Polderkolder 181_190 (overzicht)
Polderkolder 181:
Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Aangezien we voor de tweede opvolgende week weer geen regionale bladen krijgen in het buitengebied, een
extra gevulde Polderkolder dit keer. Als de overheden de regionale bladen niet kunnen gebruiken om u te
informeren zal ik dat wel voor mijn rekening nemen. Volgens mij hebben ze nog steeds een informatieplicht
jegens ALLE burgers, ook die geen krant ontvangen of internet hebben. Daar zou het nieuwe college wat aan
moeten doen want het is natuurlijk te gek voor woorden. Straks zijn er stukken van importantie gepubliceerd en
dan heb je daar geen weet van. Daarom zal ik wat linken bijsluiten voor u die belangrijk kunnen zijn: Maandag
27 september a.s. de raadsvergadering – voor de agenda en bijbehorende stukken zie hier:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1261
Verder heeft de gemeente ook wat vergunningen etc. gepubliceerd op de gemeentelijke pagina van de Schakel.
Die kunt u terugvinden via:
www.schakelbarendrecht.nl > pagina openslaan > op “download de Schakel” klikken > editie
Albrandswaardselecteren > pagina 7 openen/downloaden.
Verder zoals gewoonlijk ook weer de samenvatting van de vorige 10 Polderkolders bijgesloten voor u in pdf.
Voor het archief.
Raad van State - tussenstand
Er sijpelen berichten door dat men bij de Raad van State ook door de bomen van het Buijtenland het bos amper
meer ziet. Er zijn zoveel bezwaren en beroepen aangetekend dat er enige ruis op de lijn zit. Dat zou kunnen
verklaren waarom er de laatste maand bij de gemeente geen stukken meer zijn binnen gekomen over dit
onderwerp. Als ingekomen stukken voor de raadsvergadering van aanstaande maandag staan er al een aantal
weken dezelfde, nieuwe worden niet toegevoegd terwijl bekend is dat zie wel zijn ingediend en de kosten
daarvoor voldaan. Dus in behandeling genomen. Wat de status en planning is blijft derhalve een raadsel.
Over PPA en Provincie
Ook bij het PPA is de irritatiegrens wel ongeveer bereikt. Deze week werd ik ingecopieerd op een mailwisseling
waarin de voorzitter daarvan zich afvroeg waarom hij geen antwoord kreeg op zijn vragen (zoals eerder
toegezegd) en waarom de provincie eerder gedane toezeggingen niet nakomt. Het laatst betrof dan met name
het inrichten van de bouwkavels op Essendijk 20 – 24 , waar de vertegenwoordigers van de provincie eerder
aangaf daar niet te willen gaan bouwen en ontwikkelen. Maar daarvan gaf hij nu aan dat ze het heroverwegen
en toch willen gaan ontwikkelen in het “nieuwe natuurgebied” langs de Essendijk. Daar waar dezelfde provincie
andere initiatieven van derden met hun reactieve aanwijzing tegenwerkt. Het gaat echt de goede kant op maar
niet heus.
Aan geld geen gebrek
De provincie hecht er, na aanvankelijke berichtgeving dat er bezuinigd moest worden, aan om te melden dat het
allemaal best meevalt. In Zuid-Holland zal in elk geval extra geld gevonden worden voor de Ecologische
Hoofdstruktuur (EHS)
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18844-zuid-holland_bezuinigt_niet_op_ehs En dat ook het
Buijtenland van Rhoon op zijn geld kan rekenen - dit komt weer uit andere potjes blijkbaar zo lezen we op de
website van de provincie http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/559 .
Al die gelden voor “nieuwe” natuur ten koste van de landbouw, doen de voorzitter van de LTO in verwondering
opkijken. Voor de zorg is geen geld maar voor nieuwe natuurprojecten kan het niet genoeg zijn en wordt 100
miljoen meer gebudgetteerd. Er moet volgens de troonrede bezuinigd worden, maar blijkbaar niet overal.
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
Deltanatuur : ook Crezéepolder opgeofferd aan natuur
Dus daar hebben ze deze week ook blijk van en invulling aan gegeven. Want er is weer een stuk aan het
Deltanatuurgebied toegevoegd. Met feest. Een van de laatste agrarische polders aan de oostkant van
IJsselmonde is nu ook aangekocht en zal onder water worden gezet zo kunnen we lezen in de krant en op

Rijnmond. Het speeltje van de Provincie Zuid-Holland krijgt daarmee nog meer invulling ten koste van de
landbouw. Uiteraard. Vraag is wie die idioterie een halt gaat toeroepen want we houden op het hele eiland niets
over op deze manier. We voorspelden het 25 jaar geleden wel met onze cabaretgroep Polderkolder, maar
dachten dat dat onmogelijk zou zijn en namen het min of meer op de hak. Nu blijkt het toch op de schop te gaan.
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fseptember%2FCrezeepold
er+wordt+natuurgebied
Een van de cabaretiers , Piet Plaisier, had het destijds waarschijnlijk ook niet kunnen dromen, maar het is
angstig bewaarheid. Luister maar naar het relaas van hem en zijn vrouw Harriette:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fseptember%2FFamilie+ver
liest+eeuwenoude+boerderij+in+Crezeepolder
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18843na_100_jaar_afscheid_van_crezepolder
Ervaringsdeskundige: De Bonnenpolder boven de Waterweg (achter Staelduijnse Bosch Maasdijk)
Van nog een trouwe lezer en getroffene van alle provinciale plannenmakerij inzake landbouw omzetten in natuur
heb ik een ingezonden mededeling ontvangen van Leen Vreugdenhil die ik u niet wil onthouden. Hoe gaat de
(provinciale) overheid om met haar burgers in een notedop:

U bent de afgelopen 10 jaar bezig geweest met verzet tegen de plannen voor de polders in
Albrandswaard. De oorspronkelijke boeren en bewoners in de Bonnenpolder hadden gekozen voor
samenwerking met de overheid en 4 jaar geleden werd het Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen
vastgesteld
(http://www.deelraadinfo.nl/Hoek_van_Holland/_Overig_deelraad/Archief_Vergaderstukken_2003_t_
m_2009/2006/documenten/21_september_2006/dr20060040). Dit plan is niet uitgevoerd, maar
gebruikt om ons op het verkeerde been te zetten bij een snelle(re) verwerving van gronden voor een
ontsluitingsweg. Documenten zijn ook in te zien bij het hoofdstuk "gebiedsvisie" op de website van de
Stichting de Bonnen (http://www.debonnen.nl/) en bij de fotorubriek "narigheid" op http://leenvreugdenhil.hyves.nl/. Bij het stateninformatiesysteem van de provincie Zuid-Holland is bij de
vergadering van de commissie Groen, Water en Milieu d.d. 1 september 2010 het conceptevaluatierapport inzake het Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen in te zien. Doe uw voordeel met de
ervaringen en de lessen uit dit dossier.
Oftewel een waarschuwing voor alle boeren, bewoners en belanghebbenden van het gebied als ze “afspraken”
gaan maken met Den Haag.
Nieuwe natte natuur en fosfaten
Piet de Vos heeft een aantal mensen nog maar eens gewezen op de aanwezigheid van de vele fosfaten en
andere voedingsstoffen in de polders. Bij het deels onder water zetten en vernatten van de natuur, zal een
enorme hoeveelheid voeding loskomen die de algengroei, en met name de blauwalg, welig zal doen tieren.
Vanuit de Provincie is daarop een antwoord en enige uitleg gekomen en aangegeven dat dit ook hen zorgen
baart:
Ik wil graag reageren op jouw mail over fosfaten. Het afgelopen jaar zijn er verschillende momenten geweest
waarop we met omgevingspartijen gesproken hebben over het verkrijgen van ene goede waterkwaliteit in het
Buijtenland van Rhoon. De zorg voor het vrijkomen van fosfaten is iets wat gedeeld wordt door veel partijen en
ook de provincie wil daar absoluut niet aan voorbij gaan. Al vaker hebben we geconstateerd dat een goede
waterkwaliteit in belang is van alle partijen. Algenbloei past niet bij een goede waterkwaliteit en staat ook de
beoogde natuur en recreatie in de weg.
Om goed inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek wordt nu een onderzoek uitgevoerd. De
hoofdlijnen van dit onderzoek:
- bepalen aanwezige fosfaatconcentraties (en andere voedingsstoffen)
- bepalen in welke mate fosfaten/voedingsstoffen vrijkomen in de toekomstige situatie
- bepalen waterkwaliteit in de toekomstige situatie
- indien waterkwaliteit ontoereikend is benoemen maatregelen om te komen tot een goede waterkwaliteit.
Er wordt dus aandacht aan besteed en zonodig zal er ingegrepen worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Ze
hebben meegedacht dus aan de voorwaarden in het hele proces voldaan. Aan de plannen wordt verder niet
getornd.

Polder ten onder aan het gemak van de bouwmarkt
Een mooi verhaal van Landschapsbeheer Zuid-Holland. Paardenmensen gaan te graag naar bouwmarkten en
tuincentra om hun paardenweitjes te omheinen. Daarvan gruwt hij. Of hij erg realistisch is vraag ik me wel af.
Weinig paardenliefhebbers zullen coniferen gebruiken als haag (slecht voor de paarden), en hij ziet tussen
Rhoon tot Dordrecht nergens meer koeien. Ik weet niet wanneer hij voor het laatst hier geweest is, waarschijnlijk
’s nachts of rijdend achter de geluidswallen op de A-15, want ik zou die aantallen koeien niet te eten willen
geven. En dat die bedrijven verdwijnen is meer te “danken” aan de provincies, groene lobbys met al hun
plannen, Vinex-wijken etc. dan aan de boeren. Het zal allemaal ook wel weer vanachter het Haagse bureau
bedacht zijn. Maar hij geeft wel een aantal tips en oplossingen, dus wellicht kunt u er wat mee. Zie bijlage.
18 september Historische Landbouwdag
Was weer een toppertje. Ik ben niet lang geweest maar heb veel positieve reacties gehoord. Niet geweten dat er
zoveel historische tractoren in deze regio te vinden zijn. Gelukkig goed weer gebleven en voor elk wat wils op de
stoppel bij Johan Kort. Hopelijk volgend jaar weer.
18 september oogstfestival Rotterdam Heemraadsplein.
Naar aanleiding daarvan kreeg ik van trouwe lezer en contribuant Aart van de Leer deze bijdrage:
Bijgaand een "ander inzicht" vanuit het Rotterdamse m.b.t. het gedwongen verdwijnen van land- en tuinbouw
dichtbij:
Rotterdam wil stadslandbouw stimuleren
18 september 2010 De gemeente Rotterdam gaat onderzoeken of het mogelijk is om minimaal vijf procent
van de gemeentelijke kantines te bevoorraden met streekproducten uit de omgeving.
Het is één van de manieren waarmee Rotterdam stadslandbouw wil stimuleren. Ook onderzoekt Rotterdam of
het mogelijk is om tijdelijk een stadsboerderij op de Marconistrip te vestigen. Op dit voormalige rangeerterrein bij
de Merwehaven komen in de toekomst woningen en bedrijven. De braakliggende grond zou in de tussentijd
kunnen worden gebruikt om groenten en fruit te telen. Ook op groene daken zou eetbaar groen kunnen worden
aangeplant. Stadslandbouw wordt in toenemende mate ingezet als middel om de uitstoot van gevaarlijke
broeikasgassen terug te dringen en om de gezondheid en de leefomgeving te bevorderen.
Rotterdam praat zaterdag met allerlei initiatiefnemers over de mogelijkheden van stadslandbouw in en om
Rotterdam. Tegelijkertijd is er op het Heemraadsplein het Rotterdamse Oogstfestival. Op deze markt verkopen
boeren en stedelingen hun waar. De producten mogen niet meer dan 50 kilometer hebben afgelegd.
Luister hier naar een gesprek van Chris Vemer over stadslandbouw met Jan-Willem van der Schans,
onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, Annemieke Fontein, landschapsarchitect bij de gemeente
Rotterdam en Drees Peter van den Bosch, van Willem&Drees, een bedrijf dat in normale supermarkten een
schap beheren waarin zij verse producten aanbieden van boeren uit de regio.
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fseptember%2FRotterdam%20wil%20streek
producten%20in%20de%20kantines
Wellicht kunnen de Boeren in Rhoon via de club achter deze activiteiten http://www.rotterdamseoogst.nl/ nog
meer aandacht krijgen voor hun positie en producten.
We hebben Jan-Willem van der Schans bij de eerste polderdag als spreker gehad door de kontakten met Ad
Visser (Buitenhof) en zo is de standslandbouw hier bekend. En onze boeren zouden ook graag willen blijven
boeren om aan voedselproductie dicht bij de stad en invulling te kunnen geven, maar daar hebben de
plannenmakers zoals u weet geen boodschap aan.
Uitzending gemist
Afgelopen zaterdagavond rondom 10 gezien over de toekomst (of niet) voor de boeren? Een
discussieuitzending onder leiding van Gishlaine Plag (ex Radio/TV Rijnmond) met vraaggesprekken vanuit de
Zonnehoeve in Zeewolde. Kijk hier http://player.omroep.nl/?aflID=11446017
De boer, het Waterschap en de natuur
Het is wel aardig om te lezen natuurlijk wat ze allemaal voor grootse plannen hebben met onze polders. Natte
natuur ervan maken, natuurvriendelijke oevers en dan …wat te doen met het onderhoud straks zoals
bijvoorbeeld in de Hoekse Waard
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fseptember%2FOevers%20onderhou
den%20ondanks%20crisis
En het geld is blijkbaar op (dus kunnen ze beter alle plannen maar afblazen).....

