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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Wat zullen we zeggen, buiten de constatering dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Daar moet je
maar op hopen, want het hele verhaal rond onze polders wordt steeds ingewikkelder en minder
doorzichtig naar mijn idee. Als we het nu ooit over een farce hebben dan mogen we het
Bestemmingsplan toch wel zo bestempelen.
Raadsvergadering 26 april : bestemmingsplan Buytenland
Er zal door iedereen hard gewerkt zijn aan dit stuk maar ik kan er geen vrede mee hebben. Het resultaat
is uitermate teleurstellend. Voor de verkiezingen roepen dat je minimaal voor de Albrandswaardse
Variant gaat en na de verkiezingen bakzeil halen. Onder het mom dat je dan de regie in handen houdt
instemmen met een bestemmingsplan dat in de verste verte niet op de Albrandswaardse Variant lijkt. En
dan zeggen dat je niet anders kan, met de rug tegen de muur staat omdat de Provincie anders de regie
overneemt. Wat een onzin toch, die kunnen dat nu immers ook als ze dat willen!
Het begint natuurlijk al een aantal jaren terug als de politiek meent rustig achterover te kunnen
blijven zitten “want wij hebben de Albrandswaardse Variant” en die is heilig. De groene maffia laat
zich daardoor echt niet van de wijs brengen en lobbiet rustig verder om de zaken op hun manier
voor elkaar te krijgen.
Eigenlijk gaat het daarvoor al fout als er in de Tweede Kamer de motie Klein Molekamp wordt
aangenomen dat er ruimte blijft voor de boeren. Via allerlei vertalingen en tekstwijzigingen blijft
op het eind de kreet “agrarische activiteiten” nog over – daar kan je alles onder verstaan maar
niet waar de motie voor was ingediend en wat de strekking daarvan was, namelijk gewoon
landbouw. En de politiek laat het rustig op zijn beloop zonder in actie te komen.
We sluiten een convenant met de Provincie dat de boeren kunnen blijven zitten de komende 10
jaar en hun bedrijf uit kunnen blijven oefenen – nog zo’n dooddoener want dat is gewoon
uitrookbeleid, over 10 jaar moeten ze allemaal opgehoepeld zijn, zeker niet conform de
Albrandswaardse Variant en wat de politiek al die tijd heeft geroepen: wij staan er voor dat de
boeren kunnen blijven.
En dan gaan we tenslotte akkoord met een bestemmingplan waar we het niet mee eens zijn maar
we kunnen niet anders – er dreigt een inpassingsplan. Nonsens, de gedeputeerde heeft zelf eind
2009 aangegeven dat de gemeente, toen het ontwerpbestemmingsplan te lang op zich liet
wachten, dan maar de Albrandswaardse Variant ter inzage moest leggen – daar zou hij geen
moeite mee hebben en was voor hem ook acceptabel! Waarom in de maanden daarna het
ontwerpbestemmingsplan daar dan niet “naartoe geschreven” als de gedeputeerde dat zelf als
acceptabel aangegeven heeft. Gemiste kans!
En dan het gekste van alles. De Provincie laat na om een beheerplan op te stellen samen met de
boeren en beherende organisaties – daarom komt er een bestemmingsplan met een aantal “nog
uit te werken stukken” waarvoor nog geen beheersplan ontwikkeld is – en omdat die stukken nog
niet zijn ingevuld dreigt diezelfde nalatige provincie met een inpassingsplan – waarop de
gemeente dan toch maar het voorliggende bestemmingsplan goedkeurt.. Dat is toch hartstikke
krom! Omdat de provincie zijn werk niet goed gedaan heeft halen wij bakzeil. Waarbij er de
komende 6 weken nog steeds een bericht van het Provinciehuis kan komen dat ze het toch niet
eens zijn met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld vanwege de “nader uit te werken stukken”) en
alsnog tot een inpassingsplan overgaan. Dan heb je dus je principes en beloften helemaal voor
niets overboord gezet.
De lokale politiek had gewoon moeten kiezen voor de lokale belangen en voor hetgeen ze hebben
toegezegd en beloofd. Daarin gesteund door de 5000 handtekeningen, 1700 mailreacties en bezwaren
en 370 zienswijzen die duidelijk aantonen dat het draagvlak (ook een van de vereisten in de PKB)
ontbreekt. Evenals die 600 ha die ze bij lange na niet halen. En dan zijn er 1000 excuses te bedenken en
aan te voeren maar uiteindelijk blijken het allemaal politieke spelletjes te zijn. Ondemocratisch ten top.
Het enige positieve van deze avond wellicht was de aanpassing van de naam – de term Landschapspark

is nu voorgoed verbannen. Ze gaan voortaan spreken over het Buijtenland van Rhoon. Dit werd nog eens
extra benadrukt door de onthulling van een monument in de vorm van een “Napoleonnetje”.
http://www.polderdag-rhoon.nl/napoleon.html . Mensen die de Polderdag of site bezocht hebben weten
dat er her en der langs de Veerweg en Essendijk grijze paaltjes staan uit de tijd van Napoleon, welke de
Napoleonroute markeren. De houten zuil die werd overhandigd was voorzien van de initialen B v R.
Hiervoor zou je Buijtenland van Rhoon kunnen lezen maar even zo goed :
Bewijs van Ronddehetebrijdraaien
Brevet van Ruggegraatloosheid
Baken van Roofridders
Bakzeil van Raadsleden
Bedrog van Rhoon
Blijk van Ringeloren
Bron van Redeloosheid enz. enz.
Ik heb de inspraakreacties voor u bijgesloten. Saillant detail vormde wel de inspraak van Henk Zuidam
(Vereniging Carnisse Grienden) die er een eerder bezwaarschrift van het Zuid-Hollands Landschap bij
had gehaald (zie ook bijlage) – waarin dus ook het ZHL voorstander was van het zoveel mogelijk
behouden van de landbouw activiteiten.
Dus ze zijn behoorlijk van hun geloof gevallen zou je kunnen stellen. Zonde van al die
lidmaatschapsgelden. Maar ze krijgen nu veel subsidie van de Provincie en Rijk, plus honderden
hectares grond voor niets. Wellicht zit daar de kern van de ommezwaai in hun denken …..
Raad van State
Enige mogelijkheid om nog in beroep te gaan tegen de plannen is een bezwaar in te dienen bij de Raad
van State. Een aantal organisaties hebben dan ook aangegeven dat te gaan doen en zullen de komende
weken nog munitie kunnen verzamelen. Want zolang de Provincie (Gedeputeerde Staten) het nog niet
heeft goedgekeurd kan de gemeente het niet publiceren. En na publicatie is er nog 6 weken tijd tot
bezwaar maken. Dus dat geeft extra bedenktijd voor de bezwaarmakers. Overigens is de gestelde termijn
waarbinnen GS moet reageren 6 weken, maar op de site van “Kiezen voor Groen” wordt vermeld dat de
Gedeputeerde Staten al op 17 mei gaan reageren, dus met 3 weken. Er is kennelijk haast bij. En dan is
het nog afwachten of ze met het hele bestemmingsplan akkoord gaan of alsnog op onderdelen van het
plan een “aanwijzing” gaan geven.
Lintjesregen…..
Vanmiddag was ik te gast op de Coolsingel op het kantoor van o.a. de VTM (De Vereniging tegen
Milieubederf) en SMD (Stichting milieu Dichterbij). Daar werd een “receptie” gehouden vanwege het feit
dat Lilian van der Horst, een van de voorvechtsters tegen ontpolderen en milieubederf rond Rotterdam,
eenkoninklijke onderscheiding heeft ontvangen voor al haar verdiensten voor de samenleving. Zo is ze
o.a. actief betrokken bij de Vlinderstrik en Schiezone als andere deel van de 750 ha maar bij meerdere
groeperingen, stichtingen en clubjes. Zo zie je maar weer : blijkbaar heeft iedereen een kans op zo’n
onderscheiding en dat is wel weer mooi natuurlijk. Uiteraard hebben we het even gehad over de uitkomst
van de raadsvergadering en de volgende stappen (Raad van State). Maar ook over andere zaken. En
toen ik haar confronteerde met de enigszins “down” stemming in de polders naar aanleiding van de
besluiten en de bereidheid tot het organiseren van een Polderdag, stak ze eenieder een hart onder de
riem met het volgende Chinese spreekwoord: Het is de tegenwind die de vlieger doet opstijgen ….
Oftewel : gewoon door blijven vechten want wat de provincie doet rammelt aan alle kanten.
Machtsmisbruik, Miscommunicatie en Misinformatie zijn gemeengoed in Den Haag. En dat schept kansen
bij de Raad van State.
Tiengemeten
Eeuwig zonde dat dit eiland is ontpolderd, maar met een van de huizen wordt in elk geval nog wat nuttigs
gedaan. Dat is dan een schrale troost. De IDA Hoeve van de familie de Vos heeft een nieuwe
bestemming :

http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fapril%2FPsychiatris
ch+patienten+komen+tot+rust+op+Tiengemeten
Links :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14526-albrandswaard_stemt_in_met_buytenland
Reportage van Albrandswaard TV:
http://albrandswaardtv.nl/nieuws/139-raad-van-albrandswaard-stelt-bestemmingsplan-buytenland-vanrhoon-vast
Reportage van Radio Rijnmond over de afloop van de raadsvergadering rond het bestemmingsplan met
daaronder wat commentaar van luisteraars ……
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fapril%2FRaad%20Albra
ndswaard%20stemt%20met%20tegenzin%20voor%20landschapspark
En wij zijn hier het slachtoffer van de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. Deze Europarlementariër
had hier ook wel kunnen komen kijken:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fapril%2FPositie%20Voo
rnes%20Duin%20sterker%20door%20status%20als%20Natura-gebied
De Provincie begint inmiddels een tegenoffensief tegen alle instanties en instituten die zeggen dat ze
geen toegevoegde waarde hebben en wel opgedoekt kunnen worden:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14464-geluk_provincies_in_paniek
Tot besluit….
Zoals te doen gebruikelijk een samenvatting bijgesloten van de 10 voorgaande Polderkolders 151 – 160.
De verschijningsfrequentie zal wellicht afnemen indien er weinig nieuws inzake de polders te melden is.
Niet omdat de motivatie er niet meer is maar we zullen de stappen van de provincie voorlopig af moeten
wachten.
Een goede Koninginnedag gewenst en voor u die vakantie heeft komende dagen veel plezier en geniet
ervan. Dat gaan wij nu ook doen …..
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een volgende editie van deze elektronische Nieuwsbrief in een iets andere opmaak – over het waarom
daarvan kunt u verderop lezen. De afgelopen week heb ik het volgende weer mogen noteren en
verzamelen over ontwikkelingen rond onze polders en vergelijkbare gebieden.
AlbrandswaardTV en Studio West-IJsselmonde.
Op de lokale radio regelmatig aandacht voor zaken die spelen in de polder en politiek. Als je niet kunt
luisteren op de radio of kijken via de kabel zijn er ook regelmatig items te zien via Internet. Zoals een
reportage over de afgelopen raadsvergadering. De informatie die wordt verstrekt is niet altijd juist, maar
het geeft wel een beeld van. Zo wordt in de editie waarvan de link is bijgesloten vermeld dat de
“Napoleonzuil” zal worden geplaats op het infocentrum van zorgboerderij Buitenland aan de Essendijk.
Iedereen weet zo’n beetje nu wel dat de zorgboerderij de Buitenhof heet en aan de Rijsdijk ligt. Maar dat
zal wel in het vuur van de reportage verkeerd gegaan zijn.
http://www.albrandswaardtv.nl/video/141-bestemmingsplan-buytenland-van-rhoon-vastgesteld
Zondag j.l. was ik uitgenodigd door Dick Roelse om mee te praten in het programma van deze zender
“Goedemorgen Albrandswaard”. Naast wat algemene informatie heb ik getracht de Polderkolder en gang
van zaken rond het bestemmingsplan naar voren te halen. En dat is een hele klus om in een paar
blokken van 5 minuten het hele proces van 10 jaar plannenmakerij samen te vatten. Maar wellicht komen
we nog een keer uitgebreider aan bod.
http://albrandswaardtv.nl/stream.php?type=replay&programid=21&item=020520101100
Reacties van lezers naar aanleiding van de laatste Polderkolder:

