces van inspraak te
vergemakkelijken. Dat zal gebeuren middels een website waar de hoofdlijnen van de plannen en
mogelijkheden tot inspraak worden samengevat en aangegeven. We streven ernaar deze site op 9
december a.s. operationeel te hebben en zullen die ook zo breed mogelijk communiceren.
Ik ga hier verder geen stukken bijsluiten, daar zijn de bestanden veel te groot voor. Mocht u zich alvast
willen verdiepen in de stukken dan kan dit uiteraard op de website van o.a. de gemeente Albrandswaard
(www.albrandswaard.nl) waar de informatie (helaas) weer niet snel en makkelijk te vinden is.
Dus NIET kijken bij Actueel > Nieuws (dat schijnt het dus niet te zijn) maar onder de volgende menus:
Dorpen tussen Stad en Groen > Ontwikkeling en Toekomst > Landschapspark Buytenland > Nieuws (plus
andere menus zoals documenten etc.)
Duidelijker en makkelijker kan ik het helaas niet maken. De nieuwe website van de gemeente blijft nu
eenmaal een moeilijk te doorgronden zaak. Ook omde stukken van de MER te kunnen inzien moet u
onder de rubriek MER klikken op de titel van het hoofdstuk.
De inspraak is op 28 november begonnen dus u kunt vanaf heden al gebruik maken van uw recht
op inspraak !
Voor een digitale reactie zie de link onderaan. Mocht u per post willen inspreken dan uw schriftelijke
reactie naar
Inspraakpunt
MER en Voorontwerp bestemmingsplan Landschapspark Buytenland
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Agenda
Op dinsdag 2 december is er een informatieavond belegd over het voorontwerp bestemmingsplan
voor de bewoners van het plangebied!!!
Dus voor iedereen die woont in de polders ruwweg ingesloten door (tegen de klok in ) de Achterdijk –
Omloopseweg – Essendijk (west) – Havendam – Rhoonse Grienden – Golfbaan – Carnisse Grienden –
Koedood – Koedoodzone (t/m Rhoonse Baan) – leidingstraat – Rijsdijk – Jaaginweg.
Ikvernoem dit zo expliciet omdat in het VOBP niet alleen de 600 ha van het beoogde Landschapspark zit,
maar ook de Rand van Rhoon, het deel tussen Nieuweweg en Groene Kruisplein, de sportvelden
Omloopseweg en de golfbaan.
Aangezien in eerste instantie NIET alle bewoners en belanghebbenden zijn uitgenodigd (een aantal
adressen waaronder wij zelf hebben pas een uitnodiging ontvangen nadat we de gemeente gevraagd
hebben waarom wij er niets van wisten) geef ik deze datum nog maar even aan u door.
U bent vanaf 20:00 uur welkom in de Atrium van het Gemeentehuis aan de Hofhoek, het
programma begint om 20:30 uur
Dinsdag 9 december en donderdag 11 december:
Informatiebijeenkomst MER en VOBP
19:00 uur
inloopmarkt
19:30 uur
presentatie van MER en VOBP
aansluitend
vragen stellen en discussie (niet formeel)
aansluitend
mondelinge inspraak (formeel vastgelegd)
9 december: Delta Psychiatrisch Centrum, Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal
11 december: Cultureel Centrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9 te Barendrecht (Carnisselande)
Links:
Inspraakpunt – formulier :
http://www.inspraakpunt.nl/projecten/procedures/inspraakformuliervoorontwerpbestemmingsplanenmerlan
dschapsparkbuytenland.aspx
En hier wilde ik het voorlopig maar bij laten. Genoeg stof tot denken zou ik willen zeggen. Een fijn
weekeinde gewenst verder.
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Beste bewoners en belangstellenden,
U heeft het allemaal mee kunnen maken afgelopen dinsdagavond op het gemeentehuis. Ik denk dat ik het
helaas al een paar keer eerder ervaren heb en ook als zodanig geventileerd. “Ga maar rustig slapen, alles
komt goed…..” NIET DUS.
Het begon al met een excuus richting de aanwezigen van deze avond dat wellicht niet iedereen een
uitnodiging had ontvangen (gelukkig is er de Polderkolder dan nog om dat te corrigeren), maar dat men
zich kon registreren bij de ingang. Of de mensen die geen uitnodiging ontvangen hadden er nu wel
zouden zijn en zich registreren. Ze kunnen iedereen vinden voor Waterschapsbelastingen, onroerend
goed belasting, hondenbelastingen, Wet Voorkeursrecht Gemeenten, noem maar op maar voor een
voorlichtingsavond die zo belangrijk is voor de inwoners ….NIET DUS
We hebben de raad en B & W toch herhaaldelijk gewezen op het gevaar dat we de polders tussen Rhoon
en Barendrecht aan het verliezen waren. Dus is er samen gezocht naar een oplossing in de vorm van een
Albrandswaardse Variant. Deze zou met hand en tand verdedigd worden, er moest ruimte blijven voor
onze boeren, we gaan er zelfs een Albrandswaardse Variant PLUS van maken met nog meer landbouw

ingetekend……. want Albrandswaard was het bevoegd gezag en zou de regie wel in handen hebben en
houden…..NIET DUS.
Ik heb onlangs een gesprek mee mogen maken tussen de begeleidingscommissie Landschapspark en
een afvaardiging van het Platform Polders Albrandswaard. Dan ga je er van uit dat deze commissie op de
hoogte is van de stukken en van wat er speelt. Niet dus. Zelfs van de aankomende informatieavonden
(2/9/11 december) en het voorontwerp bestemmingsplan ( “hebben wij dat ook gehad dan ?” ) was men
niet op de hoogte…. En die zouden dan de regie hebben? NIET DUS
Bij de Provincie moeten ze toch wel schuddebuikend rondlopen, zeker als je dan ook nog eens de
paginagrote advertentie leest in de lokale media. Deze is mede ondertekend door de gemeente
Albrandswaard (ze zullen er wel weer niet van weten) en daarin staat doodleuk links bovenin het
Voorkeursalternatief van de Provincie afgebeeld. Dus NIET de Albrandswaardse Variant waar ze zich zo
hard voor zouden maken, NIET het Voorontwerp Bestemmingplan maar het VKA. De informatie in deze
advertentie rammelt verder aan alle kanten. We gaan straks de veldleeuwerik en patrijs weer zien zegt de
projectleider. Ik ben bang van niet, want die zitten er nu al wel maar houden niet van natte poten en natte
natuur, dus zullen deze rode lijst soorten straks juist verdwenen zijn. NIET DUS
Gaan we dan zomaar over onze kant laten gaan? NIET DUS
Ik hoop dat na de voorlichtingsavond duidelijk is geworden dat we het ZELF zullen moeten tegenhouden
en bijsturen en dat we ZELF de regie in handen moeten nemen.
Als je op de deur klopt voor overleg en je open stelt voor een compromis (Polderdagen, Boerenvariant)
helpt dat niet, dus moeten we dan de maar barricaden op.
En dat betekent kortweg in elk geval uw medewerking voor de volgende stappen onder het motto :