http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fseptember%2FProvincie%20maakt
%20pas%20op%20de%20plaats
Maar je zult zo zien dat ze op hangende pootjes bij de boeren aan komen kloppen of die het wellicht niet
kunnen/willen doen
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/18826-schap_onderzoekt_groen-blauwe_diensten
Links;
Straks zijn er weer provinciale verkiezingen. Of de “vertegenwoordigers in Den Haag dan zullen worden
afgerekend/ Denk het niet.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18728-zuid-holland_belangrijkste_provincie
Over de CO2 opslag zijn de meningen ook verdeeld – er stond deze week wel een pagingrote advertentie in de
krant over de opslag op zee
http://rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2010%2Fseptember%2FOpvang%20Co2%20
Barendrecht%20door%20onder%20nieuw%20kabinet
Dat was het wel weer voor dit weekeinde. Hopelijk krijgen we nog wat nazomer, er moet nog genoeg gewas van
het land en ook voor onszelf.
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een korte editie deze week want vanwege de 50-jarige verjaardag van Marjan hebben we hier veel andere
werkzaamheden. Maar volgende week heb ik ook weer eens een vergadering van het PPA bijgewoond en
kunnen we wellicht wat nieuw licht op de diverse lopende zaken laten schijnen. Er wordt links en rechts overleg
gepleegd, oude wijn in nieuwe zakken of andersom en er zoemt wat activiteit over de plannen rond.
Wat vindt u van de landbouw?
De provincie Zuid-Holland heeft in ontwerp een Agenda Landbouw opgesteld. In de Agenda Landbouw staat de
visie van de provincie op een duurzame, economisch rendabele landbouw en de manier waarop deze landbouw
gerealiseerd kan worden in de verschillende regio’s van de provincie :
http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=69604
Enquete
In dat verband wil de provincie graag weten, hoe u tegen de Zuid-Hollandse landbouw aankijkt. Door de enquete
in te vullen, brengt u Gedeputeerde en Provinciale Staten op de hoogte van uw mening! Zij krijgen de uitslag van
de enquête te zien op het moment dat ze beslissen hoe de definitieve Agenda Landbouw eruit moet zien. Zij
kunnen de informatie uit de enquete bij hun besluitvorming betrekken.
http://www.zuid-holland.nl/enquetelandbouw
Allemaal lekker vaag natuurlijk – dat het een enquete is op deze manier via internet geeft al aardig te denken,
want het voldoet zo niet aan een reëel beeld natuurlijk. Alleen mensen met internet en die er toevallig op
gewezen worden kunnen er hun mening geven. Of dat maatgevend is? Ik doe in elk geval ,mijn best om u er bij
te betrekken en te wijzen op de mogelijkheid.
Verder staat er ook duidelijk omschreven op de Provincie website dat je ze op de hoogte brengt hoe u ertegen
aan kijkt en dat er ze er wat mee KUNNEN doen – maar of ze dat ook daadwerkelijk doen staat nergens. De
zaken die hen passen zullen ze omarmen, zoniet dan luisteren ze er niet naar. Niets nieuws onder de zon dus.
Alleen straks wel richting de Tweede Kamer zeggen dat ze een enquete hebben gehouden en dat er draagvlak
is voor hun idee over de landbouw in Zuid-Holland.
AKKERRANDEN : NOG MAAR EENS EEN KEER . . .
De Provincie Zuid-Holland vindt het voor ons gebied niet geschikt want men wil er niet serieus naar kijken. De
Boerenvariant is tenslotte nog nooit met de “deskundigen” uit Den Haag besproken en of de nieuwe mediator
Heijkoop er voor open staat is ook maar de vraag. Gelukkig zijn er provincies die meer realiteitszin hebben en zo
ook met de boeren samen optrekken om tot verbeteringen en regelingen te komen. Zoals nu weer in Noord-

Brabant getuige dit nieuwsbericht: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/18968miljoenen_voor_akkerranden_brabant
Naast de akkerranden zijn er in de Boerenvariant ook een aantal wandelpaden en ommetjes ingetekend en
daarvoor heeft minister Verburg blijkbaar geld over. Een reden te meer dus :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19096-18_miljoen_voor_boerenlandpad
Nieuwe kabinet
Voorzover bekend heeft het kabinet in wording slechte en goede voornemens. Tot de eerste categorie mag je
het opheffen noemen van het ministerie van LNV, maar het is misschien ook beter zo. De tegengestelde
belangen van Natuur en landbouw kwamen toch niet echt uit de verf. Maar op het gebied van ontpolderen
hebben ze in elk geval één voornemen en dat ziet er beter uit:
http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/19013-ontpolderen_hedwige_van_de_baan
Nog een goed voornemen dat is uitgelekt donderdag is het in de ijskastzetten van de CO2 opslag onderRhoon
en Barendrecht:
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Fseptember%2FNieuw+kabi
net+stelt+CO2+Barendrecht+uit
Ook het kierbesluit is op de helling gezet http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19090kierbesluit_van_tafel en ook de ontpoldering van de Leenheerpolder bij Goudswaard.
Er is dus duidelijk een kentering aanwezig – enige plan dat niet bij naam genoemd wordt is ons gebied – dus
daar moet nog een lobby worden opgestart.
Links:
Nog meer natuur en recreatie …. http://www.nieuweoogst.nu/region_news/news_article/details/18925spanning_om_natuurplan_in_zeeland
Maar de regering zegt anders: http://www.agd.nl/10109697/Nieuws/Platteland/Regeerakkoord-breektnatuurbeleid-af.htm
In bijlage ook nog een stuk dat ik kreeg toegezonden van een trouwe lezer over natuur en een rechts kabinet.
Agenda:
6 oktober overleg PPA over de lopende zaken, standpuntbepaling etc etc. waarover we volgende week verslag
hopen te doen.
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder.
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e weer met onze wekelijkse stand van zaken. Het is met de polder net als met dit najaar, het kabbelt allemaal
rustig door – er zijn de dagelijkse activiteiten, het weer is kwakkelend (hoewel dit weekeinde betere
voorspellingen) en veel nieuws is er verder niet.
Beheerplannen ten zuiden van de Essendijk
De naar voren geschoven bemiddelaar Heijkoop heeft 2 plenaire praatsessies met de boeren gehad. In de
uitnodiging stond omschreven dat hij graag met hen in gesprek zou willen gaan om de ruimte aan te geven
waarbinnen de boeren hun bedrijf zouden kunnen voortzetten. Al snel werd duidelijk gemaakt dat daarvoor geen
ruimte is. Erger nog, ze worden min of meer gedwongen om mee te werken aan de plannen “want als ze niet het
gesprek aangaan kunnen de gevolgen verstrekkend zijn”. Gaan ze het wel aan dan bleek de uitkomst niet veel
beter. Praat je niet mee, dan wordt gedreigd dat ze ook geen aanspraak kunnen maken op huurgronden die nu
bij de BBL en provincie in handen zijn. Ze krijgen de keus om te stoppen, te verplaatsen of om op biologische
wijze te gaan boeren. Oftewel, wat ze in al die jaren generaties lang hebben opgebouwd mogen ze voor een
habbekrats van de hand doen of terug naar het stenen tijdperk. Kiezen of kabelen en van een bemiddelaar is
dan ook geen sprake in dit geval. Er is geen enkele ruimte voor bemiddeling, laat staan om tot een acceptabele
oplossing te komen. Maar daarvan geeft Heijkoop aan er niet zo mee te zitten, want dan halen ze toch gewoon
boeren van buiten die wel willen meedenken en beheren. Ja, en dat het economisch nooit uit kan en dat ze van

subsidie naar subsidie moeten hobbelen om de zaak draaiende te houden dat is ook niet zijn probleem. Wie dan
leeft die dan zorgt.
Je zou het kunnen vergelijken met de medische wetenschap. Jarenlang is men in de weer geweest om mensen
beter te maken en met allerlei hulpmiddelen ziekten te bestrijden, uitvindingen te doen om problemen op te
lossen en meer kwaliteit uit het leven te halen. En dan gaan we, door een of ander niet gedragen besluit, terug
naar het tijdperk van de chirurgijn en lokale smid die met allerlei gereedschappen en weinig kennis overgaan tot
amputatie en gebedsgenezing. Het is onbegrijpelijk en onverteerbaar bovendien.
Maar straks kan de provincie natuurlijk wel weer naar voren brengen dat ze hun best hebben gedaan, de
procedures hebben gevolgd en er alles aan hebben gedaan om tot een oplossing en beheersplan te komen
maar die dekselse boeren willen helemaal niets. Zo voorspelbaar allemaal.
Dus zal het wel de Raad van State worden voor de meesten.
Raad van State
Daar heeft zo’n beetje iedereen beroep aangetekend tegen de beslissing omtrent het Bestemmingsplan, maar
dat schiet ook voor geen meter op. De voortgang van het proces is te volgen voor hen die beroep hebben
aangetekend. De ontvangstbevestiging is namelijk voorzien van een dossiernummer. Dit kun je op de website
van de Raad van State ingeven om te zien hoever de procedure is. Ik heb een aantal nummers ingevoerd en ik
kan u zeggen dat ze nog steeds in fase 1 zitten. Het bezwaar is ontvangen, geregistreerd, bevestigd en men is
doende het dossier met de benodigde stukken samen te stellen. Vakje één en meer niet na al die maanden. Dus
dat loopt nog wel even aan. U kunt het zelf ook nakijken, zoek even het dossiernummer op en voer dat hier in :

