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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
De berichtgeving omtrent de reacties op de website www.landschapspark-buytenland.nl volgt elkaar in snel
tempo op. Was het vorige week een chapiter in het AD naar aanleiding van het succes (want zo mag ik het toch
noemen) dat we er mee hebben, nu volgt er reactie van de “tegenpartij” – Een weekje kolder in de polder.
Het AD bericht aan de hand van de Polderkolder over een “protestsite” die succesvol is. Nu vind ik dat onze site
tekort doen. Het is niet zozeer een “protestsite” maar een platform waar mensen zich kunnen uitspreken of ze
voor de plannen van de Provincie zijn, de gemeentelijke Albrandswaardse Variant kiezen of het gebied zo willen
laten. Het is een meetpunt voor draagvlak plus daarbij een hoeveelheid informatie “in Jip en Janneketaal” en
handige links naar relevante artikelen en websites.
Dat de reacties van de mensen veelal het karakter hebben van een protest tegen de plannen is een gegeven.
Waar de betrokkenen blijkbaar wakker van geschrokken zijn.
Reactie Zuid-Hollands Landschap
Want op donderdag verschijnt er opeens een artikel in het AD van de heer Jan de Jong van het “Zuid-Hollands
Landschap” met daarin de bewering dat hij meent te weten dat de stedeling meer natuur wil. “Een stedeling wil
vooral bos en water” en “het Buytenland wordt in de plannen van de Provincie te agrarisch”. Zelfs de 1/3
natuurakkers, niet beplant met landbouwgewassen maar met bloemen en planten, vindt meneer de Jong nog
teveel. Want 85% van de Nederlandse stedelingen wil recreëren in bos en heide. Welke stedelingen het
gevraagd is (Assen, Haarlem, Dordrecht ???) en hoeveel vertelt hij er niet bij. Het Rotterdamse onderzoek vorig
jaar, dat de Rotterdammers niet de regio in willen trekken maar groen in hun straat en wijk willen, spreekt hij
tegen. “Dat komt omdat er nu geen natuur en bos is in de regio”. Hij vergeet voor het gemak maar even het
Ruigeplaatbos, het Valckesteijnse Bos en het inmiddels weer ontmantelde Clarabos.
Zelf heb ik een jaar of wat terug mijn lidmaatschap op het Zuid-Hollands Landschap al opgezegd omdat zij niet
staan voor het behoud van dit landschap. Ik ben donderdagavond gebeld en men heeft mij inmiddels ook
gemaild, dat liefhebbers van onze polders hetzelfde voorbeeld zullen volgen. En ik hoop van harte dat u allen,
die dit leest, hetzelfde zal doen en de vernietigers van ons Zuid-Hollands landschap niet langer zal
ondersteunen met donaties en/of een lidmaatschap.
Artikel AD van het Zuid-Hollands landschap
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2916997/lsquoStedeling_wil_natuurrsquo.html
Reactie Provincie Zuid-Holland
Niet zozeer een officiële reactie maar wel opvallend. Volgende week gaat de projectgroep van de provincie, die
belast is met de realisatie van het Landschapspark Buytenland, vanuit Den Haag verhuizen naar het
gemeentehuis aan de Hofhoek. Er is voor hen een projectruimte gecreëerd en doordat deze locatie dichter bij
het landschapspark ligt, hopen ze makkelijker en sneller bereikbaar te zijn voor de mensen. Ook hopen ze zo in
2009 de goede samenwerking met de gemeente vast te houden. De gemeente staat niet meer onder curatele
van de Provincie maar onder repressief toezicht. Wat dat repressief toezicht inhoudt blijkt hier dus. Er was al een
adviseur van de Provincie aanwezig maar nu gaan ze dus ook over de schouder meekijken en meedenken.
Kortom, het Paard van Troje wordt het Gemeentehuis binnengereden om het tij te doen keren!
Is het nog te stoppen?
Een vraag die ons vaak wordt gesteld. We zitten inmiddels al over de 1700 reacties en daar kan men toch niet
doof voor zijn in ons democratisch bestel. Je kan moeilijk gaan redeneren dat iedereen die niet gereageerd
heeft, dan dus automatisch wel vóór zal zijn, zo werkt het niet.
Ingezonden stuk : Polderpolitiek
Een van de trouwe Polderfans en tevens fietsend recreant heeft rond Kerst een stukje ingezonden dat helaas
niet is geplaatst in de lokale media. Maar dat gaan wij goedmaken en u vindt het dan ook bijgesloten onder de
titel Polderpolitiek
Nog een reactie van een lezer….

In mijn "archief" kwam ik een snippertje tegen met daarop een verwijzing naar de site "Koe of jetski" (zie
www.koeofjetski.nl ). Het gaat over de herinrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord, onder de rook van
Amsterdam. De bedoeling van de overheid is om deze polder onder water te zetten om zodoende
recreatiegelegenheid etc te bieden aan de omwoners uit de steden, met als gevolg gedwongen vertrek van de
inwoners en het verlies van de gekende cultuurhistorische waarden.
Ik heb zo wat artikelen van de site gelezen - ze zijn niet allen even makkelijk te openen - en ik krijg bange
visioenen van de situatie in en rond "ons" Buytenland. Zelfs bij het geheel ontbreken van draagvlak bij de
inwoners, en bij het ontbreken van de vraag door omwoners, gaan de plannenmakers blijkbaar onverdroten
voort op de door hun ingeslagen weg. Als dat bij ons ook zo gaat dan zal ik binnenkort toch een kano moeten
kopen om door het moerasbos Buytenland te peddelen, in plaats van een paar klompen, om als een pseudoagrariër door de polder te kuieren en hier en daar een koe of schaap of paard te aaien...
Samenvatting
Zoals te doen gebruikelijk een samenvatting van de laatste 10 Polderkolders in pdf voor de liefhebbers of uw
archief.
Links:
Het is niet zozeer een “protestsite” maar meer een middel om de mensen te helpen in begrijpelijke taal, met
makkelijke links etc. Maar vooruit…
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2901471/Protestsite_blij_met_ruim_1500_reacties.html
Voor komend jaar is er wat geld voor de regio, o.a. voor grondaankopen in het Buytenland.
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/1368-745_miljoen_voor_zuid-hollandse_grond
Om jaloers op te worden natuurlijk, maar misschien worden wij ook nog eens een keer Nationaal Landschap
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/januari/09/ncrvserie_op_tv_over_nationale_landschappen
En de column van buurman en boerenbondsbons Beishuizen niet te vergeten – “Maak het land” ……
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10044968,true,true
Was er nog een ander stukje landbouw op het eiland IJsselmonde … Jawel, nog wel …..
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/1508-tuinder_en_boer_weg_uit_ridderkerk
Dat was het wel weer even – een goed weekeinde gewenst!
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
En staat weer van alles te gebeuren komende week – weliswaar niet rechtstreeks, maar het heeft indirect wel te
maken met het Landschapspark. En ook hiervoor nog steeds aandacht, want er blijven reacties en mails
binnenkomen met mensen die zich uitspreken tegen de plannen van de provincie. We hebben een aantal zaken
even voor u naar voren gehaald die u wellicht wilt bezoeken:
Maasvlakte 2
De Provincie zal haar plannen aan de geïnteresseerden laten zien op een informatiemarkt over de Maasvlakte
2. Op verschillende plaatsen in de regio zal deze infomarkt gehouden worden waarin de bezoekers een beeld
krijgen van de aanpak van het project en de gevolgen voor de regio. Op de site “kiezen voor groen” kunt u zien
waar deze sessies allemaal gehouden gaan worden. 19 februari staat Albrandswaard op de rol. Zie hier het
overzicht: http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/254
Provincie Zuid-Holland 1
Zoals aangegeven komt de provincie in deze belangrijke tijd van besluiten naar ons toe. Althans, ze hebben een
werkruimte en voorpost in het gemeentehuis van Albrandswaard ingericht want het dreigt met het