STOP DE KOLDER – RED DE POLDER !!!
1. Op 9 en 11 december naar de inspraakavonden gaan en daar gebruik maken van uw recht op
inspreken. Dat kan in het openbaar (wordt echter niet genotuleerd) of in een 1 op 1 gesprek met
een medewerker van Provincie/Inspraakpunt die uw verhaal wel officieel notuleert (komt in het
inspraakdossier).
(Verder kunt u ook digitaal of schiftelijk inspreken via het Inspraakpunt – de handelswijze daarvoor staat in
de diverse kranten en Polderkolder 82)
2. 9 december gaat er een nieuwe website de lucht in van het PPA (Platform Polders
Albrandswaard). Daar kunt u uw steun betuigen en daar zal u met een paar simpele stappen ook
de hoofdlijnen uit de MER en het Voorontwerp bestemmingsplan kunnen teruglezen. Waarop u
dan officieel kunt inspreken bij het daartoe ingestelde Inspraakpunt. Een link naar de formulieren
en het adres zal op die website staan. Website : www.landschapspark-buytenland.nl dus per 9/9
3. In bijlage vindt u ook een flyer en poster. Om onze polders te bewaren vragen we u daar goed
naar te kijken, en nog meer zelfs: als u de mogelijkheid hebt om hem uit te printen doe dat dan en
hang hem achter het raam op opzichtbare plaatsen. Bij u thuis, in het winkelcentrum,
sportkantines, café’s noem maar op. Heeft u de mogelijkheid niet zelf uit te printen maar u kunt
hem wel ergens ophangen, mail mij dan en ik zorg voor A4 of A3 posters.
4. De flyer zal ook te downloaden zijn op voornoemde website – meerdere exemplaren zijn ook daar
aan te vragen.
5. Deze flyer zal ook huis-aan-huis bezorgd gaan worden op A5 formaat in de regio… in het
vertrouwen dat er wat mee gedaan wordt natuurlijk, en ze zullen op 9/12 ruim voorhanden zijn op
de eerste inspraakavond.
6. Stuur de flyer (of deze mail) aan zoveel mogelijk mensen uit uw kennissenkring door en vraag hen
bezwaar te maken tegen de plannen. Via de website kunnen ze informatie verkrijgen en op een
makkelijke manier hun mening kenbaar maken.
7. De steunbetuigingen van de website zullen we o.a. gebruiken om aan te tonen dat er geen
draagvlak is voor de plannen. De reacties via het inspraakpunt zullen officieel moeten worden

meegewogen in de inspraak op de MER en het VOBP. En uw reactie daarop is ook heel
belangrijk, dus graag dubbelop reageren !!!
AGENDA
09 december – de eerste Inspraakavond bij het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis aan de
Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal
11 december – de tweede Inspraakavond bij Cultureel Centrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9 te
Barendrecht
Voor beide avonden geldt: inloop vanaf 19:00 uur, start van de inspraakavond om 19:30 uur
15 december – bezoek van minister Gerda Verburg (LNV) aan o.a. Albrandswaard, die met een aantal
afgevaardigden in gesprek zal gaan over het Landschapspark
LINKS
De laatste Polderkolder stond geheel in het teken van de Inspraakmomenten, dus had ik om de aandacht
niet teveel te versnipperen verder geen links toegevoegd. Maar er zijn wel weer degelijk interessante
artikelen in de diverse media:
Over het landbouwbeleid in de nabijheid van de de grote steden :
http://www.agd.nl/1065304/Nieuws/Artikel/Oer-Hollands-landschap-heeft-landbouwbeleid-nodig.htm
Een idee van minister Verburg – maar hoe moet dat dan met de scholieren op Rotterdam-Zuid als we de
boeren van IJsselmonde hebben gejaagd?
http://www.agd.nl/1065527/Nieuws/Artikel/Verburg-stage-lopen-op-deboerderij.htm?nb=agd&editie=01%20december%202008&link=Verburg:%20stage%20lopen%20op%20bo
erderij&WT.mc_id=mail_agd_01%20december%202008
Nog een ballonnetje van Verburg inzake de vana 2011 verplichte maatschappelijke stages ….:
http://www.agd.nl/1065502/Nieuws/Artikel/Verburg-Fortisgrond-gebruiken-voorEHS.htm?nb=agd&editie=01%20december%202008&link=Verburg:%20Fortisgrond%20gebruiken%20voo
r%20EHS&WT.mc_id=mail_agd_01%20december%202008
Oud-minister Cees Veerman doet ook nog een duit in het zakje…
http://www.nd.nl/artikelen/2008/november/21/-boeren-op-dit-moment-meer-nodig-dan-ooitWellicht komen we voor 9 december nog even bij u terug met meer nieuws, maar dit was het voorlopig
wel weer.
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Beste Polderbewoners en overige belangstellenden,
Morgen zal de PPA website www.landschapspark-buytenland.nl de lucht ingaan, vandaar ten eerste dit
bericht. Neem morgen gerust een kijkje en ervaar wat het PPA heeft opgezet om u op een makkelijker
manier te informeren en helpen met het stroomlijnen en indienen van bezwaren tegen de omvorming van
onze polders.
In bijlage ook 2 voorbeelden van initiatieven die sympathisanten (de heren Keppels en van der Linden)
hebben ontplooid door zelf een mail samen te stellen en aan hun familie, vrienden en bekenden toe te
sturen. Hoe meer mensen er inspreken en hun afkeuring tegen de plannen uitspreken, hoe meer kans we
hebben dat de polders in hun huidige vorm behouden kunnen blijven. Want zonder draagvlak kan deze
hele gekkigheid niet doorgaan en kunnen wij (en de generaties na ons) genieten van onze open polders,
producten kopen bij de boer, de groeiseizoenen van de gewassen en de seizoenkleuren meemaken…
kortom : blijft alles bij het oude.