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/statusoverzicht_zaak/
Reacties van lezers en sympathisanten
Blijven ook binnen komen en dat is leuk en motiverend. Allereerst natuurlijk ons gemeentehuis aan de Hofhoek.
Indien u er onlangs nog bent geweest : vooral een identiteitsbewijs meenemen anders kom je er niet meer in. In
plaats van steeds dichter naar de burgers te komen en de kloof te dichten gaan ze extra drempels opwerpen.
Dus mocht u daar naartoe willen, hetzij voor een afspraak, een carrousel, vergadering of hoorzitting: paspoort of
rijbewijs mee anders kom je er niet in. We hadden Slot Valckesteijn - dat bestaat niet meer, daarvoor in de
plaats hebben we nu Fort Hofhoek. Men heeft het ongetwijfeld in de lokale kranten gepubliceerd, maar die
hebben wij in het buitengebied een aantal weken niet ontvangen. Mag je even heen en weer naar huis
(Poortugaal > Polder v.v. = 10 km ?).
Verder kreeg ik van een lezeres ook dit verhaal mee, het geld wat verspild wordt aan de ontpoldering kan ook
anders besteed worden::
Bedankt voor het wederom opsturen van de polderkolder. Ik heb de enquete ingevuld en daarbij gelijk eens
aandacht gevraagd waarom alle energie en geld wordt gebruikt om een landschap te veranderen waar niemand
echt op zit te wachten. (Geef info en zet wandelpaden uit op het nu reeds bestaande) Terwijl er wel deze zomer
allerlei kinderen langs de oude maas aan het recreëren waren omdat er geen normaal buiten zwembad (-en) in
de regio aanwezig zijn. Ik zie het gebeuren dat er straks door de stroming een kind onder water getrokken wordt
door de scheepvaart.
Het zou leuk zijn als al die commissies hier eens oog voor hadden (jeugd, bewegen, recreëren). Veel succes
verder met het goede werk.
En ik kreeg ook nog een link gemaild over het spanningsveld tussen natuur en mens:
http://www.wereldnatuurbestrijdingsfonds.nl/groene-khmer.html
Hilarisch gewoon om te zien allemaal, maar wel de spijker op de kop.
De Provincie Zuid-Holland
Deze week heeft de Provincie de herziene structuurvisie ter inzage gelegd. http://www.zuidholland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=70528
http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimtelijke_ontwikkeling_wonen/visieopzuidholland.htm
Het is raar om te lezen dat er nog steeds gesproken wordt over het Landschapspark Buytenland terwijl we het al
een tijdje over een ander plan hebben.
Bij de stadsregio wordt hetallemaal nog waziger om te lezen. Het gaat over 750 ha groen voor de regio :
http://www.zuidholland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimtelijke_ontwikkeling_wonen/visieopzuidholland/c_e_thema_roewstructuurvisie_stadsregio_rotterdam.htm

Maar even verderop lezen we dan ook dit: Enkele groengebieden rond de stad zijn benoemd tot provinciaal
landschap: Midden-Delfland, IJsselmonde en Bentwoud/Rottemeren. Deze provinciale landschappen maken
onderdeel uit van een samenhangend landschappelijk netwerk.
IJsselmonde is dus benoemd tot een Provinciaal Landschap. Maar dan is dat wel het landschap in de huidige
vorm, en niet straks als een zoet-klei oermoeras of krekenlandschap. Dat lijkt mij tenminste logisch.
Links en berichten over de groen-blauwe wereld
De nieuwe regering heeft een aantal ontpolderingen op de helling gezet, en wellicht kunnen ze ook nog eens
naar dit gebied kijken. Het niet uitvoeren van dit plan bespaart ze 1 – 2 % van het besparingen van 18 miljard,
dus dan kun je dat geld beter besteden. De ontpoldering van de Hedwigepolder wordt teruggedraaid,
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=119622 zo ook de Leenheerpolder in de Hoekse Waard. In
Noord-Holland zien ze de bui al hangen dus gaan nu gauw zeggen dat het Wieringerrandmeer gewoon
doorgaat. http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19226-wieringerrandmeer_gaat_gewoon_door
In Groningen zijn de boeren bang dat ze dubbel moeten inleveren: eerst hun land voor de Blauwe stad, en nu
dreigen ze weer land kwijt te raken ter compensatie van de natuur rond die Blauwe stad:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19283-geen_natuurcompensatie_blauwestad
In elk geval zal er op de diverse natuurprojecten bezuinigd gaan worden
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19229-mes_gaat_in_groene_ruggengraat - het convenant dat
de boerenorganisaties vorig jaar met de natuurorganisaties hebben gesloten ten spijt
http://www.ltonoord.nl/nl/25222763-Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
Van verder buiten de regio nog dit: http://www.zwartewaterkrant.nl/27088.html
Verder geen spannende zaken te melden en volgens Ed Aldus wordt het een mooi weekeinde. Daar gaan we
dan maar snel aan beginnen en het zal druk zijn in de polders met de boeren die proberen de oogstachterstand
in te lopen. Neem eens een kijkje, ga aardappels of uien “lezen” (wel even vragen aan “de boer”) en geniet van
de polders nu het nog kan. Tot een volgende Polderkolder.
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Wat is er aan de hand? Ben je ziek soms? Computer uit de lucht? Met herfstvakantie?
Niets van dit alles fans, gewoon even een weekje rust - ik heb al eerder gezegd dat als er niets
noemenswaardigs te melden is dat dan de Polderkolder niet verschijnt. Maar gezien de reacties mist men dit
wekelijkse infobulletin dan weer wel, dus dat is wel grappig uiteraard.
Eerlijk gezegd ben ik een weekje “vrij man” geweest - de dames zijn een week naar de zon geweest om daar
hun beider verjaardag luister bij te zetten. En dan komt ook pas uit wat “een wereldwijf” ik getroffen heb, want ik
kwam amper rond met de dagelijkse bezigheden. De dieren verzorgen, koken, boodschappen doen, de was,
vaat en noem maar op – valt allemaal niet mee maar als het in je eigen tempo kan is dat wel prettig. Voor mij
(niet voor de buren boeren) regende het gelukkig ook veel en vaak zodat ik de hele waslijst met klussen niet af
heb kunnen werken. Maar het doet me eens temeer beseffen dat ik al dit soort “sociale” zaken bij clubs,
verenigingen en voor de polders alleen maar kan doen omdat ik zo’n geweldige “back-office” heb die mij “vrij”
houdt en de lopende zaken op en rond het huis regelt. En dat mag ook wel eens gezegd.
Het poldervrouwtje is weer terug
En dan doel ik niet op mijn wederhelft, “het vrouwtje van de Polderkolder” zoals ze op het gemeentehuis wel
eens gezegd hebben, maar op de bezorgster van het lokale nieuws. We krijgen vanaf vorige week de niet-TNT
post en de regionale bladen weer netjes op vrijdag in de bus, dus we kunnen alle lokale wetenswaardigheden,
het gemeentelijke nieuws en de aanbiedingen van de lokale middenstand weer bekijken en/of ter harte nemen.
En nu maar hopen dat u de afgelopen weken geen zaken hebt gemist die van belang zijn en dat er niet opeens
een flatgebouw naast u verrijst of er een CO2 leiding door uw achtertuin wordt aangelegd…..
Brief aan de Tweede Kamer
Waar we tussen de buien door wél druk mee zijn geweest is met een brief richting de Tweede Kamer. Met de
Vossen was ik tot de conclusie gekomen dat, gezien het feit dat de nieuwe regering druk aan het bezuinigen

gaat en een aantal ontpolderingsplannen op de helling zet, het nu de tijd was om ook aandacht te vragen voor
dit gebied. Om aan te tonen dat er o.a. geen draagvlak is voor de plannen leek het ons goed om de brief mede
te laten ondertekenen door een aantal groeperingen, instanties en clubs waarvan wij dachten dat deze ook voor
het behoud van onze polders was. Deze hebben we een concept toegestuurd ter accordering, maar dan begint
het gekrakeel pas.
Wie is het er wel mee eens, wie niet, wie geen mening, dit doorkruist het overleg (welk dan ?) , binnen één partij
of bestuur mensen voor en tegen noem maar op …..
Uiteindelijk hebben we nog steeds niet van alle aangeschrevenen de reactie binnen maar is de brief wel
uitgegaan. Om het een “afzender” mee te geven die enige status heeft en optreedt namens veel van de
genoemde partijen, is de brief verzonden uit naam van de PPA en ook door hen mede opgesteld en
ondertekend. Zie ook hier:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19725-druk_groter_op_buijtenland
Direct daarop volgend heeft ook de landbouworganisatie LTO van zich laten horen door een brief te sturen met
een oproep om in elk geval te stoppen met de aankoop van land zolang er verder geen plannen en beslissingen
zijn genomen over dit gebied. Het ontregelt namelijk een gezonde en toekomstgerichte bedrijfsvoering.
http://ltonoord.communicationmaster.nl/global/external/?m=5ck3Igk8D45N6&a=5cTtJktfgHFzk
Daarnaast heeft ook de nieuwe Staatssecretaris Bleker de Provincies een brief geschreven met daarin de
opdracht om te stoppen met de aankoop van gronden.
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19683-stop_aankoop_natuur De brief daarover die is
rondgezonden, zoals naar de Provincie Groningen, vindt u ook bijgesloten. Kortom, er zit volop beweging in de
zaak en alle epistels vindt u dan ook in bijlage.
Heroverweging ontpolderen
Op onze brief is inmiddels al een reactie binnengekomen van de SGP-fractie van de Tweede kamer die onze
oproep tot heroverweging van het ontpolderen ondersteunt. Een van de grootste tegenstanders van het
ontpolderen voor natuur, Ad Koppejan, heeft afgelopen week ook weer een lans gebroken voor polder Zuidoord.
En uiteraard vertrouwen we er op dat hij ook ons gebied zal toevoegen aan zijn lijst met gebieden die gewoon
landbouw moeten blijven. Meer daarover kunt u overigens lezen op zijn website, waarin hij een oproep doet en
waar ook reportages te zien zijn van gebieden die hij heeft bezocht en zijn mening over geeft. We zullen hem
binnenkort dan ook hier uitnodigen. http://www.adkoppejan.nl/nieuws/bericht/article/eerste-schriftelijke-vragenaan-nieuw-kabinet-over-dreigende-ontpoldering-zuidoord/
of hier http://ikregeer.nl/document/kv-tk-2010Z14987
Ook in andere provincies begint men te twijfelen – zo heeft men in Noord-Holland het Wieringerrandmeer even
in de ijskast gezet zo lijkt het :
http://www.stichting-jas.nl/newsread.asp?newsID=15594
CO2 opslag
De nieuwe regering heeft ook haar twijfels uitgesproken over de CO2 opslag onder Rhoon en Barendrecht. De
nieuwe minister Maxime Verhagen twijfelt o.a. aan het draagvlak ervoor – wellicht ook hier dus een nieuw
perspectief
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Foktober%2FMinister+twijfel
t+over+draagvlak+CO2-opslag+Barendrecht
Raad van State
Ik mocht u vorige editie berichten dat er weinig te melden was van de RvS en dat, als je hun website over de
voortgang er op nasloeg, je kon zien dat de stukken geregistreerd waren en in kaart gebracht. Een dag later
bracht de post een mooi pakket bij de mensen die bij de RvS beroep hebben aangetekend tegen het
bestemmingsplan en/of de reactieve aanwijzing door de provincie. Een poststuk van een paar kilo papier. Waar
eerder alles zorgvuldig was weggepoetst en de namen van de reclamanten onherkenbaar gemaakt, is nu
duidelijk wie waartegen ageert. Degen die het allemaal naleest en uit gaat pluizen heeft daar wel een paar
dagen werk aan. Ben benieuwd hoever de gemeente is met de schriftelijke toezegging en uiteenzetting die voor
2 november bij de afdeling bestuursrechtspraak binnen moet zijn. De gemeente heeft alleen het begeleidende
voorblad als ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 25/10 opgenomen met het bijgeschreven
commentaar: “stuk is totaal 416 pagina’s !!!” (zie bijlage).