landschapspark niet de goede (in hun ogen) kant op te gaan. Dus dan maar uit het Haagse bolwerk en
vanachter de bureaus de provincie ingetrokken. Via deze pagina stellen ze zich voor en hoe u met hen in
kontakt kunt komen: http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/255
Provincie Zuid-Holland 2
Intussen moeten ze in Den Haag ook aan het werk blijven. Dus is er maar weer eens een workshop in het leven
geroepen met plannenmakers en visionisten die allemaal wel weer zullen uitmonden in plannen om te vast te
leggen wat er goed voor ons en ons gebied is. Uiteraard kunt u daar zelf ook aan bijdragen – het is alleen wel in
werktijd, dus niet voor iedereen even gemakkelijk het bij te wonen.
Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 januari 2009 organiseert de provincie Zuid-Holland de Week van ZuidHolland. Jongeren, ondernemers, deskundigen, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen dan hun
aanbevelingen geven voor de ontwikkeling van de Visie op Zuid-Holland, de provinciale structuurvisie. De Visie
op Zuid-Holland is belangrijk voor iedereen die in Zuid-Holland woont, werkt en recreëert. De Visie op ZuidHolland wordt daarom een gezamenlijke koers en visie. In de structuurvisie zet de provincie haar ambities voor
het ruimtelijk beleid tot 2020 uiteen en geeft een doorkijk tot 2040. Om de schaarse ruimte in Zuid-Holland
evenwichtig te verdelen, is een brede inbreng op de visie van belang. Een onderdeel in dit interactieve proces is
de Week van Zuid-Holland. In deze week staat iedere dag de inbreng van een bepaalde groep Zuid-Hollanders
centraal. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van een visie richting het jaar 2040. Hoe moeten we omgaan
met onze schaarse grond. Een deel is publiek toegankelijk, een deel gaat per inschrijving. Elke dag worden er
workshops gehouden met verschillende thema’s. De deelnemers kunnen vragen stellen, input leveren en hun
ideeën en wensen met behulp van ontwerpers uit laten tekenen.
Meer info op http://www.weekvanzuidholland.nl en voor vragen kunt u bij de organisatie terecht:
http://www.weekvanzuidholland.nl/contact.php
Links:
In de Schakel een mooi ingezonden stuk van Albrand Zwaard, alias W. Keppels – pagina 5
http://www.schakelbarendrecht.nl/deschakelactueel.php?editieId=430
Dat was het voor deze week dan wel weer – een fijn weekeinde gewenst.
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Beste polderbewoners en overige belangstellenden,
De tijd gaat snel, zeker als het van dat mooie winterweer is. Weliswaar koud, maar daar kun je je op kleden. We
zijn alweer een maand verder in dit jaar van de waarheid.
Afgelopen week mocht ik het volgende noteren:
Reactie vanuit de politiek
Van Johan van Wolfswinkel kreeg ik naar aanleiding van de laatste Polderkolder 92 onderstaande mail. Ik had
hetzelfde ook al in editie 91 gezegd maar toen was het blijkbaar anders uitgelegd. Of het begrip “Paard van
Troje” is onbekend, dat kan ook. Hierbij de reactie van Johan:
In de nieuwsbrief maak je melding van het feit dat een gedeelte van de organisatie van de provincie mbt het
landschapspark tijdelijk in het gemeente huis zit. De reden is niet dat men denkt dat het mis gaat met het
landschapspark in de ogen van de provincie.
Dit is gebeurd om juist te zorgen dat de leden van de provinciale organisatie meer begrip en invoelingsvermogen
krijgen voor de gevoelens en ideeën die er in Albrandswaard leven.
Dit is trouwens ook gebeurd op verzoek van de gemeente Albrandswaard. De berichtgeving die staat in de
nieuwsbrief is onjuist en geeft voor mij geen bijdrage aan de discussie en zet de diverse bestuurslagen in een
bepaald kader wat de discussie niet ten goede komt.
Het zou de redactie van de nieuwsbrief sieren als de berichtgeving in de toekomst juiste informatie zou bevatten
die bijdraagt aan de discussie.

Nou, zo lusten we er natuurlijk nog wel een paar. Als het gaat over juiste informatie dan mogen de raadsleden
en wethouders de hand eerst wel eens in eigen boezem steken want wat er regelmatig aan foutieve en
onvolledige informatie naar buiten wordt gebracht (of juist niet) is niet te behappen. De reden dat deze
Nieuwsbrief is ontstaan is juist geweest omdat de Gemeente en Provincie daarin zo tekort schoten. Maar eerlijk
is eerlijk, als ik er naast zit dan durf ik daar best voor uit te komen.
Bij deze. En of dit echt het vooropgestelde doel is van de Provincie en Gemeente gaan we de komende
maanden zien. We blijven alert.
De Provincie 1
Is dus verhuisd naar het Gemeentehuis van Albrandswaard en actief aanwezig want ik zag ze afgelopen
dinsdagmiddag met een bus vol door de polders manoevreren. Uitgenodigd waren de ambtenaren van
Albrandswaard en Rotterdam – het was een soort kennismakings- en welkom rondje door de polder om de
Albrandswaarders aan de Provincialen te laten wennen en andersom. Met Johan Moraal als gids en bijrijder
zullen ze genoten hebben van het fraaie polderlandschap met een winters ondergaand zonnetje. Hopelijk
kunnen ook al die mensen het waarderen en willen ze alles laten zoals het is. De dag werd afgesloten met een
hapje en drankje op de Buytenhof.
Op het gemeentehuis is nu een grote projectruimte met 3 mensen van Albrandswaard en 6 van de Provincie die
gaan proberen de zaken af te stemmen en in gang te zetten. Meestal is het projectteam op dinsdag en
woensdag aanwezig en aanspreekbaar, maar maak wel even een afspraak van tevoren.
De Provincie 2
Maandagmiddag heeft Thedie Binder de openingsbijeenkomst van de "Week van Zuid Holland" meegemaakt op
het Provinciehuis. Hij zat tussen veel ambtenaren en politici en ik geef zijn verslag voor het grootste gedeelte
weer:
“Gesproken in hun taal ging het om het volgende: In verband met de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening
moet de Provincie een nadere uitwerking geven van het Provinciaal belang en het gebruik van instrumenten als
kaderstellend en richtinggevend document voor de Provinciale Structuurvisie. Een goed verstaander heeft maar
een half woord nodig. Op z'n Hollands: De Provincie moet in het kader van de nieuwe Wro een structuurvisie
maken die in december 2009 klaar moet zijn. De Provincie bepaalt daarbij zelf wat van provinciaal belang is. De
structuurvisie is bindend.
Doel van deze Week van de Provincie is nader inzicht te verkrijgen in het begrip "provinciaal belang". De
stelling: "decentraal wat kan, centraal wat moet" werd regelmatig gehoord. Ook kwam naar voren dat voor
bestuurlijk succesvol handelen draagvlak in de samenleving van belang is.
Na de opening en paneldiscussie met een aantal deskundigen en prominenten werd er in groepen over diverse
onderwerpen gesproken. Ik koos voor "Vitaal, divers en aantrekkelijk Landschap". In onze gesprekgroep ging
het over het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en diversiteit van het Zuid-Hollandse landschap, samen met
het versterken en verduurzamen van de economische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied. Een
paar kreten:
- Het landschap is een "collectief bezit".
- Behoud van de agrarische sector is van belang om de kwaliteit van het open landschap te behouden
- De landbouw is de belangrijkste drager van het open landschap
- Blijvend economisch perspectief voor de landbouw is noodzakelijk
- Naast biodiversiteit gaat het ook om de leefbaarheid
- De grote vraag naar aantrekkelijk landschap en meer recreatieve kwaliteit nabij de grote stad noopt tot grote
gezamenlijke inzet op de parklandschappen.
In de praatgroep werd er aardig afgeweken van het onderwerp door inbreng en vragen over allerlei eigen
(gemeentelijke)belangen van aanwezige bestuurders / politici.
Toch kwam ik in de gelegenheid om een lans te breken voor het behoud van ons polderlandschap dat zo nodig
getransformeerd moet worden naar natuur en recreatie. Bijna de hele zaal was medestander in mijn herkenbare
opmerkingen.
Het Rijk heeft het nationaal ruimtelijk belang vastgelegd in de Nota Ruimte en een aantal PKB's. Rijk en
Provincie kunnen middels de Algemene maatregel van Bestuur direct bestemmingen bepalen op gemeentelijke
grond. Rijk, Provincie en gemeente moeten zich als één overheid opstellen. Ik vraag mij werkelijk af of de "grote
mond" in Albrandswaard over het "zelf" bepalen van het bestemmingplan niet meer is dan een plaatselijk politiek
spelletje om stemmen te winnen.