Tevens is dit nog even een reminder voor komende dinsdag 9/12 en donderdag 11/12. Dit omdat de
lokale bladen en andere communicatie waarschijnlijk pas donderdag op uw deurmat vallen en we uw
steun heel hard nodig hebben. U weet het : 9/12 in Delta en 11/12 in De Waterpoort. Inloop vanaf
19:00 en aanvang 19:30 uur.
Links:
Nieuws en uitleg van wat er waar te gebeuren staat en of te beleven valt vanaf de gemeentelijke website:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&stukid=29776
De Milieu Effect Rapportage (MER) waarop kan worden ingesproken – alle documenten en varianten
toegelicht:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&fontsize=12&rubri
ek_id=1227
Het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) waarop de gemeente vraagt om “uw consultatie en
advisering” – alle documenten en de “plankaart”
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&fontsize=12&rubri
ek_id=1228
MAIL DIT BERICHT DOOR AAN UW FAMILIE, VRIENDEN, BUREN noem maar op, iedereen die de
polders een warm hart toedraagt !
Tot morgenavond of donderdag. ZEGT HET VOORT
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Goedenmiddag bewoners en overige belangstellenden,
Even een bericht naar aanleiding van gisteren. Allereerst dank voor de vele blijken van belangstelling en
betrokkenheid. Zowel de reacties in de zaal als de mails die momenteel via onze website binnenkomen
(ruim 130 en we zijn amper in de lucht) geven een duidelijk beeld: er is geen draagvlak voor de plannen
van de Provincie en ook niet voor het Voorontwerpbestemmingsplan. De Provincie die zich krampachtig
vasthoudt aan de PKB (Planologische Kern Beslissing) en zich daarachter verschuilt. En een gemeente
die het niet aandurft om achter hun eigen raadsbesluit (vóór de Albrandswaardse Variant) te gaan staan
en er een slap aftreksel van als ontwerp inbrengt.
Terecht honende en morrende reacties in de zaal op zoveel draaikonterij – dat moet toch te denken geven
zou je zeggen maar luisteren naar de bewoners is niet de sterkste kant. Op20 september is de bewoners
gevraagd te komen met plannen en ideeën. Er is o.a. de Boerenvariant ingebracht waar veel elementen
inzitten die voor de bewoners en gebruikers (alsmede mensen uit de regio) gewenst worden. Maar omdat
het is gemaakt door mensen met “common sense” (Nuchter B.V. oftewel Nuchter Boeren Verstand) en
niet door een duur ontwerpburo, is het blijkbaar niet als volwaardig gezien en vind je er niets van terug in
een voorontwerp. Een gemiste kans.
Helaas was er dinsdagavond weinig pers in de zaal om verslag te doen van deze avond. Althans, de mij
bekende journalisten van de regionale bladen heb ik niet gezien maar wellicht zetten die in op 11
december, de inspraakavond in Barendrecht. Ze kennen natuurlijk ook de bezwaren van de bewoners uit
deze zijde, misschien willen ze zich laten verrassen hoe de mensen van gene zijde tegen het hele verhaal
aankijken. Ik ben daar ook wel benieuwd naar maar helaas verhinderd.
Wel duidelijk aanwezig en een compliment voor de kundige wijze waarop iedereen aan het woord kwam
en de zaken werden samengevat c.q. vertaald was Suzanne Mulder (journaliste/presentarice Radio TV
Rijnmond). Een heel verschil met de eerste bijeenkomst van vorig jaar, het zal wel wennen zijn geweest.

Het Buytenland in De Weekkrant
Vandaag heb ik de Botlek 2 al mogen ontvangen en op de voorpagina een kort bericht van de
demissionaire wethouder Brussaard. Waarin de gemeente met de mond belijdt nog steeds de
Albrandswaardse Variant als voorkeursvariant te hanteren maar dat niet in daadkracht weet uit te
drukken. Gisteravond is wel gebleken bij de presentatie in Delta dat dat door de aanwezigen toch heel
anders wordt gezien, het is een slap aftreksel ervan. Maximale ruimte voor agrarische bedrijvigheid zegt
hij. Postzegels in een versnipperd landschap met veel waterpartijen en riet zal hij bedoelen. De MER stelt
de grenzen van wat haalbaar is, maar ze hebben toch zelf de spelregels voor de MER opgesteld? Verder
laat hij ook nog noteren “en helaas waren we vergeten 2 personen uit te nodigen”, hoe arrogant kun je
zijn. Als de rest van de niet genodigden het hele jaar op kosten van de gemeente zou mogen eten dan
zou de winst van de OMMIJ snel verdampt zijn……
Op pagina 2/3 een artikel over het Platform Paardensport IJsselmonde (PPY) en op pagina 21 een
gesprek met Thedie Binder van het Platform Polders Albrandswaard (PPA) waarin hij o.a. ingaat op de
mogelijkheid om digitaal uw mening kenbaar te maken via de website www.landschapspark-buytenland.nl
. Met korte en bondige informatie, de links naar documenten en (digitale) inspraakformulieren.
Op pagina 44 een ridderlijk protest van de heer Keppels, waarvan ik ook vorige editie een oproep van zijn
hand had bijgesloten. Maar de opvallendste reactie is misschien wel die van Wiel Senden, Statenlid van
de SP. Deze partij heeft zich vorig jaar laten informeren door een werkbezoek te brengen en in gesprek te
gaan met de bewoners. Hij weet dus wat er leeft en heeft dit ook vertaal in een bericht op de voorlaatste
pagina (55) van de Weekkrant. In een advertentie van de Provincie (!) laat hij optekenen het onbegrijpelijk
te vinden dat er plannen worden gemaakt zonder draagvlak. En dat is ook precies wat iedere betrokkene
al die tijd al roept.
Bijgesloten sluit ik een link naar de editie van deze week waar u het kunt terugvinden:
http://www.deweekkrant.nl/pdfarchief/viewer?archive=10084
Data:
Donderdag 11 december
2e Inspraakavond bij gebouw De Waterpoort aan het Middeldijkerplein te
Barendrecht
Maandag 15 december
bezoek van Minister Gerda Verburg (LNV) – alleen voor genodigden
Tot 8 januari 2009
inspraak via www.landschapspark-buytenland.nl (ondersteuning PPA
doelstellingen) en via www.inspraakpunt.nl (officiële inspraak)
Meer links:
Naast een aparte links pagina op de website www.landschapspark-buytenland.nl nog even wat andere
zaken uit de pers geplukt:
Onze boeren bondsbestuurder en buurman Beishuizen laat zich horen – benieuwd of hij maandag 15/12
op de gastenlijst staat :
http://www.agd.nl/1066364/Nieuws/Artikel/Beishuizen-Verburg-laat-zich-passeren.htm
En misschien is dit ook wel iets voor Midden-IJsselmonde : een dating site voor landbouwgrond
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/835-datingsite_voor_boerengrond
P.S. – de mensen die hebben aangegeven de Polderkolder te willen ontvangen zijn bijgewerkt tot de
reacties van 10 december 17:00 uur (120 nieuwe mailadressen!).
De verwerking daarvan in mijn PC duurt even (handmatig) maar we doen ons best.
Met de groeten, vergeet niet formeel in te spreken via www.inspraakpunt.nl en tot ziens maar weer.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,