Regelmatig krijg ik van lezers feed-back van hetgeen ik rondstuur en vaak citeer ik daar dan ook uit. Het
zal u niet verbazen dat naar aanleiding van de goedkeuring van het bestemmingsplan door de raad, er
een vracht reacties is binnen gekomen. Een bloemlezing uit de mails die ik mocht ontvangen – evenals
bij de overheidsorganen heb ook ik de reacties maar geanonimiseerd om “misbruik” te voorkomen :
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kolonialisatie door de provincie als uitvoerder van een PKB.
Wat hier in Rhoon/Albrandswaard gebeurd is mijn inziens te typeren als kolonialisatie. Colonia betekent
“nederzetting van boeren”.
De provincie is bezig met het veroveren van het gebied op gebruikers en eigenaren met als legitimatie
een 10 jaar oude PKB, gesteund door belangnemende bestuurders van organisaties als ANWB, Zuid
Hollands Landschap en mogelijk andere partijen.
Wat valt er te halen door deze partijen? Geen goedkope grondstoffen, want de agrarische productie
wordt de nek omgedraaid. Wel goedkope grond.
De econoom Schumpeter noemde de niet hardop uitgesproken motivatie voor kolonialisatie n.l.
imperiumvorming.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hallo Wim-Ge
Afgelopen woensdag kreeg ik een volkomen lege, dichtgeplakte envelop van de Gemeente
Albrandswaard.
Op de sticker met adresgegevens stond zienswijze … (geanonimiseerd – redactie), zo gaan ze dus om
met onze reacties.
Ik zou woensdagmiddag of donderdag terug gebeld worden door de meneer die dit verzonden heeft (er
waren nog meer reacties bij de gemeente binnen gekomen van lege enveloppen) maar ik heb geen
telefoontje gekregen. Blijkbaar kan het ze geen ene malle moer schelen. Een lege envelop kost ook
porto! Groeten …………….
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wie denkt dat Nederland betrouwbare Politici heeft gelooft
zeker ook nog in Sinterklaas. Nu die bestaat echt niet.
Wie denkt dat Nederland een DEOMOCRATISCH land is. Gelooft
zeker nog in de Kerstman. Nu die bestaat ook al niet.
Wie denkt dat we in Nederland inspraak hebben. Gelooft zeker in
de paashaas. Nu die bestaat echt niet.
Inspraak indien het wordt toegestaan is luisteren naar de
bevolking, zeggen dat ze er over zullen nadenken of rekening
meehouden, om vervolgens alles in het ronde archief te stoppen
en gewoon
doen zoals voorgenomen.
Van een PvdA met Cohen en Bos als grootste draaikonten heb je
ook in onze gemeente niets te verwachten.
Met Eva. Juist die partij die zegt wij doen wat u vraagt. Nu die
kan zich aansluiten bij Bos en Cohen.Ze zijn precies
hetzelfde,Heb je echt niets aan.,
Een CDA dat was de wieg voor Euser. Een hoop beloven en dan
vergeten wat je beloofd hebt of zeggen dat je iets niet beloofd
hebt..

Een VVD.Luistert ook niet naar de bevolking, is bang voor de
provincie en de landelijke politiek. Komt met ideeen die juist
door de bevolking van Albrandswaard niet gewild worden.
En de heren politici maar denken hoe het toch komt dat bij
verkiezingen er zo'n lage opkomst is. Slaap lekker verder. Val
ons niet meer lastig met loze beloftes.
Beste Wim,
Enorm bedankt voor je inzet en geduld.
…………………………….
P.s:.
Als alle bewoners van de havendam nu eens een rechtzaak wegens
planschade gaan indienen, wat gebeurt er dan?. Ben er een groot
voorstander van. Hoor graag van je.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
We zijn door de politiek bedrogen en daardoor 10 jaar lang
inspraak hebben ons verdoofd en hebben eigenlijk daardoor niet
goed actie kunnen voeren. Ons resultaat was de MKM en de AV, die
laatste was nb een afspraak met de raad - beiden moeten we
gebruiken voor de RvS.
Waarom de mensen zich afkeren van de politiek is toch wel
duidelijk , die beslissing voor het Bestemmingsplan is bewust
over de verkiezing heen getild.
Een partij als de EVA waarvan we dachten dat zij de ommekeer
zouden brengen en inspraak hoog in het vaandel (hadden) , Euser
is er zelf wethouder voor geworden.
Hoe kan dit bestaan , ze durven zelf de grenzen van hun
mogelijkheden niet te zoeken ,een "aanwijzing" krijgen hadden ze
voor de RvS kunnen verdedigen en daarmee het niet voldoende
draagvlak kunnen aantonen "Wij zijn de vertegenwoordigers van
het volk".
Zullen we nu ook de naam EVA maar veranderen in ETA ,want dit is
ook politieke terreur van de bovenste plank
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1. Waardering
Volgens mij moet je ongelooflijk veel tijd in “Polderkolder”stoppen. Het ziet er verzorgd uit en
ik kan je niet op taalfouten of incomplete zinnen betrappen. Als ik dan ook nog alle links voorbij
zie komen betekent dit dat je een groot gedeelte van je vrije tijd besteedt aan het tot stand komen
van “Polderkolder”. Laat je er echter niet helemaal door opslokken en blijf met humor bekijken
hoe wij, de gewone mensen zonder abstractievermogen, door onze bestuurders misleid worden.
2.

Groene gemeente Albrandswaard

Onze gemeente laat zich voorstaan op het groene karakter ervan. Mijn recente ervaring is dat we
doodgewoon in een in een industriegebied wonen. Woonachtig aan …………….. was het achter
ons huis een oase van stilte. Tot op het moment dat …………. een Warmte Kracht Koppeling
ging plaatsen, aangedreven door een gasmotor van 1000 kW. Zo’n motor maakt natuurlijk geluid
en daar is van alles aan te doen. Dan denk je in je onschuld dat je de wet en regelgeving in een
gebied met “pastorale eigenschappen” (een kwalificatie door onze bestuurders) wel aan je kant
zult hebben om je buurman te dwingen een adequate geluidsisolatie aan te brengen. Een queeste
door diverse instanties bracht aan het licht dat de geluidscontour van de Eemhaven tot aan de
Albrandswaardsedijk loopt. Mijn pogingen om ………… te bewegen wat extra aan de
geluidsisolatie te doen mislukten omdat hij aan de wettelijke normen voldeed. Normen die een
10x hogere geluidsproduktie toestaan dan in een landelijk gebied.
Op mijn vraag of de gemeente het vervangen van de Hinderwetvergunning van het
desbetreffende bedrijf door een AMvB gecommuniceerd had met de omwonenden kreeg ik geen
antwoord. Toen ik hier enige tijd later navraag naar deed gaf de desbetreffende ambtenaar mij als
antwoord dat dit zo’n domme vraag was. Op domme vragen gaf hij gewoon geen antwoord.
Toen ik hem daarop antwoordde dat niet ik de vraag verzonnen had, maar de vraag bij het
kabinet van de ombudsman vandaan kwam kreeg ik ineens een pagina lang antwoord terwijl ik
alleen maar “ja” of “nee” wilde horen.
3. Lettergrootte van “Polderkolder”
Dit is de eigenlijk de directe aanleiding dat ik je mail. Ik heb een groot beeldscherm van het 9:16
formaat. De tekst loopt over de gehele breedte van het scherm en met de gebruikte kleine
lettergrootte heb ik moeite met het lezen. Pogingen om de weergave groter te maken zijn me niet
gelukt, iets dat me bij andere teksten wel lukt.
Het verzoek is of je de gebruikte letter groter kunt maken want dat zal naar mijn mening de
leesbaarheid van “Polderkolder”alleen maar vergroten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Punt één en drie heb ik meegenomen en de lettergrootte aangepast. Punt 2 en de reactie daarvoor geeft
maar weer eens aan hoe de ambtenarij en politiek met de burgers omgaat. Er stond afgelopen zaterdag
in het AD ook nog een mooi interview over met Maurice de Hond. De afstand burger < > politiek is veel te
groot omdat men niet wil luisteren naar hetgeen de (meestal goed geïnformeerde) burgers te vertellen
hebben. Als ze een keer gekozen zijn lijken ze de wensen en gedachten van de mensen door wie ze
gekozen zijn aan de laars te lappen.
Inspraakpleidooi van Adri Lagendijk en stuk van het PPA
Had ik vorige week nog niet binnen maar inmiddels wel – heb ik voor de volledigheid nog even
bijgesloten de inspraak van Adri.
Tevens een ingezonden stuk van het PPA voor in de Schakel en richting de bestuurders in
Albrandswaard en het Haagse.
Polderdag 2010 op 26 juni (of eigenlijk “Dag Polders…..”)
Een evenement waarvan we eerst dachten dat de spirit daarvoor aanwezig was, maar door de
besluitvorming in de gemeenteraad is de animo daarvoor bij de boeren wel behoorlijk gedaald. Wat moet
je de burgers en belangstellende nu enthousiast laten zien als je toekomstverwachting is dat je moet
stoppen met je bedrijf en/of je biezen mag pakken. Hoe het gaat worden kun je niet laten zien, want dat
weet niemand – alleen hoe mooi het nu is, maar daar komt dus binnen 10 jaar een einde aan. Met dank
aan de geleerden uit Den Haag en onze lokale vertegenwoordigers.