Gifstort Rhoonse Grienden
Dit onderwerp speelt uiteraard ook nog steeds. Wat gaan we daarmee doen. Een van de opties destijds was om
de stort af te graven. Nadeel ervan zou zijn de schadelijke en giftige (kankerverwekkende) stoffen die dan vrij
kunnen komen, dus het zit er wel degelijk. Ander nadeel waren de hoge kosten. Als we nu eens beginnen met
van het uitgespaarde geld (geen ontpoldering maar een Boerenvariant) de gifstort te amoveren en ook nog een
deel van de pot te besteden aan het opknappen van het buitenzwembad Albrandswaard (is tenslotte ook
buitenrecreatie voor de regio) dan zou het geld heel wat nuttiger besteed kunnen worden. Plus houden we nog
geld over voor andere noodzakelijke diingen die nu wegbezuinigd dreigen te worden (denk aan zorg etc.).
Komende dinsdag (26/10) is er om 19:30 uur voor bewoners van de Havendam en omstreken in de Don
Boscoschool een informatieavond zo heb ik van een bewoner daar doorgekregen om te communiceren naar de
achterban omdat niet duidelijk is wie daarover zijn geïnformeerd. Daarnaast is er op 28/10 een avond in het
Boerderijtje voor mensen die al eerder door de gemeente aldaar zijn uitgenodigd voor een informatie avond. De
mensen hiervoor zijn inmiddels geïnviteerd maar moeten hun komst wel bevestigen.
Zondagmorgen overdenking
Als reactie op de laatste Polderkolder kreeg ik van Adri Lagendijk op 10-10-2010 een brief die ik u niet wil
onthouden. Adri heeft zich altijd sterk gemaakt voor de Boerenvariant en daarover ingesproken, ingezonden
stukken in de krant geplaatst en interviews gegeven. Ze maakt van haar hart geen moordkuil en deelt haar
gedachten graag met u. Zie bijlage 10-10-2010.
Tot besluit
Tenslotte ook nog een mooi plaatje van een trouwe lezer die een foto heeft gemaakt van een gebied dat
beheerd wordt door een van de partijen die ook hier (een deel van) de polders zou willen gaan omvormen in
nieuwe natte natuur. Nu is het gebied voor iedereen toegankelijk, maar dat wordt in het toekomstige stiltegebied
(waar tegelijk ook weer een miljoen Rotterdammers zouden moeten komen recreëren) wel een ander verhaal.
Ten zuiden van de Essendijk natuur geeft dit soort bordjes (zie bijlage 2010 kwetsbaar gebied)
Links:
Om mensen uit de stad te laten wennen aan het plattelandsleven en de dorpscultuur is er een
Inburgeringscursus voor deze nieuwe buurtgenoten
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/36528/inburgeringscursus_platteland_voor_stedelingen
Waar de mens de natuur opnieuw wil uitvinden en parken aanlegt, gaat de natuur zijn/haar gang zoals al een
aantal maar gesignaleerd. Onder andere in de Oostvaardersplassen, maar daar kan de mens blijkbaar toch de
natuur weer reguleren en manipuleren. Want je moet de natuur vooral niet de natuur laten …
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3263086.ece/Nieuwe_prikpil_kan__ruimte_scheppen_in_Oostvaarderspl
assen_.html
Het geeft in elk geval de boer moed, want zo kunnen ze misschien ook de aantallen ganzen controleren.
En nog maar eens de aankoopstop : http://www.agd.nl/10111100/Nieuws/Artikel/LTO-Noord-wil-onmiddellijkeaankoopstop-in-IJsselmonde.htm
Agenda:
25 oktober
26 oktober
28 oktober

Raadsvergadering Gemeentehuis Albrandswaard
Voorlichtingsavond gifstort Rhoonse Grienden in de Don Boscoschool (19:30 uur)
idem in het Boerderijtje

Dat was het wel weer, met alle bijlagen en links bent u toch weer op de hoogte – tot een volgende Polderkolder !
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Goedemiddag Polderbewoners en belangstellenden,
We hebben weer wat zaken voor u bij elkaar gelezen en gesprokkeld die de uitgave van een Polderkolder
rechtvaardigen. Laten we maar eens met afgelopen week beginnen:

Gifstort Rhoonse grienden
Afgelopen week zijn er 2 avonden geweest waarin Provincie en Gemeente de bewoners en belangstellenden
hebben voorgelicht en geïnformeerd overde laatste stand van zaken m.b.t. de gifstort nabij de Rhoonse
Grienden. Er was een avond belegd voor de bewoners rond de havendam en een avond voor verenigingen,
vertegenwoordigers van maatschappelijke clubs etc. Allereerst rijst natuurlijk de vraag waarom dat opgesplitst
wordt. Blijkbaar is men bang van de expertise binnen de vereniging Carnisse grienden, Platform Polders
Albrandswaard enzovoort op zo’n avond voor bewoners dus hebben ze die liever apart. Stel voor dat deze
groeperingen kritische vragen stellen waardoor de overheden in het nauw worden gedreven en er samen met de
(direct betrokken) bewoners “blokvorming” tegen de plannen optreedt. Dat kunnen ze niet hebben. Inhoudelijk
hadden de avonden verder niet veel om het lijf, het was meer een herhaling van zetten en eerder geformuleerde
oplossingsrichtingen. Er komen uiteraard verslagen van (dossiervorming : we hebben het besproken met de
betrokkenen) en op de website www.kiezenvoorgroen.nl gaat men er ook over communiceren.
Vermeldenswaard is wel dat de eerste avond een stuk emotioneler was, niet vreemd natuurlijk als je weet dat er
een gifbelt in je achtertuin ligt en daar waarschijnlijk niets aan gedaan zal gaan worden. Een heroverweging van
de ontpoldering Buijtenland zou geld vrij kunnen maken daarvoor, evenals overigens voor andere
recreatieplannen. We moeten de polders opofferen zodat de regio en Rotterdammers kunnen ontspannen maar
dan kunnen ze die honderden miljoenen beter besteden aan Zwembad Albrandswaard en Diergaarde Blijdorp.
Kunnen die miljoen Rotterdammers en regiogenoten mooi daar hun ontspanning zoeken en hou je nog geld over
ook!
Heroverweging ontpolderingsplannen
Van diverse kanten wordt druk uitgeoefend op de nieuwe regering om ook de plannen rond het Buijtenland van
Rhoon opnieuw te bezien op haalbaarheid en uitvoerbaarheid tegen het licht van de kostenbesparingen en het
nut/noodzaak van deze geldverslindende operatie. Er gaan al plannen in de ijskast of worden afgeblazen in de
zuid-westhoek van Nederland
In Zeeland: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19842-rutte_hedwige_droog_houden
In de Hoekse Waard : http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20006-hoop_voor_leenherenpolder
maar ook het Wieringerrandmeer staat op de tocht getuige dit bericht:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20019-provincie_blaast_wieringerrandmeer_af
http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/schagen/article6551712.ece/Wieringerrandmeer-van-debaan:-opluchting-bij-boeren-is-groot-(DERDE-UPDATE
Beroepsprocedure Raad van State
Na het pakket papier van een paar weken terug is het stil. Alleen de mensen die een voorlopige voorziening
hebben aangevraagd zijn inmiddels gehoord en daarvan wordt over enkele weken een uitspraak verwacht. In de
tussentijd mag er niets gedaan worden zolang de zaak onder de rechter is, dus is het stil mogen we wel stellen.
Wanneer al de overige bezwaren worden behandeld is nog niets over te zeggen. We wachten dus ook hier maar
af.
Najaarsontmoeting Provincie Zuid-Holland
Wellicht heeft u persoonlijk een uitnodiging ontvangen, misschien ook niet, want ik krijg ook geen berichten meer
van de Provincie – ik denk dat alleen de voorstanders van hun plannen op de maillijst staan. Maar de Provincie
heeft een invitatie rondgestuurd naar o.a. belangenbehartigers en deskundigen voor een samenkomst in de
Vlakkenburg (Essendijk 24) op donderdag 25 november. Met de volgende tekst :

Beste dames en heren,
De zomer is nu toch echt voorbij, de dagen worden merkbaar korter. Vóór het echt winter wordt, nodig ik u graag
uit voor de *NAJAARSONTMOETING* van het Buijtenland van Rhoon.
De NAJAARSONTMOETING is een informeel moment voor belangenbehartigers, deskundigen, bestuurders en
hun ambtelijke vertegenwoordigers. Dit is voor u een goede gelegenheid om bij te praten over de laatste
nieuwtjes, uw gedachten te toetsen en nieuwe contacten op te doen.
U bent van harte welkom op donderdag *25 november 2010, van 16.30 tot 18.00 uur*.
De locatie is *De Vlakkenburg aan de Essendijk 24*in Rhoon. Dit wordt de eerste keer dat wij gasten in de
ontmoetingsruimte van het Buijtenland van Rhoon ontvangen. Graag tot ziens op 25 november!
Met vriendelijke groet,

Carel Harmsen
Projectmanager het Buijtenland van Rhoon.
Nog even dit: voor de organisatie is het prettig als u laat weten dat u komt. Wilt u zich alstublieft aan- of
afmelden bij Sandra Kegge <mailto:s.veraar@pzh.nl>, een van de collega’s uit het team “het Buijtenland van
Rhoon". Zij is telefonisch bereikbaar op 070-441 69 59.
Blijkbaar is de boerderij van de familie van de Burg opeens omgedoopt en omgebouwd tot een
ontmoetingsruimte van Het Buijtenland van Rhoon. Dat is heel mooi, want dan kunnen we daar voortaan
vergaderen en onze Polder BBQ houden. Of het allemaal zo maar kan en strookt met de natuurbestemming die
aan het gebouw wordt toebedacht laten we maar in het midden. Tenslotte probeert de provincie angstvallig
zichzelf boven alle partijen te stellen en hun eigen wetten en plannen te maken. Waar bewoners niets mochten
of mogen (kijk maar eens naar het reactieve inpassingsplan) mag de provincie opeens ongestoord een huis met
woonbestemming omtoveren tot een kantoorruimte met ontmoetingsplaats. Blijkbaar met goedvinden van ons
gemeentelijk apparaat en is de Buytenhof opeens uit beeld als “ontmoetingsruimte”.
Maar afijn, voelt u zich geroepen, deskundig of belangenbehartiger dan bent u welkom, maar dient u zich wel
vantevoren even aan te melden. Niet vergeten!
Agroranden
De perceelsranden langs de akkers die worden ingezaaid met bloemen, kruiden en grasmengsels worden alom
toegepast in het kader van de biodiversiteit, Veel vogels vinden er voedsel terwijl veel van deze planten ook
weer een “huis” (waardplant en nectarplant) vormen voor insecten en dieren die weer andere schadelijke
insecten opruimen. De zogenaamde agrorand wordt ook niet bespoten of bemest zodat de waterkwaliteit in de
naastgelegen sloot zou moeten verbeteren. Het Waterschap Hollandse Delta heeft er proeven voor uitgezet met
een subsidieregeling – om de mensen kennis ermee te laten maken en de keur aan variëteiten en
toepassingsmogelijkheden te laten zien is een fotowedstrijd uitgeschreven. Via deze link kunt u de resultaten
daarvan bekijken: http://picasaweb.google.nl/wshollandsedelta/Agroranden2010# - de uitslag van de
fotowedstrijd staat op de site van www.wshd.nl en de winnende foto’s zijn ook te bekijken:
http://www.wshd.nl/beheerstructuur/fotoalbums/winnaars
Links:
We zijn in het nieuws: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=120099
Boer is een geuzennaam: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/19893boer_is_een_echte_geuzennaam
Dat was het wel weer voorlopig voor deze editie – zodra er weer wat nieuws is komen we er bij u op terug.
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Volop reuring en geruchten uit alle hoeken en gaten maar nergens een bevestiging te krijgen van de geluiden
die gedragen door de wind de polder indrijven. Concreet is er weinig terug te vinden van de laatste
ontwikkelingen – wat ik
De Provincie en de mythen …..
We naderen de Sinterklaastijd en dat is de tijd van sprookjes en verbeelding. Hoe moeten we de Provincie in dit
verband zien. Blijft iedereen, de regering incluis, in het sprookje van de Provinciesint geloven of komt men na
zoveel jaren tot het besef dat alle verhalen verzonnen zijn en niet op waarheid berusten. Ze zullen het cadeautje
toch ook zelf moeten betalen straks, en dan blijkt dat de kinderen waar het presentje voor bestemd was het
helemaal geen leuk cadeautje vinden en er niet mee willen spelen. Dat zou natuurlijk en ontzettend jammer zijn.
Ik heb een klassieke opleiding genoten en daarin zijn me o.a. vanuit de Griekse mythologie een aantal figuren
bijgebleven. Ik heb u al eens de vergelijking voorgehouden van het paard van Troje die het gemeentehuis werd
binnengehaald. Dat betrof dan de projectgroep van de provincie die vanuit het Gemeentehuis wel zou
“samenwerken” met de lokale politiek om tot een goed gedragen plan te komen. Uiteindelijk zijn ze buiten gezet
omdat er geen onderling vertrouwen meer was..

