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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het belangsrijkste nieuws voor de polders denk ik maar eerst. En dat is de uitkomst van de
Statencommissievergadering van afgelopen woensdagavond 2 december. Een behoorlijke afvaardiging uit
Albrandswaard was er getuige van dat het door de Gedeputeerden voorgestelde Inpassingsplan naar de ijskast
werd gedirigeerd. De argumenten van de diverse insprekers en tegenargumenten konden de Statenleden niet
overtuigen van de noodzaak om nu al een startnotitie voor het Inpassingsplan op de agenda van de Provinciale
Staten te zetten. De Gemeente Albrandswaard krijgt tot eind februari de tijd om het huidige ter inzage liggende
Ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd te krijgen en tot de zomer de tijd om de uitwerkingsparagraaf gestalte te
geven. Er is dus wel een slag gewonnen, maar zeker niet de oorlog.
http://nieuweoogst.nu/news_article/details/10191-geen_inpassingsplan_voor_buytenland
Statencommissievergadering 02 december
Dat is toch ook wel weer een (onthutsende) ervaring. De Gemeente, als groot belanghebbende in het traject omdat
zij tenslotte dreigden overruled te worden, kreeg zegge en schrijven 3 minuten (met nog 1 minuut blessuretijd) om
hun argumentatie en zienswijze te geven. En om dat te realiseren in zo’n kort tijdsbestek is bijna ondoenlijk, zeker
als je dan later ziet dat enkele minder belanghebbenden (ANWB , ZHL) net zoveel tijd krijgen. Bijgesloten vindt u
o.a. de Inspraakreactie van PPA (met Carnisse Grienden samen optrekkend) welke Piet Hamelink heeft
afgestoken. De heer Arie Verhorst (namens de boeren en LTO) alsmede Lilian van der Horst (VTM) spraken in om
een lans te breken voor de Boerenvariant, de meest simpele en goedkoopste oplossing om het gebied open te
stellen voor natuur en recreatie. De ANWB sprak weer in (van der Hout) namens die miljoen anonieme recreanten
die we mogen verwachten en het Zuid-Hollands Landschap (Jan de Jong) was weer present om de verkrachting
van ons Zuid-Hollands Landschap te bekrachtigen. Opvallende afwezige was de Gemeente Rotterdam. ‘s Morgens
was mijn vrouw nog door de Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls gebeld omdat hij zich had geërgerd aan
een mail van haar. Daarin sprak ze o.a. over de Haagse regenten die zonder draagvlak zomaar over ons beslissen.
Een aardige discussie geweest kan ik me voorstellen, en u die haar ( als “het vrouwtje van de Polderkolder”) kent
ook. Maar waarin hij aankondigde dat er veel draagvlak was vooral ook uit Rotterdam en dat er namens die stad
dezelfde avond ook iemand zou inspreken. Misschien dat hij Rotterdam en de ANWB wel als één ziet. Hij gaf ook te
kennen niet op de hoogte te zijn van de Polderkolder, dus heb ik hem bij deze van een gratis abonnement voorzien.
Tijdens de inspraak en tijdens de daarop volgende vragenrondes is het overigens genant om te zien met welke
arrogantie de Gedeputeerden de zitting bijwonen. Terwijl er mensen inspreken tussendoor zitten smoezen, lachen
en niet luisteren naar mensen die de moeite hebben genomen om wél hun zaken goed voor te bereiden is al
tenhemel schreijend. En als je dan ook nog Statenleden erbij hebt zitten die gewoon zeggen dat ze er geen kaas
van hebben gegeten, de dossiers niet kennen en dan toch maar vrolijk meestemmen met de Gedeputeerden, dan
is het goed om te zien dat er ook Statenleden in de Commissie zitten die wel de moeite hebben genomen om de
toegezonden stukken en zienswijzen serieus te lezen, en er dan ook inhoudelijk op in te gaan. Met als resultaat dat
het voorlopig niet op de agenda van de Provinciale Staten zal komen en Albrandswaard en belanghebbenden de
tijd krijgen om rustig verder te gaan op de ingeslagen weg. Tekenend na afloop was dan ook de directe pogingen
van de aanwezige medewerkers van de Provincie, die gelijk weer trachtten om kontakten te leggen en afspraken te
maken met de gemeente, boeren, burgers en belanghebbenden om weer samen om de tafel te gaan zitten en
samen op te trekken.
De website van de provincie is inmiddels aangepast met de laatste ontwikkelingen:
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/494 .
Ook met betrekking tot de vuilstort bij de grienden is er nieuws: http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/491 - het wordt
voortvarend aangepakt zo lijkt.
Ander positief punt, ook nog eens benadrukt door de Gedeputeerde, is dat de Provincie in de laatste
stuurgroepvergadering heeft aangeboden (weliswaar veel te laat omdat de stukken niet meer herschreven konden
worden op zo’n korte termijn) de Albrandswaardse Variant ter inzage te leggen. Die zou voor hen ook kunnen
voldoen als bestemmingsplan. En dat opent weer nieuwe perspectieven voor een deel van de boeren. Want in de
Albrandswaardse Variant staat beschreven dat er voor de huidige landbouw ruimte zal blijven in een bepaald
gebied. Zonder allerlei beperkingen van natuurakkers of akkernatuur maar gewoon boeren. Dus dat kan zeker weer
mee gaan wegen in de onderhandelingen voor de uitwerking en/of beheersconvenant.

CO2 opslag onder Albrandswaard en Barendrecht
Nog zo’n onderwerp dat op de agenda bij de Provinciale Staten heeft gestaan / staat. De Staten waren dus tegen
de ondergrondse CO2 opslag maar de ministers Cramer en vd Hoeven hebben intussen in al hun wijsheid besloten
om van ons woon-, leef- en werkgebied een proeftuin te maken. Ik geloof niet dat ze afgelopen dinsdag in
Barendrecht duidelijk hebben kunnen maken aan de bewoners waarom dan wel. De emoties liepen hoog op en
daar kunnen ze blijkbaar slecht tegen. De Shell, enkele maanden geleden nog op het standpunt dat ze alleen mee
zouden werken als er draagvlak was onder de bevolking, heeft inmiddels ook maar toegegeven aan de wens van
de ministers. In ruil voor 30 miljoen subsidie. “Shell helpt” moet u maar denken, maar vooral ook zichzelf en niet
alleen de ministers. En hoewel de Staten dus tegen zijn, gaat de Gedeputeerde de CO2 opslag aldaar op de
agenda zetten. Over het waarom en hoe geeft de video bij Rijnmond meer duidelijkheid.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fdecember%2FOphef%20over%2
0CO2-promotie%20provincie%20%20bij%20Klimaattop
Charmeoffensief Zuid-Hollands Landschap
Ik gaf het hierboven al even aan, het Zuid-Hollands Landschap speelt een heel dubieuze rol in dit hele Buytenlandproces. Ze willen aan de ene kant graag die 600 ha hebben om die te transformeren tot een nat robuust
natuurgebied maar hebben aan de andere kant ook geen middelen om dat te beheren. Dus willen ze de boeren
wegjagen maar ze ook weer behouden om een rol te spelen in het beheer. Hun opstelling en insteek heeft er
inmiddels toe geleid dat er aardig wat mensen het donateurschap hebben opgezegd. Reden waarschijnlijk om een
brief te sturen aan de mensen in het gebied die dat nog niet hebben gedaan om draagvlak te vinden voor hun
plannen. Ze komen binnenkort uitleggen aan de donateurs die nog over zijn waarom en hoe. Voor sommigen is de
uitnodiging hiertoe overigens een herinnering dat ze hun donateurschap nog niet hebben opgezegd, want “elk
voordeel heb zijn nadeel”. Ik heb de vooraankondiging maar even bijgesloten voor de beeldvorming. Het is een
Stichting die bestaat van giften, (provinciale) subsidies en legaten - met een goedbetaalde directeur en staf
medewerkers. Dus helaas geen vereniging waar u enige invloed op het beleid zou kunnen uitoefenen en dat is
jammer. Want dan zou je als lid zo je stem kunnen laten horen en het bestuur een andere opdracht meegeven
tijdens zo’n vergadering. Maar nu zal het alleen een bijeenkomst worden waar je mag aanhoren hoe goed ze het
met alles voor hebben. Elke inspraak of tegenargumentatie is aan dovemansoren gericht.
Stilstaand water, natte natuur … wat zijn de gevolgen?
In de aflevering van “Wat Nou Zuid-Holland?” van deze week wordt duidelijk gemaakt dat de plannenmakers er ook
wel eens naast kunnen zitten. 20 jaar geleden is er hard gewerkt om natuur en recreatie mogelijk te maken in de
zuid-westelijke delta. De afgesloten zeearmen vormden een mooi zoetwatergebied, maar nu na al die jaren
tegelijkertijd een gevaar. Want de natuurontwikkeling ter plaatse geeft problemen met o.a. de ontwikkeling van
blauwalg. Het wordt allemaal verder uit de doeken gedaan in de uitzending die terug te zien is bij
www.watnouzuidholland.nl
Walk of Fame met Jan Brokken
Tijd voor een positief geluid, en wel het bezoek dat schrijver Jan Brokken aan zijn geliefde polders heeft gebracht.
De door hem uitgesproken ode aan de polders vindt u bijgesloten in het verslag van deze wandeling naar het
Landschapsschilderij aan de Schenkeldijk. Er zit ook nog een foto bij ter illustratie.
Wist u dat ?
Een afgezaagde rubriek wellicht en ik zal hem niet in het leven roepen. Maar deze week in de media nog wel een
aardig bericht. De Tweede Maasvlakte moet er komen, daar zijn we het allemaal mee eens, alleen dat dit ten koste
moet gaan van ons woon-, werk- en leefgebied is weer een ander verhaal. Maar wist u dat de financiering van de
Tweede Maasvlakte wel eens verkeerd uit kan vallen? In de media deze week viel te lezen dat 1/3 ervan komt uit
Dubai – die nu in erg zwaar weer zitten.
En hoe gaan we dat gat dan weer dichtmaken? Blunderput, ss Rotterdam, ING, Betuwelijn, HSL …….. Tweede
Maasvlakte, Buytenland ??
Polderkolder 131-140
Gewoontegetrouw vindt u bijgesloten de eerdere 10 afleveringen van de Polderkolder in pdf. Voor uw archief en
naslagwerk….
Links:

Over ontpolderen. Bijgesloten een knipsel uit het NRC over een uitspraak van Minister Verburg (LNV) daarover.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/10210-hedwigepolder_binnen_2_jaar_onder_water
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/10164-zeeuws-vlamingen_weer_naar_den_haag
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5489172/__CDA_onder_vuur_om_Hedwige-polder__.html?p=3,2
Agenda:
Vóór 23 december uw zienswijze indienen op het Ontwerpbestemmingsplan – zie ook de site van de gemeente:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&fontsize=12
Van 23 november – 17 januari nog een plan ter inzage, namelijk van de provincie, de Visie op Zuid-Holland :
www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland ;
16 december : Visie op Zuid-Holland , inloopavond in Klaaswaal, Projectbureau Hoekse Waard – Rijksstraatweg
3b
We gaan beginnen aan het rijmen en dichten - Tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we weer met een editie van de Polderkolder – geen bijlagen dit keer alleen maar lezenswaardige links.
De stad bepaalt wat er gebeurt met het Landschap
Van Kees Kool, oud-rhoonaar en lezer van de Polderkolder werd ik gewezen op onderstaand artikel. Nog enkele
andere Trouwe abonnee’s (van beide media) hebben er mij op geattendeerd. In de bijlage "de Verdieping" van het
dagblad Trouw van 9 december j.l. stond een interessant artikel rond architect en stedebouwkundige Auke van der
Woud. Kopjes als "Natuur- en milieuclubs domineren te veel het debat over de toekomst van het Nederlandse
Landschap" spraken de lezers aan. Ook het idee dat de overheid meer aandacht c.q. geld zou moeten besteden
aan de biologische boer die het aloude cultuurlandschap kan handhaven of zelfs verbeteren in plaats van die
aandacht en dat geld te besteden aan de natuurorganisaties waren aardige items in dit stuk. Ik heb het dan ook
direct doorgemaild naar een aantal Natuurclubs zoals het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten. Die
reageren daar net zo op als de provincie. Niet dus, gewoon in de onderste la en doodzwijgen, dan gaat het vanzelf
over….. denkt men. Hierbij de link
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/natuur/article2935225.ece/De_stad_bepaalt_.html
De Boerenvariant
In de Krimpenerwaard is er inmiddels ook een Boerenvariant ontwikkeld. Landschap met de boeren zoveel mogelijk
hetzelfde houden en op een slimme manier de natuur en recreatie inpassen. Dus geen rigoureuze transformatie
maar aanpassingen die passen binnen normaal werkbare kaders. Misschien is er iemand van de Provincie bij
betrokken geweest die ook hier een naar onze Boerenvariant wil kijken?
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/10424-krimpenerwaard_lanceert_eigen_visie
De Gedeputeerden
De Gedeputeerden blijven verbazen en verwondering opwekken. Mijn vrouw heeft afgelopen week zelf een
bevestiging van haar telefoongesprek met Martin van Engelshoven-Huls gehad en een uitnodiging om met de
Provinciemensen in gesprek te gaan zodat haar zorgen rond het project kunnen worden weggenomen. Een mooi
initiatief natuurlijk, leuk op papier, maar die zorgen hebben ze in al die gesprekken al die jaren al niet weg kunnen
nemen. Omdat ze gewoonweg niet luisteren. Ze horen je aan maar ze luisteren niet naar wat de gewone burger wil.
En ze maken zich daarbij ook vaak impopulair.
Neem nu de gedeputeerde van Heijningen die, ondanks dat de Provincie zich tegen CO2 opslag onder
Barendrecht heeft uitgesproken doodleuk het project gaat uitleggen en verdedigen op de Klimaattop in
Kopenhagen
De Gedeputeerden, die onze Gemeente dachten te kunnen overrulen met een Inpassingsplan, zijn weer
even terug in de kast zijn om Albrandswaard de ruimte te geven zelf voor invulling aan het Inspraak en
planproces te zorgen
In de Alblasserwaard waar de gedeputeerde gewoon besluit om een windmolenpark goed te keuren,
zonder de provincie daarin te betrekken.

In een normaal communicatie en bedrijfsproces zou dat toch ook bij hen de bellen moeten laten rinkelen of ze nu
wel zo goed bezig zijn.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/10310ps_tikt_gs_op_vingers_over_windmolens?utm_source=nieuwsbrief-08-122009&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_dagelijks
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fdecember%2FBewoners%20Gies
senburg%20vechten%20komst%20windturbines%20aan
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/december/09/provinciebestuur_teruggefloten
CO2 opslag onder Albrandswaard en Barendrecht
Het blijft de gemoederen bezig houden, temeer omdat ook hier weer niet geluisterd lijjkt te worden naar de burgers,
de gemeente en zelfs de provincie.
Om hier een proeftuin aan te leggen onder een woonwijk is buiten alle normale denkpatronen en bewijst de kracht
en reikwijdte van een Shell. Eerst zeggen dat ze niet zullen meewerken als er geen draagvlak is, maar die stelling
hebben ze al lang verlaten. Ik heb echter nog wel een alternatief voor hun proefopstelling.
De Shell-Raffinaderij in Pernis is destijds gebouwd in de polders van Hoogvliet en Pernis. Daar hebben de
boerderijen van mijn grootouders aan de Boerenhoek voor moeten wijken. Onder de Raffinaderij zit ook een gasen olieveld, dat inmiddels uit productie is genomen – leeg is. Waarom persen ze daar die CO2 dan niet in als
proefproject als het allemaal zo veilig en ongevaarlijk is? Hebben ze ook niet van die dure pijpleidingen nodig,
korter kan de aanvoer toch niet zijn zou je zeggen. De goedkoopste en makkelijkste oplossing wordt over het hoofd
gezien. Bewust?
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/december/09/greenpeace_is_tegen_co2opslag_komende_jaren_niet
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/december/09/_wantrouwen_regeert_
De gifstort bij de Rhoonse Grienden
Leek destijds ook niets mis mee. Een vuilstort waar ook wel eens “wat anders” in de grond werd gestopt, acht wat
geeft dat nou. Tot je jaren later de ernst ervan inziet en de noodzaak om het op te gaan ruimen. Angst is dat de
geschiedenis met de CO2 zich herhaalt natuurlijk. Maar in opdracht van de provincie, gemeente, waterschap en
natuur- en recreatieschap IJsselmonde is afgelopen dinsdag een onderzoek gestart naar de verontreiniging bij de
voormalige vuilstort Rhoonse Grienden. Het veldwerk van het onderzoek is toegelicht door de uitvoerende bureaus
(Tauw en Witteveen & Bos) in bijzijn van de wethouder en ambtenaren van de gemeente Albrandswaard,
belanghebbende organisaties en mensen van de opdrachtgevende partijen. Er wordt opeens haast gemaakt,
waarschijnlijk ook omdat diverse partijen hebben aangegeven niet mee te willen meewerken aan het Buytenland als
niet eerst deze gifbelt is opgeruimd. We gaan het volgen verder.
Ter inzage en om zienswijzen te geven:
Het Ontwerpbestemmingsplan Buytenland en Structuurvisie op Zuid-Holland
Vóór 23 december uw zienswijze indienen op het Ontwerpbestemmingsplan Buytenland – zie ook de site van de
gemeente:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&fontsize=12
Van 23 november – 17 januari nog een plan ter inzage, namelijk van de provincie, de Visie op Zuid-Holland :
www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland ;
Links:
Aanhang natuur en milieu loopt terug – dat lijkt me, als je de stellingname van een aantal organisaties om ons heen
in ogenschouw neemt, een logische zaak:
http://www.green2.nl/2008/12/aanhang-natuur-en-milieuorganisaties-afgenomen/
De vrije marktwerking, waarbij natuurorganisaties voor een prikkie een gebied mogen overnemen zonder dat
anderen daar de kans voor krijgen, zou misschien voor Brusselnog een punt zijn.
http://www.agd.nl/1090697/Opinie/Forum/Forum-artikel/Geef-particulier-rol-in-natuurbeheer.htm
De lijst met invloedrijke Nederlanders : ik sta er nog niet bij ! ha ha!
http://www.degroentenenfruit.nl/Ondernemen/Agrarische-bekenden-in-lijst-met-invloedrijken.htm
Agenda:
16 december Het Buytenland op TV Rijnmond, elk uur in het programma “Wat Nou Zuid-Holland” (ook te zien op
www.watnouzuidholland.nl )

16 december : Visie op Zuid-Holland , inloopavond in Klaaswaal, Projectbureau Hoekse Waard – Rijksstraatweg
3b
(zie ook de aflevering over de structuurvisie Zuid-Holland bij www.watnouzuidholland.nl van deze week)
Dat was het wel weer voor deze keer – tot een volgende Polderkolder.
Zie hier mijn nieuwjaarswens - in plaats van kaarten wil ik u hiermee beregezellige feestdagen en en beregoed
2010 wensen. Waarom? Klik op de link om de kaart te openen en daarna rechtsonder op de e-card.....
http://www.mymediaisrich.com/clientarea/buromac/ecard/total/
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden
Terwijl de zon prachtig en vuurrood ondergaat boven het winterlandschap dat onze polders momenteel siert en
waar ik (nog) op uit kijk, weer even een aantal zaken voor u bij elkaar gezocht ter informatie. Om u tot het einde van
de Inspraakperiode van “voeding” te voorzien om een afgewogen zienswijze in te dienen tot het behoud van onze
polders in hun huidige vorm.
Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Buytenland : nog 4 nachtjes slapen…..
Uw zienswijze moet vóór 23 december zijn ingediend – ik verwijs u nog maar even naar de betreffende websites
die de verschillende mogelijkheden op een rij zetten:
Via de gemeentelijke website:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&fontsize=12&stukid
=43587
Via de site van het PPA : http://www.landschapspark-buytenland.nl/page.php?id1=13 waar ook nog wat
argumenten staan aangegeven.
Hier vindt u de relevante documenten ook:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&rubriek_id=3283&s
tukid=44819
Of schriftelijk door uw reactie per brief uiterlijk 23 december te sturen aan :
Centrum Publieksparticipatie
Ontwerpbestemmingsplan Landschapspark Buytenland
Postbus 30316
2500 GH Den HAAG
Zienswijze van het College van Gedeputeerde Staten
Die hebben hun zienswijze al openbaar gemaakt, volgens de krantenberichten vanmorgen en ook het bericht op
hun website. Ze zijn met name gekant tegen de plannen van de gemeente Albrandswaard die een deel van het
gebied als “nog uit te werken” heeft omschreven. En waar dan nog ruimte zou moeten blijven voor een agrarische
invulling. Dat werkt vertragend zo stellen GS, dus moet het maar snelophún manier. Niks geen mogelijkheden voor
de landbouw, maar natuur. Daarmee haarfijn vertellend dat er volgens hen géén ruimte meer is voor de landbouw
op IJsselmonde en dat de boeren op mogen hoepelen. Waar de Gemeente, boeren en andere partijen aan de
onderhandeltafel zitten geeft het college van GS dus hun positie duidelijk aan: niets onderhandelen, zo snel
mogelijk onteigenen, ophoepelen, de graafmachine en sloophamer er op af en lekkere nieuwe natte robuuste
natuur en recreatie.
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/502
Waar de Gedeputeerden dus aansturen op een conflict en daarop volgend een inpassingsplan, zodat ze hun
“handen vrij” hebben om te gaan onteigenen, blijft de Gemeente Albrandswaard het overleg zoeken om tot
consensus te komen met alle partijen. Hetgeen ze ook duidelijk weergeven op de website:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&fontsize=12&stukid=45965
Het Buytenland op Televisie.
Afgelopen dinsdag en woensdag was er op de regionale zenders TV West en TV Rijnmond een reportage te zien
over het Buytenland. Waar ik ook aan heb mogen meewerken. Als je dan ziet wat er van een paar uur opnames
uiteindelijk wordt uitgezonden is dat maar heel beperkt. De voordelen van de Boerenvariant werden helaas ook niet
uitgezonden en ik had tegenover de ANWB voorstander ook graag een boer gehad. Dacht namelijk dat alleen de
Buytenhof en wij als betrokken bewoners voor het voetlicht gehaald zouden worden. Maar goed, de standpunten