Ik was de vorige editie even niet bij de les, maar er waren ook zoveel Polderkolders in een week. Het had
natuurlijk editie # 85 moeten zijn i.p.v. # 84. Maar de inhoud was het belangrijkste moet u maar denken.
We hebben inmiddels weer wat te melden uit de polders tussen Rhoon en Barendrecht.
Welkom aan de nieuwe abonnees,
Allereerst WELKOM aan de nieuwe abonnees op deze gratis electronische Nieuwsbrief. U heeft me heel
wat werk bezorgd, maar dat is voor de goede zaak moeten we maar denken. Ik heb afgelopen week meer
dan 500 nieuwe e-mailadressen in mogen brengen van mensen die, via onze actiewebsite, te kennen
hebben gegeven deze Polderkolder in het vervolg te willen ontvangen. Ik zal voor deze nieuwkomers kort
uitleggen wat de bedoeling is. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in de polder gaat er een Polderkolder
uit. Dat hangt mede af van de actualiteit. De Polderkolder wordt in bcc verzonden, oftewel niemand kan
de adressen zien waar hij naar toegezonden wordt en zo kunnen ze dus ook niet misbruikt worden door
derden. Indien u de Polderkolder niet meer wenst te ontvangen is een mailtje naar ondergetekende
voldoende en wordt u uit de maillijst geschrapt. Mocht u hem dubbel ontvangen (we werken met een
maillijst van de PPA, een van adressen via de website en een lijst van mezelf) dan kan u dat ook kenbaar
maken. Uiteraard mag u de Polderkolder doorsturen naar uw familie, vrienden en kennissenkring want
hoe meer mensen we kunnen mobiliseren om ons te steunen, des te meer kans op succes om onze
polders te behouden.
Inspreekavond MER en Voorontwerpbestemmingsplan Barendrecht
Helaas kon ik niet van de partij zijn, maar gezien het aantal reacties dat ik de laatste dagen heb mogen
ontvangen uit Portland en Barendrecht was de stemming ook daar niet erg in het voordeel van de
voorgestelde veranderingen. En de reacties zijn allemaal hetzelfde, namelijk zo houden als het is of een
Albrandswaardse Variant Plus. Minder dan 1 % van de inzendingen zien de plannen van de Provincie
zitten. En allemaal vragen ze zich af waarom de provincie niet naar de burgers wil luisteren om van de
transformatieplannen af te zien en de boel zo te laten.
Dat hebben we al eerder gesignaleerd helaas. De Provincie heeft een opdracht en voert die uit, of het nou
goed is of niet. Gewoon volgens het “Befehl ist befehl” principe.
Reacties
Er is wat vragen gesteld over de reacties die u inzendt via onze website www.landschapsparkbuytenland.nl . Daar kunt u de keuze maken om een korte reactie plus aanvullend commentaar te geven.
Deze zullen worden gebundeld en bij de gemeente en het Inspraakpunt worden ingeleverd. We hebben
deze “korte’ variant op de site gezet om het draagvlak te testen c.q. aantoonbaar te maken dat er geen
draagvlak is.
Mocht u echter persoonlijk worden “getroffen” door alle plannen of uitgebreider van het Inspraakrecht
gebruik willen maken, dan adviseren we u formeel schriftelijk in te spreken (bij de Milieu Effect
Rapportage MER) of gebruik te maken van de mogelijkheid tot “consultatie en advisering” (bij het
Voorontwerpbestemmingsplan VOPB).
Al deze stukken zijn te vinden op onze website (via de pagina “links”) – ook het digitale formulier of adres
voor het Inspraakpunt zijn daar terug te vinden.
Verburg in de Polder
Volgens de plannen, en als de begrotingsbehandeling niet teveel roet in het eten gaan gooien, komt
minister Verburg van LNV zich maandag (morgen dus) persoonlijk op de hoogte stellen van de plannen
rond het Landschapspark. Zij zal een korte toer maken door het gebied en aansluitend met een aantal
afgevaardigden van belangengroeperingen en boeren in gesprek gaan. En met mensen van de Provincie
en het bevoegd gezag, onze gemeente dus. Ik weet niet of er mededelingen gedaan mogen worden over
uitlatingen tijdens deze gesprekken, maar er wordt overal gelekt tegenwoordig – dus waarom hier ook
niet.. nietwaar?
Eind goed, al goed
Ik heb me wel eens kritisch uit mogen laten over B & W van Albrandswaard, maar bij het scheiden van de
markt gaan ze opeens goede dingen doen. Wethouder Brussaard heeft alsnog uitvoering gegeven aan

zijn belofte om alle bomen die (nodeloos of niet) zijn gekapt te vervangen door nieuwe exemplaren.
Daarvoor mochten de inwoners suggesties aandragen en ik heb een heel plan met schema ontvangen
wanneer er waar bomen gaan worden geplant. Dat is toch prijzenswaardig.
Wat Gerard verder nog heeft kunnen regelen, en dat zal de bewoners van de Rijsdijk, Kleidijk en
Achterdijk als muziek in de oren klinken, is de aan-en afvoerroute voor het slibdoorgangsdepot aan te
passen. Dat er in de communicatie rond de aanlegvergunning etc. van alles mis is gegaan is hem
aangerekend, maar we moeten hem ook toerekenen dat hij zoals beloofd het overleg heeft opgestart en
ook grotendeels afgerond. Met als resultaat dat een ingenieursburo tekeningen heeft gemaakt van een
andere aan/afvoerroute (dus niet via de Jaaginweg) vanaf de rotonde bij de Rhoonse Baan die zowel door
het Waterschap als de Gemeente zijn goedgekeurd.
Een mooier afscheidskado had hij de bewoners, verenigd in De Dijkers, niet kunnen geven. Aan zijn
opvolger de schone taak om hem te verbeteren en ook nog te zorgen voor het geluidsscherm langs de A15.
Flyers (in bijlage)
Tot besluit nog even een bericht over de flyers – deze zouden afgelopen week huis aan huis worden
bezorgd gelijk met de regionale bladen. Daar is echter iets mis gegaan dus worden ze nu deze week bij
alle huishoudens in Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon en Barendrecht bezorgd. Kunt u er niet opwachten of
wilt u ze uitdraaien en voor het raam hangen, in sportkantines, winkels, scholen : het is nog niet te laat!
We hebben nog tot 8 januari!
Links: Zoals gebruikelijk nog wat links naar krantenartikelen die (in)direct te maken hebben met ons
platteland
Minister Eurlings wil een plan maken dat de burgers eerder betrokken moeten worden bij plannen van
grote projecten en dat er ook naar ze geluisterd wordt. Om zo van tijdrovende inspraak- en
beroepsprocedures af te zijn in de toekomst. Of dat nu voor wegen of voor een Landschapspark is, wij
proberen al 8 jaar lang met overleg en inspraak te komen tot plannen met draagvlak…. Mooi item om
morgen aan te snijden met Verburg.
http://www.ad.nl/binnenland/2841790/Eerder_inspreken_geeft_meer_draagvlak.html
Een journalist over de Inspraakavond op Delta 9/12 jongstleden
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/935-breed_verzet_tegen_buytenland
Het was wel weer genoeg voor vandaag. Tot een volgende Polderkolder !
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Beste polderbewoners en overige belangstellenden,
Een volgende editie van de Polderkolder alweer – maar we moeten op tijd zijn dit keer daar de regionale
“kranten”, die uit deze Polderkolders putten, eerder sluiten i.v.m. de naderende kerstdagen
Polderkolder slachtoffer van eigen succes
De vorige verzending van de Polderkolder is niet geheel vlekkeloos verlopen. Mijn excuus daarvoor. We
bleken de magische grens van 500 mails overschreden te hebben en dat blijkt mijn provider te stoppen
met de verzending. Een ingebouwde beveiliging om te voorkomen dat men via een achterdeur en virus je
mailadressen gebruikt voor het verzenden van spam. Dat werkt blijkbaar, alleen betrof het hier geen
spam, maar dat kan die server niet ruiken. Dus in overleg met de provider besloten om de mails voortaan
in kleinere delen te verzenden. Al doende leert men, ook hiermee blijkt maar weer. En daar we al meer
dan 1000 reacties binnen hebben zult u begrijpen dat het wel lekker loopt – daarover later meer.
Bezoek Minister Verburg