Voordat de middag werd afgesloten met een lichtspektakel tegen de gevel van het provinciehuis mocht ik nog
een aantal reacties op papier geven voor de plannenmakers van de Structuurvisie. Ik heb de volgende
opmerkingen achter gelaten:
- Bij het maken van de Structuurvisie vooral ook rekening te houden met de lokale kennis en waardering van de
landelijk gebieden
- Stedenbouwkundige plannen maken / benaderen vanuit het landschap gezien, vanaf de andere kant dan
stedenbouwers gewend zijn.
- Dat men nog meer moet zoeken naar draagvlak voor plannen m.b.t. transformatie van het zo hoog
gewaardeerde cultuurlandschap.
Misschien toch jammer dat onze politiek er niet was, maar de "Week van Zuid Holland" is nog niet voorbij. Tot
zover een ambtelijke maandagmiddag”.
En tot zover het verslag van Thedie. Tussen de regels door lezen we wat we allemaal al wisten…..
Wandelclub pleit voor meer “ommetjes op het eiland IJsselmonde”
Een pleidooi van de heer Meijdam die meer wandelroutes op IJsselmonde wil in het AD/RD van deze week. Hij
heeft vast de Boerenvariant nog niet onder ogen gehad, want die voorziet daar helemaal in voor dit gebied op
Midden-IJsselmonde.
Polderdag 2009
De initiatiefgroep heeft een eerste overleg gehad om te kijken of er dit jaar weer een Polderdag zal/kan/moet
komen. Allereerst moeten dan de boeren weer mee willen werken en hun bedrijven en landerijen openstellen. Er
spelen verder wel wat plannen en gedachten zoals ruim van tevoren de basisscholen in de regio erbij te
betrekken en er schoolprojecten van te maken. Ook om het wat ruimer op te zetten met andere groeperingen en
belanghebbenden. Dus we gaan er mee aan de slag en kijken of er voldoende draagvlak is om de zaak in gang
te zetten. De datum is voorlopig wel gereserveerd, namelijk de eerste zaterdag van juli : de 4e dus.
Informatiemarkt Tweede Maasvlakte
Waar ook o.a. de gevolgen voor de regio naar voren zullen komen: 19 februari Gemeentehuis Hofhoek van
16:00 – 20:00 uur
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder.
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Goedemorgen,
Een korte Polderkolder dit keer – de inspraakreacties op de MER en aanmerkingen/aanvullingen op de
Voorontwerpbestemmingsplan zijn in kopie verspreid aan de belanghebbenden dus er zal volop en druk gelezen
worden mogen we aannemen. Weinig nieuws te melden vanuit die hoek.
CO2 opslag
Maar toch even een Polderkolder uitgebracht om te wijzen op een ander potentieel gevaar dat het gebied zou
kunnen bedreigen. Ik druk me zo voorzichtig mogelijk uit, maar de CO2 opslag onder Rhoon en Barendrecht
blijft de gemoederen bezighouden. Volgens de initiatiefnemers is het risico verwaarloosbaar, maar in het AD van
afgelopen zaterdag (editie Rotterdam Dichtbij pag. 13 – getal kan geen toeval zijn) stelde een deskundige dat
het wel degelijk gevaarlijk kan zijn. De emeritus hoogleraar hydrologie Cees van den Akker zet vraagtekens bij
het project en begrijpt dan ook niet dat zo’n proef in een drukbevolkt gebied wordt gedaan. Zoals zo veel
inwoners van Rhoon (Portland) en Barendrecht en ook de betrokken polderbewoners hun vraagtekens erbij
zetten. Want het lege gasveld loopt tot en met Het Weegje en de Koedood en de aanvoer ervan loopt via de
pijpleidingstraat die Rhoon-Noord en de polders doorkruist. Als het natuurlijk allemaal zijn beslag krijgt is het een
volgende goudmijn want de verhandeling van CO2 zal in de toekomst big business blijken. Een voor geldelijk
gewin worden er wel eens grenzen en normen verlegd.
Er zijn komende weken informatiemarkten waar u zich kunt laten voorlichten en informeren in Poortugaal en
Barendrecht.

De Agenda:
12 februari infomarkt CO2 opslag in gemeentehuis Albrandswaard aan de Hofhoek van 20:00 – 22:00 uur
18 februari informatieavond opslag CO2 in Theater het Kruispunt te Barendrecht van 19:30 – 22:00 uur
19 februari Informatiemarkt Tweede Maasvlakte Gemeentehuis Albrandswaard Hofhoek van 16:00 – 20:00 uur
04 juli (voorlopige datum en onder voorbehoud) Polderdag Rhoon
Tot slot nog wat links
CO2 opslag onder Barendrecht en Albrandswaard
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2977947/Infoavonden_CO2opslag.html
Landbouwgrond genoeg in de wereld
http://www.ad.nl/buitenland/2965390/Rijke_staten_kopen_veel_grond_op_in_arme_landen.html
Protest tegen het ontpolderen in Zeeland – goed voorbeeld doet goed volgen?
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/2062-bomen_als_verzet_tegen_ontpolderplan
Dat was het wel weer – een mooie en goede zondag verder.
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Goedemiddag Polderbewoners en overige belangstellenden,
Een korte samenvatting van de afgelopen week en een blik vooruit vanuit de grauwe en koude polders tussen
Rhoon en Barendrecht.
CO2 opslag Rhoon en Barendrecht
Deze week was ik op het Gemeentehuis aan de Hofhoek waar in de raadzaal een kraamkamer was ingericht. Bij
deze kraampjes kon je terecht voor allerlei nieuwe ideeën en inzichten omtrent de beoogde CO2 opslag in de
oude gasputten onder Rhoon, Portland en Barendrecht. Uiteraard is er weinig kans op gevaar bij die opslag, bij
het leidingentransport er naartoe kan ook weinig gebeuren dus waar gaat het over. Ga maar gerust slapen, niets
aan de hand. Ik vond de belangstelling behoorlijk hoewel ik buiten de politici weinig Rhoonaars tegen ben
gekomen. Die er waren hadden toch ook vooral oog voor het betoog van Prof. Van den Akker over de
onbekendheid met de materie. Wat gebeurt er als op die diepte en druk de CO2 gaat reageren met andere
stoffen in de aardbodem? Waarom doen ze zo’n proef niet in een dunbevolkt gebied? Het is toch gewoon een
(van ons belastinggeld gesubsidieerde) proef die straks, naast de oplossing van een beetje CO2 problematiek,
vooral grof geld verdienen zal worden met het verhandelen van CO2 contingenten. Leg die pijp richting de
Noordzee of een ander dunbevolkt gebied en doe daar de proef….
U kunt zich nog voor laten lichten en informeren bij de Barendrechtse editie op woensdagavond vanaf 19:00 uur
in Het Kruispunt aldaar. Het gerucht gaat dat er al vele aanmeldingen zijn, dus kom op tijd zou ik zeggen.
Het Landschapspark Buytenland
Soms hoor en lees je wel eens iets waarvan je denkt “moet ik dat nu wel of niet de wereld in slingeren”. Deze
week werd ik weer voor dat dilemma gesteld toen ik een uitnodiging en verhaal van de Provincie onder ogen
kreeg. Het betreft de opdracht aan een aantal onderzoekers om een definitie en economische haalbaarheid te
gaan bepalen voor “natuurakkers”. Zoals u weet een van de discutabele invullingen van het Landschapspark.
Samen met de gemeente Albrandswaard, de provincie en de belanghebbenden zou daar een overleg voor
worden opgezet om te komen tot een definitie van natuurakkers die aan zou sluiten bij de Albrandswaardse
Variant, en wel zodanig dat de huidige landbouwbedrijven, wellicht met een kleine aanpassing, voortgezet
zouden kunnen worden.
Eens te meer blijkt dan dat de Provincie daar toch zijn hele eigen invulling aan wenst te geven. Ze belijden in
woord dat ze graag met de betrokkenen en de gemeente in overleg gaan om zaken te bespreken en in te vullen
maar gaan gewoon hun eigen weg. Zonder onze gemeente Albrandswaard die in het hele proces, volgens onze
burgemeester althans, de regie heeft. In de omschrijving van de opdracht komt een aantal zaken duidelijk naar
voren:

De onderzoekers moeten uitgaan van het VKA (VoorKeursAlternatief) van de provincie (dus niet van de
Albrandswaardse Variant),
Invulling als “het Zeeuwse model” van natuurakkers, waarvoor bij de huidige boeren wel draagvlak
bestaat, kan het niet worden
het rapport moet 27 februari klaar zijn en 6 maart gepresenteerd worden aan de stuurgroep.
Het gaat vergezeld van een lijst met genodigden om e.e.a. te gaan bespreken in een workshop welke op 20
februari zal worden gehouden. Veel natuurlobby zit daarbij maar toevalligerwijze (of niet) ontbreken daar de
namen op van de begeleidingscommissie vanuit de gemeente, de verantwoordelijken (wethouder van Praag)
binnen de gemeente, het platform Polders Albrandswaard, de adviseurs van de gemeente (Peter Verkade, Peter
Kuijpers) etc.
Oftewel, er wordt net als bij het Ronde tafelgesprek met minister Verburg, enorm gestuurd in de deelnemers om
het gesprek en de uitkomsten in de door de Provincie gewenste richting te krijgen. Vorige Polderkolder heb ik
Johan van Wolfswinkel nog geciteerd die zei dat de Provincie juist zitting had genomen in het gemeentehuis om
zich beter in te kunnen leven en om makkelijker met de betrokkenen van de Gemeente te kunnen
communiceren. Hopelijk gaat hij nu ook inmiddels inzien dat ze het Paard van Troje in huis hebben gehaald en
dat de Provincie gewoon haar eigen gang gaat.
4 juli Polderdag 2009 ???
Als je zo het bovenstaande leest dan zakt het enthousiasme om dit jaar wederom een Polderdag te organiseren
wel een beetje. We hadden juist met het organiserend platform wat ideeën op een rij gezet, want het moet ook
weer geen sleur worden. Dit jaar zouden we willen proberen de Boerenvariant wat meer gestalte en inhoud te
geven door een aantal ingetekende wandel-, ruiter- en fietspaden aan te leggen. Het lopen dan vooral langs de
met bloemen en kruiden ingezaaide akkerranden, zoals ook in de Hoekse Waarde gebeurt. Eventueel in overleg
en in samenwerking met het ZHL en de Provincie om gewoon te laten zien wat daarin mogelijk is. Er zijn al wat
zaadmengsels geëvalueerd en een aantal partijen reageerden enthousiast. Dit in combinatie met een eindejaar
scholen project (veelal de weken vlak voor de vakanties), om het gebied en de landbouw ook bij de omliggende
scholen onder de aandacht te brengen etc etc.
Maar als je dan ziet hoe er met de belanghebbenden en boeren door de Provincie wordt omgegaan ben ik bang
dat er weinig draagvlak voor zal zijn.
Tot besluit : De Rode Boog…..
Van een heel ander kaliber maar wel een uitvloeisel van het Landschapspark. Albrandswaard heeft in navolging
van de gemeente Rotterdam, na de blubberput (waar de ontwikkelingen zich overigens ook ten goede hebben
gekeerd) nu ook een soortgelijke strijd met een kunstwerk. Raakte de gemeente Rotterdam Kabouter Buttplug
(Santa Claus van Paul McCarthy) maar niet kwijt, hier probeert men al sinds 1992 het kunstwerk “De Rode
Boog” ergens te plaatsen. Laatst bekende vestigingsplaats zou worden bij de rotonde op de Rhoonse Baan, ter
hoogte van de 6 ha nog in te richten sporterrein of wat dan ook. De fundering van een paar kuub beton ligt er al,
de erectie van de rode pijp laat dus nog even op zich wachten. Het ding wordt ter ruste gelegd in de
gemeentelijke opslagplaats om straks wederom boven water gehaald te worden. Nieuwe locatie volgens mij:
vóór het nieuw te bouwen Gemeentehuis op de hoek Rivierenweg/Rhoonse Baan (huidige volkstuinencomplex).
Als een soort “Welkom in Albrandswaard” boog, alleen zou je kleur en naam dan aan moeten passen. Zoniet
dan gewoon gebruiken en verwerken in het beoogde CO2 leidingtraject…..
De Agenda:
18 februari informatieavond opslag CO2 in Theater het Kruispunt te Barendrecht van 19:30 – 22:00 uur
19 februari Informatiemarkt Tweede Maasvlakte Gemeentehuis Albrandswaard Hofhoek van 16:00 – 20:00 uur
04 juli (voorlopige datum en onder voorbehoud) Polderdag Rhoon
Links
Als er gedreigd wordt dat je subsidie wordt ingetrokken haal je bakzeil en gooi je het over een andere boeg….
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2986086/Verzet_Tweede_Maasvlakte_gestaakt.html
Hoe ziet de schrijvende pers de belangstelling rond de CO2 problematiek:
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2998054/Albrandswaard_ligt_niet_wakker_van_CO2.html

Promotiecampagne voor de agrarische sector “Nederland bloeit” , onder de aandacht gebracht door de
voorzitter van LTO Noord.
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10094697,true,true
of op de website
http://www.nederlandbloeit.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=25222716
Ben je als gemeenteraad tegen de plannen van de provincie dan gaat het ongeveer als volgt… de provincie
overruled dan de lokalepolitiek.
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/2212-besluit_wieringerrandmeer_op_herhaling
Tot een volgende Polderkolder maar weer.
-----------------------------------------------------------------POLDERKOLDER 95a
Daar ben ik nog even. Inzake de CO2 opslag en de door de betrokkenen voorgestelde “veiligheid’ daarvan
kreeg ik van een Polderkolderfan nog een tip binnen.
Zeker met het oog op de actualiteit ervan en de mogelijkheid om opheldering te vragen komende week in
Barendrecht of via de MER Inspraak.
Het betreft een artikel in het Technisch Weekblad van deze week. Vooral de laatste alinea spreekt boekdelen en
moet stof tot nadenken geven ….
http://www.technischweekblad.nl/noorden-dichterbij-co2-afvang.62477.lynkx
====================================================================================
POLDERKOLDER 96
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Het nieuws van deze week voor u bijeen gesprokkeld vanuit diverse bronnen en gezichtspunten. Een van de
sterke kanten van dit medium vind ik zelf.
Atelier provincie over Het Buytenland van Rhoon
Afgelopen vrijdag 20/02 heeft er in het Haagse provinciehuis een “atelier” plaats gevonden over het begrip
“natuurakkers” waarvoor alle voorstanders van de Provinciale plannen waren uitgenodigd. Ik heb u daar vorige
week over geïnformeerd. De lokale politiek, het PPA (Platform Polders Albrandswaard), de
begeleidingscommissie en de verantwoordelijke wethouder stonden niet op de uitnodigingslijst. Dat vond in elk
geval de gedeputeerde van Martin van Eygelshoven-Huls ook een hele vreemde gang van zaken want hij was
van mening dat deze partijen ook een uitnodiging zouden hebben gehad. Niet dus, en reden voor de wethouder
om daar een issue van te maken.
De bijeenkomst zelf geeft weinig stof tot schrijven. Door de samenstelling van de werkgroep was al vantevoren
duidelijk dat normale landbouw niet zou passen binnen een landschapspark dat de Provincie en
gelijkgestemden voor ogen staat. Tegenwicht van de gemeente had je kunnen verwachten omdat er in het
atelier niet zou worden uitgegaan van de Albrandswaardse variant, maar de gemeente staat al een tijdje
buitenspel. De definitie van natuurakkers, waarvoor de economische haalbaarheid ook onderzocht zou moeten
worden, is ook ergens blijven hangen. En het Zeeuwse model, het eerdere stokpaardje van het Zuid-Holands
Landschap en de Provincie, zou ook al niet meer kunnen. Oftewel, weinig resultaat en geen nieuwe
gezichtspunten of aanknopingspunten voor de boeren. Zal ongetwijfeld worden vervolgd want bij de Provincie
doen ze niets liever dan vergaderen en praten. En die 140 miljoen willen ze maar wat graag kwijt – geld (van
een ander) uitgeven aan ongewenste zaken gaat ze tenslotte in deze tijd van economische teruggang heel
makkelijk af. Alsof er geen betere en nuttiger besteding voor te vinden is.
Maasvlakte 2 project