zijn duidelijk naar voren gekomen denk ik. Uitzending gemist? Kijk bij www.watnouzuidholland.nl de aflevering 11.
Ook de pers heeft er aandacht voor gehad en uiteraard de site van de Provincie, als grote sponsor van de serie
uitzendingen.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/10572-uitzending_over_buytenland
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/501
Aankoop grond voor natuur in de Tweede Kamer
Via de jachtopziener werd ik geattendeerd op een stuk uit de Tweede Kamer dat afgelopen week behandeld is.
Daarin stelt Minister Verburg onomwonden dat zij boeren zoveel mogelijk wil inzetten voor agrarisch natuurbeheer.
In die gevallen is aankoop van landbouwgrond voor natuur niet nodig. Dat moet toch wel een hart onder de riem
voor onze lokale boeren betekenen.
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=47642
Links:
Het Zuid-Hollands Landschap heeft weer een speeltje in de wacht kunnen slepen. Na tig jaren steggelen hebben ze
over 5 ha zeggenschap gekregen.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/10514-120_hectare_natuur_in_oranjebuitenpolder
Dat was het wel weer voor deze editie. Er komt wellicht nog een uitgave rond de feestdagen mocht er wat te
melden zijn – zoniet dan wens ik u nu alvast Prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een Gelukkig Nieuwjaar
met veel voorspoed en een goede gezondheid in 2010.
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In mijn enthousiasme en tijdsdruk om de Polderkolder op tijd te verzenden, ben ik een belangrijk item vergeten te
melden en aan u te vragen,
Het is namelijk zo dat er op de website www.watnouzuidholland.nl , in het kader van de uitzending over het
Buytenland, een poll wordt gehouden.
Daarin kunt u uw mening geven over de plannen die hier spelen en moet u aangeven of u het eens bent met de
beschreven stelling.
Nu heb ik niet de illusie dat de Provincie daar verder iets mee doet, want ook van eerdere handtekeningenacties en
mailcampagnes trekken ze zich weinig aan.
Maar het is goed, ook in een later stadium bij de Raad van State of elders, om aan te kunnen tonen dat er voor de
plannen zoals de Provincie ze wil (namelijk alle boeren weg uit het gebied) aan te tonen dat daar geen draagvlak
voor is.
Dus bij deze nogmaals de vraag om vooral toch ook deze POLL in te vullen (kader rechtsboven) op

www.watnouzuidholland.nl
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Noem het een mijlpaal of een bijzonder nummer, feit is dat er inmiddels een gros Nieuwsbrieven zijn verspreid –
iets waar ikzelf ook van sta te kijken. Bij de eerste uitgave had ik toch wel het idee dat na 2 jaar al die idiote
plannen wel van tafel zouden zijn, maar blijkbaar is het serieus. Het is in elk geval een prestigeproject geworden
van de Provincie die zich niet door “het volk” wil laten overtuigen dat ze op de verkeerde weg zitten. Dan moeten de
verkiezingen dat maar uit gaan wijzen.
Het Ontwerpbestemmingsplan en de Zienswijzen
De termijn waarop gereageerd kon worden is inmiddels verstreken. We hopen dat uw visie meegenomen wordt in
de uiteindelijke plannen en dat ook de provincie daar goed rekening mee houdt. Gooi het in elk geval niet weg.
Mocht de Provincie straks alsnog tot een Inpassingsplan procedure besluiten dat komt er weer een nieuwe
inspraak- en zienswijze ronde, dus dan kan de reactie die u nu geproduceerd heeft wellicht dienen als blauwdruk
voor de volgende.

Links
De Akkerrandencultuur (voor akkervogels en akkerflora) als vorm van agrarisch natuurbeheer. In veel gebieden is
er al een positieve ervaring mee opgedaan, de cijfers en resultaten spreken voor zich maar bij de “kenners” die
onze polders willen verprutsen is het blijkbaar niet bekend. Daarom nog maar eens een linkje toegevoegd. Nu met
het Zeeuwse voorbeeld. Ik heb Groningen, Drenthe, Flevopolders, Hoekse Waard, Flakkee etc. al eerder naar
voren gehaald maar kan er nog steeds geen woord van teruglezen in enig bestemmingsplan of inrichtingsvisie.
Vroeger luidde het spreekwoord : “wat een boer niet kent dat vreet-ie niet” maar voor boer kun je tegenwoordig net
zo goed Gedeputeerde of Provinciebestuurder lezen. Maar we blijven proberen hen te informeren zodat ze iets
leren. Dus bij deze …..
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/10746-nieuwe_kans_voor_akkervogels_in_zeeland
Ook in het Zeeuwse vraagt men ondersteuning van symphatisanten voor het behoud van de polders. Zover zijn we
hier nog niet maar wellicht komt het er ooit van:
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/10690-1_8364_voor_behoud_zeeuwse_polders
Laten we het jaar afsluiten met een positief bericht :
De stemming onder de kijkers van TV West en TV Rijnmond
Naar aanleiding van de uitzending “Wat nou Zuid-Holland ; aflevering 11 Dossier Buytenland, en de mogelijkheid de
reportage terug te kijken op www.watnouzuidholland, is er “door een onafhankelijke partij” (weliswaar met steun van
de Provincie) op die website een poll gehouden die illustrerend is voor hetgeen er leeft onder de kijkers : van de
bezoekers heeft 5% gestemd dat de boer weg moest voor recreatie en 95% heeft gestemd dat de boer moest
blijven i.p.v.recreatie.
Dan praat je toch over een doorsnee van de bevolking uit zuid-holland. Zou dat nu eindelijk eens de ogen openen
bij de beleidsmakers dat,war zij willen,niet alleen door de lokale bevolking als idioot wordt gezien, maar dat dat in
een veel breder verband zo ervaren en beleefd wordt door de mensen? Hoezo draagvlak voor hun plannen!
Dit was echte de laatste Polderkolder van dit jaar, kan me niet voorstellen dat er de komende week iets gebeurt.
We hebben van diverse mensen kaartjes en mails mogen ontvangen met nieuwjaarswensen en
adhesiebetuigingen. Bedankt daarvoor. Uiteraard geven we de moed niet op en hopen we op mooie resultaten voor
onze polders komend jaar. Fijne feestdagen en een goed begin gewenst van 2010!
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Allereerst uiteraard de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik heb een aantal wensen gehad die ik u niet wil
onthouden. Dat het maar een strijdbaar jaar mag zijn. Dat de polders maar behouden mogen blijven. Dat je nog
maar veel inspiratie mag hebben om te schrijven. Dat je ons maar van veel GOED nieuws mag voorzien. En verder
natuurlijk digitaal de diverse foto’s met tekst van het polderlandschap, in wintertooi, met paarden, mensen en
wensen. Brieven en kaarten per post ook.
Onze hartelijke dank daarvoor. U hoeft van ons geen kaart terug te verwachten want wij doen dat al een paar jaar
niet meer. In plaats van de TNT post te spekken maken we jaarlijks een bedrag over naar een goed doel. Dit jaar
naar KiKa waarvoor we zowel bij mijn werkgever als met de voetbalclubs uit Albrandswaard actie voor hebben
gevoerd.
Nieuws over de polders
“Geen nieuws is goed nieuws” luidt een gezegde, maar dat is niet helemaal waar. Er is natuurlijk tussen Kerst en
Nieuwjaar niet veel activiteit geweest, maar er is inmiddels wel bekend dat er een 320 zienswijzen zijn ingediend op
het Ontwerpbestemmingsplan. Oftewel, de gemeente zal er een hele kluif aan krijgen om dat tijdig en juist in kaart
te brengen en te beantwoorden allemaal. Want zorgvuldigheid en kwaliteit moet natuurlijk prevaleren boven het
ultimatum in tijd dat de Provincie aan het proces heeft gehangen. Verder zijn er bij de Statenvergadering van
december een aantal issues naar voren gebracht waar (nog) geen antwoord op is:
Hoe zit het met de financiële onderbouwing
Invloed op de gezondheid (moeras,muggen, epidemie etc.)