Verder hebben we ook te maken met de provincie als een soort Hydra. Dat was in de griekse mythologie een
veelkoppige draak, maar elke keer als er een kop werd afgehakt kwamen er 3 voor terug. Dat hebben ze op het
provinciehuis ook geloof ik, want ik zie alsmaar nieuwe mensen en namen in beeld komen rond het project Het
Buijtenland van Rhoon die na verloop van tijd verdwijnen maar waar er steeds meer voor terug komen. Want het
sprookje moet slagen ten koste van alles en tegen beter weten in.
Maar het meest vervelende is toch wel het met twee monden spreken van de provincie. Of met een gespleten
tong, als de slang Aesculapius, het is maar hoe je het wilt verbeelden. Feit is namelijk dat men niet de waarheid
spreekt. Dat er van alles wat er hier speelt maar een fractie doorsijpelt richting onze volksvertegenwoordigers is
natuurlijk uiterrnate triest. In een bestel dat democratisch heet te zijn. Onlangs is weer naar voren gekomen dat
de politiek in Den Haag geen weet heeft van wat er hier leeft en speelt. Geen draagvlak voor de plannen,
alternatieve plannen, wensen van bewoners en boeren : niets is daar bekend behalve de voortgangsrapportages
die de provincie braaf en geregeld laat verschijnen. En waar het enkel een goed nieuws show schijnt te zijn. En
als je de kamerleden daar dan op aanspreekt zeggen ze vrolijk:”maar er is toch een bestemmingsplan
vastgesteld, ook door jullie gemeenteraad, dus wat zeur je nou?” – Dat die gemeenteraad is gezwicht onder de
druk van een provinciaal inpassingsplan weten ze helemaal niet en interesseert ze wellicht ook niet. Maar dat is
dan politiek denk je dan.
Hoe anders wordt het als je met de provinciale vertegenwoordigers aan tafel zit. Dat is toch direct met
betrokkenen afspraken maken zou je zeggen. Dus toen het PPA en Carnisse Grienden in een eerder overleg
met de omgevingsmanager en anderen te horen kreeg dat de provincie geen gebruik zou maken van de woonen bouwbestemmingen op Essendijk 20-24 omdat ze tenslotte ook wilden dat dat allemaal “hoogwaardige”
natuur zou worden, dachten de betrokkenen in elk geval een glasharde afspraak te hebben gemaakt. Op schrift
zetten wilde men het niet maar een mondelinge afspraak is toch ook een afspraak. Althans in een normaal
zakelijk en intermenselijk contact. Maar niet bij de provincie. Een paar maanden later kan men zich dat niet meer
herinneren, wordt het gewoon ontkend en gaat men toch maar bouwen in de voor natuur bestemde polders.
Andere partijen die zoiets ook wilden doen proberen ze de mond te snoeren met hun reactieve aanwijzing, maar
zelf gaan ze plannen maken om er 4 leuke bouwkavels van te maken. “Dit om eventueel in de toekomst boeren
te kunnen huisvesten die van hun boerderijen zullen moeten of hun eigendom aanbieden in het kader van ruimte
voor ruimte” zo heet het nu. Voor de muziek uitlopen noemen we dat. De bijlage, getekend in hun opdracht,
spreekt voor zich denk ik. Misschien hangen de bouwtekeningen en plannen op 25 november wel bij de
najaarsontmoeting, kunt u er over meepraten (Zie agenda).
Volksverlakkerij
Het onvolledig informeren van de politiek in Den Haag (omdat er geen draagvlak is zijn o.a. ontpoldering van het
Wieringerrandmeer en de Leenherenpolder afgeblazen), het manipuleren van onderzoeken en het alleen maar
doorspelen van goed nieuws middels voortgangsrapportages, is gewoon de zaak in de maling nemen.
En dan vindt men het nog gek dat de boeren en bewoners geen vertrouwen hebben in het overleg met de
provincie. Als daar aan de keukentafels hetzelfde soort “beloften”en toezeggingen wordt gedaan die enige tijd
later met voeten worden getreden, dan ga je met dat soort mensen toch niet om de tafel zitten? Probleem is
wellicht dat de provinciale vertegenwoordigers in hun eigen sprookjes en mythen zijn gaan geloven, maar daar
is men hier op midden-ijsselmonde toch waarschijnlijk te nuchter voor. In deze bezopen plannenmakerij.
Kunst in de polders !
Nu heb ik het nog niet over ons eigen project maar over de provincie. Die hebben 3,5 miljoen Euro vrijgemaakt
om in 2010 – 2012 een aantal kunstprojecten in de buitenruimte van onze regio te realiseren. Ook Het
Buijtenland van Rhoon (door hen nog steeds aangeduid als een landschapspark) staat op het lijstje om door
kunstenaars te worden omgetoverd. Althans, ze worden uitgedaagd om een nieuwe vorm van recreatie te
bedenken, want dat is blijkbaar ook (een) kunst. De mensen die er wonen, werken en komen ontspannen vinden
de polders namelijk al kunstwerken op zich, de provincie blijkbaar dus niet. Ze hebben blijkbaar veel inspiratie
opgedaan tijdens onze polderdagen waar we de kunst van de polders en het polderleven zo nadrukkelijk naar
voren hebben gebracht. We noemden hetals subtitel “boeren is kunst” – voor de beeldvorming nog even hier
terug kijken (http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=52) alsook in het fotoalbum:
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=10&album_id=13 We gaan het allemaal weer aankijken
hoe goed de provincie het met de inrichting van dit gebied voor heeft :.
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=72050

Voortgang beheer- en inrichtingsvisie
Begin deze week zou bemiddelaar Heijkoop een rapport c.q. advies presenteren aan de begeleidingscommissie
en/of raad van Albrandswaard die hem hebben ingehuurd om te bemiddelen en een onafhankelijk advies op te
stellen over hoe het nu moet ten zuiden van de Essendijk. “Wiens appelen men vaart, diens appelen men eet”
luidt het gezegde evenals “je bijt nooit in de hand die je voedt” – oftewel, er wordt aan de onafhankelijkheid van
dat advies weinig waarde toegekend. Zeker als je vantevoren weet dat de brave man geen
onderhandelingsruimte mee krijgt, maar voor de vorm en de dossiervorming kunnen ze later altijd aantonen dat
ze er alles aan gedaan hebben om tot een oplossing te komen – daarmee aan de procedures voldoen en dus
ook zonder draagvlak gewoon door kunnen gaan met hun plannen. Het lijkt in elk geval een poging om uit de
impasse te geraken. Wat het resultaat tot op heden is zijn we natuurlijk best benieuwd naar.
Er komt geen CO2 opslag onder Albrandswaard en Barendrecht
Alweer een heikel onderwerp van de agenda zou je zeggen. Het getuigt van moed om op een eerder genomen
beslissing terugte komen. Waarom opslag van dat goedje onder een dichtbevolkt gebied als het ook elders zou
kunnen? Maak daar dan een proefproject – pomp hetbij Slochteren de grond in, komt daar de grond misschien
ook weer wat omhoog…..
CO2 opslag Barendrecht
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2010/11/04/co2-opslagproject-barendrecht-van-de-baan.html
Links:
Over de rem op het ontpolderen ten behoeve van nieuwe en natte natuur lopen momenteel vele projecten op
een einde. Er gloort weer hoop !
Het oostvaarderswold: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20139pas_op_de_plaats_oostvaarderswold
Bleker houdt voet bij stuk : geen geld voor nieuwe natuurprojecten :
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20174-bleker_wijkt_niet_voor_kritiek
Ook de Hedwigepolder blijft open staan: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20173hedwige_hangt_nog_een_half_jaar
De LTO mening : http://lto.nl/nl/25222801-Actueel.html?path=12102184/10649115
Wieringerrandmeer: http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20056wierings_beraad_blij_met_stop_randmeer
Agenda:
25 november Najaarsontmoeting “Het Buijtenland van Rhoon”, Essendijk 24 (Vlakkenburg) – vantevoren
aanmelden bij s.veraar@pzh.nl of bellen 070-441 69 59.
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Afgelopen week met enige verbazing kennis genomen van het “charme offensief” dat de Provincie opeens
begonnen is. Het is echt hollen of stilstaan met die gasten. Na maandenlange stilte begint het opeens te
communiceren en allerlei zaken aan te dragen om eenieder te betrekken en/of voor te bereiden op de door hen
(on)gewenste aankomende veranderingen. Niet wachten op een uitspraak van de Raad van State maar tegen
beter weten in het initiatief nemen.
Een electronische Nieuwsbrief (ik weet niet hoe lang het geleden is dat de vorige werd toegezonden, maar het
lijkt een eeuwigheid) met daarin een aantal links naar de website kiezenvoorgroen die inmiddels van een update
blijkt te zijn voorzien. En afgelopen zaterdag daar ook nog eens een brief overheen, gericht aan de bewoners
van het plangebied binnen de 600 ha.
Nu kan ik daarover natuurlijk zwijgen en geen reclame maken voor hun activiteiten verder, maar ik denk dat het
goed is dat u er juist wél over geínformeerd wordt om u ook direct op een aantal gevaren van de laatste
communicatie te wijzen. Dus bij deze