Ik ben afgelopen woensdag 18/02 ook nog even langs de informatiemarkt inzake de 2e Maasvlakte op het
gemeentehuis geweest maar daar was, naast de standhouders en een aantal polderkopstukken uit het
buitengebied en de politiek, ook weinig belangstelling voor. Echter de koffie smaakte weer goed, weer even van
gedachten gewisseld met wat mensen van Provincie, Rotterdam en de Haven - dus niet voor niets even
rondgekeken..
CO2 opslag in Barendrecht
In Albrandswaard was er tijdens de inloopavond niet veel belangstelling, maar in Barendrecht des te meer.
Hoewel ook een gedeelte van “ons” grondgebied er door zal worden beïnvloed was de opzet in Barendrecht
blijkbaar aansprekender, ook voor de bewoners van de wijk Portland, daar wel in groten getale aanwezig. Het
hele proces staat behoorlijk in de belangstelling, zeker ook gezien de artikelen in de kranten die de laatste week
zijn verschenen. Onderaan bij de kop “links” heb ik er een paar voor u bijgesloten. De Shell heeft in elk geval
uitgesproken dat, indien er zo weinig draagkracht voor en protest tegen de plannen is, zij hun besluit zullen
heroverwegen en van de plannen afzien. Wellicht uit angst voor een boycot of negatieve publiciteit, maar ze
luisteren wel naar de bewoners zo wordt ons voorgehouden.
Wat een zaligheid dat zoiets nog bestaat zou je bijna denken. Zet dat eens af tegen de eigenwijze en
vooringenomen standpuntbepaling van de Provincie in het kader van het Landschapspark. Ook hiervoor geen
draagvlak (< 1%) en alleen maar bewoners en omwonenden die de transformatie NIET willen. Wat zou het de
overheid sieren als ze op een eerder genomen foute beslissing en denkbeeld zouden terugkomen……
Uw menig telt ook mee…
Van een Polderkolderabonnee mocht ik een reactie ontvangen naar aanleiding van de veronderstelde corruptie
in het ambtenarenapparaat. Met als voorbeeld de Provincie Limburg, maar hij vraagt zich af of dat ook hier niet
aan ten grondslag ligt……
Als ik zo alle Polderkolder berichten teruglees, en even de gang van zaken memoreer tijdens de '
inspraakbijeenkomsten ' in Rhoon en Barendrecht, vraag ik me af of de Provincie wel rechtmatig bezig is met
haar infiltratiepraktijken in de gemeente Albrandswaard, om haar plan maar zo snel mogelijk door te drukken.
Het is arrogantie ten top, want men weet dat de gewone burger geen financiële middelen heeft om via de
juridische weg aan te tonen dat eea niet rechtmatig verloopt/is verlopen. Daarom hoop ik echt dat jullie deze
zaak landelijk aanhangig maken. Kan het niet ' links' om, dan maar over ' rechts' om. Gezien het
bovengenoemde corruptieschandaal in Limburg (dat eveneens bol staat van de geldverkwisting), in combinatie
met de huidige economische situatie, maken jullie nu volgens mij meer kans dan ooit om deze idioterie te
stoppen. http://www.nu.nl/algemeen/1920415/ter-horst-wil-af-van-dubieus-gedrag-bestuurders.html
Nog wat links naar artikelen over ons gebied:
Ondergrondse CO2 opslag en een aantal artikelen o.a. met gevallen waar het fout is gegaan:
http://www.technischweekblad.nl/noorden-dichterbij-co2-afvang.62477.lynkx
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3004771/lsquoCO2avond_wordt_gelikte_showrsquo.html
http://www.ad.nl/rotterdam/3015861/Doorgaan_CO2proef_niet_zeker.html
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3011409/Eendjes_dood_door_CO2lekkage.html
http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34234
Over de ontpoldering in o.a. Zeeland en Noord-Holland:
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/2333-ontpolderen_reinste_waanzin
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3297167/__Ontpolderingsplan_Nijpels_onder_vuur__.html?p=3,1
Subsidie verstrekken aan clubs die je daarmee tegenwerken wordt ook tegen het licht gehouden…
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3300046/__Milieuclubs_met_de_billen_bloot__.html?p=3,1
En nog iets in de serie kolder over de polder. Waar rook is is vuur zeggen ze wel eens, hopelijk rukt de
brandweer bijtijds uit…
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3018991/Wikipedia_Rotterdam_wil_Albrandswaard_inlijven.html
Dat was het dan wel weer – tot een volgende Polderkolder.

POLDERKOLDER 97
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Wederom een Polderkolder dit weekeinde waarin we weer nader zullen ingaan op een aantal zaken die spelen
in en rond de polders van het beoogde Landschapspark Buytenland. Het is een week vol activiteiten geweest
die we even chronologisch zullen opsommen.
Dinsdag 24/02 overleg met VVD-vertegenwoordigers uit Albrandswaard, PS en uit de Tweede Kamer.
Een groot gezelschap met vertegenwoordigers vanuit de Provinciale Staten (PS), de Tweede Kamer (Mw.
Snijder) en de gemeente Albrandswaard alsmede PPA en LTO als genodigden heeft een bezoek aan ons
gebracht. Gesproken is over het verloop van de procedure, de leefbaarheid, het ontbreken van draagvlak en de
arrogantie van het ZHL en de Provincie. Overduidelijk blijkt dat de ambtenaren van de Provincie maar één
opdracht hebben en uitvoeren: vasthouden aan de PKB (Planologische Kern Beslisiing). Alle aanwezigen zijn
echter voor akkerbouw met natuurwaarden zoals in de Albrandswaardse Variant (AV). Conclusie: aan de motie
Klein Molenkamp is geen recht gedaan. Getracht moet worden om zoveel mogelijk politieke invloed uit te
oefenen omdat, wanneer het op aanwijzing aankomt, dit weer een onderwerp van gesprek zou kunnen worden
in de PS en misschien in de TK. Lobbyen dus!
De vergadering over "Natuurakkers in het Buytenland" (CLM-LEI-Alterra) die vorige week vrijdag is geweest
kwam ook ter sprake omdat de heer Waterman van de PS er ook bij is geweest. Men wacht dit onderzoek af.
Duidelijk is, dat van het Zeeuws Model hier geen sprake kan zijn binnen de gestelde kaders en daarmee zijn de
deelnemers aan de excursie naar Zeeland dus weer om de tuin geleid door de Provincie. Het rapport moet voor
de stuurgroep van 13 maart (was 6 maart) gereed zijn. Alle aanwezigen wijzen het extreem natuur-biologisch
boeren af. Waarom niet gewoon de AV zo kwam er steeds naar voren.
Woensdagmorgen 25/02 een gesprek met onderzoeksbureau.
Als paard achter de wagen laat de provincie alsnog een onderzoek doen door bureau Tabula Rasa naar de
recreatiebehoeften en de beleving bij de mensen inzake het toekomstige landschapspark. Dit onderzoek is op
20 september, bij de Provinciale Landdag op de Buytenhof toegezegd omdat daar, maar ook al vele malen
eerder, de stemming was dat niemand deze veranderingen wil en er geen draagvlak is. Er worden 30 interviews
gehouden en daarna een onderzoek via het internet, gericht aan ca. 750 personen. Het PPA krijgt nog de
vragenlijst toegestuurd voordat het internetonderzoek begint. Dit “belevingswaardenonderzoek” heeft de PPA al
6 jaar geleden gevraagd om plannen te kunnen maken. Nu liggen de plannen er en gaan ze een onderzoek
doen naar de behoeften en wensen. Van achter naar voren werken met deze Provincie. Als het maar geld kost
en werk verschaft waarmee ze zichzelf bezig kunnen houden. En indirect ook u en mij, maar dat terzijde.
Donderdagmorgen 26/02 overleg tussen PPA en Provincie
Op verzoek van de provincie wordt regelmatig met het PPA gesproken om te kijken of er middels dit overleg
begrip voor elkaars standpunten verkregen kan worden. Praten lost doorgaans meer op dan lijnrecht tegenover
elkaar staan. In de meeste gevallen wel, maar de Provincie denkt maar een kant op dus lijkt praten dan ook
nutteloos.
Het gesprek met minister Verburg werd geëvalueerd maar van zo'n flitsbezoek mochten we niet zo veel
verwachten. Zeker niet als je zo’n beperkte groep mensen inviteert. Echter de minister vertelde via de pers wel
trots te zijn op het Landschapspark, dus zal de Provincie er een goed gevoel aan over hebben gehouden.
Het onderzoek naar de natuurakkers kwam weer ter sprake. Uitgangspunt hierbij is dat de agrarische activiteit
(dit moet zijn bedrijvigheid ! ) volledig in dienst staat van de natuur. Hierbij wordt als uitgangspunt ook weer het
VKA (VoorKeursAlternatief van de Provincie) gehanteerd, niet de Albrandswaardse Variant. Geen mest, geen
bestrijdingsmiddelen en met vergoedingen voor de "boer". Zo komt er dan
A. 115 Ha biologische bedrijfsvoering in de Molenpolder of
B. Boeren voor natuur met een biologische kringloop of
C. een coöperatief natuurbedrijf volgens het graanschuurmodel.
Dit alles was voor het PPA aanleiding om nog eens duidelijk het hart te luchten. Ze maakten zich op een nette
manier kwaad over de arrogantie van provincie en ZHL en de onwrikbare standpunten. Hierna vroeg de
Provincie zich (terecht) af of een volgende vergadering met het PPA wel zin heeft. Hetgeen het PPA ook
betwijfelde en er is afgesproken om er na overleg met de wethouder op terug te zullen komen.