Opruimen van de gifbelt bij de Rhoonse haven
Hoe kunnen boeren ingezet
Natuurakkers
Aanleg ontsluitingsweg
Je kunt natuurlijk geen beheersovereenkomsten afsluiten of afspraken met de boeren gaan maken als er geen
financieel plaatje is plus een garantie voor de lange termijn. Subsidiepotten zijn namelijk eindig. En G.S. hebben op
het laatst aangegeven de Albrandswaardse Variant ook wel te willen accepteren. Maar het huidige
ontwerpbestemmingsplan lijkt daar nog helemaal niet op, een groot aantal elementen uit de Albrandswaardse
Variant komen er niet in terug. Want daarin staat zwart op wit dat het met de agrarische activiteiten afgelopen zal
zijn hetgeen niet de insteek van de AV is. Daar blijft ruimte voor de landbouw en niet in de vorm van natuurakkers
die binnen nu en 10 jaar moeten worden omgezet naar natuur. Oftewel, er is de komende maanden nog genoeg
huiswerk te doen en er zal nog veel met elkaar vergaderd moeten worden.
Projectbureau in de polder
De Provincie heeft inmiddels 2 percelen met wat grond en gebouwen verkregen in het plangebied aan de
Essendijk. Waarvoor in het ontwerpbestemmingsplan 4 nieuwbouwkavels worden ingetekend via de ruimte voor
ruimteregeling, want de vis wordt duur betaald. Oftewel ze willen zelf alvast wat rood invullen in de
Albrandswaardse band langs de Essendijk. De aanvraag voor de sloop staat overigens in de Schakel van deze
week. Wat niet gesloopt gaat worden is boerderij de Vlakkenburg. Het voorhuis zou, volgens goed ingelichte
kringen, verhuurd gaan worden voor bewoning en de schuur annex het achterhuis zal worden verbouwd en
ingericht als projectbureau Buytenland. Waarmee de uitvoerende instanties dicht op het project zitten, in het
gebied. Maar het wordt zodoende wel een aardige kaalslag aan de Essendijk …..
Uit de pers: Elsevier
Ook nog een bericht van de Fam. Kooijman binnen gehad. De Elsevier, toch niet de eerste het beste roddelblad
maar een gedegen opinieblad, publiceert regelmatig over de onzin om goede landbouwgrond op te offeren aan
recreatie. Zo ook nu weer een artikel met een aantal “brandhaarden” per provincie. Wij staan er met onze 600 ha
niet bij, de Schieveense polder wel. Maar ja, wij komen weer op andere manieren in het nieuws moet u maar
denken. Het artikel heb ik bijgesloten.
Ook uit de pers : CO2isNEE
Vanmorgen in het AD een bericht dat deze actiegroep (www.co2isnee.nl) een electronische petitie is gestart tegen
de voorgenomen transport en opslag van CO2 onder de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. De
beweegredenen zijn duidelijk denk ik, dus zal ik daar verder niet op ingaan. Hierbij de link zodat ook u hem kan
ondertekenen via de website : http://www.petities.nl/petitie/geen-co2-opslag-in-barendrecht#tabs
En verder
Ik heb ook nog een reactie van de ANWB gehad naar aanleiding van het opzeggen van mijn abonnement. Dit naar
aanleiding van de ANWB-inspraakredes afgelopen maanden en de ANWB-uitspraken bij “Watnouzuidholland.nl”.
Eerst kreeg ik een standaardbrief, maar nu gevolgd door een persoonlijk schrijven. Die zal ik inscannen en een
volgende keer bijsluiten, want hierin geeft de ANWB onder meer aan : “Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het
nieuwe gebied ook voor boeren en ondernemers ruimte zal bieden”… Etc.
Links:
De Provincie moet ook elders leren luisteren naar de boeren en bewoners …. Zo blijkt
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/10875-meer_aandacht_voor_boeren_in_pact
De Rabobank gaat zich met een “streekrekening” inzetten voor het platteland.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/10835-stedeling_betaalt_voor_platteland
Ontpoldering in Zeeland onwettig?
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/5999730/Natura2000-aanwijzing-Westerschelde-onwettig.ece
Dit was het wel weer, genoeg voor deze eerste aflevering in het nieuwe jaar – tot een volgende Polderkolder.
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Deze week zoveel andere perikelen, vergaderingen en zakelijke beslommeringen dat de Polderkolder er bijna bij in
zou schieten. Maar omdat het voetbal vandaag is afgelast kunnen we het allemaal een beetje doorschuiven naar
de zaterdag. Ook gelijk de tijd om de post even door te nemen. Met daarin een schrijven van de gemeente dat ze
het voorkeursrecht op ons eigendom willen verlengen. We zullen dat eens rustig gaan bekijken,hoewel de tijd, als je
het er niet mee eens zpou zijn, wel erg beperkt is. Of je maar even voor 28 januari je zienswijze wilt geven. Of
iedereen de komende 2 weken tijd heeft. Ik ken genoeg mensen (zelfs die betrokken zijn bij het project Buytenland)
die in deze winterse periode een vakantie hebben gepland. Het zal juridisch allemaal wel weer kloppen maar netjes
is anders.
CO2 is NEE
De actiegroep die zich verzet tegen de ondergrondse opslag van CO2 onder Albrandswaard en Barendrecht blijft
onverminderd actief. Ook in de Tweede Kamer zijn ze er nog niet helemaal uit want er komen nu weer
allemaalopties om de hoek, Van eerst een klein veld vullen en dan pas het grote veld mocht het na 10 jaat allemaal
goed gaan. En mocht het niet goed gaan dan maken we en schadefonds om de ramp af te dekken. Ik heb een
epistel bijgesloten dat ik kreeg toegezonden van een overzeese Polderkolderlezer en dat toch heel veel
vraagtekens zet bij de plannen van overheid en Shell. Het is een studie tot in hoeverre je risico wilt lopen bij dit
soort proeven, een heel epistel maar voor de beeldvorming het lezen waard – zeker voor betrokkenen. Ik heb nog
even wat links over het onderwerp bijgesloten.
http://www.crisislab.nl/artikelen/CO2%20Barendrecht.pdf
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fjanuari%2FGemeente+Baren
drecht+wil+CO2+opslag+vertragen
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fjanuari%2FMeerderheid%20Kam
er%20voor%20schadefonds%20CO2-opslag%20Barendrecht
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
Daar word je vrolijk van
En dan heb ik het niet over de CO2 opslag, want dat is zeker geen lachgas. Nee ik heb het hier over een boek dat
ik kreeg toegezonden door Martine Kruider. Ik heb al eerder over haar mogen schrijven, zij is een “stadse” die heeft
gekozen voor het platteland. En dan niet alleen om daar te wonen maar om er haar leven te delen met een boer.
De boer zoekt vrouw variant met een heel hoog liefde- en geluk gehalte. De dagelijkse dingen waarover ze schrijft
(van opoe’s draadjesvlees tot Friese paarden) zijn heel herkenbaar en lezen makkelijk weg. De dagelijkse
beslommeringen op het platteland (ze is boerin in de Flevopolders – plat nieuw land met een heel eigen sociale
structuur zo heb ik tijdens 2 praktijkzomers daar mee mogen maken) en de ervaringen die ze beschrijft zijn een
soort déjà vu. Zij is ook al een tijdje abonnee van de Polderkolder en in die hoedanigheid wordt mijn strijd voor de
polders in een pagina’s groot hoofdstuk ook naar voren gehaald. En al zijn de feestdagen voorbij : je kunt via haar
website het boekwerk “ik ben boerin” bestellen, want het is tenslotte elke dag dat je gezond wakker mag worden
een feest : http://www.ikbenboerin.nl
Polder Zuidoord
Deze week heeft u er wellicht over in de kranten gelezen, namelijk dat de Provinciale Staten een beslissing over het
hele plan hebben aangehouden. Maar dat ging meer over de zoetwatervoorziening als het inpassingsplan voor de
polder Zuidoord. Helaas. Er zijn al wel een aantal Statenleden op lokatie op bezoek geweest om zich te laten
informeren. Wel komt er een hoorzitting, waarin iedereen die een zienswijze heeft ingediend aan de Statenleden de
kans krijgt zijn/haar mening uit te leggen. Daar deze erover beslissen, wel van belang en zeker iets om in de gaten
te houden mocht het ook hier gaan spelen. Voor het laatste nieuws, de zienswijzen, de krantenartikelen en de
stand van zaken zie hier : www.zuidoord.nl
Zienswijze Provincie over het Buytenland
Als we het toch hebben over zienswijzen, mag ik u ook wijzen op de zienswijze welke de provincie heeft gegeven
op het Buytenland, als één van de 320 overige zienswijzen die op het Ontwerpbestemmingsplan hier zijn
binnengekomen. Het is een schrijven van 1,6 Mb dus sluit ik ook dit weer niet bij. Ik zal u de link geven waar het te
downloaden of in te zien is :
http://www.albrandswaard.nl/document.php?fileid=20911&m=6&f=d771b7fbd1a1650421758887bd56d52e&attachm
ent=0&a=1249
Mocht dat niet lukken dan komt u er zo : Ga naar de website www.albrandswaard.nl > klik dan op de “bestuur en
organisatie” > u komt dan op een overzichtspagina - kijk daar in de rubriek “gemeenteraad” > klik op

“vergaderschema” > klik vervolgens op het blokje 25 januari “raad” > bij agendapunt 6 ingekomen stukken ziet u als
punt 6.03 opgenomen de betreffende brief van de Provincie. Lukt dit dan nog niet, stuur maar een mail en dan zend
ik het u wel toe.
Overigend staan er op deze pagina nog meer vergaderstukken zoals de invulling 6 ha Portland als
carrousselverslag en als agendapunt etc etc.
Glasvezel in Albrandswaard
Iets wat op papier niets met het Buytenland en de polders te maken heeft, maar aan de andere kant toch ook weer
wél. We hebben een tiental jaar geleden gestreden voor riool, kabel en gas in de polders (mijn stil protest, de
toiletpot in onze tuin heb ik juist opgeruimd) en dit ook gewonnen. Maar de ontwikkelingen staan niet stil, en
inmiddels zijn er modernere middelen, televisie- en computertechnieken die een “snel” kabelnetwerk nodig hebben.
Ook in het buitengebied uiteraard, want wij zijn niet achterlijk (willen ook niet achtergesteld worden) en betalen
zeker niet minder mee via o.a. WOZ en belastingen aan de gemeenschappelijke voorzieningen. Dus vandaar de
oproep om op de website vóór het glasvezelnetwerk een enquete in te vullen en daarmee de lokale bewindvoerders
te overtuigen van uw wensen op dit gebied. De site : http://www.glasvezelalbrandswaard.nl
Ruiming in Albrandswaard
Gelukkig geen echte ruiming - van Q-koorts en dat soort zaken hopen we verschoond te blijven. Het gaat meer om
de opruiming, en dan wel van een soort die bij een bepaalde groep mensen ergernis opwekt. Met de toegenomen
“horsificatie” van het gebied zal er een speciaal paardenpoepproject gestart worden waarbij een aantal
samenwerkende maneges, ruitersport en gemeente een aantal druk gebruikte routes zal vrijwaren dat de
uitwerpselen. Een loffelijk streven, via de diverse media en de gemeentelijke site gecommuniceerd.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=47883
En verder….
Ik zou u deze editie een antwoord van de ANWB op de opzegging van mijn lidmaatschap meesturen, maar dat is
nogal groot (2Mb) en ik denk van minder importantie voor de gemiddelde lezer dan hetgeen er nu is bijgesloten.
Dus wilt u de motivatie van de ANWB lezen, laat het me even weten en ik stuur het u separaat toe.
Verder heb ik voor u nog de volgende links verzameld:
Of de Provincie geld genoeg heeft voor alle plannen in Zuid-Holland:
•
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/11330-grondaankopen_zuid-holland_gaan_door
Over het doorgeschoten natuurbeleid
•
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/11212-barroso_fluit_balkenende_terug
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/11219-beishuizen_duidelijk_signaal_barroso
Over het ontpolderen van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen:
•
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/11340-eigenaar_hedwige_blij_met_uitspraak
http://www.agd.nl/1093024/Nieuws/Artikel/Eerste-stappen-ontpoldering-Hedwigepolder-gezet.htm
En hoe zit dat in het buitenland dan ?
•
http://www.agd.nl/1093127/Nieuws/Artikel/Fransen-willen-einde-verdwijnen-landbouwgrond.htm
Dat was het wel weer voor deze editie. Het kan vriezen en het kan dooien dit weekeinde – zowel in als met onze
polders. Tot een volgende Polderkolder
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Het kan deze keer niet anders als op zondag vanwege andere bezigheden dus dat moet dan maar. We respecteren
ieders zondagrust en ik denk dan maar dat mensen niet persé op zondag hun computer aanzetten en de mail
hoeven te openen. Dus die lezen het dan pas op maandag, hun zondagsrust gerespecteerd.
Over rust gesproken, er is ook weer voldoende onrust gezaaid afgelopen week vanwege de beoogde verlenging
van het voorkeursrecht. Maar er is ook weer overleg gepleegd op verschillende niveaus tussen betrokkenen dus
wellicht dat dat ook bijdraagt aan. Het PPA heeft, zeker in deze tijd voor de verkiezingen, een aantal van hun