In de vorige editie mocht ik het bezoek van Minister Verburg aankondigen op maandagmiddag 15
december. Ze is geweest.
Welkom aan de nieuwe abonnees,
Voor ik het vergeet: WELKOM aan de nieuwe abonnees op deze gratis electronische Nieuwsbrief. Ik heb
afgelopen dagen weer een paar honderd nieuwe e-mailadressen in mogen brengen van mensen die, via
onze actiewebsite, te kennen hebben gegeven deze Polderkolder in het vervolg te willen ontvangen. Ik zal
voor deze nieuwkomers kort uitleggen wat de bedoeling is. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in de
polder gaat er een Polderkolder uit. Dat hangt mede af van de actualiteit. De Polderkolder wordt in bcc
verzonden, oftewel niemand kan de adressen zien waar hij naar toegezonden wordt en zo kunnen ze dus
ook niet misbruikt worden door derden. Indien u de Polderkolder niet meer wenst te ontvangen is een
mailtje naar ondergetekende voldoende en wordt u uit de maillijst geschrapt. Mocht u hem dubbel
ontvangen (we werken met een maillijst van de PPA, een van adressen via de website en een lijst van
mezelf) dan kan u dat ook kenbaar maken. Uiteraard mag u de Polderkolder doorsturen naar uw familie,
vrienden en kennissenkring want hoe meer mensen we kunnen mobiliseren om ons te steunen, des te
meer kans op succes om onze polders te behouden.
Tussendoortje
Weer even terug naar Verburg. Ze moest even langs komen om in een strak geregisseerd toneelstuk van
de Provincie kennis te nemen van de plannen en in gesprek te gaan met de diverse afgevaardigden uit
het gebied die met de plannen te maken hadden, de zogenaamde stakeholders. Als je weet waar
“stakeholder”voor staat, namelijk “belanghebbende” dan begrijp je het uitnodigingsbeleid van de
Provincie, de organisator niet. Of eigenlijk ook weer wel, want die willen alleen maar zoveel mogelijk
gelijkgestemden en voorstanders horen. Dus waren er aan 2 gesprekstafels 10 mensen van verschillende
pluimage uitgenodigd om met haar 25 minuten per tafel in gesprek te gaan. Rekenen we haar en haar
begeleider niet mee, dan zou dat 3 minuten per persoon behelzen. Als zorgvuldig geselecteerde
belanghebbenden uit de polders waren Ad Visser (zorgboerderij) en Adjan Vos (boer) gevraagd. Met een
beetje goede wil zou je ook de vertegenwoordiger van het PPA (Platform Polders Albrandswaard) en PPY
(Platform Paardensport IJsselmonde) daartoe kunnen rekenen als vertegenwoordigende en betrokken
organisaties.
Maar wat mensen van de Recron, de ANWB, het ZHL, de deelgemeente Charlois, het Waterschap een
recreant etc. daar als belanghebbende te zoeken hebben… gewoon een vooropgezet en geregisseerd
toneelstuk. We hebben zogenaamd met de Minister mogen praten over de plannen en ze heeft geluisterd
en aantekeningen gemaakt. Allemaal onder de strakke en deskundige leiding van Suzanne Mulder als
gespreksleidster. Maar dan krijg je eerst een soort toneelstukje van herauten en daarna een
welkomstwoord van de burgemeester die de geschiedenis van Rhoon tegen het licht houdt. Tegen de tijd
dat de stakeholders in gesprek konden komen was veel tijd verloren, was er ruimte voor één vraag want
de minister moest weer snel verder. Per express zogezegd.
De aanwezige polderbewoners hadden in elk geval de hoop gehad dat er naar hen geluisterd zou worden
en dat ze gehoord zouden worden. Tenslotte zijn zij direct betrokken bij de plannen. Maar voor luisteren
was geen tijd. Hetgeen de uitspraak ontlokte : “wie niet luisteren wil moet maar lezen”. Oftewel zoveel
mogelijk schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de plannen en gebruik maken van het recht op inspraak
en het geven van zienswijzen.
Van deze bijeenkomst is er verder niemand iets wijzer van geworden (behalve de uitbater van Het Wapen
van Rhoon) of heeft uitleg kunnen geven over zijn/haar zienswijze.
Wel lezen we inmiddels terug in de pers dat Verburg de innovatieve aanpak van de polder Buytenland
steunt. Daaruit zou blijken dat ze de aanpak van de overige polders (Zegenpolder, Molenpolder en
Portlandpolder) NIET onderschrijft. Maar dat zal wel een schrijffout in het persbericht van provincie zijn
(http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/245 )
Links:
Allereerst: niet vergeten in te spreken of uw mening te geven via www.landschapspark-buytenland.nl of
dit adres door te mailen naar uw familie en kennissen.

In Albrandswaard durft de politiek geen positie in te nemen en hebben tijdens een overleg gezegd dat dat
niet kan. Voor mij onbegrijpelijk, want ze hebben toch zo massal voor de Albrandswaardse Variant
gestemd en er zoveel werk in gestoken. Mag een partij geen mening hebben? Gelukkig is dat een dorp
verderop anders geregeld.
http://www.ibphoogvliet.nl/nieuws.php?MenuId=3&Id=247
Onze boerenbondsbons en buurman Beishuizen geeft ook duidelijk aan wat er aan mankeert en zijn
column : “Boer en stedeling”……
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10040034,true,true
Duidelijk standpunten tijdens inspraak Buytenland – een persbericht van de Provincie, dat op een of
andere manier toch nog een positieve indruk geeft over de Inspraakavonden in Poortugaal en
Barendrecht. Ik ben zeker bij een andere vergadering geweest http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/244
Tot slot ook nog een mail van een bewoner met een vraag over de stand van de patrijzen. Volgens een
bijgesloten link zou de moderne akkerbouw schuldig zijn aan de teloorgang van het aantal patrijzen. In elk
geval niet in onze polders, want naast het feit dat mijn hond her en der de koppels (van 6 – 8 stuks)
feilloos weet te traceren, geven ook de wildbeheerders en de tellingen van 2007 aan dat er in onze
polders 50 – 75 exemplaren vertoeven. Maar ik wil de discussie niet uit de weg gaan en pleit altijd voor
hoor en wederhoor. Dus bij deze de link : http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2895
Het allerlaatste beeld komt van onze Polder Hoffotograaf Kor van Pelt die mij dit plaatje deed toekomen
met een Nieuwjaarsgroet. Ik neem het graag over, temeer daar de afgebeelde historische boerderij op het
punt staat te verdwijnen….zoals zoveel al verdwenen is en, als je de tekentafelterroristen hun zin geeft,
nog verdwijnen zal.
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Alvorens we met Kerstreces gaan en tot 2009 uw mailbox niet zullen lastigvallen nog even wat korte
nieuwsberichten. In de eerste plaats natuurlijk het verloop van de actie via de website
www.landschapspark-buytenland.nl . De reacties stromen binnen en daar zijn we u uiteraard dankbaar
voor. Ook de mensen die aan hebben gegeven deze Nieuwsbrief niet te willen ontvangen maar verder wel
een reactie op de mail hebben gezet worden bedankt.
Toch blijven we aandacht vragen om uw bezwaren en/of inspraak bijtijds op te stellen en in te sturen.
Deze week ontving ik een brief van de gemeente dat op de MER moet worden ingesproken vóór 8 januari
2009 maar dat op het Voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) geen einddatum staat. Na de
inspraakperiode van de MER kun je nog steeds met opmerkingen bij de gemeente terecht voor het VOBP
zo schrijven zij. Tot wanneer staat er verder niet bij, is blijkbaar een continu proces van bijschaven. Als we
dan zachtjesaan al dat riet en water eruit kunnen gummen en de Albrandswaardse/BoerenVariant mogen
intekenen komt het allemaal toch nog goed.
Welkom aan de nieuwe abonnees,
Voor ik het vergeet: WELKOM aan de nieuwe abonnees op deze gratis electronische Nieuwsbrief. Ik heb
afgelopen dagen weer honderden nieuwe e-mailadressen in mogen brengen van mensen die, via onze
actiewebsite, te kennen hebben gegeven deze Polderkolder in het vervolg te willen ontvangen. Ik zal voor
deze nieuwkomers kort uitleggen wat de bedoeling is. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in de polder
gaat er een Polderkolder uit. Dat hangt mede af van de actualiteit. De Polderkolder wordt in bcc
verzonden, oftewel niemand kan de adressen zien waar hij naar toegezonden wordt en zo kunnen ze dus
ook niet misbruikt worden door derden. Indien u de Polderkolder niet meer wenst te ontvangen is een