De vraag aan de boeren, van essentieel belang op zo’n Polderdag, of ze nog mee willen doen staat uit –
tot die tijd blijft het nog wat onzeker.
Een loopje nemen met de regels of praktisch denken?
Van de PKB en eerdere afspraken kan voor de polders van Rhoon niet worden afgeweken. Het moet hier
nat en groen worden tenslotte en alle boeren kunnen ophoepelen. Nu ben ik benieuwd hoe dat gaat met
de afspraken rond de Tweede Maasvlakte. Daar mocht alleen milieuvriendelijk transport plaatsvinden die
voldoen aan de strengste eisen. De eerste afwijking daarvan zit al in de lucht – mogen we hier ook wat
wisselgeld en de oorspronkelijke landbouw behouden alstublieft?
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fmei%2FMildere+mil
ieunormen+Maasvlakte
Nieuwe natuur overheerst straks het landschap
Geweldig om te lezen deze morgen in het AD het artikel over de bevers. Het groen in de regio dreigt
kaalgevreten te worden door de bevers die zich te goed blijken aan te passen aan de nieuwe natuur. Ook
hier blijkt weer dat wanneer de mens gaat ingrijpen en door import van deze dieren er een groeiexplosie
dreigt, dat de eerste enthousiaste resultaten zich tegen de bestaande natuur keren. Of dat nu met de
bevers is, met de ganzen, de eksters noem maar op : wanneer de mens gaat ingrijpen en zijn eigen
“natuurnormen” gaat stellen wordt het evenwicht verstoord en gaat het ten koste van wat er al is/was.
Protest tegen moerasvorming en ontpolderen
Ik mocht al eerder de aandacht vestigen op de Horstermeerpolder, waar onlangs een republiek is
uitgeroepen. De polder werd toen afgesloten en mocht alleen door bewoners en belanghebbenden
betreden worden na vertoning van het lokale paspoort. Dat men ook de wat “grovere” middelen niet
schuwt om aan die onzinnige ontpoldering een einde te maken blijkt wel uit onderstaand bericht. De stuw,
geplaatste om de polders te vernatten, hebben ze verwijderd en naar een “stuwenkerkhof” gebracht.
Gelukkig hebben we in onze polders ook voldoende zwaar materieel om tot dit soort acties over te gaan
mocht het ooit zover komen. Maar de Raad van State zal ons wel te hulp schieten moet u maar
denken……
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14795-horstermeer_sloopt_stuw
Links:
Een idee in de Tweede Kamer om het Burgerinitaitief voor kleine kernen minder kolossaal en
drempelverlagend te maken. Om in de polder 40.000 handtekeningen te verzamelen valt niet
mee, maar een paar duizend hebben we er zo natuurlijk. Een initiatief om goed te volgen ….
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14682-pvda_pleit_voor_mini-burgerinitiatief
Promotie van agrarische natuur (of wat daar op lijkt) in Zeeland:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14716-infocentrum_zeeuwse_agrarische_natuur
Kunst en boeren gaan goed samen zo blijkt in het Zeeuwse waar u tochten langs kunst en
boerderijen kan maken:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14771-kunst_en_boeren_samen_in_zeeland
Natuurakkers of akkernatuur in Drenthe – op die “slechte grond” daar kan dat goed worden
toegepast, beter dan hier op goede grond…
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14785-natuur_op_drentse_akkers
Moeraskoorts - wordt van tijd tot tijd vastgesteld in Nederland, al is het hier (nog) geen regelmatig
voorkomende ziekte. Maar met de aanleg van het zoetklei-oermoeras en de vele paarden hier in
het gebied helemaal geen ondenkbaar gevaar. Ter oriëntatie een paar links :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14715-scherpere_regels_tegen_moeraskoorts
http://www.levendehave.nl/kennisbank/paarden/equine-infectieuze-anemie-eia-moeraskoorts-bij-paarden
Dat was het wel weer voor de keer – tot een volgende Polderkolder
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
Waar de meesten zich op zullen gaan maken voor een rondje muziek in Albrandswaard wil ik graag nog
even een rondje door de polders met u maken en een aantal zaken voor het voetlicht halen. Allereerst
een reactie op de laatste Polderkolder:
Van een lokale politicus heb ik het verzoek gehad om uit het mailbestand geschreven te worden. Met veel
inzet en energie is er gewerkt aan het bestemmingsplan, de raad heeft haar best gedaan en dan in het
uiterst frustrerend en grievend als er via de Polderkolder allerlei reacties worden weergegeven waarbij de
lokale politiek wordt geschoffeerd. Dat is de strekking en reden van opzeggen. Nu staat deze persoon
voor een partij die juist communicatie met de burgers en het luisteren naar de burgers zo hoog in het
vaandel heeft staan. Maar blijkbaar, als die burger dus zegt dat de genomen besluiten niet deugen en
daar een kwalificatie aan hangt of vergelijking maakt met andere foute zaken, dan wil men dat opeens
niet meer weten en wil men er niet mee geconfronteerd worden. Het is gewoon een vergelijking met
eerdere standpunten van het democratisch gehalte dat momenteel rond dit soort problemen speelt. Als je
een afwijkende mening hebt tel je gewoon niet mee, zelf al zijn er duizenden afwijkende meningen, dan
wordt daar gewoon NIET naar geluisterd en drijft men gewoon de eigen zin door. Daarmee blunder op
blunder stapelend waar we later het gelag voor moeten betalen. Of dat nou de centrumplannen zijn,
nieuwe gemeentehuizen of het bestemmingsplan: A zeggen en B doen.
Dat in de motivatie van de opzegging dan ook nog wordt gewezen op mijn verantwoordelijkheid richting
het publiek is misschien wel waar, maar ik ga dat niet uit de weg. Ik geef alleen één op één meningen
weer van mensen die mij mailen. Zo lang daarin personen of bevolkingsgroepen niet zwaar worden
beledigd dan heb ik daar geen moeite mee. Maatschappij kritisch en mondig mogen de mensen best zijn,
het geeft niet weer dat ik die mening ook ben toegedaan. Hoewel ik me in de teneur van de meeste
reacties heel goed kan vinden. Ik heb geen “trouwe” lezerskring van ruim 1500 abonnees omdat de
mensen het niet met mij eens zijn. Maar omdat ik de mensen informeer over zaken die er spelen m.b.t.
ons woon-, leef- en werkgebied. Waar de echte verantwoordelijken (Provincie, Gemeente) blijkbaar niet
toe in staat zijn, ondanks de enorme communicatie budgetten en ingehuurde expertise.
Dus zal deze ene opzegging mij niet weerhouden om door te gaan met het bijeen sprokkelen van
informatie en het rondzenden ervan. Hetgeen ook weer reacties uitlokt zoals de bijgesloten documenten
duidelijk maken.
Polderdag 2010 – Dag polders 2020
Afgelopen week is de kogel door de kerk gegaan en is besloten om dit jaar toch weer een Polderdag te
organiseren en wel op 26 juni a.s.. Er was aanvankelijk wat scepsis (zie ook de bijlage van een kritische
niet-agrarische volger). Maar de meeste boeren hebben aangegeven juist nu de mensen te willen laten
zien wat er met het bestemmingsplan van de gemeente (en het eventuele inpassingsplan van de
provincie) verloren zal gaan. Nu de gemeente de Albrandswaardse variant heeft opgegeven zullen de
boeren zich nog meer gaan richting op de Boerenvariant. Via bezwaar bij de Raad van State, een
burgerinitiatief en protestacties tegen de voorgenomen plannen zal worden getracht het tij alsnog te
keren en de polders tussen Rhoon en Barendrecht te behouden voor de toekomst. Waarin de
Boerenvariant een uitstekend alternatief is met meer recreatieve voorzieningen (wandel-, fiets- en
ruiterpaden) en akkernatuur (akkerranden in combinatie met verbrede landbouw) – want boerennatuur is
tenslotte ook natuur, daar zijn we dagelijks getuige van in de polders om ons heen.
We zijn, nu er een definitief ja is gevallen, met hernieuwde energie een aantal initiatieven aan het
ontplooien – mocht u ook een idee hebben of mede invulling willen geven aan deze dag dan horen we
dat graag uiteraard. Een aantal zaken die we alvast kunnen communiceren zijn de volgende:
TOER de BOER
Met een knipoog naar de Tour de France die een week later door de regio zal verreden worden, zullen
weer een aantal fietsroutes langs deelnemende bedrijven worden uitgezet. Welke men naar eigen inzicht
en believen kan uitrijden.
POLDERPADEN

Er zullen weer 2 wandelroutes worden uitgezet. Eén zal gaan over gebaande paden, waarbij over de
kruin van de dijken en bestaande wandelpaden er een route is uitgezet.’De tweede is meer het
avontuurlijke pad, dat over de akkerranden en over sloten zal gaan en die enige flexibiliteit van de
wandelaar vergen. Met planken zullen “bruggen” worden geslagen over een aantal sloten – er zal ook
een aantal polsstokken worden neergelegd om het avontuur in de mens aan te moedigen. Durft hij/zij de
sprong aan of toch liever de loopplank erbij in de buurt?
BOEREN is KUNST
Sommige mensen denken dat “boeren” vanzelf gaat, maar de teelt van gewassen is een hele kunst. Maar
dit onderdeel gaat verder. Het ligt in de bedoeling om de lokale schilderclubs, fotoclubs en kunstenaars te
vragen om materiaal af te staan voor een aantal exposities die we in verschillende boerenschuren willen
inrichten. Zie het maar als een soort Kunstboerevard. Schilderijen, etsen, foto’s, tekeningen, aquarellen,
beeldhouwwerken – noem maar op. Er is maar één voorwaarde : het afgebeelde onderwerp moet te
maken hebben met ons landschap hier (polders, grienden, boerderijen, landschap etc etc.). Al naar
gelang het aanbod wordt in één of meerdere schuren geëxposeerd. Beeldhouwwerken willen we trachten
in een beeldentuin onder te brengen.
HISTORIE PLATTELAND
De Oudheidkamer Rhoon – Poortugaal zal wederom medewerking verlenen met een overzicht van oude
werktuigen en de oude tractoren vereniging zal ook aanwezig zijn met een overzicht aan historische
werktuigen en tractoren. Naar de mogelijkheden om ook oude beroepen uit te beelden wordt nog
gekeken, maar het moet geen 2e historische landbouwdag worden natuurlijk.
STREEKMENU
Er zullen pogingen in het werk worden gesteld om een aantal punten langs te route deel te laten nemen
als leverancier van een Poldermenu, waarbij eerlijk eten met streekproducten tegen een leuke prijs wordt
aangeboden. Zorgboerderij de Buitenhof biedt dit al regelmatig, er wordt getracht ook een aantal andere
horeca gelegenheden langs de route hierbij te betrekken.
PLATTELANDS FAUNA
Op het gebied van dieren zal er ook weer het nodige te genieten zijn. Natuurlijk de veestapel op de
Buitenhof, maar er zullen ook een aantal maneges en stoeterijen open zijn voor bezoek, de
wildbeheerseenheid is gevraagd weer een demonstratie en uitleg over de jacht te geven, een
roofvogelshow, de alpaca’s zijn weer te bezichtigen en aan te raken evenals de schapen op de diverse
deelnemende bedrijven. Kortom genoeg leven te beleven.
POLDERRONDRIT
Ook dit jaar zullen de “menners” weer met hun aanspanningen rondrijden om de mensen een rondje door
de polders aan te bieden. De laatste jaren een zeer gewaardeerd onderdeelop de Polderdag. En voor de
bejaarden uit onze gemeente zal wederom met taxi-busjes voor vervoer door de polders worden gezorgd.
Kortom, het programma begint weer vorm aan te nemen om er een geslaagde dag van te maken.
Nogmaals : suggesties, medewerking en initiatieven die passen binnen dit kader zijn uiteraard van harte
welkom.
De plannen rond de polders….. zoals een zoet-klei oermoeras en natte plassen.
Voor u gelezen in het AD van 12 mei: zie bijlage. Die narigheid moet hier nog komen met het zoetkleioermoeras in de polders van Rhoon. Op een van de inspraak-momenten is er gezegd dat men hier dit
soort omstandigheden kan voorkomen door even aan de knoppen te draaien om zo de waterkwaliteit te
reguleren. Waar zitten bij de provincie nou toch die “knoppen” waarmee men in dergelijke situaties snel
en met voldoende kennis van zaken kan ingrijpen? Of hebben zij die in dat gebied niet? Het zoet-klei
oermoeras, dat ze zo mooi Krekenlandschap noemen, zal dezelfde problemen gaan geven indien er geen
doorstroming is voorzien. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt. Zal de gedachte wel zijn…….
CO2 opslag onder Rhoon en Barendrecht:
Ook hier laat de burger niet zomaar over zich lopen en toont initiatieven om de belachelijke en
ondemocratische besluitvorming aan te vechten. In het rijtje van initiatiefnemers ontbreekt helaas de
Gemeente Albrandswaard, terwijl die toch ook de belangen van de bewoners van Portland en de

oostzijde van de polders zou moeten behartigen denk ik. Maar ongetwijfeld zullen die wel weer werken
via andere overlegkanalen om zo de regie te houden:
Woensdagavond 2 juni wordt in theater Het Kruispunt te Barendrecht een symposium gehouden over de
plannen om CO2 op te slaan onder Barendrecht onder de titel:

“AVOND-SYMPOSIUM - CO2 onder Barendrecht – Dat gaat er niet in !”
Sprekers zijn:
Prof. dr. Salomon Kroonenberg, geoloog en klimaatscepticus
Drs. Leo Alblas, deskundige op het gebied van ondergrondse reservoirs
Prof. dr. Michel van Eeten, over bestuurlijke dilemma’s rond de veiligheidsrisico’s van nieuwe
technologieën.
Als intermezzo geeft Vincent Bijlo zijn mening in een videoboodschap.
De avond wordt afgesloten met een brede discussie tussen de zaal en een forum onder leiding van de
avondvoorzitter Victor Deconinck.
Niet alleen in Barendrecht en omgeving, maar over het hele land wordt voor dit symposium aandacht
gevraagd. Initiatiefnemers van het symposium zijn de Barendrechters Cor Stigter, Kees Silvis en Piet van
der Pligt. De Gemeente Barendrecht steunt het initiatief van harte en treedt op als sponsor van het
symposium. Bij de voorbereiding is veel medewerking verleend door de Gemeente en de Stichting
CO2isNEE.
Het symposium begint om 20:00 uur. De deur is open vanaf 19:00 uur.
Gratis toegangskaarten zijn tot 28 mei verkrijgbaar bij de kassa van het Kruispunt.
Daarna kunnen kaarten telefonisch (0180-615958) of per e-mail worden gereserveerd en op 2 juni
worden afgehaald.
Voor de beeldvorming nog een linkje over de voorgenomen CO2 opslag:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fmei%2FRisicos+CO
2-opslag+zijn+niet+in+te+schatten
.
Links:
Een artikel in de Volkskrant met als thema : “hoe verdient de BV Nederland over 30 jaar zijn
geld?” Met daarin de belangrijke rol voor de landbouw
http://www.nederlandbloeit.nl/nl/25222753%5Blinkpage_home%5D.html?opage_id=25222716&location=5578203281800899,10392121,true,true,tru
e,true
De Provincie wil de boeren hier een taak geven als beheerder met een subsidie voor hun werk…
en wat als de pot leeg is?
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14976-geen_geld_voor_veenweideboer
Maar de provincie gaat onverdroten voort, geld is niet echt een probleem en de grondverwerving
loopt zoals gepland. Hier ook? Welleuk om te lezen dat men daar 160 miljoen voor 160 ha wil
uitgeven = omgerekend 10€ /mtr2. Dat is al anderhalf keer zoveel als wat ze hier bieden.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14967-zuid-holland_grondverwerving_op_schema
Het verzet tegen de ontpoldering blijft ook elders groeien…
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14914-aangifte_diefstal_stuw_horstermeer
Het nut van de Ecologische Hoofd Structuur en eht doordrammen daarvan wordt betwijfeld
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/14870-ehs_kan_best_een_tandje_minder
AGENDA:
02 juni
26 juni