standpunten nog eens duidelijk omschreven en op papier gezet. Kijken wat daarvan in de verschillende
verkiezingsprogramma’s terug komt. Ik heb het in elk geval bijgesloten voor de beeldvorming. Noem het maar “de
10 geboden van het PPA” of “waar het PPA voor staat en waar het PPA voor gaat” …. Zie de bijlage.
Ook een mooie enveloppe ontvangen en 2 aangetekende brieven?
In plaats van Gaston met een enveloppe met geld van de postcodeloterij kwam de postbode met een aangetekend
stuk. Om er zeker van te zijn dat er straks toch geen meter verloren gaat voor de nieuwe bestemming wordt er nu
ook op tuinen en schuren van de mensen in het gebied een WVG (wet voorkeursrecht Gemeenten) gevestigd. Dat
er natuurlijk nooit voldaan kan worden aan de 600ha nieuwe natuur en recreatie is al veel langer bekend. Maar om
er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen en dan maar van iedereen de tuinen en opstallen ook nog eens toe te
voegen aan die ongewenste plannen gaat toch wel erg ver. Ik dacht dat bewoners al genoeg te slikken en verduren
kregen met al die plannenmakerij, maar blijkbaar kan het altijd nog gekker. En één aangetekende brief is niet
genoeg, dubbel genaaid houdt beter.
De Provincie en de toegevoegde waarde…..
Ongetwijfeld begint de lokale politiek direct te steigeren want we moeten ze vooral niet tegen de haren instrijken.
Dat doe ik ook niet, ik geef alleen maar meningen weer plus mijn eigen mening zo nu en dan. Maar via een trouwe
lezer werd mij een artikel uit de Volkskrant toegezonden. Hetgeen min of meer neerkomt op mijn eerdere
stellingname dat de provincie een overtollige bestuurslaag is waar we makkelijk zonder kunnen. Bespaart enorm
veel geld en ergernis. Centraal wat centraal moet kun je dan bij de regering neerleggen, lokaal wat lokaal kan bij de
gemeenten en/of regio. Leefbaar roept het al tijdenlang, het bijgesloten artikel “Provincies moeten kritiek aan
zichzelf wijten” spreekt ook boekdelen. En dan hebben we het nog niet eens over de dubieuze beleggingen en het
verkwisten van gemeenschapsgelden…..
Wat zouden we met die salarissen van Gedeputeerden, de ambtenaren en de ingehuurde adviesbureaus toch
mooie dingen kunnen realiseren in onze provincie.
Koedoodzone & Portlandpolder
In Polderkolder 127 heb ik u verhaald van een bezoek dat ik van mensen van Bureau Stroming heb gehad
(24/09/2009) met betrekking tot de nieuwe natuur, natte natuur, mogelijkheden, waterberging, begrazing met
runderen, educatie, natte-delta, wonen aan het water etc etc.
Ik was daar niet blij mee maar ze waren bezig met een interessante studie en zouden daar op korte termijn mee
terugkomen om mijn mening te vragen want dat zouden ze wel waarderen. Ik heb tot op heden daar niets meer van
vernomen, maar plannen duren soms wat langer (understatement). En je kunt natuurlijk niet tegen natuur zijn
(hoewel ik TEGEN NIEUWE natuur ben en VÖÖR BOERENNATUUR).
Inmiddels is een andere club, daar aan gelieerd en ook voor het WNF bezig, inmiddels begonnen met het
doorzetten van deze plannen blijkbaar. Deze Stichting Ark zou binnenkort in het Landschapspark starten met het
begrazen van natuurgebieden.
De Stichting is benaderd (dat doen ze nooit zelf, het is net als bij de boeren en bewoners hier, die “vragen” toch ook
om bezoek van de provincie – dat gaat nooit van de provincie zelf uit) om zich te gaan bekommeren om het stukje
natte natuur in het project Buytenland. Dit doen zij weer in opdracht voor het WNF. Mijn bron heeft laatst vernomen
dat ARK 1,2 miljoen heeft gekregen van de VROM SMOM subsidie. Daarvoor gaan ze op/langs de Koedood zone
een kudde laten grazen van stichting Free.
Waar zou dat dan moeten zijn? Heb ik me in al mijn onschuld afgevraagd, want langs de Koedood is alles toch al
aangelegd en ingevuld en zit er een bestemming op – en is er een inrichtingsvisie waar niet over natte natuur en
begrazing gesproken wordt ……
Het antwoord was even onthutsend als onthullend. Waar vorige week nog een hele carroussel aangewijd werd om
te zien of er in de 6 ha van Portland een manege, pensionstal, jeugdhonk, sportcomplex, leisure of anderszins
moest komen. Er werd terloops ook iets over natuur en klimaatbuffer gezegd, maar niet dat dat een onderdeel zou
moeten zijn van een Koedood-omvattend plan tot en met de Portlandpolder aan toe. Beheerd door …..
Jawel, een kudde koeien als het aan De Ark ligt. “Voor in de toekomst moeten ze een plan maken voor de natte
natuur die komt in de polder die grenst aan de de Carnisse grienden (Portlandpolder). Voor nu hebben ze een stuk
grond van 1 ha rechts van de eerste rotonde na het tunneltje op Portlandsebaan als je vanuit Rhoon komt. Daar
staan nu een paar keten en grote graafmachines. Het gaat om de heuvels die er nu liggen tot aan de Koedood het
nieuw aangelegd stuk. En ze willen uiteindelijk het stuk tot aan het gemaal bij de Gaatkensplas (= gemaal

Breeman). Dus langs de nieuw aangelegde Koedood oever. Het gehele stuk natuur met voetpad/fietspad
achterlangs de wijk Portland. Maar ze starten bij de rotonde met 1 ha tot aan het water. Ik weet niet om hoeveel
dieren het gaat”.
Dan zijn er toch dingen (wel meerdere ook natuurlijk) die mij toch enorm verwonderen in dit verhaal :
1. weet de wethouder of op het gemeentehuis hier dan niemand iets van en zitten we gezellig bij elkaar
allemaal opties te bedenken als zoethoudertje voor de lokale politiek? De Provincie of wie dan ook vult het
gewoon op haar manier in?
2. Hoe zit het dan met de rol van die boeren waar zo over gepraat wordt bij het beheer van de natuurgebieden
door er vee in te scharen etc etc. als er blijkbaar al anderen voor worden aangezocht.
3. Waarom staat er overal toegankelijke natuur, oevers, fiets- en wandelpaden ingetekend langs de Koedood
als we daar blijkbaar een kudde wilde koeien gaan laten lopen
Weer eens een voorbeeld dat je bedonderd wordt waar je bijstaat – meepraten en meedenken? Op papier wel
maar in werkelijkheid zien ze je niet staan en willen ze je zo snel mogelijk weg. Het is belangrijker om een WVG
claim te leggen op de tuin en opstallen van de bewoners dan inhoudelijk te communiceren met hen.
Voor de achtergrondinformatie maar weer wat websites en linkjes om u verder te informeren:
http://www.stroming.nl/sub1.asp?menu=Opdrachtgevers
http://www.ark.eu
http://www.freenature.nl/index.php?pid=104
http://www.freenature.nl/index.php
http://www.senternovem.nl/smom/index.asp
CO2 opslag Albrandswaard en Barendrecht
Als we het toch over de oostelijke kant van de polders en de Koedoodzone hebben mogen we natuurlijk ook niet
voorbij gaan aan de CO2 opslag, die staat ook ingetekend onder de woonwijken Carnisselande en Portland plus
het genoemde poldergebied. De Stichting CO2isNee geeft een Nieuwsbrief uit die ik heb bijgesloten. De petitieteller
staat op 2500 zo lezen we, dus daar kan nog meer bij. Niet vergeten. Het besluit in de Tweede Kamer is weliswaar
uitgesteld, maar in dit geval is uitstel nog geen afstel. Helaas zou ik willen zeggen.
Link:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fjanuari%2FBesluit+CO2+opsl
ag+Barendrecht+uitgesteld
Links:
Nog wat links om u verder te informeren. Het zou een actiemiddel kunnen zijn natuurlijk. In Frankrijk zie je het
regelmatig dat de Tour de France wordt stilgelegd vanwege een protest van ontevreden boeren. Waarom hier ook
niet. Komen we echt in het nieuws en wordt Albrandswaard echt bekend. In een reportage bij TV Rijnmond zag ik
dat de gemeente Albrandswaard daar veel belang aan hecht, al zijn we nog geen 5 minuten in beeld. Ikweet zeker
dat we dat met een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid behoorlijk kunnen oprekken allemaal.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=48065
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fjanuari%2FTour%20door%20Albr
andswaard
Of we kraaien een aardappeloproer : http://www.boerderij.nl/1093502/Landbouw/Weblogs/Tijd-vooraardappeloproer.htm
En we blijven maar vrolijk doorgaan met het onttrekken van vruchtbare landbouwgrond aan de voedselproductie…..
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/11458-boerengrond_offeren_voor_recreatie
Elders in deze provincie wordt er in oplossingen gedacht:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/11431-provincie_blij_met_ja_weidepact
Tot een volgende Polderkolder dan maar weer.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
We hebben weer een en ander voor u opgetekend de afgelopen week tussen alle drukte van het schrijven van
zienswijzen en bezwaren door. Een ding moet je de gemeente en provincie meegeven: ze houden je lekker aan het
werk, je hoeft je met hen niet te vervelen.