mailtje naar ondergetekende voldoende en wordt u uit de maillijst geschrapt. Mocht u hem dubbel
ontvangen (we werken met een maillijst van de PPA, een van adressen via de website en een lijst van
mezelf) dan kan u dat ook kenbaar maken. Uiteraard mag u de Polderkolder doorsturen naar uw familie,
vrienden en kennissenkring want hoe meer mensen we kunnen mobiliseren om ons te steunen, des te
meer kans op succes om onze polders te behouden
Politiek Albrandswaard
Mijn vorige Polderkolder heb ik de politiek in het algemeen verweten dat ze niet genoeg doen om hun
Albrandswaardse Variant te promoten en dat te kust en te keur ook in daden verdedigen. Bij het bezoek
van Verburg wordt dan wel in woord beleden dat men eigenlijk liever de AV ziet, maar daar blijft het bij zo
lijkt het. Als ikhaar reactie dan lees in de pers denk ik dat de opmerkingen van de politieke partijen niet
zijn overgekomen bij haar. Je zou toch zeggen: Bewerk je Tweede Kamerfractie en laat ze vragen stellen
aan de minister om te laten doen wat “het volk” wil, namelijk luisteren naar de inwoners in plaats van over
hun hoofden heen beslissen zonder enige kennis van het gebied. Als blijkt dat zo’n PKB een papieren
dwangbuis is waar zelfs de Provincie moeite mee zegt te hebben, dan zou men toch volwassen genoeg
moeten kunnen zijn om een verkeerde beslissing terug te draaien. Beter ten halve gekeerd etc etc.
De enige partij die daar gunstig bij afsteekt is EVA (Echt Voor Albrandswaard). Die laten wel van zich
horen in de regionale bladen en verwoorden daar hun standpunt vóór de Albrandswaardse Variant.
Sterker nog, ik zag dat ze een oproep deden aan mensen die geen internet hebben dat EVA ze wel wil
helpen om in te spreken, digitaal of via een brief. En dat toont wel betrokkenheid natuurlijk. Enige
“minpunt” is dat ze geen 2e Kamerfractie hebben die ze aan kunnen sturen, maar misschien wel via
andere kontakten zaken voor hen kunnen (laten) bewerkstelligen.
Nieuw college
Er is een nieuw college benoemd in Albrandswaard. Niet dat dat spectaculaire veranderingen teweeg zal
brengen maar als ze alleen al beginnen met de bewoners en betrokkenen te communiceren schieten we
al heel wat op. De man waarvan we het de komende tijd zullen moeten hebben is wethouder Raymond
Van Praag. Hij heeft in zijn portefeuille o.a. groen waaronder binnen het college verstaan wordt “parken
en polders”. Hopelijk is hij goed ingelezen, zoniet dan moet hij partijgenote Plonie Rooimans maar vragen
wat hij moet doen om onze polders te behoeden voor al die foute ideeën van de Provincie.
Nog even Minister Verburg
Wij hebben het al eerder gesuggereerd en gecommuniceerd, ook op onze Polderdagen. Er moet dicht bij
de stad een mogelijkheid zijn dat de jeugd kan zien hoe voedsel geproduceerd wordt, dat patat niet uit
een zak komt, vlees niet groeit in de diepvries en eieren in een doosje. Daarom is het platteland en
agrarische activiteit naast de grote stad van groot belang. Zegt ook Minister Verburg ………. dus waarom
dan dit gebied omtoveren tot natuur- en recreatiepark?
http://www.nu.nl/algemeen/1888737/ik-wil-niet-terug-naar-ot-en-sien.html
Links
IBP Hoogvliet toont belangstelling voor “hun achtertuin”
http://www.ibphoogvliet.nl/nieuws.php?MenuId=3&Id=255
Indien u de politieke fractie in de 2e Kamer van uw partij wilt mobiliseren, hierbij een hulp en linkmiddel –
daar kunt u met doorklikken de juiste personen vinden en mailen
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp?id=ALLE
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Beste Bewoners en Belangstellenden,