Voor de zomervakantie moet er antwoord zijn op de inspraakreacties (antwoorden MER). Het bestemmingsplan
zal in juni-juli ter inzage komen, en niet in de vakantie.
Donderdagavond 26/02 een gesprek met wethouder Raymond van Praag.
Ook hier kwam alles weer eens aan de orde. De Begeleidingscommissie zal op de hoogte worden gebracht van
het onderzoek over de natuurakkers. Duidelijk bleek dat er in de komende maanden door de politiek gelobbyd
moet worden voor de Albrandswaardse Variant naar het CDA, SP, Leefbaar, CU, PvdA, PVV en VVD, maar ook
naar Rotterdam. Dit roepen wij al jaren. Er moet ook duidelijkheid komen over invullingen op het
bestemmingsplan (b.v, de invulling N2). Wordt vervolgd.
De pers kijkt ook mee
Van Chris Vemer, u weet wel van het programma Chris Natuurlijk op zaterdagmorgen bij Radio Rijnmond, kreeg
ik een link naar een artikel in Trouw.
http://www.trouw.nl/groen/columns/natuurdagboek/article2038569.ece/Vogels_op_de_korrel_.html
Of we daar van wisten en wel eens naar gekeken hadden. Dat is nu precies wat de boeren bij ons ook doen en
willen heb ik haar geantwoord. Bloemrijke- en kruiden akkerranden en graspaden waar mensen over kunnen
lopen. De Boerenvariant dus. Met percelen die de hele winter ongeploegd blijven liggen. Als je deze winter bij
ons in Het Buytenland bent geweest zul je gezien hebben dat er percelen met maïs en groenbemester zijn
gemaaid maar niet geploegd. Daar hebben talloze vogels van gegeten en van deze vogels hebben de
roofvogels weer genoten. Oftewel, de kringloop was weer rond. Kijk maar eens de foto's op de website
www.landschapspark-buytenland.nl (halverwege de voorstelling zo'n beetje) waar je de talloze vogels ziet
fourageren/opvliegen.
Dat doen de boeren uit eigen beweging dus zelfs al, nog zonder vergoeding. En ik ken de betreffende boer uit
het Trouw-artikel Luink van de Laan persoonlijk. Hij heeft verder geen "natuurakkers" of dat soort Provinciale of
Zuid-Hollands Landschaps beperkingen maar is gewoon een akkerbouwer van 150 ha. Dus ook wat onze
boeren willen. Een deel afstaan voor natuur, water en akkerranden en op de rest normaal een commercieel
landbouwbedrijf uitoefenen. Oftewel, wat ze in Drenthe doen willen de boeren hier ook, vandaar de
Boerenvariant. Ik denk dan ook dat dit artikel meer zegt over wat wij hier willen dan hoe de provincie het wil
invullen. En of je het dan de “Boerenvariant” noemt of “Boeren met uitzicht” ? Dit is boereninitiatief ten top en
toont weer eens te meer hoe deze beroepsgroep op de ontwikkelingen in kan en wil spelen. De Provincie heeft
op 20 sept.jl. gezegd dat ze de Boerenvariant een bruikbaar plan vonden en er op terug zouden komen maar
daar hebben ze het blijkbaar nog te druk voor gehad. Met vergaderen, bureaus inhuren voor onderzoek en
enquetes, workshops en hun verhuizing naar Poortugaal. Meer lezen kunt u bij deze links:
http://www.noorderbreedte.nl/?artikel=2917
http://www.sbnl.nl/html/boeren_met_uitzicht.html
Uit de Hoekse Waard:
Afgelopen donderdag de NCRV-documentaire over het Nationaal Landschap de Hoekse Waard gemist?
Waarom kan dat nou niet hier ?........
http://www.nationaallandschap.nl
http://www.nationaallandschap.nl/nationaal-landschap/landbouw
En daar gaat het ook weer over Natuurakkers en de invulling ervan. De boeren daar hebben er nu wat jaren
ervaring mee dus kunnen daarom een beeld gaan vormen van wat het hen kost aan arbeid en anderszins om de
ideale natuurakkers vorm te geven…. Lees hier
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/2495-betere_betaling_voor_natuurakkers
Verder uit de pers:
De VTM heeft in polder Schieveen (aan de Noordrand van de 750 ha) een bord geplaatst met een
slogan die wij ook hier gebruiken van de PPA. Als een soort “landmark” en protestbord tegen de komst
van een bedrijventerrein en moerasgebied staat te lezen: “wie het polderlandschap verruilt voor nieuwe
natuur, verloochent zijn afkomst en eigen cultuur”.
CO2-opslag bijeenkomst in Barendrecht krijgt op 9 maart een vervolg en de bewoners worden in de
gelegenheid in te spreken en hun mening te geven aan de gemeente Opdat deze het eventueel mee
kunnen nemen in hun te formuleren reactie op de plannen. Plaats van handeling is Theater het
Kruispunt. De mensen moeten, om in te spreken, zich vooraf melden bij de griffie (0180-698798 of per
mail griffie@barendrecht.nl).