Andersom gebeurt echter hetzelfde. In de regionale bladen lezen we dat wethouder van Praag en zijn ploeg het
niet gaan redden om voor 28 februari alle 320 ingestuurde zienswijzen te behandelen en op een behoorlijke manier
te beantwoorden. Hij kiest voor kwaliteit in plaats van tijd of zoals hij het zelf verwoord : zorgvuldigheid voor
snelheid. Dat is uiteraard enorm te prijzen en ik denk dat hij daarmee recht doet aan de inhoud en het werk dat alle
indieners ervan daar in hebben gestoken. Direct gevolg daarvan is dat er niet eind februari een bestemmingsplan
ter goedkeuring aan de raad zal worden voorgelegd, dat kan wel eens april of zelfs juni worden. Eerst de
zienswijzen zorgvuldig afhandelen, dan kijken of er een beheersconvenant met de betrokken boeren op te stellen is
(het nog uit te werken deel van het plan) met daarbij de financiële onderbouwing en pas als dat duidelijk is het plan
voor goedkeuring inbrengen bij de (dan nieuwe) gemeenteraad. Want de verkiezingen komen er ook nog aan begin
maart. U als fan van deze Polderkolder moet maar goed op de verschillende partijprogramma’s letten – of ze zich
er na de verkiezingen aan houden moet je natuurlijk afwachten, maar je kunt ze er dan wel direct lokaal op
aanspreken.
Inrichtingsplan 6 ha
Hetgeen ik vorige week al aankondigde, namelijk een alternatieve inrichting voor de Koedoodzone, is nu ook op
schrift binnengekomen. De volgende plannenmakers met een inrichting waar we allemaal op zitten te wachten,
namelijk natte natuur en streekvreemde koeien om de zaak te onderhouden. Zoals ze zelf al aangeven bestaan er
voor dit gebied al veel te veel plannen die allemaal ruimte claimen. Daar mogen ze zichzelf natuurlijk ook toe
rekenen. Als de Politiek, Provincie en Parlement nu eens teruggaan naar één plan, de Boerenvariant, dan komen
we een stuk dichter in de buurt van die andere vijf P’s : Product, Prijs, Plaats, Promotie, Personeel waar draagvlak
voor is onder de bevolking.
We lezen in de Schakel van vandaag dat de gemeente unaniem heeft gekozen voor de ontwikkeling van ruitersport
met manege en pensionstalling in het gebied, een zogenaamde stoeterij. Maar voor de vergadering werd ook nog
ingesproken door iemand van de Stichting ARK om aan te geven dat de aanleg van een klimaatbuffer in de 6 ha
heel goed samen zou kunnen gaan met een stoeterij. Geen wonder, want hij heette tenslotte Kees de Ruiter, dus
die heeft wat met paarden denk je dan. Dus gaat de raad unaniem akkoord met een onderzoek (het hoeveelste
inmiddels?) naar de mogelijkheden voor de realisatie van zo’n klimaatbuffer. En ik kan u nu al verklappen dat dit
echt niet tot de 6 ha beperkt blijft, want in de vorige polderkolder meldde ik al uit betrouwbare bron dat de hele
Koedoodzone en Portlandpolder mee zullen gaan in dat verhaal. Er komt dan ook nog een denktank en overleg om
te kijken hoe dat allemaal bij elkaar te brengen is want we gaan het nu met alle partijen inrichten als zoetkleioermoeras dat eigenlijk een krekenlandschap voorstelt maar dat als klimaatbuffer wordt verkocht waar je kan varen
en wandelen ware het niet dat het een stiltegebied moet worden en dat je niet bang moet zijn van Schotse
Hooglanders die het moeten onderhouden. Ingewikkelde materie dus waar ze begin maart maar weer eens met de
diverse stake-holders over bij elkaar gaan zitten.
CO2 opslag
Over de CO2 opslag onder Albrandswaard en Barendrecht die vooralsnog gewoon door zal kunnen gaan kun je
natuurlijk alleen maar verdrietig worden. De vergelijking met het Buytenland is frappant. Voort beide plannen is
geen draagvlak aanwezig, iets wat je toch mag verwachten. Bij het Buytenland heeft de Tweede Kamer in de PKB
gesteld dat er draagvlak voor moest zijn – die ie er niet en ook niet aantoonbaar gemaakt, juist het tegendeel is
bewezen.
Voor wat de CO2 opslag ligt het nog gekker, want daar zijn zowel Gemeente als Provincie tegen en is alleen de
Tweede Kamer voor. En dat het vooral een centenkwestie is zal ook hier wel duidelijk zijn. Want beloofde Shell een
jaargeleden niet dat ze van de plannen zouden afzien als er geen draagvlak voor was?
Maar voor een subsidie van zoveel miljoen is ook Shell bereid van zijn/haar principes af te stappen. Want Shell
helpt … en toch vooral zichzelf.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fjanuari%2FTweede%20K
amer%20stemt%20voor%20opslag%20CO2%20in%20Barendrecht
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/januari/26/kamer_geeft_groen_licht_voor_co2opslag
Links:
Eerst is Albrandswaard de Groene gemeente, nu wordt het de gele gemeente. Geeft goed weer hoe de bewoners
van het buitengebied zich voelen. Die ergeren zich al een tijdje GROEN èn GEEL aan alle ontwikkelingen en
plannen. Tien varianten en partijen die claims op hun leefomgeving leggen. De trein genaamd overheid kunnen we
blijkbaar niet stoppen, ten koste van alles moeten verkeerde beslissingen en blunders uit het verleden worden
doorgezet. Maar een GELE karavaan genaamd Tour kan wellicht wel met een GROENE “detour” worden
opgezadeld. http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/januari/20/albrandswaard_kleurt_geel

De Dijkers
De Dijkers tenslotte blijven ook strijden voor een geluidsscherm langs de A15 en Groene Kruisplein. Daarover is
met plaatselijke politiek en landelijke partijen overleg gaande om te zien tot in hoeverre een aangepast scherm c.q.
groenvoorziening als scherm een geluidwerende functie kunnen vervullen om de herrie en fijnstof-overlast wat te
verminderen. Oftewel, ook die zijn nog in gesprek om tot resultaat te komen. We blijven het volgen.
Een prettig weekeinde en tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Afgelopen week heeft vooral in het teken gestaan van veel praten en overleggen met allerhande instanties om te
proberen het zinkende schip “Landschapspark” drijvende te houden en toch nog een bepaalde richting mee te
geven. Het is alleszins echter niet hoopvol wat er met onze Ark te gebeuren staat, die andere Ark van de Stichting
ARK en het WNF dobbert lekker met De Stroming mee. Het lijkt een beetje op het verhaal van de 2 honden die om
een been vechten en waarmee het derde aan de haal gaat. Even een korte opsomming van de gebeurtenissen de
afgelopen week:
ARK
Ik heb u vorige Polderkolders geïnformeerd over de plannen rond de Koedoodzone. Nu hanteren de betrokkenen
meestal een ballonnetjes- of salami-tactiek. In dit geval is het niet anders, want er is natuurlijk een ballonnetje
opgelaten voor “wat” natuur in de 6ha en Koedoodzone. Zoals er onlangs ook een ballonnetje is opgelaten over
kano- en recreatieroutes tussen het Zuiderpark en het Buytenland. Stukje bij beetje (de salamitactiek) worden de
mensen zo warm gemaakt voor alle prachtige plannen om de polders op te offeren. Ditmaal ondersteund ook met
een filmpje – dit staat al op de ARK site en op andere sites. Het wordt alleen niet groots gepromoot vanwege de
gevoeligheden in IJsselmonde. Het is een mooie impressie waarin er meer wordt gesproken over de verbindingen
dan over de polder. Maar dat zal heus nog wel volgen.
http://www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/klimaatbuffers/ijsselmonde
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Aan de ene kant wordt hard geroepen dat kwaliteit voor tijd gaat ( “zorgvuldigheid gaat voor snelheid”) maar aan de
andere kant schijnt er toch weer een enorme haastklus geklaard te moeten worden, namelijk de WVG op de
gronden in het Landschapspark. Was er in oktober 2007 als een hele claim gelegd die men nu wil gaan verlengen,
daarnaast is er nu op een aantal andere (huis)percelen nog eens een extra WVG gevestigd. Het is opeens deze
week met spoed behandeld blijkbaar en er wordt nu in een carroussel over gesproken, want het is blijkbaar
onverwacht op de agenda daarvan gezet. De bewoners en betrokkenen weten van niets, die moeten het vanuit de
krant lezen, en ze kunnen in de gemeentelijke stukken de reactie van de gemeente op hun zienswijzen en
ingezonden stukken lezen. Dat is op zijn minst gezegd slordig dat je zoiets op internet (of in de Schakel van vrijdag)
terug moet lezen en niet wordt geïnformeerd om erover mee te praten in zo’n carroussel. Daar zijn deze ooit voor
opgezet - burgerparticipatie.
Nu kan het zijn dat ik de enige ben die er niet van op de hoogte is (omdat de post verkeerd bezorgd is, het naar
mijn zaakwaarnemer is gezonden etc.) maar het komt heel vreemd over. Ik zal u de bijlagen niet allemaal mee
zenden (meer dan 10Mb) maar u kunt ze zelf hier downloaden plus de agenda inzien:
Raadsvergadering caroussel Raad verlenging WvG gemeenten: 19:45 - 21:15 uur in de raadzaal gemeentehuis
Hofhoek
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1235
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stukid=49113
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stukid=49109
Begeleidingscommissie en PPA
Dinsdagavond 2/2 had het PPA een gesprek met de Begeleidingscommissie op het gemeentehuis. Het is inmiddels
wel duidelijk dat de gemeente het erg druk heeft met de voortgang van de procedures, de beantwoording van de
inspraakreacties en de ruzie met de Provincie. Dat er na tien jaar is nog steeds geen duidelijk beeld is van de