Najaarsontmoeting op de Vlakkenburg.
We hadden hier al over gerept, maar u kunt het nu ook allemaal teruglezen op de website. Waarom dat is, voor
wie, hoe je je op kunt geven daarvoor etc etc. is terug te lezen op deze pagina van de site:
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/569
Ronde Tafelgesprekken
Dit is een hele verraderlijke, een initiatief dat voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Allereerst natuurlijk de vraag of
deze gesprekken je positie bij de Raad van State later niet ondermijnen. “Maar we zijn met meneer/mevrouw X
in gesprek meneer de rechter, we komen daar wel uit! “ hoor ik hun advocaten al zeggen.
Alle bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan Ronde tafelgesprekken met een door hen zelf te kiezen
onderwerp – maximaal 3. Er staat min of meer beschreven dat ze iedereen uitnodigen mee te doen en mee te
denken, oftewel, als je je kans voorbij laat gaan om mee te praten heb je pech gehad. Dan moet je later niet
mauwen op zijn hollands gezegd. Maar er zitten natuurlijk 2 kanten aan de medaille, mee denken en praten over
je toekomstige omgeving is altijd goed.
Maar als je je opgeeft kunnen ze later ook, en dat is niet nieuw en eerder gebeurt, stellen dat ze met alle
bewoners gesproken hebben over de plannen en onderwerpen – oftewel, ze creëren zo kunstmatig draagvlak.
Plus ventileren ze zo meningen en stellingen “naar boven” die ze graag willen horen en in hun straatje past.
Afwijkende meningen worden in hun rapportage niet meegenomen, dat hebben de rondetafelgesprekken over
de natuurakkers en mogelijkheden wel aangetoond. Alles wat Adjan Vos toen voor bezwaren en
onmogelijkheden heeft aangegeven staat niet op papier, de mooi voorgestelde ideeën wel. Ook de bijlage over
de eerder gevoerde Rondetafelgesprekken met o.a. het PPA laten niets aan duidelijkheid over. Zelf heb ik 2 jaar
geleden ook nog meegedaan aan “huiskamergesprekken” opde Buytenhof over het landschap en de natuur en
hoe je dat ingevuld zou willen zien. De uitkosmten daarvan zijn aan de provincie doorgespeeld maar zo ver
mogelijk weggestopt in een la want ook daar is verder niets mee gedaan. Dus het is de vraag waar je goed aan
doet.
Maar als je niet meedoet verlies je ook je recht op meedenken en inspraak - Voor mij zou een beginsel moeten
zijn dat wat er aan de Ronde tafel besproken wordt, integraal wordt vastgelegd in een gespreksverslag dat door
de deelnemers mag worden ingezien, eventueel gecorrigeerd of aangevuld en dan ook goedgekeurd. Zodat
daar niet mee gemanipuleerd kan worden. Dat klinkt argwanend maar helaas schijnt het zo te moeten – alle
keukentafelgesprekken en mondelinge afspraken worden namelijk later toch anders uitgelegd. Daar kan iklegio
voorbeelden van opnoemen.
Verder zal ik als bespreekpunt aangeven dat ik graag wil praten over de Boerenvariant – die staat nu niet bij de
onderwerpen en tot op heden wordt het categorisch doodgezwegen en wordt er niet over gesproken bij de
Provincie. Het wordt ook niet doorgegeven naar de Staten of Tweede Kamer dat er een alternatief is dat op
draagvlak kan rekenen, snel en makkelijk uitvoerbaar is tegen een fractie van de kosten die ze moeten gaan
maken. Dus onder de mogelijkheid “anders”zal ik aanvullen ”Boerenvariant” – zo krijgen we dat dan toch op hun
agenda om met hen te bespreken. http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/571
Ik geef het u alleen maar mee, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En twee weten meer dan één.
http://www.kiezenvoorgroen.nl/files/Uitnodiging%20bewonersgesprekken%2011-11-10%20def.pdf
Raad van State
Er liggen dus bijna 50 beroepen tegen het bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing bij de Raad van State.
De planning om in november met een uitspraak te komen zal dan ook niet gehaald worden, maar is het dan
zinvol om Rondetafelgesprekken te gaan houden als die uitspraak er nog niet is. Sterker nog, wordt pas in de
zomer van 2011 verwacht! Wat gebeurt er als de rechter de hele zaak afwijst of de huidige regering, evenals
andere grootschalige projecten, naar de prullenbak verwijst. Zitten we dan niet met zijn allen kosten op het
kerkhof te maken? Voor de provincie geen probleem natuurlijk, die hebben middelen (geld en mensen) zat,
maar voor de betrokken boerenb, burgers en buitenlui is dat een ander verhaal. Maar de provincie heeft, bij
monde van de omgevingsmanager, uitgesproken dat ze gewoon doorgaan en niet willen wachten op de Raad
van State. Die houden hun kachel wel aan het roken, wees maar niet bang.
http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/566
Gifstort Rhoon
Waar ik u over verteld had plus aangegeven dat de provincie daarover op hun website zou communiceren. En
dat hebben ze nu ook gedaan, ben benieuwd of de omwonenden van de Havendam zich in deze weergave
kunnen vinden: http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/572

Het zou mooi zijn als de Ronde Tafelgesprekken op een zelfde manier worden weergegeven, dan kan iedereen
het terug lezen …..
Links:
Agroranden en vogelakkers, zoals ook opgenomen in de Boerenvariant, kunnen in de Hoekse Waard
blijkbaarwel:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20304-vogelakkers_in_hoekse_waard
En bij de provincie beginnen ze zachtjesaan toch ongerust te worden om van het pluche gejaagd te worden zo
lijkt het:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20479-beleid_bleker_psychologenvoer
Kappen met kappen of stoppen met de natuur? Menselijk ingrijpen is altijd funest …..
http://www.trouw.nl/groen/opinie/natuurdagboek/article3294245.ece/De_natuur_wordt_afgeschaft_.html
De weblog van Tammo over Natuurclaims; http://www.ltonoord.nl/nl/25222763Weblog_voorzitter_Tammo_Beishuizen.html
AGENDA
25 november Najaarsontmoeting “Het Buijtenland van Rhoon”, Essendijk 24 (Vlakkenburg) – vantevoren
aanmelden bij s.veraar@pzh.nl of bellen 070-441 69 59.
Dat was het wel weer voor deze keer, tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Ik heb even de donderdag sessie met de provincie afgewacht om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen.
Niet dat dat veel nieuws heeft gebracht maar er zijn wel een aantal dingen duidelijker geworden. Namelijk lak
hebben aan de lokale bevolking en betrokken bewoners en gewoon hun eigen geloof prediken. Wie niet voor is,
is tegen ons en daar hebben we geen boodschap aan. Doodzwijgen en net doen of het niet bestaat, in sommige
dictaturen bestaat dat nog. En bij de provincie zuid-holland dus.
Provincie bijeenkomst – Najaarsontmoeting Vlakkenburg (1)
Helaas kan ik u hierover niet rechtstreeks informeren en moet ik het “van horen zeggen” hebben. Feit is namelijk
dat men mijn inschrijving hiervoor niet heeft gehonoreerd. Ik heb als reactie keurig een mailtje ontvangen dat het
niet de bedoeling was dat ik op deze bijeenkomst zou verschijnen, dat was alleen bestemd voor relaties
(“vertegenwoordigers van organisaties waar we mee samenwerken”) van de Provincie.
En dat is dus niet met een kritische volger van het hele proces die de mensen informeert en over de plannen
communiceert. Maar dat zijn een hele stoet aan ambtenaren, natuurliefhebbers en leden van de groene maffia.
Met veel pijn en moeite zijn er wel enkele afgevaardigden van PPA en Carnisse Grienden uitgenodigd (na
aandringen overigens, en ook weer niet de kritische mensen) maar een aantal boeren en belanghebbende
bewoners waren dus niet welkom. En afgewezen. Deze mensen kunnen zich laten informeren en bijpraten
tijdens de Rondetafelgesprekken (zie verderop).
Het is natuurlijk de kleinzieligheid en ambtenarij ten top om alleen maar meelopers en gelijkdenkenden te
inviteren voor zoiets. Als het nu is omdat het hele proces zo gesmeerd verloopt kan ik het me indenken, maar
het loopt totaal niet en de toegevoegde waarde van bepaalde personen in het proces zijn mij niet duidelijk. Want
wat heeft nu een “omgevingsmanager” in al die jaren dat hij hier rondloopt bereikt? Heeft hij al wezenlijk een
bijdrage geleverd? Elke keer worden er weer nieuwe gesprekstrajectenin gang gezet en worden personen aan
zijn staf toegevoegd maar de resultaten zie ik niet. Anderhalf jaar geleden hebben we om de keukentafel
gezeten waarvan een gespreksverslag is gemaakt met een aantal afspraken die niet zijn nagekomen. Er zijn
(door grondaankopers overigens) een paar postzegels aangekocht, hij gaat zich als projectontwikkelaar
ontplooien door die gronden en opstallen te slopen en nieuwe bouwkavels uit te geven, ze zijn uit het
gemeentehuis gezet vanwege het niet willen samenwerken, voor een inrichtings- en beheersplan wordt weer
een derde ingehuurd in de vorm van Jan Heijkoop – dus dan vraag ik me af wat de functie is. Ingehuurd door de
provincie (via Twijnstra en Gudde) zal daar toch een aardig uurkostenplaatje aan hangen want het zal ook niet
op basis van “no cure no pay” zijn. Waar ik via mijn belastingcenten ook nog eens aan meebetaal. En dat zo

iemand dan ook nog beslist dat mijn aanwezigheid op zo’n Najaarsontmoeting niet van toegevoegde waarde
is…. Durf eens in de spiegel te kijken zou ik zeggen.
Provincie bijeenkomst - Najaarsontmoeting Vlakkenburg (2)
Inhoudelijk heb ik begrepen dat er weinig nieuws in de huiskamer van de Vlakkenburg verteld werd. In een heel
korte inleiding vertelde projectleider Carel Harmsen dat alles crescendo verliep, dat er volop stappen werden
gemaakt en dat in 2011 de Groene Verbinding zal worden aangelegd. Dat is het viaduct over de A15 om het
bedrijventerrein van de Driemanssteeweg te verbinden met het toekomstige bedrijventerrein van de 6 ha bij
Portland. Dat laatst klinkt misschien wat voorbarig, maar daar zal het wel op uitdraaien. Het heeft als
bestemming weliswaar natuur en recreatie, maar ze vragen er 100€ per m2 voor, dus dat wordt gewoon
bouwgrond. Trouwens, als de grondprijs voor natuur ten noorden van de Essendijk 100€ is dan zou dat ook de
prijs moeten zijn ten zuiden van de Essendijk. Het zit tenslotte in hetzelfde plan van 600 ha. Maar daar willen ze
voor natuur voorlopig nog maar 6,5 € geven, dus kan u zelf wel invullen wat de bestemming van die 6 ha wordt.
Maar we krijgen dus die Groene verbinding, wel iets later dan gepland maar vooruit..
Gisteren vertelde de projectmanager Carel Harmsen dat er in 2011 met de Groene Verbinding over de A 15 zal
worden gestart. Kosten € 27 miljoen, prijspeil 2002. Wij hebben al eerder kritische geluiden laten horen over de
voor- en nadelen van deze constructie / verbinding ten behoeve van fietsers en wandelaars. Nu de realisatie
dichterbij komt en het bestemmingsplan op de uitspraak van de Raad van State na gereed is, komen er toch nog
meer bedenkingen tegen dit project naar voren.
De beslissing voor de realisatie was al vroeg (2002) genomen. Want dat groen in Rhoon is voor de verbetering
van de leefbaarheid van de Rotterdammers. Een soort ecoduct voor de bewoners van Pendrecht, Zuidwijk,
Lombardijen en Charlois e.d. Dus moet er een duidelijke verbinding en een duidelijke impuls zijn.
Duidelijk (zichtbaar) zal de verbinding wel worden. Groen beslist niet, of het moet de kleur van het staal of het
asfalt worden. Het besluit (en de financiën hiervoor) komen uit Rotterdam. Groots aanpakken, net als de
Maasvlakte 2. Het gaat over zoveel miljarden en zoveel mensen dat die € 30 miljoen niet uitmaakt. De vraag rijst
of dit snelle besluit van deze BOOG geen prestigeproject wordt. In elk geval is de infrastructuur om de mensen
richting polders te krijgen verder niet aanwezig.
Verder kwam in de gesprekken ook wel naar voren dat ze zo snel mogelijk willen beginnen met de aanleg van
natuur. Ook een logische stap vanuit de provincie geredeneerd, want stel dat straks het hele ontpolderen wordt
heroverwogen en er een streep door de plannen gaat. Dan kunnen ze in elk geval naar voren brengen dat ze
volop aan het werk zijn en al lang aan de plannen begonnen, dus zou het zonde zijn om nu dat proces te
stoppen. Ze willen het dus zo vlug mogelijk onomkeerbaar maken.
Hetgeen betekent dat volgend jaar de bij de staat in handen zijnde percelen land (via de BBL =Bureau Beheer
Landbouwgronden) niet meer zullen verhuurd aan de boeren, maar dat ze daar waarschijnlijk de eerste stappen
gaan zetten met het vernaturaliseren (of hoe dat heten mag – zeg maar ontpolderen).
Voor het overige was er niets nieuws te melden, wel lekker borrelen met elkaar en kennis maken met weer veel
nieuwe gezichten. De lokatie heeft overigens geen vergunning om er een kantoor te beginnen, tevens zal de
woonruimte erboven worden verhuurd. Beneden zullen een paar keer per jaar ontmoetingen worden
georganiseerd in een soort communicatie-ontvangstruimte. Alleen als ik de planning van de
Rondetafelgesprekken zo zie wordt dat heel wat meer dan een paar keer per jaar.
We gaan het verslag met halleluja verhalen ongetwijfeld wel weer teruglezen op de website “kiezenvoorgroen”
en in de rapportages naar boven: “goed bezochte bijeenkomst met alle stake-holders, goede gesprekken, goede
voortgang, alles op schema en bla bla bla”. . .
Want boodschapper van het slechte nieuws wie wil dat zijn? In het oude Perzië moest je dat met de dood
bekopen!
Gesprekken met Heijkoop
De boeren en belanghebbenden zijn uitgenodigd om vanaf morgen deel te nemen aan een sessie van 4
vergaderingen om zo te komen tot een inrichtings- en beheersplan voor een deel van het gebied ten zuiden van
de Essendijk. De natuurakkers, zompige landen, zoetklei-oermoeras, akkerranden of wat er nog meer te
bedenken is. De gevolgen daarvan kunnen verstrekkend zijn. Ruggespraak met de Raad van State en juridische
adviseurs geeft namelijk aan dat deze vorm van overleg je positie kan verzwakken in het beroep dat is
aangetekend bij de Raad van State. De rechter kan dan namelijk oordelen dat er blijkbaar overleg is tussen
partijen, daar wellicht een regeling uit voort kan vloeien en zodoende het beroep niet ontvankelijk verklaren.
Vandaar dat het advies zal zijn om, als je een beroep hebt lopen bij de RvS je je beter kunt onthouden van
deelname aan deze gesprekken en de uitspraak van de RvS af te wachten. Mocht de uitspraak in het voordeel