Symposium CO2 opslag – Kruispunt Barendrecht
POLDERDAG

Waarmee we de belangrijkste feiten van de afgelopen week wel weer op een rijtje hebben gezet. Een
mooi weekeinde gewenst en tot ene volgende editie.
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Goedemorgen Polderbewoners en belangstellenden,
Er is eigenlijk weinig nieuws te melden, behalve het feit dat de Polderdag steeds verder op stoom komt
en de wil om tot een mooi evenement te komen duidelijk aanwezig is. Waarom geen nieuws over de
polders? Voor mij is dat ook niet helemaal duidelijk, want de provincie omschrijft het als volgt op haar
website :
Op 26 april heeft de gemeenteraad van Albrandswaard unaniem het Bestemmingsplan Buytenland
vastgesteld. Een belangrijke stap in het tot stand komen van het nieuwe natuur- en recreatiegebied. De
gemeente Albrandswaard en provincie hebben 27 april bestuurlijk overleg gehad. Gedeputeerde Staten
reageren op 17 mei op het bestemmingsplan en maken dan met de gemeente afspraken over de
uitwerking ervan. Eind 2010 wil de provincie planologische duidelijkheid hebben. Op verzoek van de raad
heet Landschapspark Buytenland vanaf nu Het Buijtenland van Rhoon.
Oftewel, op 17 mei zou de provincie reageren maar je hoort of leest er helemaal niets over. Terwijl we nu
toch een ploeg aan het roer hebben die niet van “achterkamertjespolitiek” houdt dus openheid van zaken
zou moeten geven. Maar ze zijn de laatste weken al meer door de mand gevallen over eerdere
uitspraken, dus wellicht moeten we ook dit als een verkiezingsbabbel zien.
Ik heb nog wel even het raadsverslag van die bewuste 26ste april bijgesloten – het is weliswaar groot,
maar dan kunt u zien op welke gronden de verschillende partijen van hun eerdere standpunten zijn
afgeweken en de Albrandswaardse Variant en de boeren de nek hebben omgedraaid.
Polderdag 2010
We beginnen spontane aanmeldingen en reacties te krijgen. Voor “de polders in beeld”, de
tentoonstelling met schilderijen, foto’s, beelden etc over de grienden en polders van Rhoon hebben we al
aanmeldingen van mensen die materiaal hebben of nog willen gaan maken voor dit doel. Mooi, over het
verloop daarvan wordt u nog nader geïnformeerd. Verder zijn er ook diverse mails binnengekomen en
gesprekken gevoerd over de sponsoring van deze dag. We moeten het van giften en subsidies hebben
dus zal er binnenkort ook een bankrekening worden geopend – een suggestie ook van een trouwe volger
om dit te doen. Met de website moeten we nog aan de slag. Nu Krijn Verhagen, de webmaster, ons
ontvallen is proberen we de content ervan over te zetten op een nieuw systeem zodat ook anderen dat bij
zouden kunnen werken en updaten. En de gewasborden zullen binnenkort weer verschijnen op de akkers
– er zijn ook weer een aantal nieuwe in aantocht welke ook dit jaar weer gesponsord zullen worden door
Intratuin Albrandswaard. Kortom, we zitten er weer volop in. Vragen en suggesties blijven echter welkom!
Polderkolder 163
Naar aanleiding van editie # 163 weer een aantal reacties, zowel uit de politieke hoek als “gewone”
steunbetuigingen. Ik geef ze door elkaar weer in de bijgevoegde bijlage, het zal u bij lezing snel duidelijk
zijn wat van wie is. Ik heb daarnaast ook nog wat vertrouwelijke mails ontvangen alsmede mails waarop
ik was ingecopiëerd – die heb ik er maar niet bij gezet om niet nog meer overhoop te halen.
Ik verzin dit niet allemaal zelf zoals u zult begrijpen maar het geeft wel aan hoe de gemiddelde burger
over de bestuurders denkt. Niet dat deze weergave iets aan hun houding zal veranderen, maar wanneer
ze aangeven zo goed naar de burger te luisteren en de gedane toezeggingen uitvoeren dan is er nog wel
een inhaalslag te maken. Waar ik overigens niet in geloof, want het is in de politiek nooit anders geweest.
Eerst stelling nemen en vervolgens compromissen sluiten om de vrede te bewaren..
CO2 opslag onder Barendrecht en Rhoon…..
Ook hier laat de burger niet zomaar over zich lopen en toont initiatieven om de belachelijke en
ondemocratische besluitvorming aan te vechten. In het rijtje van initiatiefnemers ontbreekt helaas de
Gemeente Albrandswaard, terwijl die toch ook de belangen van de bewoners van Portland en de

oostzijde van de polders zou moeten behartigen denk ik. Maar ongetwijfeld zullen die wel weer werken
via andere overlegkanalen om zo de regie te houden:
Woensdagavond 2 juni wordt in theater Het Kruispunt te Barendrecht een symposium gehouden over de
plannen om CO2 op te slaan onder Barendrecht onder de titel:

“AVOND-SYMPOSIUM - CO2 onder Barendrecht – Dat gaat er niet in !”
Sprekers zijn:
Prof. dr. Salomon Kroonenberg, geoloog en klimaatscepticus
Drs. Leo Alblas, deskundige op het gebied van ondergrondse reservoirs
Prof. dr. Michel van Eeten, over bestuurlijke dilemma’s rond de veiligheidsrisico’s van nieuwe
technologieën.
Als intermezzo geeft Vincent Bijlo zijn mening in een videoboodschap.
De avond wordt afgesloten met een brede discussie tussen de zaal en een forum onder leiding van de
avondvoorzitter Victor Deconinck.
Niet alleen in Barendrecht en omgeving, maar over het hele land wordt voor dit symposium aandacht
gevraagd. Initiatiefnemers van het symposium zijn de Barendrechters Cor Stigter, Kees Silvis en Piet van
der Pligt. De Gemeente Barendrecht steunt het initiatief van harte en treedt op als sponsor van het
symposium. Bij de voorbereiding is veel medewerking verleend door de Gemeente en de Stichting
CO2isNEE.
Het symposium begint om 20:00 uur. De deur is open vanaf 19:00 uur.
Gratis toegangskaarten zijn tot 28 mei verkrijgbaar bij de kassa van het Kruispunt.
Daarna kunnen kaarten telefonisch (0180-615958) of per e-mail worden gereserveerd en op 2 juni
worden afgehaald.
Er zijn ook andere dunbevolkte locaties gemeld om een proef te doen. Alleen zal dat duurder aan
transportkosten zijn, dus minder interessant.
http://www.volkskrant.nl/economie/article1378530.ece/Groningse_gasvelden_zijn_geknipt_voor_CO__2
Geluidsscherm A-15
Via de Dijkers heb ik het ontwerp-beplantingsplan binnen gekregen voor de groenstroken langs de A-15
die ervoor moeten zorgen dat de polders en dijken gevrijwaard blijven van geluidsoverlast door de
uitbreiding van de A-15 en toename verkeersintensiteit. Het is 4Mb groot dus heb ik het niet bijgesloten –
mocht u interesse hebben dan hoor ik het wel. Rijkswaterstaat en het MaVa-projectteam (MaasvlakteVaanplein) hebben een mooi rapport door deskundigen op laten stellen hoe het geluid en fijnstof door
een uitgekiende boom- en locatiekeuze beperkt gaan worden. Het heeft ook hier natuurlijk weer te maken
met geld en duidelijk is dat de bewoners de dupe zijn. Want een kale boom (meeste tijd van het jaar)
houdt weinig tegen. Beter was geweest het geluidsscherm dat thans gebouwd wordt verder door te
trekken. Maar dat zal straks wel gaan gebeuren denk ik zo. Kijk maar naar de HSL-lijn, daar was alles
ook uitgerekend en bleef men onder de vastgestelde normwaarde. Inmiddels, nu het ding rijdt, blijkt dat
niet haalbaar dus moeten allerlei extra voorzieningen worden aangebracht. Dat zie ik straks hier ook
gebeuren met de woningen, de plannen en het achterliggende “stiltegebied”. We gaan het, zoals met
alles lijkt het, wel weer afwachten…..
Links:
De mening over de bijdrage van de biologische landbouw aan de biodiversiteit en voedselproductie is ook
niet zaligmakend zo blijkt:
http://www.agd.nl/10100815/Nieuws/Akkerbouw/Invloed-van-biologische-teelt-op-biodiversiteitbeperkt.htm
Over biodiversitiet zijn de meningen verschillend, zoals ook te lezen op dit wetenschappelijk forum, met
een verhandeling over akkerranden.
http://www.sciencepalooza.nl/?p=2473
Het “menselijk” ingrijpen in de natuur en de onzin ervan wordt bespiegeld in de weblog van Tammo
Beishuizen, voorzitter LTO-noord
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html

In hetzelfde stramien kun je dit artikel lezen. De boeren en wildbheerseenheden zorgen voor een
afgewogen faunabeheer, maar als de groene maffia het voor het zeggen krijgt komt de zaak opeens in
onbalans.
http://www.nieuweoogst.nu/other_article/details/15201-natuurbeleid_volgens_8216boer_en_jager8217model
De Tweede Maasvlakte is straks klaar, dat is duidelijk. Maar daar zou pas aan begonnen worden als hier
alles m.b.t. inrichting van het gebied was geregeld. Daar zijn ze van afgeweken, dus laat heel die
transformatie verder ook maar zitten dan. Daar zou 99% van de mensen vrede mee hebben.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fmei%2FAanleg+Tw
eede+Maasvlakte+verloopt+volgens+planning
Het schijnt overal te kunnen : natuur, recreatie èn landbouw naast elkaar. Zelfs op het Waddeneiland
Texel kunnen boeren gewoon commercieel boeren. Maar hier niet volgens de geleerden in Den Haag.
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=41491
De verwachte insectendruk in het toekomstige zoet-klei-oermoeras van de Zege– en Portlandpolders
heeft misschien toch wel de potentie voor een alternatieve teelt: insecten
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6727072/___Insectensnack_snel_in_super___.html?cid=rss
Agenda:
02 juni CO2 symposium Barendrecht
26 juni Polderdag 2010
Dit was het wel weer – geniet nog van het pinksterweekeinde en tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Zoals te doen gebruikelijk heb ik geprobeerd wat informatie bij elkaar te sprokkelen omtrent het wel en
wee van en rond onze polders. En dat wordt met recht sprokkelen. Want de informatiebronnen bij
gemeente en provincie lijken opgedroogd. Nergens kun je enig officieel statement of persbericht
terugvinden hoe de provincie het bestemmingsplan Het Buijtenland van Rhoon heeft ontvangen en wat
we van ze mogen verwachten. Maar er zijn natuurlijk ook wandelgangen en geruchtencircuits en zoals u
wellicht weet breng ik voor mijn werkgever aardig wat tijd door op en rond het circuit. Dus kan ik toch
enige onofficiële informatie met u delen.
Het bestemmingsplan
Maandag 31 mei zou er een bestuurlijk overleg tussen gemeente en GS plaatsvinden waarna op dinsdag
1 juni GS een besluit zal nemen over al dan niet inpassen. Woensdag 2 juni is er een Statenvergadering,
waarin wellicht nog een ander richting aan de zaak van het inpassen of niet zal worden gegeven.
Bronnen beweren namelijk dat de Statenleden het hele inpassingstraject nog niet zo zien zitten en liever
de Gemeente Albrandswaard niet overrulen. Met alle tijdrovende procedures die dat met zich mee zal
nemen, want dat zal het zeker zijn. Dus pas daarna is er wat meer zekerheid over het vervolgtraject.
Kamervragen…….
Inmiddels wordt er ook richting de Tweede Kamer een lobby op gang gebracht om de politici te wijzen op
de vreemde situaties die in den lande ontstaan. Lokale plannen met drasagvlak worden door de Provincie
opzij geschoven of overruled en dat vindt o.a. het Kamerlid Koppejan een vreemde gang van zaken.
“Boerennatuur is ook natuur” of zoals Koppejan dat zegt “we moeten oppassen voor
natuurfundamentalisme”, de volgende bedreiging na het moslimfundamentalisme. Zie bijlage.
Vragen van het PPA…..