financiën, de beheersvorm en de gifstortplaats bij de Jachthaven. Ook niet over de ontsluiting van het gebied en de
golfbaan, waarbij de bereikbaarheid met het O.V. en de veiligheid gemakshalve maar even worden vergeten.
Spreek ik nog niet over die afschuwelijke onduidelijkheid naar de boeren.
Toen in de vergadering het ”effect op de gezondheid van de plannen” aan de orde kwam begon er wat te kriebelen.
Even later blijkt heel duidelijk dat het gaat om de invulling van de natte delen van de Zegenpolder en
Portlandpolder, over muggen, prediktoren en malaria. Dus toch een zoetklei-oermoeras?! Even voor de
duidelijkheid:
Het hoogwaardige natte natuurgebied moet voldoen aan de eisen van de PKB en dus passen binnen de
omschrijving van het zoetklei-oermoeras. Dat staat keihard in de PKB en in het Bestemmingsplan, al noemen wij
dat liever heel verkiezingsvriendelijk het Krekenlandschap.
In 10 jaar overleg is er in dit standpunt nog geen enkele verandering gekomen. Er is slechts gezocht naar de
maximale grenzen binnen die omschrijving. Men blijft standvastig en daarom zijn en worden alle vergaderingen,
voorlichting en onderzoeksrapporten steeds toegespitst op het ZKOM. Dat het ZKOM niet haalbaar is vanwege een
te kleine oppervlakte (moet min. 500 Ha. Aaneengesloten zijn) of dat er geen getijdenwerking is maakt niet uit. Dan
trekken wij de grienden er toch gewoon bij.
Naast de harde eisen van de overheid, verwoord in de PKB en in het bestemmingsplan ( bijlage 3) is er ter
ondersteuning het rapport van Royal Haskoning van 18 mei 2009: Hoogwaardige natuur binnen het
landschapspark Buytenland.
Om iedereen te overtuigen is er weer een nieuw onderzoeksrapport van Royal Haskoning en Waardenburg
onderweg waar wij op 2 maart bij het Waterschap uitleg over krijgen. Het gaat (hoe kan het ook anders) over de
rechtvaardiging van het zoetklei-oermoeras waarbij duidelijk moet worden dat er in de praktijk een beeld ontstaat
dat veel overeenkomsten heeft met het Krekenlandschap (uitnodiging van de Provincie van 28 januari).
Met mooie praatjes, fraaie benamingen als Krekenlandschap, met excursies naar gebieden die er niet op lijken en
dure (gestuurde) onderzoeksrapporten laat de gemeente zich inpakken door de provincie.
Conclusie:
De gemeente en de burgers worden langzaam ingepakt met mooie verhalen, plaatjes, bezoeken en rapporten die
nog steeds allemaal dezelfde kant op zijn geschreven. Net als het Belevingsonderzoek van Tabula Rasa en dat van
Royal Haskoning. Alternatieven krijgen gewoon geen kans.
In de bijlage 3 van het Bestemmingsplan Buytenland lezen wij dat het maximale boerenbedrog dat wij in onze
polder kunnen overhouden de “Akkers van basenrijke gronden” zijn. Het staat er allemaal heel duidelijk, men wil het
allen niet horen, want het is niet te verkopen aan de burgers. De Provincie gaat er nu binnenkort met de boeren
over praten, over hoe zij denken hier nog een boterham te kunnen verdienen en boer kunnen blijven. Ik heb daar
zo mijn twijfels over.
Provincie
Komende week, 10 februari, staat weer een vergadering van de Provinciale Staten gepland. Op de agenda staat
o.a. de rapportage ‘2e Voortgang bestemmingsplan Landschapspark Buytenland Statencommissie RenW 10
februari 2010’. Daarin geagendeerd staat de briefwisseling tussen de Gemeente Albrandswaard en de Provincie. In
het document wordt verder aangegeven dat GS de commissie kort voor 10 februari nader zullen informeren omtrent
de actuele stand van zaken aangaande het planproces. Uit het stuk blijkt wel dat de Gedeputeerde geen rekening
denkt te hoeven houden met de ingezonden 320 zienswijzen. Hij denkt dat, met behulp van de provinciale troepen,
de deadlines best gehaal kunnen worden. Terwijl zij zelf, over de eerste 120 zienswijzen op het VOBP, geloof ik
een half jaar hebben zitten puzzelen. Hoe arrogant kun je toch zijn in de benadering van “het volk”. Wilt u de brief
lezen/downloaden dan kan dit bij de agenda van deze vergadering Ruimte & Wonen:
http://www.zuid-holland.nl/agendapagina.htm?id=61466
http://www.zuidholland.nl/staten_informatie_systeem/Statencommissies/Statencommissie_Ruimte_en_Wonen_(RenW)/20
10/10_februari_2010/apps_sis-single.htm?llpos=152589630&llvol=-2000
Agendapunt 2a & 2a (2 memo’s die allebei het lezen waard zijn : let op het aantal pagina’s!) gaat erover – ook
lezenswaardig vond ik zelf het stuk van “Boerengroen” (bijlage 5b2) waarin de rol van de boer in het landschap uit
de doeken wordt gedaan in het kader van de Provinciale structuurvisie.
PPA en Provincie

Donderdagochtend j.l. was er ook weer een overleg tussen de PPA en de Provinciale “omgevingsmanager” voor
het Landschapspark waarvoor ik ook was uitgenodigd. Maar ik moet overdag ook gewoon werken natuurlijk en je
wordt zo langzamerhand doodziek en murw van al die gesprekken met mensen die toch niet willen luisteren. Als je
het idee hebt dat je argumenten serieus worden overwogen en het enige toegevoegde waarde heeft dan wil ik daar
vrij voor nemen en met iedereen in gesprek - maar praten met de provincie en al haar ingehuurde adviesbureaus
heeft gewoon geen zin. Ze willen geen millimeter opschuiven en houden zich halsstarrig vast aan de letter van de
PKB. Boeren weg, natuur en recreatie erin. Punt uit. En dat is voor mij dus niet bespreekbaar, een Zuid-Hollands
landschap zonder boeren is geen landschap.
Aan de andere kant is het blijkbaar de tactiek om de betrokkenen zodanig te frustreren dat ze het “verzet” opgeven
en het gebied maar laten varen. Samen met die ARK, de zaak onder water zetten en een Tiengemeten 2
aanleggen. En dat geeft de burger dan weer extra moed en motivatie om er nóg feller tegen te ageren.
Alles fout bij de provincie?
Niet helemaal, alleen is het jammer dat ze overal zeggenschap over willen hebben c.q. de regie in handen nemen.
Wat in eeuwen is opgebouwd en onderhouden denkt de Provincie beter te kunnen of te moeten. Zoals bijvoorbeeld
de landgoedbiotoop, een nieuw fenomeen. Zij weten wat goed voor de eigenaars en bewoners is.
Lees er alles over op de website http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=61143
Dijkers
Donderdagavond zijn de Dijkers op gesprek geweest inzake het geluidsscherm langs de A15.ik weet natuurlijk niet
hoe u de herrie deze winter ervaart, maar ik kan nog geen vermindering van de ruis op de lijn ontdekken. Als je
buiten loopt blijf je de A-15 onverminderd horen, of er nu zo’n grijs betonnen scherm staat of niet. Of wellicht is dat
de Rhoonse Baan wel, onze eigen lokale snelweg door de polders. Een eerdere planologische blunder waar we
nog elke dag aan herinnerd worden…..
Verkiezingen 2010
De tijd van de mooie woorden is weer aangebroken oftewel de gunst om de stem van de kiezer. En de ene partij is
nog meer in de weer voor onze polder als de ander.
Allemaal minimaal de Albrandswaardse variant, de Boerenvariant doet ook nog mee of de polders gewoon zo laten.
Praatjes vullen echter geen gaatjes **.
Slogans uit de diverse programma’s en wensenlijstjes zonder de partij verder te verdedigen en/of op te hemelem:
De Albrandswaardse variant of de Albrandswaardse variant, maar toch ten minste de Albrandswaardse
Variant
Het is MOOI ons Buytenland – het is mooi ONS Buytenland
behoud van het Dorpskarakter en van de landelijke gebieden tussen Poortugaal, Rhoon en Portland
“geen polders zonder boeren”
Streven (!) naar uitvoering Albrandswaardse Variant inzake Landschapspark ….
Elke polder telt – agrarische activiteiten behouden
Het landschapspark in de Albrandswaardse Variant
De boeren moeten bij de invulling van het landschapspark een prominente rol vervullen
** You can fool some people all the time,
** you can fool all the people some time,
** but you can’t fool ALL the people ALL the time !
Quote van Abraham Lincoln USA president 1861-1865
De website van het PPA is inmiddels weer van een update voorzien. Zo staan er o.a. de 10 kernpunten van het
PPA op weergegeven. Neem regelmatig een kijkje om op de hoogte te blijven ; www.landschapspark-buytenland.nl
Links:
De CO2 gaat nu ook elders in de regio onder de grond als het aan Rotterdam ligt. Vooral de lege velden onder het
dichtstbevolkte gebied van Nederland lijken uitermate geschikt. Het zal geen toeval zijn dat o.a.Ruud Lubbers
daarvan een groot voorstander is. Hij blijft tenslotte ondernemer, nu dan handelend in CO2.
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/februari/04/co2opslag_in_lege_olie_en_gasvelden
Agenda:
08 februari

Carroussel Wet Voorkeursrecht Gemeenten

19:45 – 21:15 uur Gemeentehuis Hofhoek

10 februari
Zuid-Holland

Provinciale Staten Commissie Ruimte & Wonen 19:00 – 22:45 uur Landschapszaal Provinciehuis