Een goed en gezond 2009 gewenst aan u allen en dat het jaar u maar mag geven wat u wenst. En dat
het u niet geeft wat u niet wenst. Zoals bijvoorbeeld een nat natuurgebied hier op Midden-IJsselmonde
waarbij de boeren van hun boerderijen en land worden verjaagd. Uit de reacties welke we binnenkrijgen
via de website www.landschapspark-buytenland.nl blijkt wel dat er nog niet 1% van de inzenders
voorstander is van de plannen van de Provincie. Als het waar is dat we leven in een echte democratie dan
kan het toch niet anders dan dat er naar die andere 99% wordt geluisterd. Maar we hebben ook deze
week in de bladen kunnen lezen dat de gemeente Albrandswaard nog steeds onder een lichte vorm van
toezicht staat van de Provincie (niet meer onder curatele zogezegd), dus zal de Provincie als geldschieter
van het geheel de zaken naar hun wens ingevuld willen zien. Dus aan ons de schone taak om de Raad en
het College te helpen de Albrandswaardse Variant te verdedigen en in een werkbaar Albrandswaardse
Variant Plus model in te vullen. Mobiliseer iedereen in u omgeving om mee te helpen nu het nog kan.
Stuur deze mail of het websiteadres door naar familie, vrienden, bekenden, het e-mailadressenbestand
van serviceclubs in de regio, (oud)studie en klasgenoten…..noem maar op.
Inspreken op de MER
De laatste week dat u de mogelijkheid heeft om officieel in te spreken op de MER (Milieu Effect
Rapportage) breekt aan. Het raamwerk waar straks de inrichting en plannen voor het Landschapspark
zullen worden opgehangen. Met alle gevolgen vandien, welke we al eerder hebben aangekaart. Mocht u
nog niet hebben gereageerd, vergeet het niet te doen. Alle links naar de relevante documenten plus
websites waar u informatie kunt zoeken en/of in kunt spreken vindt u op onze site onder het kopje “alle
links op een rij”. Het moet voor 8 januari gedaan zijn!
Reageren op het VOBP
Het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) heeft onze gemeente opgesteld om de burgers te laten zien
hoe zij denken dat het buitengebied van Rhoon (dus niet alleen het landschapspark maar ook de
aangrenzende “Rand van Rhoon”) zich de komende tijd zou moeten ontwikkelen. Ook dit is van groot
belang natuurlijk endaarover kan u nu met de gemeente van gedachte wisselen. De burgemeester heeft
aangegeven dat dit niet gebonden is aan de einddatum 8 januari, dus dit kan ook later. Maar het is wel
van belang om er goed naar te kijken, zeker als bewoner, om te bezien wat de toekomst voor u in petto
heeft. Het is een voorontwerp, dus kunt u nu eventueel de zaak beïnvloeden alvorens er een ontwerp ligt.
Dan moet je namelijk formeel inspreken en de vraag is of men daar zo snel nog dingen aan gaat wijzigen.
Dus hoe eerder gereageerd, des te meer er mogelijk is zo zeggen ze. U wordt van harte uitgenodigd om
mee te denken want ook het nieuwe college wil graag actieve participatie en communicatie met de
boeren, burgers en buitenlui.
Een van de spelers : de ANWB
Van een “supporter” van de polders, Arend Ketting, kreeg ik de tip over een column in de ANWB
Kampioen, het lijfblad van de grootste club van Nederland. Daar gaat het niet meer alleen over vakantie’s
en fietsroutes, ze hebben ook als kernactiviteit de belangenbehartiging voor hun leden. In deze editie
geeft de hoofddirecteur van de ANWB feedback over een onderzoek dat ze onder hun leden hebben
verricht naar de recreatiebehoefte. Althans, dat hebben ze er uit gedestilleerd maar de vraag was: “hoe
zou u het liefst willen wonen”. En op de antwoorden daaruit zien ze dan dat iedereen vrij wil wonen, met
voorzieningen en recreatiemogelijkheden op korte afstand. Vandaar dat hij graag ruime en mooie
woonwijken in gebieden rond de steden van Nederland zou willen maken. Want “die zijn nu vaak
rommelig, versnipperd en onaantrekkelijk” en als de ANWB ze mag herinrichten kunnen zo veel wensen
worden vervuld. Hoe dat zou moeten gebeuren beschrijven ze in een recreatievisie 2033 “de toekomst is
mooi dichtbij”. Als je het allemaal na wilt lezen: ga naar www.anwb.nl en zoek op “anwb recreatievisie”.
Leg hetgeen daar beschreven staat nu eens naast het VOBP (Voorontwerp Bestemmingsplan pag.19,
paragraaf 4.3.3 ) van Albrandswaard en je leest precies wat er binnen enkele jaren in de Rand van Rhoon
te gebeuren staat. Landelijk wonen en de Rand van Rhoon wordt volgebouwd, misschien wel “net zo
landelijk” als plan Essendael.
Links:
Vanuit Zeeland een bericht over de dreigende “ontpoldering” rond de Westerschelde

http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/1248-grote_truck_tegen_ontpolderen
En “last but not least” de actiesite tegen onze eigen “ontpoldering” www.landschapspark-buytenland.nl
Tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden
Het is vandaag de laatste dag dat er officieel ingesproken kan worden op de MER dus kunnen we dat
hoofdstuk voor wat betreft de reacties bijna afsluiten (of u moet het vandaag nog willen doen). Daarna
zullen deze verwerkt moeten worden en zal er ongetwijfeld een herziene versie van de MER het licht gaan
zien. Zodra we daar wat van weten zullen we u informeren uiteraard.
Meten van het draagvlak
Voor wat betreft de reacties kunnen we kort zijn: dat is een duidelijk verhaal waar de Provincie, de MERcommissie en ons Gemeentebestuur niet omheen kunnen. We hebben dinsdagavond (6 januari) een
eerste download gemaakt, welke woensdag naar het Inspraakpunt en de Gemeente verstuurd is.
Via de website waren op dat moment 1553 reacties geteld welke de volgende keuzes lieten zien:
♦ 13 x onderschrijven de plannen van de Provincie
♦ 800 x willen de Albrandswaardse Variant
♦ 740 x houden zoals het is, “niets” aan doen.
Hetgeen leert dat nog niet 1% van de regio (de reacties zijn niet alleen uit Rhoon en Poortugaal maar ook
vanuit andere gemeenten) de plannen van de Provincie waardeert. Van deze 1553 inzenders hebben er
747 ook nog een persoonlijke inspraakreactie aan toegevoegd, dus bijna de helft. Ook deze zijn verzonde
aan het Inspraakpunt en naar de Gemeente.
Daarnaast is de politieke partij EVA afgelopen zaterdag in de vrieskou op pad geweest om het draagvlak
te testen onder de bewoners. Zij zijn Echt Voor Albrandswaard bezig en betrokken hebben ze laten zien.
Plus ook nog eens 62 reacties opgetekend welke zijn doorgestuurd naar het Inspraakpunt. 30 x voor de
Albandswaardse Variant, 19 x voor “niets veranderen” en 13 persoonlijke reacties op de plannen.
De laatste 2 dagen moeten nog worden verwerkt en doorgezonden, hetgeen vanavond zal gebeuren. Dus
schat maar dat we via de website 1600 reacties binnen krijgen.
Dat lijkt misschien nog niet eens veel in vergelijking tot de 5000 handtekeningen die eerder zijn
opgehaald. Maar er zitten wel veel gemotiveerde en met redenen omklede reacties bij waarom men vindt
dat … dus niet alleen een simpel voor of tegen.
Manipulatie ?
We mogen ook niet vergeten dat er (bewust) gekozen is voor een moeilijke tijd. De inspraakperiode is
gestart op 28 november, maar de mensen zijn zich pas echt bewust geworden van de impact van de
plannen, tijdens de informatieavonden op 9 en 11 december te Poortugaal en Barendrecht. Toen is men
zich pas gaan realiseren wat er echt te gebeuren stond met de polders en het commentaar was daar dan
ook niet van de lucht. Niemand was er vóór en daar de website op 9/12 live is gegaan zijn pas vanaf toen
de reacties binnen gekomen.
Dan krijg je daarna nog eens (bewust) de Kerst- en Nieuwsjaarsvakantie erover heen en is het opeens 8
januari – de einddatum om in te spreken op de MER. En ik kan u nu al verklappen dat de volgende
periode om in te spreken of bezwaar te maken wederom in een vakantie zal vallen, in de maanden juli /
augustus. Zo werkt dat nu eenmaal als je er iets door wilt proberen te drukken waarop niemand zit te
wachten.