In bijlage treft u ook een open brief van het PPA aan “1.000 ha Natuur, Recreatie & Polderlandschap”.
Deze is verstuurd aan o.a. raadsleden en college. Het PPA is altijd betrokken geweest bij de planvorming
en gold als “klankbord” voor de begeleidingscommissie om te zien of er rekening werd gehouden met alle
ins en outs. Dit omdat het PPA in het verleden heeft aangetoond een goede dossierkennis te hebben en
de drukke politici daarbij kan ondersteunen en “helpen” denken. Ze hopen ook in de toekomst betrokken
te blijven worden.
Het Moerasleven …..
Een ingekomen mededeling: Bijgaand een foto van een klein stukje echt zoetklei-oermoeras op
Tiengemeten. Alleen de voorste modderpoelen horen er bij. Die sporen in de modder zijn van grote
grazers. Dat water in de verte is het Haringvliet, dat hoort er niet bij. Hier zitten wij dus allemaal op te
wachten!.....
Een mening van iemand die verstand heeft van landschappen en inrichting. En dat het moeras dat
gepland staat in de zuidelijke polders ook nog andere vervelende bijwerkingen heeft blijkt uit een artikel
dat betrekking heeft op de noordkant van Rotterdam. In de Vinex Nesselande hebben ze er al
veeloverlast van, ook uit Portland aen Carnisselande krijgen wij klachten over de toenemende
insectendruk. En nu is er nog niet eens sprake van een moeras in de nabijheid!
Dezelfde kenner stuurde me dit bij het artikel over de muggenplaag met het volgende commentaar :

Wordt vervolgd!
Natuurlijke vijanden genoeg: zwaluwen, vissen, kikkers ………….
Maar de vriendenkring is veel groter: politici, beleidsmakers,
natuurverenigingen………………..
Maar die dragen allemaal lange mouwen. Je zou er bijna van gaan (w)algen.

Maar hier gaat de provincie met de toekomstige beheerders dat oplossen door “een beetje aan de
knoppen te draaien” zodat het water in het moeras regelmatig doorstroomt en ververst gaat worden. Ze
denken daar nog steeds dat ze de natuur kunnen beheersen en over dit soort zaken de controle hebben.
Hoe naïef en vooral dom kan een mens toch zijn.
Polderdag 2010
Het programma vordert gestaag – zo ook het aantal aanmeldingen en ideeën om zaken aan het publiek
te laten zien over onze polders en leven in het buitengebied. Afgelopen week heb ik overleg gehad met
PanArt Communicatie en deze zullen op korte termijn met een voorstel komen voor een nieuwe website.
Zodat we de content zelf kunnen aanpassen met een makkelijk toegankelijk beheerssysteem. En er zijn
ook wat verzoeken tot sponsoring uit gegaan plus is de mogelijkheid van een eigen bankrekening
onderzocht. Er zijn namelijk sympathisanten en bedrijven die willen ondersteunen en dan is een
bankrekening wel makkelijk. Ook de spandoeken met daarop de aankondiging en de gewasborden woren
binnenkort geplaatst en de persberichten voorbereid. Maar daar willen we pas “de markt” mee op als de
nieuwe site klaar is, want daar wordt vaak naar verwezen voor nadere informatie. Maar het begint meer
en meer te leven en de mensen vragen er ook naar. Dat is een goed teken.
Agenda
03 juni 20:00 uur Kruispunt Barendrecht CO2 symposium – voor info zie
http://www.co2isnee.nl/pagina3.html
26 juni Polderdag Rhoon
Links
In verband met de aankomende verkiezingen meld ik geen links. Evenmin iets van rechts. Ik hou me in
het midden.
Dat was het wel weer voor deze keer – tot een volgende Polderkolder.
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Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Veel te mooi weer om binnen te zitten, en er moet ook buiten het een en ander gebeuren hier. Normaal
staat zaterdag voor mij in hetteken van voetbal bij vv Rhoon maar de competitie is voorbij dus mag ik me
nu thuis uitleven. En komt de computer en daarmee de polderkolder ook pas in de avonduren
tevoorschijn. Snel naar het nieuws van de afgelopen week.
Polderdag 2010
We hebben Eli van Es bereid gevonden om in elk geval de oude website qua datum aan te passen, dus
gaan we nu ook communiceren over de polderdag ( banners, spandoeken, posters, persberichten, flyers
etc.) . Hopelijk komt volgende week de structuur van de nieuwe website gereed zodat we daar alles op
kunnen gaan vullen. Verder zag ik vandaag dat de gewasborden zijn afgeleverd bij Adjan Vos, dus die
zullen komende week ook in de landerijen geplaatst worden. Voor wat betreft de financiën hebben we
van de Wildbeheerseenheid, de RaboBank en GBR al toezeggingen gehad om bij te dragen in de kosten.
Dit keer hebben we daar ook een bankrekeningnummer voor geopend – hoewel, het is meer een
“slapende” rekening van Thedie. Wilt u doneren aan de Polderdag dan kan dat door en bijdrage te storten
op Raborekening 30 54 98 517 t.n.v. Th. Binder Rhoon onder vermelding van Polderdag 2010.
Het programma breidt zich verder uit en krijgt steeds meer gestalte. Er komen aanmeldingen binnen van
mensen die schilderijen of foto’s willen tentoonstellen voor de kunstboerevard ‘polder in beeld’ en ook
voor de beeldentuin komen aanmeldingen binnen. Op deze dag is er op de weiden naast het Kasteel ook
de Dierendag van Dierenarts den Otter en we hebben afgesproken om reclame te maken voor elkaar. Wij
zullen het noemen in onze route en hij zal flyers en beschrijvingen van de Polderdag distribueren. Mocht
u nog iets weten, bedenken of mee willen helpen: een mail is voldoende.
Nieuws uit het provincie huis en/of Gemeentehuis
Nog niets vernomen verder – de wandelgangen en geruchtencircuits lijken uitgestorven. In de Commissie
ruimte en Wonen van de provincie heeft de Gedeputeerde het zo verwoord: Uit het verslag van de
commissie Ruimte en Wonen van GS gehouden op 19 mei j.l. het volgende:
De heer VELDHUIJZEN deelt mee dat de gemeenteraad van Albrandswaard op 26 april het
bestemmingsplan Buytenland met een groot deel van de
uitwerkingsplicht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan wijkt op een paar punten af van de zienswijze
van de provincie. De bezoeken van het college van de gemeente Albrandswaard aan GS hebben ertoe
geleid dat beide partijen op 31 mei 2010 proberen het eens te worden over inhoud en proces van het
uitwerkingsplan. Afhankelijk van de besprekingen zullen GS op 1 juni 2010 besluiten nemen over een
reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan en het mogelijk ter inzage leggen van het
ontwerpinpassingsplan.
Maar verder nog geen nieuws te vinden dus zullen we af moeten wachten.
Hoorzitting voor de verlenging van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Inhoudelijk zal ik er niet veel over zeggen – er waren een achttal eigenaren aanwezig die een bezwaar
hadden ingediend tegen de verlenging van het voorkeursrecht dat de gemeente voor ogen heeft. Ieder
heeft zijn eigen reden om daar niet mee in te stemmen want wie wil er nu een voorbehoud hebben op
zijn eigendom? Dat is helemaal niet prettig, zeker als je een paar dagen ervoor dit bericht in de krant
leest ; http://www.agd.nl/10101827/Nieuws/Artikel/Landbouw-wordt-grootste-belegging-ter-wereld.htm
Wat wel duidelijk naar voren kwam vanaf de kant van de gemeente is dat ook de juriste van de gemeente
klip en klaar aangaf dat er voor de landbouw geen ruimte meer is. Het wordt natuur of recreatie met in
een klein gebied een overgangszone waar boeren dan eventueel beheerder en parkwachter mogen zijn.
Verder geen toekomst voor de landbouw in haar ogen.
Het natuurbeleid van de Provincie

Als datgene wat we de laatste weekeinden meemaken een voorbode is van wat de provincie ons voor
moois gaat brengen? In het beoogde stilte- en natuurgebied, tegen het recreatieveld en de golfbaan aan
en binnen de beschermde begrenzing van de eendenkooi en grienden…….
Heeft de Provincie een vergunning afgegeven voor een helicopter landingsplaats waar de hele zaterdag
vluchten starten en landen voor rondvluchten over het gebied. Goedemorgen Den Haag …. Waar zijn
jullie nu mee bezig? Geluidsoverlast, extra milieuvervuiling, CO2 uitstoot, aan- en afvoer van gasten
enzovoort. Waar hebben we dat nou weer aan verdiend? Aan die parachutespringers zijn we onderhand
wel gewend en de traumahelicoptervluchten hebben zin. Maar kan dit nu niet ergens anders gesitueerd
worden?
De democratie in nederland …. Waar staat dat voor?
Het democratisch bestel waarin we leven heeft onnoemelijk veel pluspunten. Op papier. Want er zitten
ook vreemde uitwassen in het geheel. Dan wil ik het nog niet eens hebben over de vrijheid van
meningsuiting, want daar zitten af en toe ook tenenkrommende voorbeelden tussen. Maar gewoon het
bestel op zich. Sommige democratische instituten hebben gewoon teveel macht en teveel geld (macht =
geld) zoals de Provincie. Gelukkig worden daar steeds meer vragen bij gesteld – wij moeten allemaal
gaan bezuinigen, voor bejaarden in tehuizen is geen tijd en geld meer, in het ziekenhuis gaat de zorg op
de schop maar op andere vlakken kan het blijkbaar niet op. De provincies hebben zoveel geld over dat ze
het dubieus gaan beleggen.
We worden wijsgemaakt dat we inspraak hebben en zaken kunnen beïnvloeden door een mening te
geven.
Ik denk dat de hele gang van zaken rond de transformatie van onze polders een voorbeeld is van hoe
zaken mis kunnen gaan daarin. Vanaf het begin van de eerste plannen en ideeën zijn er gefundeerde
bezwaren tegen. Er worden duizenden handtekeningen opgehaald, Kamervragen gesteld en een Motie
aangenomen, acties gevoerd, met diverse betrokkenen plannen gemaakt, bezwaren gemaakt, honderden
electronische bezwaren en handtekeningen, alternatieven bedacht en voorgesteld, honderden
zienswijzen ingediend en het eind van het liedje is dat dat totaal geen impact heeft. Alle afwijkende
meningen worden terzijde geschoven want de provincie en de natuurfundamentalisten (mooi begrip)
willen dat het op hun manier gebeurt.
Waar blijft dan de democratie zou je zeggen. Als zoveel mensen het niet eens zijn met de plannen is er
toch geen draagvlak en zou je toch iets anders verwachten.
Zo niet hier, het is zelfs nog gekker. De tegenwerkende krachten worden met je eigen belastinggeld in de
vorm van subsidies en budgetten in het zadel gehouden en bepalen dus iets wat je NIET wilt. Nog gekker
is als je dan gebruik mag maken van de “democratisch recht”, namelijk de zaak gaan aanvechten,
bijvoorbeeld bij de Raad van State. Jij moet als particulier rechtshulp gaan inhuren tegen plannen van
instituten die je zelf betaalt en die met jouw belastinggeld ook weer rechtshulp in gaan huren om TEGEN
jou te werken. Waarbij de tegenwerkende organisatie zich omringen met de duurste en beste advocaten
van JOUW centen. Je wordt dus dubbelop tegengewerkt met je eigen geld. En bij de groene maffia werkt
dat niet anders – je bent donateur of steunt hen via de postcodeloterij, provinciale subsidies etc. en het
wordt tegen je gebruikt. Een hele kromme situatie.
Ik ben bang dat we hier ook op 9 juni niets aan gaan veranderen. Want verkiezingspraatjes en debatten
vóór de verkiezingen wil niet zeggen dat ze na de verkiezingen worden waargemaakt. Onze
gemeenteraadsverkiezingen en de houding nadien zijn daarvan wel het meest illustratieve voorbeeld. En
dan zeggen de raadsleden wel “als er een inpassingsplan komt gaan we naar de Raad van State” maar
dan krijg je hetzelfde dilemma als hierboven omschreven. Dan gaat daar weer belastinggeld aan verloren
omdat de ene door uw belastingcenten gesubsidieerde partij (gemeente) tegen de andere gaat vechten
(provincie) met ook hier weer de dure ingehuurde expertise en advocatenbureaus. Een gebed zonder end
dus, behalve voor de advocatuur en adviesbureaus. Die varen daar wel bij.
Maar het staat wel mooi op de vuilniswagens van de gemeente en op hun website : “u heeft het voor
het zeggen”. Je zou ze bijna aanklagen bij de Ombudsman vanwege reclame maken die niet deugt.
Want we hebben NIKS voor het zeggen als je ziet hoe er met de mening van de burgers wordt
omgegaan.