van het bestemmingsplan en/of reactieve aanwijzing uitvallen dan kan er alsnog besloten worden om in
gezamenlijk overleg tot een inrichtings- en beheersplan te komen. Nu zou het nog te vroeg zijn voor deze stap.
Rondetafelgesprekken
Hiervoor geldt min of meer hetzelfde als bij bovenstaand onderwerp. Als je allemaal vrolijk meepraat en actief
deelneemt aan dit soort gesprekken moet je er wel zeker van zijn dat dit je positie later niet ondermijnt. Want
waarom is men er opeens zo happig op om snel met iedereen om de tafel te gaan zitten terwijl de zaak nog
onder de rechter is? Ik heb, zoals geschreven in mijn vorige Polderkolder, overwogen om actief te participeren
en me op te geven. Maar op mijn vraag per e-mail aan de omgevingsmanager of de gesprekken zouden
kunnen worden genotuleerd en/of vastgelegd voor later heb ik geen antwoord gekregen. Dus bestaat de kans
dat men straks met een dossier in de hand voor de RvS staat en zegt met iedereen gesproken te hebben over
de plannen. Waarbij, zoals ze gewoonlijk doen, alleen de positieve verhalen naar voren komen en worden
gerapporteerd en de andere “afwijkende” meningen niet worden geventileerd. Dus ook hier zou je het eigen
belang kunnen schaden door gehoor te geven aan de oproep deel te nemen aan de Rondetafelgesprekken.
Meer kan ik er ook niet van maken, hoe een mooie gelegenheid het ook zou zijn om bijvoorbeeld de
Boerenvariant eens boven tafel en op de agenda te krijgen.
Gedeputeerde, Leef je nog ?
De omgekeerde wereld : Joop Everts vraagt zich af hoe het nu moet en heeft medelijden met al die mensen die
nu in het ongewisse leven en zoveel jaren voor niets aan natuurplannen hebben gewerkt. Kan hij eens ervaren
hoe dat voelt – de boeren in de door hen uitverkoren gebieden om te ontpolderen en hun eeuwenlang
opgebouwd en onderhouden erfgoed onder water te zetten doen dat natuurlijk niet. Niet zielig doen, maar
gewoon wat anders zoeken, net wat als zij volgens jullie moeten doen.
Want als er geen pensioenleeftijd aankomt hebben de huidige Gedeputeerden toch echt niet het idee dat ze
volgend jaar na de provinciale verkiezingen nog enige stem zullen krijgen om op het pluche te blijven zitten?
Daarvoor hebben ze het algemeen belang te weinig gediend denk ik zo maar ……
http://zuid-holland.christenunie.nl/k/n23851/news/view/457082/354499/Leef-je-nog.html
Stoppen met ontpolderen
Sommige partijpunten van de PVV moeten we omhelzen denk ik maar je hoeft het niet met alles eens te zijn –
dit is een van hun te billijken standpunten:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20662-pvv_verwerpt_elke_ontpoldering
En als je de plannen voor ontpoldering intrekt, zoals met het Wieringerrandmeer, heeft de WvG ook geen zin
meer, dus wordt dat ook ingetrokken. En dat is een scenario dat ook hier heel mooi van toepassing zou kunnen
zijn
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Grondverkoop-Wieringerrandmeer-vrijgegeven.htm
Ook in de Flevopolder gaat het ontpolderen voor natuur in het Oostvaarderswold voorlopig de ijskast in:
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=76590
Kom allemaal op de foto bij het Landschapschilderij!!!
Nieuwe Oogst (het agrarisch weekblad van LTO Noord) komt eind dit jaar uit met een speciaal Kerstnummer.
Het thema van deze aparte bijlage die landelijk wordt verspreid, is 'Alleen Samen'. Alle verhalen gaan over
hechte collectieven die bijvoorbeeld gezamenlijk iets bijzonders doen of strijden voor een boerenzaak. In het
geval van de kwestie Landschapspark Buijtenland zijn dat dus burgers, boeren en buitenlui, oftewel de gehele
gemeenschap van IJsselmonde/Albrandswaard die een hecht en groot collectief vormen en strijden tegen het
plan van provincie Zuid-Holland. Net als in alle andere verhalen hangt Nieuwe Oogst het verhaal op aan één
centrale persoon, in dit geval Wim Gé Warnaar.
Bij elk verhaal horen uiteraard plaatjes. Gezien het thema wil Nieuwe Oogst een groepsfoto maken bij het
Landschapsschilderij met zoveel mogelijk medestanders - boeren, burgers en buitenlui - die vechten voor
behoud van de Albrandswaardse polders. Deze foto komt groot (A3-breed) bij het verhaal.
Vandaar deze oproep!! Kom allen op zaterdag 4 december om 10.30 uur naar het Landschapsschilderij aan de
Schenkeldijk en laat u als een van de medestanders van dit bijzondere hecht collectief vereeuwigen op de foto.
Een professionele fotograaf zal een groepsfoto maken, met op de achtergrond de polders. Hoe meer mensen,
hoe sterker het verhaal en de boodschap. NB: Op het ProvincieHuis in Den Haag wordt Nieuwe Oogst ook
gelezen.

De foto's en het artikel worden rond de Kerst via de PolderKolder gemaild. Het is ook mogelijk dat u een
exemplaar van het Kerstnummer van Nieuwe Oogst ontvangt. Daarvoor kunt u een mailtje met u naam en
adresgegevens sturen naar redactiewest@ltonoord.nl
Gifstort Rhoonse Grienden
Van betrokken bewoner Ruud Simons mocht ik een mail ontvangen waarin hij zijn beklag doet over het feit dat
een eerdere mail van hem richting de burgemeester en andere overheden nog steeds niet beantwoord of
bevestigd is (zie ook de bijlage). Volgens mij staat de “communicatie” met de burgers bovenaan het lijstje
verbeterpunten in het college. Maar daar is, evenals bij andere overheden zoals de provincie, nog veel aan te
verbeteren. Misschien dat de gemeente eens kan kijken hoe ze dat bij het Waterschap hebben aangepakt.
Gewoon met regelmaat nieuwsbrieven doen uitgaan met een aantal lopende en nieuwe zaken en indien nodig
met een link daarin naar het betreffende onderwerp op de website. De lokale politiek doet dat ook. Het zal wel
een kwestie van budgetten zijn, maar een mail versturen kost niets – zelfs een particuliere leek (als ik me zo
mag noemen) kan zoiets onbezoldigd met regelmaat voor elkaar krijgen – en zo’n hele hofhouding aan de
Hofhoek dan niet? Hele slechte zaak en een brevet van onvermogen.
Geluidswal A-15
Ook hier een beetje stilte zou je zeggen. Maar dat is schone schijn. Het kan aan mij liggen maar ik heb het idee
dat we met die nieuwe betonnen geluidswal meer herrie hebben gekregen. Ik kan het uiteraard niet
wetenschappelijk bewijzen, maar mijn gevoel zegt dat ik het verkeer en geluid meer hoor. Hopelijk zit het ook
nog in de planning om die betonnen wand te laten begroeien met klimop of een andere muurdekkende plant.
Ten eerste absorbeert dat het geluid nog eens extra, verder helpt het ook bij het afvangen van fijnstof en de
productie van zuurstof. En het staat natuurlijk ook een stuk “natuurlijker” als die muisgrijze muurmassa. Hopelijk
begin op korte termijn ook de aanplant in het gebied tussen de Rijsdijk en de A-15, want dat zal ook behoorlijk
schelen in het “dragen” van het geluid over de polders. Om over de beloofde aanleg en beplanting van de
Rhoonse Baan (= Rhoonse Laan toch? – wethouder Brussaard en burgemeester Bergman beloofden het 3 jaar
geleden al) nog maar niet te spreken.
Praten we hier over bomen en groen planten, net buiten onze polders (hoewel, 15 jaar terug reed je daar ook
nog door de polders van Barendrecht) hebben ze aan de Middeldijk weer heel andere problemen en probeert
men een rigoureuze bomenkap tegen te houden. Zie de bijlage.
Links:
Geld voor onderhoud Ooipolder bij Nijmegen – het schijnt jaarlijks ook wat te kosten dat onderhoud dat in onze
polders nog steeds gratis wordt gedaan door de boeren:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20574-geld_voor_beheer_ooijpolder
Elders wordt geluisterd naar de bewoners en boeren:
http://www.nieuweoogst.nu/news_article/details/20466-inrichting_bethunepolder
Wij schaffen hier de landbouw af terwijl er wereldwijd nog steeds behoefte is aan meer en betaalbaar voedsel –
we hebben te maken met een luxeprobleem lijkt het.
http://www.vilt.be/FAO_dringt_aan_op_meer_investeringen_in_landbouw
Agenda:
29 november 20:00 uur
Gemeenteraadsvergadering Hofhoek met o.a. invulling 6 ha Portland
4 december 10:30 uur
Groepsfoto Themanummer Kerst “Alleen Samen” bij het Driepolderpunt aan de
Schenkeldijk (t.h.v. Essendijk 44 – dijkweg naar “Klein Profijt”)
Dat was wel weer genoeg geloof ik – tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een hele korte editie deze keer – het is eigenlijk meer een herinnering inzake het maken van de Polderfoto op 4
december a.s. – het weer lijkt in elk geval rustig te worden en niet te koud, oftewel gelijk genieten van de polder
in haar wintertooi. Voor de liefhebbers zal ondergetekende proberen iets te doen tegen de kou door het serveren
van warme chocolademelk en warme thee. Daar hebben we ervaring mee en ook de nodige gereedschappen.