Formeel wordt er dus aan alles voldaan, want het document heeft vanaf 28 november tot 8 januari ter
inzage gelegen – en dat is de voorgeschreven 6 weken. Dat het in realiteit veel korter ter inzage heeft
gelegen (Kerst, Nieuwjaarsdag, gesloten gemeentehuizen, ambtenaren niet bereikbaar of op vakantie etc
etc.) doet voor onze bestuurders niet terzake. Zij hebben aan de wettelijke termijn voldaan.
Hoe nu verder?
U kunt overigens nog wel gewoon uw mening geven over het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP).
Dat is nu nog in een eerste fase, maar de gemeente roept u wel op om er goed naar te kijken en uw op- of
aanmerkingen mee te geven. De volgende stap zal namelijk zijn het ter inzage leggen van het Ontwerp
Bestemmingsplan waarop u in kunt spreken, maar dan zijn meestal de contouren en randvoorwaarden al
zo scherp gesteld dat het moeilijker is daar veel aan te veranderen.
Inmiddels hebben wij uit mails begrepen dat de afdeling Communicatie van de gemeente de stukken over
het Landschapspark niet meer prominent op de voorpagina zal zetten maar dat ze het weer gaan
verstoppen ergens op hun website. Na 8 januari kunt u weliswaar niet meer reageren via het
Inspraakpunt, maar wel via de gemeente. Zoals de heren Cats en Bergmann op16/12 schrijven: “daarna
kunt u nog steeds met uw opmerkingen bij de gemeente terecht’. Het telefoonnummer is 010-5061753 en
per mail: landschapspark@albrandswaard.nl Via onze website kunt u ook reageren, wij zorgen dan wel
weer dat het op de bestemde plaats terecht komt. De plankaart en de details van de plannen zijn te
bekijken om daar uw mening over te geven. Alle informatie op onze website www.landschapsparkbuytenland.nl .
Wanneer de mogelijkheid om te reageren op het VOBP stopt is (nog) niet bekend, maar ik zou zeggen :
reageer snel voor het te laat is en laat deze kans om mee te denken niet verloren gaan. Zeker de
voorstanders van de Albrandswaardse Variant of mensen die willen dat er niets verandert moeten maar
eens goed kijken naar dit VOBP. Want het betekent gewoon afscheid nemen van de boeren omdat we
blijkbaar moerassen, wildgroei en vreemde vogels van allerlei pluimage schijnen te willen. Althans, de
Gemeente schijnt de provinciale mening te delen dat wij dat willen, anders breng je niet zo’n VOBP uit die
zo afwijkt van de Albrandswaardse Variant.
Om u op de nieuwe “gebruikersvriendelijke” website van de gemeente wegwijs te maken even een korte
instructie waar u de stukken zeker terug kunt vinden:
Ga naar www.albrandswaard.nl > klik op “dorpen tussen groen en stad” > er opent in de linkerkant een
blok, klik daar op “ontwikkelingen en toekomst” > dan opent er een scherm met in het midden een aantal
blokken, waarbij het blok “Landschapspark Buytenland” > klik op “documenten” > op de onderste regel
staat het Voorontwerp Bestemmingsplan. Klikt u op de onderste regel dan opent de pagina daarover en
kunt u alles teruglezen. Vanaf morgen kunt u GEEN gebruik meer maken van de link die daar staat, naar
“u kunt dit formulier gebruiken”. Dat is namelijk de link naar het Inspraakpunt en dat is na 8 januari voorbij.
Dus reageren via onze website of naar de gemeente zoals hierboven omschreven.
Nieuwjaarsrecepties
In deze tijd loop je van hot naar her om handen te schudden en gelijk wat te netwerken. De Dijkers
hielden hun onthaal bij de Fam. Baris en daar was ik gevraagd mee te genieten van de hapjes die de
bewoners hadden gemaakt. Erg gezellig en goed om te zien dat er in die hoek zo’n hecht sociaal collectief
is ontstaan, dat vruchten afwerpt. Nu nog dat geluidsscherm, maar dat gaat vast ook wel lukken. Het was
hartverwarmend (alleen de voeten niet), gezellig en nog bedankt.
Diezelfde avond kon ik weer bijwarmen op kosten van de Gemeente in de Hof van Portland. Het nieuwe
college de hand geschud en veel mensen gesproken in een poging tot mobilisatie tegen de
Poldertransformatie. Onder het genot van een glas wijn en een hapje nemen de gesprekspartners meer
tijd om naar de argumenten te luisteren. Dus ook in de afgelopen dagen en het komend weekeinde nog
maar wat van deze gelegenheden op de agenda. Kan nooit kwaad.
Uit de pers:

•
Het interview met Adri Lagendijk over de Boerenvariant in Maasstad Weekbladen van 7 januari:
(www.mijnmaasstad.nl > editie Hoogvliet/Barendrecht > pagina 7
•
Ook in De Schakel van deze week 2 berichten (pagina 2 en 7 onderaan) – downloaden en bekijken
via de website www.schakelbarendrecht.nl > download de schakel > editie Albrandswaard van 7 januari.
•
Onze boerenbondsbons buurman Beishuizen brengt even de waarde van de boer naar voren in zijn
column:
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10043386,true,true
Tot een volgende Polderkolder maar weer. U kunt tot vanavond 23.59 uur nog steeds inspreken via de
website van het Inspraakpunt en/of een brief naar hen op de bus doen. Een winters weekeinde gewenst
met veel schaats-, fiets-, wandel- en hippisch plezier in onze prachtige polders.
Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES RHOON - The Netherlands
tel. (+31) 10 - 501 74 81
gsm (+31)6 - 21 558 411

STOP DE KOLDER - RED DE POLDER
via www.landschapspark-buytenland.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)
Welkom aan de nieuwe abonnees,
Voor ik het vergeet: WELKOM aan de nieuwe abonnees op deze gratis electronische Nieuwsbrief. Ik heb
afgelopen dagen weer vele nieuwe e-mailadressen in mogen brengen van mensen die, via onze
actiewebsite, te kennen hebben gegeven deze Polderkolder in het vervolg te willen ontvangen. Ik zal voor
deze nieuwkomers kort uitleggen wat de bedoeling is. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in de polder
gaat er een Polderkolder uit. Dat hangt mede af van de actualiteit. De Polderkolder wordt in bcc
verzonden, oftewel niemand kan de adressen zien waar hij naar toegezonden wordt en zo kunnen ze dus
ook niet misbruikt worden door derden. Indien u de Polderkolder niet meer wenst te ontvangen is een
reply-mailtje naar bovenstaande voldoende en wordt u uit de maillijst geschrapt. Mocht u hem dubbel
ontvangen (we werken met een maillijst van de PPA, een van adressen via de website en een lijst van
mezelf) dan kan u dat ook kenbaar maken. Uiteraard mag u de Polderkolder doorsturen naar uw familie,
vrienden en kennissenkring want hoe meer mensen we kunnen mobiliseren om ons te steunen, des te
meer kans op succes om onze polders te behouden