De verkiezingskaravaan loopt
Mar als ik dat zeg doe ik mensen tekort, dus zal ik niet generaliseren. Deze CDA politicus heeft het, na al
zijn inspanningen voor de Hedwigespolder in Zeeland tot een item gemaakt dat het zo zoetjesaan genoeg
is met het ontpolderen. We hopen hem ook hier naartoe te halen – in de polder Zuidoord bij Zuidland
(gem Bernisse) is hij al geweest. De naam: Ad Koppejan – we gaan hopelijk nog veel van hem horen
want hij heeft in de Kamer ook al vragen gesteld waarom er hier niet naar de bewoners en
belanghebbenden geluisterd wordt en hoe de provincie plannen kan doordrammen waarvoor geen
draagvlak is.
http://www.youtube.com/watch?v=w1qnA_c7H4I
http://www.adkoppejan.nl
Er is weer een onafhankelijk adviseur aangesteld bij de provincie : een zwaargewicht
Mooi, lelijk, rommelig of logisch? Landschap in Zuid-Holland
Hoe past een provinciale weg, een recreatieve route of vaarweg in het landschap? Hoe geven we vorm
aan overgangsgebieden tussen stad en land? Vragen die er toe doen bij het indelen van de ruimte in
Zuid-Holland. Samen met partners wil de provincie onze leefomgeving inrichten met oog voor de
ruimtelijke kwaliteit, zodat het in Zuid-Holland goed wonen, werken en recreëren is. Om dit te bereiken
benoemde de provincie een onafhankelijk provinciaal adviseur, prof. ir. Eric Luiten. Hij beantwoordt
vragen over ruimtelijke kwaliteit: het onderwerp waarover hij de provincie gevraagd en ongevraagd
adviseert. (Provincie Zuid-Holland, 28 mei 2010).
Inmiddels heeft de PPA zich bij deze man bekend gemaakt om te kijken of hij iets voor dit gebied kan
betekenen. We gaan het meemaken.
We gaan het nog snel versturen alvorens de zondagsrust over de polders valt – hoewel, het zal morgen
met dat mooie weer wel druk zijn.
Tot een volgende polderkolder.
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Goedemorgen Polderbewoners en belangstellenden,
Allereerst mijn verontschuldigingen dat dit schrijven u op zondag wordt toegezonden aan diegenen die
zich daaraan menen te moeten storen. Ik zou ook liever een rustdag hebben vandaag om lekker door de
polders te wandelen en fietsen, maar ik heb de afgelopen en komende tijd veel projecten op mijn agenda
dus ontkom ik er niet aan ook de vroege (en daardoor heerlijk rustige) zondagmorgen in het werkschema
op te nemen.
Bestemmingsplan Het Buijtenland van Rjhoon
Dat was weer even opkijken afgelopen zaterdag – een brief van de gemeente bij de post: eindelijk nieuws
over het bestemmingsplan en de kijk van de Provincie daarop. Ik heb een kopie doorgemaild gekregen in
pdf en die heb ik bijgesloten, opdat ook u zich over de inhoud kunt buigen. De Gedeputeerde Staten zijn
gekomen met een zogenaamde “reactieve” aanwijzing. Daar zitten een aantal bepalingen in die de
gemeentelijke bestemmingsplannen overrulen. Zo zou er langs de Essendijk, voorheen in een van de
plannen de Albrandswaardse band geheten, een verandering komen in de bestemming. Was daar eerst
nog sprake van “akkers van basenrijke gronden” (natuurdoeltype 3.50); nu zouden alle natuurdoeltypen
mogelijk zijn. En ook nieuw bouwen op sommige locaties (o.a. in de Rand van Rhoon) wordt onmogelijk
in hun optiek.
In de brief staan verder alle beroepsmogelijkheden die er nog resten dus zullen de diverse groeperingen
en particulieren zich wel in de stukken gaan verdiepen om hun belangen te gaan (laten) verdedigen. Met
ingang van 15 juni liggen alle stukken voor iedereen ter inzage op de diverse locaties en zal het ook op
diverse websites gepubliceerd worden. Ik zal een volgende keer wel wat links bijsluiten.

Polderdag 26 juni 2010
Het zal ook u niet zijn ontgaan dat er vorderingen worden gemaakt. Maar ook “tegenslagen”. In de
polders zie je langs steeds meer wegen de “gewasborden” op de kopakkers verschijnen zodat mensen
kunnen zien welke gewassen geteeld worden en de groei in de loop van het seizoen kunnen volgen. Ook
de posters en flyers zijn klaar en worden opgehangen op “publiekspunten” in de regio.
Wat de tegenslag betreft hebben we waarschijnlijk weer te maken gehad met een overijverige ambtenaar
– daar heb je ook nog mee te maken. Zijn een aantel weken terug de “welkomborden” van Boer Jan al
weggehaald langs de wegen: nu ook onze spandoeken. Reeds vanaf 2007, het begin van de
Polderdagen, hebben we aan weerszijden langs de Groene Kruisweg, op een goede zichtlocatie ter
hoogte van de leidingstraatkruising aan het hekwerk van diezelfde leidingstraat spandoeken met daarop
de tekst ; ( datum ) www.polderdag-rhoon.nl . Niet meer en niet minder.
Blijkbaar is dat heel aanstootgevend, sluikreclame, ongepast, verboden want iemand heeft ze daar
weggehaald. Natuurlijk twee beetjes flauw en de dader ligt op het kerkhof. De Gemeente weet van niets
dus moeten we verder zoeken. De suggestie is gewekt dat het wel eens met het opschonen van reclame
voor de Tour de France te maken zou kunnen hebben. Dat die Fransen ook hier de zaak zouden kunnen
dicteren lijkt me onlogisch maar ik sta onderhand nergens meer van te kijken.
Verdere ontwikkelingen zijn de nieuwe website – het “token’ om de website te kunnen verhuizen naar een
nieuwe host en server is binnen dus zal dat hopelijk komende dagen zijn beslag krijgen. U moet het
medio komende week maar eens proberen – ik ben volop bezig de “oude” site van Krijn Verhagen om te
zetten naar het nieuwe systeem dat we gesponsord hebben gekregen van PanArt Communcatie en de
Rabobank. Dus komt alles in een nieuw jasje met andere gebruiksmogelijkheden. Als basis zal echter
wel de structuur overeind blijven die we met Krijn hadden afgesproken.
Ook rond het landschapschilderij aan de Schenkeldijk zal op de Polderdag, bijna één jaar na de
ingebruikstelling door Alexander Pechtold, een activiteit plaatsvinden. Allereerst zal de plaquette met
handtekeningen en quotes van de “Walk of Fame” BN’ers worden toegevoegd en zal er ook een
“rustplaats” en “denkplek” worden ingezeten in de vorm van een bank. Een stuk “hufterproof”
buitenmeubilair dat door De Carnisse Grienden aan de polders wordt geschonken. Overigens over
hufters gesproken: niet alleen bij de spandoeken - het heeft bijna een jaar geduurd maar inmiddels zijn er
wat houten “zitblokken” bij het monument verdwenen, dus komt de bank van DCG heel goed van pas.
Rest ons komende week ook nog de niet geringe taak om alle stukken en berichten persklaar te krijgen
voor o.a. in De Schakel waar de gemeente weer een (uitneembare) middenpagina zal sponsoren waarop
o.a. de routes, bezienswaardigheden en deelnemende bedrijven zijn omschreven.
Kortom, we hoeven niet stil te zitten en dat doen we dan ook maar niet.
19 juni Politiek Café over Het Buytenland van Rhoon…..
We willen “neutraal” blijven met deze Nieuwsbrief en geen reclame maken voor politiek en/of religies.
Maar toch wil ik het politieke café van EVA onder uw aandacht brengen. Ten eerste omdat ze de grootste
partij binnen de gemeente zijn, maar ook omdat zij “publiekelijk” met u het debat willen aangaan en een
verklaring geven omtrent hun “stemgedrag” bij het goedkeuren van het bestemmingsplan. “EVA heeft
wat uit te leggen zo stellen zij” terecht. Zonder van een “excuustruus” te willen spreken is het in elk geval
wel een gebaar en mogelijkheid waar u uw (on)tevredenheid en zienswijze naar voren kunt brengen.
Zaterdagmiddag ná de voetbalwedstrijd Nederland-Japan in gebouw ’t Centrum vanaf 16:00 uur.
Oproep De Carnisse Grienden 19 juni
Op dezelfde datum, maar dan in de avonduren, staat een avondexcursie gepland door de Carnisse
Grienden naar de www.roofvogelboerderij.nl in Berkel en Rodenrijs. Er is een persbericht van uitgegaan
maar dat is niet overgenomen, dus is mij gevraagd om dit onder uw aandacht te brengen. Hetgeen ik, als
lid van die club, ook graag doe en meezend naar mijn 1500 + abonnees. Zij maken zich sterk voor de
polders en publiceren de Polderkolder ook op hun website. Voor meer informatie zie het bijgesloten
persbericht of kijk bij “activiteiten” op www.carnissegrienden.nl
Barendrecht Kappen met Kappen

Van de actiegroep die zich inzet om de karakteristieke dijkbeplanting van o.a. Middeldijk en Bakkersdijk in
Barendrecht te bewaren mocht ik een rapport ontvangen inzake een contra-expertise die ze hebben laten
uitvoeren om de al te voortvarende bomenkap van de gemeente te bestrijden. Ik heb het rapport van
Alterra bijgesloten. Voor meer informatie, o.a. over commissievergaderingen en hoorzittingen hieromtrent,
kunt u het beste even hun website raadplegen (www.barendrecht-kappen.nl)
Links :
CDA wil een rem op de ontpoldering:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/15611-cda_rem_op_ontpoldering
We hebben het al eerder aangehaald, het verband tussen natte natuur,moerassen, klimaatverandering
en de daardoor oprukkende ziekten en bedreigingen.
http://www.horses.nl/gezondheid/artikelen/11986/09-09-04-west-nile-virus-een-heuse-bedreiging
Over akkerranden in de landbouw worden elders wel afspraken gemaakt.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/15795-bewegingsruimte_in_akkervogelranden
Terwijl de boeren hier de overlast van ganzen moeten gedogen en geen maatregelen mogen nemen ligt
dat anders indien er andere economische belangen spelen (onder het mom van veiligheid uiteraard) :
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6929622/__Maatregelen_tegen_vogels_Schiphol__.html?cid=rss
En misschien moeten we hier ook maar eens een Albrandswaards Beraad opzetten zoals elders gebeurt,
om te kijken of en wat de eventueel verborgen agenda’s inhouden;
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/15787-maak_geheimen_randmeer_openbaar
Miljoenenwens voor het platteland:
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/609391/Pleidooi-miljoenen-voor-platteland.htm
Verbreding van de landbouw en zoeken naar alternatieven is ook weer niet helemaal zonder gevaar:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6882232/__Vrouw_gewond_door_hooivorkdarten__.html?sn=binnenla
nd,buitenland
En als er helemaal niet geluisterd wordt naar de bevolking krijgen we straks met chinese toestanden te
maken ben ik bang…..
http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/53441/Weiland_verdedigen_met_kanon.html
Agenda:
19 juni 16:00 uur Politiek Café EVA over Het Buytenland van Rhoon
19 juni 19:00 uur Roofvogelexcursie Vereniging de Carnisse Grienden
26 juni 09:00 – 17:00 uur Polderdag Rhoon
26 juni 10:00 – 16:00 uur Rhoonse Dierendag

(www.eva-beweegt.nl/actueel/)
(www.carnissegrienden.nl)
(www.polderdag-rhoon.nl)