De Provincie wil ook in Voorne opeens voor landeigenaar gaan spelen en stelt de boeren ook daar voor
een ongewenste keuze :
http://www.nieuweoogst.nu/theme/4-ruimtelijke_ontwikkeling/news_article/details/2544-zuidholland_wil_grond_voorne
Dat was wel weer het belangrijkste poldernieuws van deze week voor u op een rij gezet. Het lijkt een aardige
dag te worden en de zon probeert door te breken. Dus zullen de eerste lammeren wel een verkenningstochtje
buiten mogen gaan maken. Kom maar gerust genieten ervan nu het nog kan. Tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Een korte editie deze week omdat er weinig nieuws te melden is. Er wordt achter de schermen volop vergaderd
en gesproken om zaken boven water te krijgen. De Gemeenteraad en begeleidingscommissie zijn uiteraard niet
blij met de starre opstelling van provincie en derden (zoals het ZHL), die duidelijk niet willen wijken en aansturen
op een “aanwijzing” rond bestemmingsplan en landschapspark die in hun straatje past. Dat er totaal geen
draagvlak is voor hun plannen schijnt niet uit te maken. En dat eerder gedane toezeggingen, verwachtingen en
Tweede kamer moties met voeten worden getreden nog minder.
Ook de landelijke politiek is wat dat betreft niet echt alert (geweest) als je terugleest hoe de motie Klein
Molenkamp in de loop der plannen uit de PKB is weggeschreven. Van de motie is gewoon niets meer over zo
lijkt het, dus zal de provincie daar ook geen gehoor aan (willen) geven.
Het is dan ook ronduit jammer dat de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit niet op dit eiland
geboren is, want dan zou dat Landschapspark hier nooit gekomen zijn. Gerda Verburg pleit namelijk afgelopen
week openlijk voor haar eigen achtertuin en geboortegrond, dat dat vooral niet aangetast moet worden en zo
moet blijven. In een special van het AD rondom “de maand van het Groen Hart” schrijft ze letterlijk iets dat wij
ook wel zouden willen. Ik citeer een paar zinsneden van haar hand:
Het gebied heeft zich in de afgelopen eeuwen ontwikkeld tot wat het nu is. Belangrijke vraag is hoe we de
landbouw kunnen behouden en de streek aantrekkelijk maken voor de recreant. Het Groene Hart biedt al heel
veel mogelijkheden voor de recreant. Kunnen we nog meer doen? Grootschalige projecten horen niet thuis in
een gebied als dit. Wel een idee als het heropenen van vergeten klompen- en kerkenpaden, daar heb ik nog een
regeling voor.
Ze zou zich wellicht ook kunnen indenken dat mensen uit deze streek op eenzelfde manier over dit gebied
denken. En met een Boerenvariant of Albrandswaardse variant Plus met wat extra wandel-,fiets- en ruiterpaden
al heel blij zouden zijn. Ze zou hier eens een rondje moeten komen joggen of fietsen om te weten wat ze
allemaal overhoop wil halen ……
Links
Een artikel over de telling van het aantal roofvogels in de Hoekse Waard waarbij men de conclusie trekt dat
roofvogels liever op de akkers verblijven dan in natuurgebieden.
http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3047066/Opvallend_veel_buizerds_in_Hoeksche_Waard.html
Er wordt in Nederland gekozen voor de bescherming van allerhande dieren maar de boeren worden
langzaamaan met uitsterven bedreigd…. Een colum die pleit voor het behoud van De Fluitende Boer
http://www.ltonoord.nl/nl/25222685-%5BLink_page%5D.html?location=18993242652049351,10099233,true,true
Over de CO2 opslag onder Barendrecht – hetgeen morgenavond een vervolg krijgt in Het Kruispunt
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2009%2Fmaart%2FBarendrecht+St
op+proef+met+CO2-opslag

http://www.ad.nl/rotterdam/3049602/College_Barendrecht_tegen_CO2opslag.html

Morgenavond 9 maart is er ook een Carousel op op het gemeentehuis.Voor de agenda, onderwerpen en
stukken kunt u hier terecht:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&onderdeel=bri_agenda&stukid=1048
En tenslotte was het vanmiddag fraai lenteweer met dartelende lammetjes in de wei. Ik vond een leuke site van
de Vogelbescherming waarop u het broedseizoen van de verschillende vogelsoorten kunt volgen via een
verborgen camera. Gewoon een leuke site om bij je favorieten te zetten…..
www.beleefdelente.nl
Een prettige avond verder en tot een volgende Polderkolder.
====================================================================================
POLDERKOLDER 99
Goedenavond Polderbewoners en overige belangstellenden,
We zijn een weinig later als gewoonlijk, maar soms heb ik ook privé wat prioriteiten of ga ik liever naar buiten
dan achter de PC te kruipen. Hopelijk heeft u daar begrip voor. En er zijn weer wat zaken te melden. Niet zozeer
over het Landschapspark direct maar wel over zaken die er omheen spelen.
De Gemeente Albrandswaard, raad en college, gaan ook steeds beter begrijpen dat ze met het onderdak geven
aan mensen van de Provincie de wolf in schaapskleren of het Paard van Troje in huis hebben gehaald. Waar wij
steeds al voor gewaarschuwd hebben, namelijk dat ze de regie kwijt raken en de initiatieven en plannen door de
Provincie (direct of indirect) worden gemaakt wordt keer op keer duidelijker. Dus begint iedereen toch ook de
noodzaak te zien van het benaderen van de politiek in Den haag, zowel de Statenleden alsmede de Tweede
Kamer. Want met het democratisch bestel wordt door de Provincie een loopje genomen. Belanghebbenden
(zoals onlangs de boeren) worden van de onderhandelingstafel geweerd, er worden toezegging gedaan over
inspraak en meedenken die niet worden opgevolgd en ze blijven vasthouden aan uitgangspunten die totaal geen
draagvlak en bestaansrecht hebben. De motie Klein Molenkamp, waarin duidelijk is uitgesproken dat er ruimte
zou zijn voor commerciële landbouw, hebben ze min op meer uit de PKB weten te schrijven en zo zijn er nog tal
van zaken. Het huidige college laat zich echter niet zomaar de kaas van het brood eten en neemt daar dan ook
begrijpelijkerwijs geen genoegen mee.
Een voorzet van nieuw beleid door het college is dit weekeinde toch wel gegeven door o.a. bezwaar te maken
bij Gedeputeerde Staten tegen de handelswijze rond de MER-procedure voor de CO2 opslag. Daar is vandaag
ook in de pers en op Radio Rijnmond aandacht aan besteed, dat er toch wel erg onnauwkeurig met belangrijke
zaken wordt omgegaan. Hetgeen wij overigens ook naar voren hebben gebracht bij het vrijgeven van de MER
en het Voorontwerp bestemmingsplan voor het Buytenland – dat rammelde ook aan alle kanten maar daar had
het toenmalige college en de raad verder geen problemen mee. Inmiddels echter geven ze aan dat ze misschien
wat te makkelijk hun jawoord hebben gegeven, zeker omdat de Provincie er niet over prakkizeert om de
Albrandswaardse Variant mee te nemen.
Foutje in de MER procedure rond de CO2 opslag onder Rhoon en Barendrecht:
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3072459/Foutje_CO2rapporten_liggen_in_gesloopt_gemeentehuis.html
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fmaart%2FAlbrandswaard%20
wil%20verlengde%20inspraak%20over%20CO2
Inspraak MER en Voorontwerpbestemmingsplan
Als het goed is heeft iedereen, die heeft ingesproken op de MER of een zienswijze heeft ingezonden omtrent het
Voorontwerp Bestemmingsplan van het Inspraakpunt (Expertisecentrum Publieksparticipatie heet dat
tegenwoordig) een brief gehad onder welk nummer zijn/har reactie is geregistreerd. Daarin staat aangegeven
dat de inspraakreacties zijn samengebracht in een bundel “Inspraakreacties op MER en Voorontwerpbestemmingsplan landschapspark Buytenland”.