Een goed weekeinde gewenst en tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
De 150ste editie kan ik helaas niet van een feestelijk tintje voorzien. Ik heb deze week 2 avonden met de
ambtenarij doorgebracht en kan daar niet bepaald vrolijk van worden. Van alle kanten wordt je democratisch
rechtsbesef op de proef gesteld zo lijkt het, en er wordt heel slordig met de burgers en zijn/haar belangen
omgegaan als je niet regelmatig op de rem trapt of je stem verheft.
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Maandagavond was er een carrousel omtrent de in het Buytenland op diverse percelen gevestigde WVG. Eigenlijk
op te splitsen in 2 delen , namelijk een verlenging van de reeds in oktober 2007 bevestigde WVG en daarnaast een
nieuw te vestigen. Een WVG betekent in het kort dat je, indien je je eigendom wilt verkopen, je dit eerst aan de
gemeente (of andere overheid) te koop aan moet bieden en het niet zomaar aan een ander op de vrije markt mag
verkopen. Dit, om in een gebied waar nieuwe plannen op het gebied van ruimtelijke ordening zijn, de speculatie met
grond tegen te gaan. Dat doet de overheid liever zelf, grondspeculant spelen, om zo al het geld in hun zak te
kunnen steken onder het mom dat dat beter is voor de gemeenschap. De boeren en eigenaren moeten het voor
een appel en een ei verkopen, en de overheid de winst.
Deze WVG heeft maar een beperkte geldigheid (2 jaar met een halfjaar verlenging), indien er een nieuw
bestemmingsplan is dan loopt de nieuwe WVG automatisch mee. De Gemeent dreigt nu een probleem te krijgen
omdat ze het nieuwe bestemmingsplan niet voor eind februari rond zullen hebben, dus willen ze die voorlopige
verlenging van een half jaar nog voor een tijdje verlengen. Dat is in het kort het voorstel van het college aan de
raad.
Daarnaast hebben ze in al hun ijver inmiddels een Ontwerpbestemmingsplan gemaakt waarbij hele stukken van
bewoners ook nog in de plannen betrokken zijn. Zo worden erven, tuinen en schuren in dat OBP voortaan gezien
als natuur en recreatie – dus mensen die al slachtoffer zijn, jaren in onzekerheid verkeren en alles kwijt dreigen te
raken moeten nu ook nog eens een extra WVG toestaan op hun tuin en schuren. Echt te gek voor woorden, want
die WVG zal straks ook de grens zijn waarbinnen het Landschapspark zal worden ontwikkeld. Zolang je niet wil
verkopen niets aan de hand, maar die ondernemers zullen op een gegeven moment wel moeten als ze niet meer
mogen boeren. En als ze niet mee willen werken dreigt er ook nog onteigening.
Enkele bewoners, waaronder ondergetekende, hebben dus gebruik gemaakt van het spreekrecht bij de Carrousel
en hun bezwaren naar voren gebracht – de betrokken raadsleden vonden het ook maar een vreemde beweging
van het College, zeker gezien het feit dat de mensen pas op het laatst waren geïnformeerd. In een heel kort
tijdsbestek hebben de betrokkenen bericht gekregen over deze extra WVG, daarop een zienswijze in kunnen
dienen, welke binnen een paar dagen in een reactienota is verwerkt die deze avond aan de raad werd voorgelegd.
Een ingehuurd juridisch bureau zou dat “zorgvuldig” hebben gedaan maar het bureau wordt betaald door de
provincie en de hoeveelheid knip-en-plak antwoorden tnen die zorgvuldigheid zeker niet. Een voorbeeld weer van
de slecht communicatie vanaf de Hofhoek over dit geheel. En dan maar zeggen dat zorgvuldigheid en kwaliteit
boven snelheid en tijd gaat.
En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat na deze carrousel, waarbij de reactienota dus al is gemaakt, er bij
de belanghebbenden een brief wordt bezorgd waarin hen gevraagd wordt binnen 14 dagen een aantal vragen te
beantwoorden en hun zienswijze en vragen mondeling te komen toelichten. Terwijl het antwoord al zwart op wit
staat naar de raadsleden. De betrokken boeren en bewoners, die al 10 jaar overleg plegen om hun aanwezigheid
binnen het gebied in enige vorm te continueren hebben nu wel zo’n beetje alle vertrouwen dat in de loop der jaren
is opgebouwd in deze gemeente verloren. Zo ga je niet met je burgers om. De raadsleden lieten gelukkig blijken dat
ook te vinden. Een WVG vestigen om de provincie een beetje te paaien met hun plannen (zie ook verslag
hieronder) en de bewoners in de kou laten staan. De partijen willen het voorstel in de raadsvergadering van 22
februari verder bespreken, dus die avond mogen de betrokkenen weer op de koffie in het gemeentehuis en een
debat meemaken. Inspreken kan ook – de stukken (het verslag van de carrousel nog niet,maar dat komt nog wel)
en de agenda vindt u HIER :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1251

Inpassingsplan Provincie Zuid-Holland
Woensdag avond 10 februari was er een Statencommissievergadering van de Provinciale Staten afdeling Ruimte &
Wonen. Daar zou de tussenbaland worden opgemaakt van de vorderingen bij de Gemeente Albrandswaard m.b.t.
het Buytenland en het eventuele inpassingsplan van de Provincie.
De kaarten waren duidelijk al vantevoren geschud. Uit het relaas van de insprekers voor Albrandswaard (Johan v
Wolfswinkel namens de begeleidingscommissie en Harry vd Linden als betrokken bewoner) werden alleen die
zaken aangehaald die ter discussie zouden kunnen staan. Zoals de uitwerking die veel tijd in beslag zou kunnen
gaan nemen, de beheersovereenkomsten, haalbaarheid van de planning en het bestemmingsplan dat eind april
klaar moet zijn. Parallel aan de democratische inspraakprocedure van de Gemeente zal de Provincie starten met
de voorbereidingen voor het ondemocratische Inpassingplan. Zodat, mocht Albrandswaard niet klaar zijn eind april,
de Provincie de zaak kan overnemen en met een Inpassingsplan beginnen. Waarbij de Gedeputeerde Veldhuijzen,
de Inpassingsplanportefeuillehouder, nog wel opmerkte dat ze dan graag gebruik gaan maken van al het werk dat
de Gemeente in de voorbereiding al heeft gedaan. Uiteraard is er begrip voor de problemen van Albrandswaard.
“Het is wat, 320 zienswijzen, bij de Vlinderstrik/Schiezone waren dat er een 30-tal en daar had die grote gemeente
Rotterdam al meer dan 2 maanden voor nodig voor een serieuze beantwoording, ja, Albrandswaard had dus wel
een probleem”. En de Staten willen ook zeker niet het initiatief bij de Gemeente weg halen, want die horen toch
eigenlijk het bestemmingsplan wel te maken en goed te keuren – dat hoort nu eenmaal zo. Maar ze blijven de druk
alleen maar opvoeren blijkens de zinsnede van hun website : “Wanneer Albrandswaard er echter in slaagt het
bestemmingsplan in april vast te stellen, kunnen Provinciale Staten overwegen niet verder te gaan met de
voorbereidingen voor het inpassingsplan”. Oftewel, ook als je er wel in slaagt zegt dat nog niet dat wij ons
conformeren aan jullie bestemmingsplan. Draagvlak bij de bewoners en belanghebbenden is niet zo belangrijk, er
zijn tenslotte ook voorstanders liet de Gedeputeerde weten. Het gaat niet alleen over inwoners van Albrandwaard
maar ook voor de regio en Rotterdam, en die zitten er op te wachten. Dat de gemeente een onafhankelijk bureau
nog een second opinion onderzoek laat doen over de financiële onderbouwing en haalbaarheid hebben ze ook
geen boodschap aan, want het zal gewoon op de komende statenvergadering een hamerstuk worden. Oftewel, de
tweede teleurstellende ervaring rond de Buytenlandplannen van deze week en deze keer niet alleen voor mij – ook
de Albrandswaardse politiek (ruim vertegenwoordigd) moest duidelijk even slikken.
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=61624
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/12277-ps_geen_vertraging_buytenland
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/519
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Ffebruari%2FProvincie%20en%20
Albrandswaard%20ruzien%20over%20Buytenland
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?page=1&zoekterm=buytenland
De Provincie meet overigens ook hier weer met 2 maten. Want als het in HUN straatje past wordt er natuurlijk wel
geschermd met tegenvallers. Zoals bij het onderzoek naar de gifstort - dat mag blijkbaar wel uitlopen als het
zorgvuldig moet ....We lezen tenminste op de website “kiezen voor Groen’ (die eindelijk weer eens nieuws heeft)
"Bovendien vereist het zorgvuldig onderzoeken van de gegevens meer tijd dan vooraf is ingeschat. Het
onderzoek zou in februari klaar zijn. De verwachting is nu dat de resultaten eind maart 2010 bekend zijn."
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/518
Wat houden we nog over op IJsselmonde?
Je kunt gerust zeggen niets. Als u straks nog een boer of tuinder wilt zien zult u verder van huis moeten. We
hebben, voor zolang als dat nog duurt, straks alleen de Kijvelanden. Polder Albrandswaard wordt volgebouwd
volgens de RR 2040 en tussen Rhoon en Barendrecht is over 10 jaar ook niets meer over. Blijkens een
krantenartikel over Park Deltapoort (AD 12/02) en de Zuidpolder (AD 11/02) bij Barendrecht afgelopen week zal
Park Deltapoort straks de groene long worden tussen Rotterdam en Dordrecht. PvdA wethouder Karakus van
Rotterdam (bouwen) is voorzitter van de projectgroep en zegt dat de ondernemers schadeloos zullen worden
gesteld, al zullen er wel een paar knelpunten tussen zitten. Alle boeren en tuinders moeten daar weg en de
provincie plus een aantal andere partners gooien er 325 miljoen tegenaan om vanaf 2012 met de uitvoer te
beginnen. Op iets kleinere schaal gaat ook Polder Zuidoord in Barendrecht op de schop lazen we deze week.
Rijkswaterstaat geeft 4,4 miljoen voor de transformatie tot natuur- en recreatiegebied. Polder Nieuw-Reijerwaard
wordt omgetoverd tot bedrijfsterrein rond de veiling en dan is het eiland vol. Zoals de Provincie dat dan zegt over
hun ambitieuze plannen: “we moeten orde scheppen in de nu verrommelde en versnipperde achtertuin van
Rotterdam”. Dat kun je volgens mij alleen maar doen door alle geluidsschermen, spoorlijnen en snelwegen af te
graven, dan heb je geen versnippering meer en hou je een mooi open landschap over.
http://www.zuidvleugel.nl/Deltapoort/Actueel

Uit de pers:
Over de CO2 opslag onder Albrandswaard en Barendrecht:
Al eerder aangegeven dat ze ook onder Pernis, Hoogvliet en Rotterdam willen gaan opslaan in lege gas- en
olievelden. Daar is de provincie opeens niet zo van overtuigd.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Ffebruari%2FProvincie%20ZuidHol
land%20wacht%20met%20vergunning%20CO2%20opslag
Strooizout – we zitten zo’n beetje zonder en zometeen hebben uiteraard de boeren de zaak weer enorm vervuild
want het zout spoelt met het regenwater de sloten in. Al die vervuiling komt van de kunstmest die de boeren
gebruiken ….. http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
Agenda:
22 februari
Raadsvergadering met o.a.verlenging / vestiging WVG percelen Buytenland – Gemeentehuis
Hofhoek Poortugaal
TIP :
Voelt u zich ook tekort gedaan en vindt u dat u in vergelijking met anderen wordt achtergesteld? Dan kun je via de
Gemeente terecht bij een meldpunt discriminatie.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=48879
Een goed weekeinde 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

STOP DE KOLDER - RED DE POLDER
info: www.landschapspark-buytenland.nl
of: www.polderdag-rhoon.nl