Dat was het wel weer voor dit weekeinde – tot een volgende Polderkolder.
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Goedemorgen Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we dan weer met een volgende editie van dit electronisch rondschrijven. Met de laatste stand
van zaken rond ons poldergebied.
Polderdag 2010 op 26 juni
Terwijl ik dit schrijf zit ik enorm te balen. Niet zozeer vanwege de Polderdag maar meer vanwege de
details er omheen. Het zit niet echt mee. Hebben we via PanArt een mooie websysteen gesponsord
gekregen en staat het helemaal klaar moet er nog eregens op een registratiebureau een linkje worden
veranderd tussen de oude website en de nieuwe website. En dat duurt langer dan gedacht.Maandag is
het verzoek daartoe door de molen gegaan dus dacht ik de nieuwe site te kunnen aankondigen en
communiceren dat men daar terecht kon voor informatie. Maar het is inmiddels zaterdag en nog steeds
zie ik de oude site in beeld. Daar baal ik van, want we hebben onze stinkende best gedaan de site op tijd
presentabel en klaar te hebben. Maar we houden moed. In elk geval zullen de routes, plattegrond en

activiteiten ook kamerbreed in het middenkatern van De Schakel worden opgenomen komende editie van
donderdag 24 juni.
De Polderdag is verder door de lokale pers en media goed opgepakt. Met artikelen in o.a. De Schakel,
Botlek en weekblad Delta tot gevolg
http://www.echo.nl/ro-hv/buurt/lees/1035293/vierde.polderdag.in.rhoon/
Komende week zal er nog een 2e gedrukte persronde gedaan worden met speciale aandacht voor o.a.
de nieuwe website (nogmaals) en het “officiële” in gebruik nemen van de plaquette en de Carnisse
Griendenbank om 11.00 uur bij het “Driepolderpunt” aan de Schenkeldijk.
Voor wat betreft de radio staan er uitzendingen op stapel bij Studio West-IJsselmonde en Radio
President en komt maandag Radio Rijnmond op bezoek voor opnamen in het programma Chris
Natúúrlijk. Vorige jaren waren we daar ‘live’ in de uitzending van 10 - 12 op zaterdag, maar tegenwoordig
zijn ze van 8:00 – 9:00 uur geprogrammeerd dus komen ze vooraf opnames maken op locatie.
Voor wat betreft de financiële ondersteuning gaat het ook behoorlijk. We hebben giften en sponsorgelden
ontvangen die op de site communiceren. Boven een bepaald bedrag zelfs met een logo erbij. We
hebben er een bankrekeningnummer voor geopend – hoewel, het is meer een “slapende” rekening van
Thedie. Wilt u sponsoren of doneren aan de Polderdag dan kan dat door en bijdrage te storten op
Raborekening 30 54 98 517 t.n.v. Th. Binder Rhoon onder vermelding van Polderdag 2010.
Bestemmingplan Het Buijtenland van Rhoon
Met een ij dus, en niet zoals je in alle officiële mededelingen van de Schakel leest met een y. Kwestie
van de puntjes op de i zetten gemeente! We horen de laatste week weinig over de inpassings- en
“reactieve” aanwijzingsplannen van de provincie. Er zijn nog weinig officiële reacties en misschien is dat
maar beter ook. Allereerst moet iedereen de voorstellen van de provincie tot zich nemen en bestuderen –
en daar is nu niet echt veel tijd voor. Overigens is het wel opvallend dat ook deze inspraakperiode van 6
weken weer precies in een vakantie is gepland van 15 juni t/m 26 juli. Dat kun je geen toeval meer
noemen – hier is duidelijk sprake van een bewuste keuze in de hoop dat er weinig bezwaren en
zienswijzen voor de Raad van State komen. Hetgeen ijdele hoop zal blijken te zijn want in tegenstelling
tot de ambtenarij gaat een boer niet op vakantie, dus die zou tijd genoeg moeten hebben. Maar hij kan
niet op vakantie omdat er gewerkt moet worden. Dus toch geen tijd om bezwaar te maken of toch wel?
De belangengroeperingen en getroffen particulieren zullen het er wel niet bij laten zitten. Dus lijken we
een lekker lang en kostbaar traject van procedures en geldverspilling in te gaan waar de keuze voor
bijvoorbeeld een Boerenvariant zoveel simpeler en vooral nuttiger en goedkoper zou zijn. Maar daar moet
je bij deprovincie niet mee aankomen natuurlijk, die hebben mensen en geldbronnen (die u en ik vullen
overigens) genoeg. Dus blijven ze volharden in hun tunnelblinde visie.
Naast in de Schakel (pag. 9 en pag.17) is alle informatie terug te lezen op de website van de gemeente
Albrandswaard:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&rubriek_id=3351
&stukid=53191
Waar ook weer links staan naar relevante stukken - daar kun je bijvoorbeeld lezen dat de provincie echt
gaat voor hun Voorkeursalternatief waarbij de huidige landbouw dus geheel dient te verdwijnen. Daar
worden we niet vrolijk van natuurlijk en het slaat ook nergens op..
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0613.0102Buytenlandvrvst2/tb_NL.IMRO.0613.0102Buytenlandvr-vst2.pdf
Landbouw in het gebied
Voortschrijdend inzicht – nu blijkt de landbouw opeens wel bestaansrecht te hebben waar men een jaar
geleden nog zei van niet.
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/15912-landbouw_zuidholland_blijft_lucratief
http://www.lei.wur.nl/NR/rdonlyres/AE890FA2-C0E4-41F0-96BBD36CBE793BD0/109430/BouwstenenvoordeAgendaLandbouwvanZuidHolland.pdf

De provincie is overigens van dit rapport blijkbaar ook nog niet op de hoogte want die refereert in hun
“reactieve” aanwijzing nog steeds aan oude rapporten. Ze moeten het blijkbaar nog bestuderen. Reden
wellicht waarom de landbouwagenda van de Provincie voorlopig over de zomer is heen getild –
daadkrachtig hoor! http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/16034landbouwagenda_zuid_holland_nog_later
Niet alleen op IJsselmonde zijn ze de Provincie spuugzat, ook in andere gebieden begint men te morren
…..
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/16037delflands_groen_even_genoeg_van_provincie
Haven en Natuur
Dit weekeinde een hele bijlage over de natuurontwikkeling in de haven. Dat men hele natuurgebieden
heeft opgeofferd (De Beer) aan de Europoort en Maasvlakte, maar dat die zich aardig heeft hersteld
tussen alle industrie in. Allerlei (zelfzame) soorten planten en dieren gedijen er dus vraag je je af waarom
die compensatie in onze polders noodzakelijk is? Tenslotte gaan we hier ook dieren wegjagen en komen
er weer andere voor terug als de natuurfundamentalisten en provincie hun zin krijgen. Dus blijft het alleen
maar weggegooid geld.
Links :
Beheer van het landschap is duur – daarom willen we dan ook dat hier alles bij het oude blijft en dat de
boeren het op hun (gratis) manier onderhouden
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/15861-landschapsbeheer_kost_418_mln
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/15852-behoud_cultuurlandschap_kostbaar
Ontpoldering gaat door
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/15909-ontpoldering_gaat_door
Agenda:
19 juni 16:00 uur Politiek Café EVA over Het Buytenland van Rhoon
19 juni 19:00 uur Roofvogelexcursie Vereniging de Carnisse Grienden
26 juni 09:00 – 17:00 uur Polderdag Rhoon
26 juni 10:00 – 16:00 uur Rhoonse Dierendag

(www.eva-beweegt.nl/actueel/)
(www.carnissegrienden.nl)
(www.polderdag-rhoon.nl)

Dat was het wel weer voor vandaag – als u Oranjesupporter bent veel plezier vanmiddag – Tot een
volgende Polderkolder!
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we dan weer met onze informatiebron over de polders. Een bron die nooit opdroogt lijkt het wel.
Er kan nog volop uit geput worden en we voorzien u graag van nieuws om zo het verzet tegen de bizarre
plannen van ontpoldering te laten groeien. Het is wat later dan normaal, maar ik was vorige week
werkzaam op de TT, heb daarna nog een staartje van de Polderdag mee mogen maken, dit in
persberichten en op de website weergegeven en het hooi moest ook nog binnen. Dus had ik met dat
warme weer mijn portie wel gehad en heb het schrijven van de Polderkolder even tot over het weekeinde
getild.
Correcties en aanvullingen vorige Polderkolder
We beginnen maar met de juiste spelling van de nieuwsbrief – ook hier voeren we voortaan de IJ door.
Oftewel de puntjes op de ij.
Nog een correctie, maar meer van inhoudelijk aard. Ik werd door Peter Kuiper gewezen op het
onderstaande, waarvoor ik hem uiteraard erkentelijk ben:

“Niet mijn gewoonte om te reageren maar er staat in jou nieuwsbrief iets over de terinzagelegging van het
bestemmingsplan die mensen mogelijk op het verkeerde been kan zetten.
Even eerst: de periode waarin het door de raad vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt wordt
wettelijk bepaald (Wro). Binnen 6+1 week na het besluit van de raad moet worden gepubliceerd. Omdat
de provincie pas na zes weken een reactieve aanwijzing gaf (wat wettelijk mag) kon de gemeente niet
eerder (maar ook niet later) publiceren. Met andere woorden de wet geeft de gemeente geen ruimte om
met de publicatie te schuiven.
Het punt waar mogelijk mensen door op het verkeerde been worden gezet: Men dient bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State geen bezwaar of een zienswijze, maar men tekent beroep
aan tegen het besluit van de gemeenteraad en/of beroep tegen het reactieve aanwijzingsbesluit (wat
feitelijk drie verschillende besluiten zijn) van de provincie. Als men beroep aantekent moet men om het
beroep ook daadwerkelijk "in procedure" te brengen griffierechten betalen. Op de website
http://www.rechtspraak.nl/Naar%2Bde%2Brechter/Kosten%2Bvan%2Been%2Bprocedure/Griffierechten/
kun je lezen dat de tarieven beginnen bij 150 euro voor individuen (zonder voorlopige voorziening) tot 596
euro voor rechtspersonen die ook een voorlopige voorziening aanvragen. Dat er griffierechten moeten
worden betaald staat ook in de advertentie, maar weinig mensen nemen de moeite om te kijken wat die
betaling van griffierechten daadwerkelijk betekent. Het gevolg is dat men een beroep indient, maar
daarna schrikt van het bedrag en alsnog besluit niet te betalen, waarna het beroep automatisch van tafel
is.”
Waarvan acte en ik hoop dat zo eventuele misverstanden uit de wereld zijn.
Daarnaast heb ik 2 mails ontvangen van lezers over de manier waarop er gecommuniceerd wordt over
het nieuwe bestemmingsplan met de “reactieve aanwijzing” en hoe de zaken voor “de leek” na te lezen of
terug te vinden zijn. Er wordt vrolijk verwezen naar terinzagelegging op het gemeentehuis maar daar
weet men hoegenaamd van niets zo klagt de schrijver. Ook als je dan de aanwijzing uit de advertenties
volgt en op het internet probeert feiten boven water te halen of te downloaden word je met een kluitje in
het riet gestuurd. Je moet onderhand ICT-er zijn om te begrijpen wat je moet doen om bijvoorbeeld de bij
het bestemmingsplan behorende plattegrond te downloaden of te begrijpen wat de verschillende figuren
en markeringen van de map inhouden. Maar dat zal allemaal wel de tactiek zijn – zo wazig mogelijk, een
rookgordijn aanleggen en zodoende een soort ontmoedigingstactiek toepassen.
Polderdag 2010
Nog wat positiefs? De Polderdag 2010 natuurlijk. Daar waren de plattegronden en routes allemaal een
stuk duidelijker en overzichtelijker en was er ook heel simpel maar wel doeltreffend over
gecommuniceerd. Zoals het hoort en zoals je van amateurs kan verwachten.
Het programma in het uitneembare middenstuk van de Schakel werd volop gebruikt en ook de nieuwe
website blijkt regelmatig geraadpleegd voor het laatste nieuws. De dag begon natuurlijk met het duidelijke
verhaal van een aantal belanghebbenden op Radio Rijnmond – veel beluisterd blijkbaar want naar
aanleiding daarvan waren verscheidene bezoekers op pad gegaan. Om11:00 uur de ingebruikname van
de zitbank op het Driepolderpunt door Raymond van Praag, die in zijn begeleidend duidelijke taal sprak
over hoe de gemeente momenteel in het project zit. Een verhaal dat onder grote belangstelling en met
instemming van de aanwezigen werd begroet. En niet in het minst door de 3 aanwezige oude
ingezetenen van de polders die het bankje van de Carnisse Grienden als eerste mochten “inzitten”. De
plaquette werd onthuld en het Vossenpad in gebruik gesteld waarna eenieder zijn of haar weg in de
polders vervolgde. De aanspanningen reden de mensen door de polders rond, maar door de hitte duurde
dit iets korter dan normaal. Er waren vanwege de hitte ook wat minder mensen aan het wandelen op het
Akkerpad en het Vossenpad, maar over het algemeen hebben de deelnemende bedrijven toch voldoende
aanloop en geïnteresseerden gehad, zeker de fietsende recreant kon zijn weg door de polders en langs
de deelnemers goed vinden.
De Buytenhof was wel weer erg druk met het eigen programma, aangevuld met de Carnisse Grienden en
Wildbeheerseenheid. Ook de Provincie had snel wat in elkaar gezet om propaganda te maken voor hun
plannen maar die vonden zoals altijd weinig begrip voor hun plannen. Op de uitnodiging van de
organisatie om actief deel te nemen met een expositie en informatiestand in de door hen aangekochte