In deze brief staat o.a. iets vermeld dat, indien u deze brief niet ontvangen hebt, ik u niet zou willen onthouden
want het lijkt me voor alle bezwaarmakers belangrijk genoeg, of u nu per mail of per post gereageerd heeft of via
onze website www.landschapspark-buytenland.nl : dan heeft u er ook recht op
Deze bundel kunt u in papieren vorm of op CD-Rom aanvragen via telefoonnummer 070 – 351 80 16,
voor vragen is de contactpersoon aldaar B. Lommen
Verder staat erin dat het ontwerp bestemmingsplan in de loop van 2009 ter inzage zal worden gelegd. Volgens
geruchten loopt de planning daarvan iets uit maar dat is nog niet officieel bevestigd.
Verbreding A15 – Ridderkerk< > Maasvlakte
Via de Dijkers kreeg ik onderstaand bericht binnen. Het OTB voor deze weg laat iets langer op zich wachten als
gedacht – er wordt geschreven :
Langs deze weg deel ik u mede dat het niet haalbaar is gebleken om het Ontwerp Tracé Besluit A15 Maasvlakte
- Vaanplein (OTB A15 MaVa) per 1 mei 2009 ter visie te leggen. De planning is nu dat het OTB A15 MaVa half
juni wordt gepubliceerd. Medio april doen wij hier een definitieve uitspraak over. De reden van het uitstel is dat
de complexiteit van de materie en de zorgvuldigheid van het proces van de verwerking van de resultaten van
verkeers-, lucht- en geluidsonderzoeken in het OTB meer tijd vergen dan voorzien.”
Fanmail
Ik heb weer aardig wat reacties binnen gekregen met suggesties hoe we o.a. de politiek in den Haag zouden
kunnen bewegen onze zaak nog eens te heroverwegen. Varierend van rigoreuze suggesties (verhoog het
waterpeil in het provinciehuis eens met 50 centimeter) tot afsluiting van de A15 etc. Hoewel ik altijd van mening
ben dat je moet proberen in gesprek te blijven heb ik wat dat betreft de moed bij de Provincie wel opgegeven.
Als men niet wil luisteren en alleen zichzelf wil horen dan heeft het geen zin om daar veel energie en tijd in te
steken. Geen enkele suggestie wordt opgepikt of komt terug omdat dat niet in het Provinciale straatje past. Dus
voor mij is dat stadium voorbij.
Tot slot heb ik nog wat links voor u verzameld over items die onze polders raken c.q. in hetzelfde kader spelen
…..
De Boerenvariant in Flevoland….
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/2806-kuieren_over_flevos_boerenland
Het CO2 verhaal ook verder in de pers:
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3062776/Met_gasmasker_protesteren_tegen_CO2.html
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3076146/CO2_zit_al_in_de_bijna_lege_Barendrechtse_gasvelden.html
Plaats voor boeren in het Groen Hart
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/2756-plek_voor_boeren_in_groene_hart
http://www.agd.nl/1071640/Nieuws/Artikel/Verburg-prijst-gebruikonteigeningsprocedure.htm?nb=agd&editie=09%20maart%202009&link=Verburg%20prijst%20gebruik%20ontei
geningsprocedure&WT.mc_id=mail_agd_09%20maart%202009
Als straks de boeren vertrokken zijn mogen we zelf opdraaien voor de extra kosten via de Waterschapslasten –
natuurorganisaties zijn vrijgesteld. Lees laatste alinea:
http://www.ad.nl/rotterdam/3069414/Kritiek_op_fikse_verschillen_in_waterschapsbelasting.html
Dat was het wel weer even – tot een volgende polderkolder en dat wordt dan een jubileumuitgave !!!
===================================================================================

POLDERKOLDER 100
Goedendag polderbewoners en belangstellenden,
De 100ste editie van dit medium zal ik proberen kort te houden want wederom lonkt en lokt het voorjaar om naar
buiten te gaan. De bloembollen steken de kop uit de grond, de lammetjes huppelen in de wei, de boeren zijn
volop aan het planten en zaaien, de boomknoppen beginnen te botten, de hazen spelen tikkertje, de eenden
verzuipen elkaar en de vogels slepen met nestmateriaal. Kortom : voorjaar in de polder en ervan genieten nu het
nog kan.
Het Platform Polders Albrandswaard
Een instituut dat ik na 100 afleveringen toch nog maar eens wil noemen. Ontstaan toen de eerste plannen voor
de transformatie van onze polders werden gelanceerd, en sindsdien volop betrokken bij het behoud van ons
cultureel en landschappelijk erfgoed. Met een enorme inzet van ervaring en tijd in de afgelopen 8 jaar, hebben
ze in elk geval de partijen aan het denken gezet. Ik zag het in het begin ook als een groepje “pensionada’s” die
zich wat hadden gegroepeerd, maar ik ben er in de loop der jaren wel achter gekomen dat dit juist de groep
mensen is die ons land eind vorige eeuw mee helpen opbouwen. Want met een tomeloze inzet en energie
stellen ze hun expertise op diverse vlakken beschikbaar voor de strijd tegen de onzalige overheidsplannen. In
velerlei overlegstructuren proberen ze tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. En inmiddels,
na al die jaren inzet en strijd, gaat ook de politiek het nut inzien van wat zij al die jaren al gezegd hebben :
probeer Den Haag te overtuigen en mee te krijgen en ga lobbyen, praten, op bezoek, voorlichten, informeren en
discussiëren.
Veel te laat, maar beter laat dan nooit, worden nu de fracties van Tweede Kamer en Provinciale Staten
benaderd en geïnformeerd over “onze” zaak. Wat is er gebeurd met toezeggingen en afspraken uit het verleden,
wat doen we nu er geen draagvlak is, hoe kunnen we het tij keren …….
Ik zal niet alle mails en stukken ervoor bijsluiten, maar er worden door diverse fracties stappen genomen om
zich minimaal voor de Albrandswaardse Variant, waar ze tenslotte allemaal zo duidelijk hun voorkeur voor
hebben uitgesproken, hard te maken en in te zetten. Zie de berichten in de pers hierover ook :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/3098-staten_willen_albrandswaardse_variant
De Provincie Zuid-Holland
Gaat uiteraard door of er niets aan de hand is “want zij hebben een missie”…. Er zijn weer nieuwe mensen
aangesteld om gronden te verwerven, ze gaan nu ook “marktconforme” bedragen bieden om gronden te
verwerven, en er zijn ook weer mensen aangesteld om te communiceren met de bewoners en burgers. Aan
mensen en middelen geen gebrek zo blijkt. Indien u de Nieuwsbrief waarin alle plannen tegen de
Albrandswaardse Variant uit de doeken worden gedaan (mail wordt wel mede ondertekend door de Gemeente
Albrandswaard overigens) niet ontvangt heb ik hierbij een aantal pagina’s voor u doorgelinkt:
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/282
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/281
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/284
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/283
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/280
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/285
Lees goed tussen de regels de diverse conclusies en claims die de Provincie maakt. En als de Gemeente
Albrandswaard niet naar ze luistert heb je de kans dat zij de regie gaan overnemen (als ze dat al niet hadden
natuurlijk – de burgemeester denkt nog steeds baas te zijn in eigen huis maar we zijn de regie al lang kwijt).
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/2977-provincie_neemt_regie_wieringerrandmeer
Jubileum Polderkolder
Jubileum en jubelen – het scheelt niet veel letters allemaal maar ik kan niet zeggen dat er echt een
jubelstemming is. Wel iets om te vieren,namelijk de 100ste uitgave van dit medium. Toen ik er aan begon had ik
ook niet het idee dat het zo’n vaart zou lopen en zo’n langdurige kwestie zou worden in een oplage van 1500
exemplaren.
Voor mij was het meer de buren en boeren informeren over de ontwikkelingen en hoe de invulling van de
Albrandswaardse Variant precies zou worden. Meer het signaleren, informeren en communiceren van
ontwikkelingen, waarin volgens mij het buitengebied achtergesteld werd vanuit het Gemeentehuis.

Maar ik had duidelijk geen rekening gehouden met het fenomeen Provincie. Een bestuurslaag die er al lang
tussenuit had moeten worden gesneden en die alleen maar geld kost en veel ergernis oplevert heb ik inmiddels
wel ondervonden. En dat geld wat ze krijgen, potten ze dan ook nog eens op of beleggen het verkeerd bij
IJslandse banken. Let wel : het zijn wel uw en mijn centen die misbruikt worden maar daar zullen ze niet op
worden afgerekend. Een verhoging van de opcenten en andere belastingen en ze draaien weer verder om ons
nog meer in de wielen te rijden….
http://www.z24.nl/economie/artikel_62679.z24/Rijk_kan_besparen_op_provincies.html
http://www.ad.nl/binnenland/3085233/Overheid_ketent_de_burger.html
Opslag van CO2 in Rhoon en Barendrecht
Een heikel onderwerp waaraan nu zelfs speciaal een informatiepunt is gewijd. Weliswaar in het winkelcentrum
van Barendrecht, dus of u voortaan maar daar uw boodschappen wilt gaan doen om u voor te laten lichten. Met
een aparte website erover kunt u zich wellicht daar ook laten informeren. Zie de link in dit artikel:
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/2941-infopunt_co2-opslag_barendrecht
En uiteraard ook daar honderden reacties waarvan je verwacht dat de Provincie en/of Haagse politiek er iets
mee doet…..
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3090716/Zeker_750_bezwaren_tegen_opslag.html
http://www.ad.nl/drechtsteden/3092296/Demonstratie_Barendrechters_tegen_CO2opslag.html
Dat was het wel weer, en het is toch weer meer geworden dan ik in eerste instantie gedacht had. Maar ja,
misschien mag dat ook wel bij een jubileum.
Fijne dag verder en tot een volgende Polderkolder.
Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES RHOON - The Netherlands
tel. (+31) 10 - 501 74 81
gsm (+31)6 - 21 558 411
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