Er zal wel suiker bij zijn, de verschillende varianten anti-vries zult u zelf mee moeten nemen. Het zal bij elkaar
om een foto te maken niet langer dan een kwartiertje duren, maar met een warme versnapering erbij wordt het
misschien wel erg gezellig en doen we er wat langer over – wie zal het zeggen.

ZEGT HET VOORT !!!
Kom allemaal op de foto bij het Landschapschilderij!!!
Nieuwe Oogst (het agrarisch weekblad van LTO Noord) komt eind dit jaar uit met een speciaal Kerstnummer.
Het thema van deze aparte bijlage die landelijk wordt verspreid, is 'Alleen Samen'. Alle verhalen gaan over
hechte collectieven die bijvoorbeeld gezamenlijk iets bijzonders doen of strijden voor een boerenzaak. In het
geval van de kwestie Landschapspark Buijtenland zijn dat dus burgers, boeren en buitenlui, oftewel de gehele
gemeenschap van IJsselmonde/Albrandswaard die een hecht en groot collectief vormen en strijden tegen het
plan van provincie Zuid-Holland. Net als in alle andere verhalen hangt Nieuwe Oogst het verhaal op aan één
centrale persoon, in dit geval Wim Gé Warnaar.
Bij elk verhaal horen uiteraard plaatjes. Gezien het thema wil Nieuwe Oogst een groepsfoto maken bij het
Landschapsschilderij met zoveel mogelijk medestanders - boeren, burgers en buitenlui - die vechten voor
behoud van de Albrandswaardse polders. Deze foto komt groot (A3-breed) bij het verhaal.
Vandaar deze oproep!! Kom allen op zaterdag 4 december om 10.30 uur naar het Landschapsschilderij aan de
Schenkeldijk en laat u als een van de medestanders van dit bijzondere hecht collectief vereeuwigen op de foto.
Een professionele fotograaf zal een groepsfoto maken, met op de achtergrond de polders. Hoe meer mensen,
hoe sterker het verhaal en de boodschap. NB: Op het ProvincieHuis in Den Haag wordt Nieuwe Oogst ook
gelezen.
De foto's en het artikel worden rond de Kerst via de PolderKolder gemaild. Het is ook mogelijk dat u een
exemplaar van het Kerstnummer van Nieuwe Oogst ontvangt. Daarvoor kunt u een mailtje met u naam en
adresgegevens sturen naar redactiewest@ltonoord.nl
Agenda:
4 december 10:30 uur
Groepsfoto Themanummer Kerst “Alleen Samen” bij het Driepolderpunt aan de
Schenkeldijk (t.h.v. Essendijk 44 – dijkweg naar “Klein Profijt”)
Dat was wel weer even genoeg – tot een volgende (uitgebreidere) Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Een oprecht goedendag aan alle abonnees. Wederom een uitgave van het Poldermedium om u bij te praten
over de laatste ontwikkelingen en de stand van zaken.
De polders een plaatje
Hopelijk zijn de supporters van de Polderkolder al weer een beetje ontdooid. Nogmaals dank voor jullie fysieke
ondersteuning en aanwezigheid bij de fotoshoot op het Driepolderpunt. Het was weliswaar koud, maar door de
sneeuwval ook wel weer een echt winterplaatje en de moeite waard. En er ging ook echt een
saamhorigheidsgevoel van uit van allerlei mensen van verschillende pluimage en afkomst die de ontpoldering
gewoon NIET willen en het gebied grotendeels zo laten als het is. Het heeft mij in elk geval een enorm voldaan
gevoel gegeven en een ruggesteun dat ik niet voor niets blijf communiceren en strijden voor een goede zaak.
Voor de mensen die het verslagje in De Schakel niet hebben kunnen lezen , het staat ook op de website
www.polderdag-rhoon.nl , dus klik maar op de links:
Het verslag zie http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=5&news_id=18
De foto’s zie http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=10
Ontwikkelingen rond de 600 ha
Ik hoor erg weinig verder, de mails verdwijnen bij de provincie in het zwarte gat of de geadresseerden zijn
verdwenen, dat kan ook. Enige nieuws dat ik destilleerde uit een verslag van de Bomenridders Albrandswaard is
dat de provincie een beplantingsplan schijnt te hebben gemaakt om de Rhoonse Baan te transformeren tot de al
jaren terug beloofde Rhoonse Laan. Met boompartijen in verschillende varianten verwerkt in een schetsontwerp.

Hopelijk heeft de tekentafel van de provincie een recente plattegrond gebruikt waar alle leidingen en nieuwe
infrastructurele werken zijn ingetekend want daar hebben ze wel eens moeite mee. We wachten de
ontwikkelingen af.
Raad van State en het Heijkoop traject
Daar zit vooralsnog weinig schot in. De heer Heijkoop heeft een mooie verklaring op schrift gezet waarin hij
claimt dat deelname aan het overleg door de boeren over een inrichtingsplan etc. hun juridische positie en
rechten in de beroepsprocedure niet zal schaden, maar ik denk dat de boeren dat ook liever van de Raad van
State zelf horen. Per slot van rekening kan ik ook wel een verklaring opstellen, maar of dat verder enige
juridische vastigheid geeft is de vraag natuurlijk. Dus hebben de boeren die vraag voorgelegd aan de RvS en
wachten op antwoord alvorens zij weer om tafel gaan zitten met Heijkoop. Een logische zaak.
Nu doet zich natuurlijk wel een vreemde situatie voor in het hele verhaal. De bedoeling en inzet van Heijkoop is
erop gebaseerd om met de boeren om tafel te zitten voor een inrichts- en beheersplan voor het gebied. Maar
daar de boeren eerst officieel groen licht van de RvS willen hebben daarvoor, maken ze geen deel meer uit van
dat proces. Er zitten alleen de groene verenigingen en andere belanghebbenden van buiten het gebied ten
zuiden van de Essendijk om tafel met Heijkoop – maar de mensen die er land hebben of pachten en die
daadwerkelijk daar in de toekomst een rol zouden kunnen/moeten vervullen zitten er grotendeels niet bij. Wat
dan het nut is van die bijeenkomsten? Behalve dat er weer kosten worden gemaakt natuurlijk, want de
declaraties zullen gewoon doorgaan. Goed voor de economie.
VVD actief in beweging
De slogan van de laatste gemeenteraadsverkiezingen: “Het is MOOI ons Buijtenland maar het is mooi ONS
Buijtenland” is blijkbaar weer actueel geworden bij de lokale VVD, want die proberen in elk geval wat aan
lokale belangenbehartiging te doen en de zaak provinciaal en landelijk actueel te houden.
Vorige week vrijdag 3 december is een delegatie van VVD Statenleden en Tweede Kamerleden op bezoek
geweest in het gebied in een rondje Zuid-Holland Zuid. Aan de keukentafel bij de Vossenburg is uitgebreid
gesproken en zijn gedachten en ideeën uitgewisseld over de kansen en onmogelijkheden van alle
plannenmakerij. Waarbij een heleboel zaken boven tafel komen waarover de politici niet juist zijn of worden
geïnformeerd, en daarvoor zijn deze regio-bezoeken natuurlijk goud waard. Dan kunnen betrokkenen uitleggen
hoe de vork echt in de steel zit in plaats van uit de “voortgangsrapportages” die de politici “hapklaar”
voorgeschoteld krijgen.
Zie ook:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1251137&h=Werkbezoek_
VVD_ontpolderingsgebieden
Ook commissie landbouw op bezoek
Op 14 december a.s. volgt nog een bezoek aan het gebied, en wel een delegatie vanuit de landbouwcommissie
van het huidige nieuwe departement EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Deze komen ook
kijken wat er wel en niet zou kunnen in het gebied, hiertoe mede aangezet natuurlijk door de uitspraken van hun
baas, staatssectretaris Bleeker, die heeft gezegd dat ontpolderingen voor nieuwe natuur maar eens goed
heroverwogen moeten worden. En daar hoort dit gebied natuurlijk zeker bij, want ook onze boerennatuur is
gewoon natuur en met uitvoering van de Boerenvariant besparen we hen honderden miljoenen. Die nuttiger te
gebruiken zijn.
Over burgerparticipatie en toekomstvisies
De gemeente Albrandswaard is altijd bezig met nuttige dingen zoals o.a. het in de glazen bol kijken omtrent de
toekomst van onze gemeente.
Om nu ook maar iets te doen is bijna geen geld voor, we moeten tenslotte zwaar bezuinigen, maar over 15 jaar
zal alles heel anders zijn.
Dan is misschien de hele ontpoldering van de baan en is er 150 miljoen vrij om aan nuttige zaken te besteden.
Zoals het bouwen van de ideale wijk in 2025
Alleen de vraag is waar deze wijk is gepland. Zo'n ideaalbeeld vraagt wel een heel andere insteek en
denkpatroon dan tot nu gebruikelijk. Zie Essendael.
Landelijk wonen in het groen en meer van die bla bla verhalen is daar bijna uitgemond in een Vinexwijk - we
gaan het misschien nog meemaken en zijn benieuwd.

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/december/08/de_ideale_wijk_in_2025

Klein succesje
Toch ook even melden een succes van de actiegroep Barendrecht Kappen. Ze hebben een dankwoordje
gestuurd naaraanleiding van de aandacht voor hun zaak in de afgelopen polderkolders. De dijken in hun
gemeente (maar die ook grenzen aan de onze zoals de Middeldijk en Bakkersdijk) zullen niet rigoureus gekapt
gaan worden en worden zo behoed voor kaalslag. Het vervangen van de bomen ter plaatse zal in fasen
gebeuren over een langere periode. Gefeliciteerd oosterburen en meer info daarover op www.barendrechtkappen.nl . Ik heb hun Nieuwsbrief met het resultaat maar even bijgesloten.
Links:
Het Planbureau voor de Leefomgeving (wie kent het niet) heeft een website geopend waaop ze de
natuurverkenning 2011 en voor de lange termijn voor ons plannen
http://www.pbl.nl/natuurverkenning/over-de-natuurverkenning-2011
Een van de “dragers van ons landschap” en tevens onderdeel van de Groene Khmer, steekt de hand in eigen
boezem: Staatsbosbeheer zit er naast
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1251791&h=Staatsbosbeh
eer_wil_meer_risico_dragen
Kritische kijk op Natuurmonumenten in Trouw
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3332610.ece/Natuur_of_recreatie_.html
Er gaat ook weer onteigend worden voor groen, zoals 580 ha ten noorden van Rotterdam voor de aanleg van
natuur en recreatie in Pijnacker/Berkel
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1251698&h=Onteigening_v
oor_Groenzone
En zoals blijkt bij het Veenweidepact : de grondverwerving is een stuk duurder dan wat men achter de Haagse
tekentafels heeft doorgerekend
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1241603&h=Provincie_zet_
Veenweidepact_door
Ook over de Hedwigepolder blijft maar onduidelijkheid bestaan – wel of niet ontpolderen . . .
http://www.trouw.nl/groen/article3332022.ece/Weer_onderzoek_naar_alternatief_Hedwigepolder.html
Agenda:
14 dec
bezoek 2e kamercommissie EL&I (besloten)
16 dec.
raadsvergadering, maar tot op heden geen agendapunten inzake de polders
24 dec.
verschijning Kerstspecial Nieuwe Oogst
VAKANTIETIP trek er eens op uit http://www.bijteun.nl/home
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder
Wim Gé WARNAAR
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