boerderij Vlakkenburg gingen ze niet in. Maar sneaky proberen mee te liften op het succes van de
Polderdag proberen ze elk jaar weer, daarmee elke keer meer weerstand oproepend lijkt het wel. En het
is goed om te zien dat de bezoekers van heinde en verre géén begrip kunnen opbrengen voor hun
plannen, een enkeling daargelaten. De plannenmakers zeggen steeds dat alleen het PPA, de bewoners
en de boeren tegen zijn maar hier kwamen toch ook veel andere bezoekers van buiten de polders op af.
Dat gebrek aan draagvlak zou hen tot nadenken moeten stemmen maar tussen luisteren en verstaan zit
veel verschil.
Wel hadden ze nog vlug even een propaganda flyer gedrukt met daarin allerlei wollige taal en
schuinschrijverij. “De toekomstige bezoekers bakken brood van zelfgemalen graan.of zij krijgen les in
koeien melken en schapen scheren”. En het eindigt met een oproep : “Heeft u een goed idee voor het
Buijtenland van Rhoon? Ga naar www.kiezenvoorgroen.nl en laat het weten via de contact knop”. Ik zou
zeggen :doe uw best allemaal!
Ook een lekkere drukte was het op de Noordburg bij Kees Vrijhof en Marian Spruijt, waar veelkinderen
konden genieten van het speciaal op hen afgestemde programma. Met pony rijden, een puzzeltocht, quiz,
hoefijzers versieren en de stallen en ponyveulentjes bekijken uiteraard. Bij Henk van der Linden konden
de mensen zelf bonen plukken en eieren rapen. Hier lag ook de start van het Akkerpad, met eerst een
verzameling historische tractoren en vervolgens over de akkers en de sloten struinen door de polders. Op
de Vossenburg was het dit jaar ook gezellig druk. Daar was naast het akkerbouwbedrijf en
paardenpension ook de oudheidkamer aanwezig met een kennisquiz. Er was via Intratuin voor catering
van koffie gezorgd en er was de Kunstboerevard ingericht. Een overzichtstentoonstelling met foto’s,
schilderijen en plattegronden van de polders en de grienden. Hetzelfde, maar dan in een wat beeldender
vorm was te zien op Hoeve ’t Buytenland waar een aantal kunstenaars van de Kunstkring Albrandswaard
beelden en schilderijen hadden samengebracht om daar een zeer gevarieerde beeldentuin mee in te
richten. Tuinder Gert van Herk en zijn familie hielden open huis op hun vollegronds groenteteeltbedrijf en
lieten de bezoekers hun “moestuin voor Rotterdam” bekijken. Minder groenten om te laten zien maar wel
een complete lijn voor de spruitenteelt was er bij Hans en Ria de Klerk te zien, van planten tot
gewasverzorging, oogsten en sorteren aan toe. Op de Willem’s Hoeve was veel interesse voor de daar
gefokte Alpaca’s en Kerry Hill schapen en ook de volières met tropische vogels was voor veel kinderen
mooi om te zien. En de Familie Kooijman aan de Koedood had alle werktuigen opgesteld om de mensen
met een quiz over het gebruik en de toepassing op hun akkerbouwbedrijf te informeren.
Kortom, iedereen heeft zijn stinkende best gedaan om zich te presenteren daar zijn we blij mee. Evenals
met de vele vrijwilligers die het draaien van zo’n dag mogelijk maken en de sponsors uiteraard. Want zij
maken het mogelijk dat we de hele dag bejaarden uit hun tehuizen halen en door de polders rijden. Zij
schenken de koffie en andere versnaperingen, zorgen voor water onderweg, delen de lunchpakketten uit,
rijden als menners door de polders, helpen organiseren, zetten de routes uit, plaatsen de borden
onderweg etc. etc. De initiatiefgroep is u allen VEEL DANK verschuldigd en het maakt het elk jaar weer
een leuk project om te realiseren. Alleen voor hoe lang nog blijft ook voor ons een prangende vraag. Aan
u heeft het in elk geval ook nu weer niet gelegen. Overigens : Thedie heeft op de dag overal foto’s
gemaakt die inmiddels op de website van de Polderdag staan.
Politiek Café EVA over het Bestemmingsplan.
Ik ben helaas zaterdag 19 juni niet in de gelegenheid geweest om de EVA-verklaring inzake hun
stemgedrag rond het bestemmingsplan aan te horen en daarover mee te discussiëren. Dus moet ik u
verwijzen naar hun website met daarin opgenomen Bert’s blog van juni waarop hij erover uitweidt:
http://www.eva-beweegt.nl/berts-blog/
Laatste nieuws over het bestemmingsplan
Het staat nog in de kinderschoenen maar vanuit de Gemeente is iemand benaderd om op te treden als
“bemiddelaar” of “mediator” of hoe je zo iemand noemt. Een man die voor het CDA lid is geweest van de
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maar ook voorzitter van de LTO (de
belangenbehartigers van de agrarische sector) en momenteel waarnemend burgemeester is van
Oostflakkee. De heer Jan Heijkoop (57) heeft een schat aan bestuurlijke ervaring en kennis op veel

vlakken. Deze is gevraagd om op termijn met de verschillende groeperingen en belangenbehartigers om
de tafel te gaan, om zo te komen tot een inrichtings- en beheersplan voor het Buijtenland van Rhoon
waar iedereen zich in kan vinden. Hij heeft dit eerder ook gedaan in andere gebieden en met deze
ervaring zou het geheel een grote stap voorwaarts kunnen maken. Wordt uiteraard vervolgd en we
houden u op de hoogte.
Links:
Een bericht in de Nieuwe Oogst over het Driepolderpunt
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/16220driepolderpunt_tegen_komst_buytenland
In de provinciale Staten van Groningen komen geluiden naar voren die wat normaler overkomen dan bij
onze Statenleden …..
http://www.agd.nl/10103533/Nieuws/Artikel/CDA-Groningen-verbindingszone-veel-te-ingrijpend.htm
Wij hier met man en macht bevers importeren en een gunstige “habitat” voor ze maken in onze natte
natuurgebieden. En elders …..
http://www.agd.nl/10103584/Nieuws/Artikel/Wit-Rusland-wil-30.000-bevers-afmaken.htm
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder!
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is een beetje uitblazen geweest van alle evenementen en puffen van de hitte afgelopen week. En er
was geen wereldschokkend nieuws te melden dus hebben we maar een paar dagen van het mooie weer
genoten, de Tour de France door de regio zien rijden en de spanningen rond het WK voetbal afgeblazen.
Echter, voor de volgende tropische periode weer aanbreekt toch maar even wat nieuws en
wetenswaardigheden voor u op een rijtje gezet. Het is de 170ste editie, dus volgende keer weer een
bijlage met daarin de laatste 10 Polderkolders (het totaal overzicht is overigens terug te lezen opde
website van de Polderdag Rhoon : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Burgeninitiatief tegen de provinciale plannen
We hebben dit al eerder aangehaald om te gaan doen, maar het is er tot op heden nog niet van
gekomen. Nog steeds heeft iedereen de moed dat we met overleg tot een oplossing kunnen komen,
maar aan de manier van handelen van de provincie met hun “reactieve aanwijzing” jegens het
bestemmingsplan van onze gemeente gaat dat hem niet worden lijkt het. Met de provincie proberen te
praten is net als een koe vragen om niet buiten de pot te piesen. Een koe weet niet eens wat een pot is,
laat staan dat je haar kan aanleren er gebruik van te maken. Dat zie je bij de provincie ook. Ze hebben
geen idee waarover ze praten dus kun je ze ook niet vertellen en wegwijs maken hoe het wel zou
kunnen. Ze luisteren wel maar ze horen of verstaan je niet (of willen dat gewoonweg niet). Dat er nu een
soort bemiddelaar naar voren is geschoven (betaald en vriendje van de CvdK in Zuid-Holland) zal daar
niet veel aan veranderen. Uiteraard krijgt de man een faire kans maar een boer vergeet niet gauw. Hen is
ook nog eens te verstaan gegeven dat er voor hen geen plaats meer is, dus wat heeft het dan voor zin
om te praten. Eerst de plannen en de PKB maar eens van tafel en van voren af aan beginnen met een
Boeren of Albrandswaardse Variant. Dat heeft tenminste wel enig draagvlak. Daartoe zou een
burgerinitiatief een eerste aanzet kunnen zijn. Of er voldoende sympathisanten te mobiliseren zijn is de
vraag natuurlijk, maar niet geschoten is altijd mis. Op Voorne-Putten zijn een aantal bewoners begonnen
met een burgerinitaitief tegen het voorgenomen “kierbesluit” van het Haringvliet. Daar zouden we
misschien wat van kunnen leren. http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16621burgerinitiatief_tegen_kierbesluit
Bestemmingsplan het Buijtenland van Rhoon

Voor iedereen die de draad een beetje dreigt kwijt te raken met alle stapels papier, hierbij nog even de
link naar de reactieve aanwijzing van de provincie. http://ruimtelijkeplannen.zuidholland.nl/DocumentViewer.aspx?textid=3567
En natuurlijk nog even bij u in herinnering brengen (het is tenslotte vakantietijd dus dan zou er gauw iets
aan de aandacht ontsnappen) dat u de tijd in de gaten moet houden. Als u tenminste beroep wilt
aantekenen tegen het voorgenomen bestemmingsplan en/of de reactieve aanwijzing – alle stukken en de
wijze waarop en waartegen u beroep kunt aantekenen zijn op de gemeentelijke website nog eens voor u
neergezet – zie hier :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&rubriek_id=3351
&stukid=53191
De Polderdag 2010
Afgelopen week zijn de voorlopig laatste teksten toegevoegd aan de website van de Polderdag – daar
staan ook nieuwe foto’s in het fotoalbum weergegeven en zijn de wandel- en fietsroutes in de juiste vorm
weergegeven. Neem gerust nog maar eens een hernieuwd kijkje op www.polderdag-rhoon.nl . De
initiatiefgroep houdt volgende week haar afrondende vergadering over deze editie. Dus mocht u nog
opmerkingen of verbeterpunten aan kunnen geven dan graag – nemen we dat gelijk mee voor een
eventuele volgende keer……
Over de Polderdag in de pers:
Onderweg op stap met radio Rijnmond: (klik op de “podcast” button)
http://rijntest.intermax.nl/podcastgen1.3/?p=episode&name=2010-0701_chirs_natuurlijk_26_juni_192k.mp3
En in de gedrukte pers:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16220-driepolderpunt_tegen_komst_buytenland
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16306-driepolderpunt_bij_rhoon_geopend
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16330-vossenpad_trekt_veel_wandelaars
In plaats van een Boerenblokkade, bijna gewoonte in Frankrijk, een boerengroet aan de Tour de France
:
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/16502-boeren_voorne_groeten_tour
Als we het over verbreding en Multi-functionele landbouw hebben : hoe moet een boer een recreant
“vangen” ?
http://www.multifunctionelelandbouw.nl/index.php?file_id=1449&MLMID=165&MLUID=2108&MLUH=BZ5
hFzYX9hGRmZE2PCv40A
En over het ontpolderen ook nog wat nieuws:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/16550-geen_natuur_in_helft_zuiderdiep
http://www.agd.nl/10102355/Nieuws/Bloembollen/Meer-nieuws-bloembollen/Goede-landbouwgrond-nietzomaar-onder-water.htm
Opvolgers gezocht voor boerenbedrijven:
In andere streken een probleem – hier zijn ze er wel, alleen zijn hier straks geen bedrijven meer om in op
te volgen ….
http://www.lei.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Opvolgers_gezocht_voor_het_boerenbedrijf.htm
Dat was het wel weer voor deze keer – een mooi weekeinde gewenst, hopelijk komt Oranje met de
wereldbeker naar huis en hebben we wat te vieren.
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