# 231
Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Ik mag zowaar weer alles even van me afschrijven, dat is altijd wel prettig. Soms krijg je mails onder ogen of in
CC waarover je niet kan communiceren, maar die voldoende adrenaline geven om er weer eens goed voor te
gaan zitten. En daar het een mooi weekeinde belooft te worden, met zelfs een extra uur, direct van start:
Najaarsontmoeting op de Vlakkenburg
Dat zou best eens een interessante middag kunnen worden want ik heb een aantal mails voorbij zien komen
waar in elk geval het volgens de Gemeente niet-ontvankelijke, maar wel degelijk bestaande, levendige en
actieve PPA (Platform Polders Albrandswaard) een aantal vragen zal gaan stellen aan de project-manager
over het hele plan Buijtenland en de stand van zaken. Want in de 10e voortgangsrapportage over het PMR
project worden natuurlijk een aantal aannames naar voren gebracht die kant noch wal raken. Over draagvlak,
de plannen van Heijkoop, de positie van de bewoners en boeren wordt net gedaan of alles in kannen en
kruiken is.
Ik ben deze editie ook van de partij, of ik het aanvangstijdstip helemaal ga halen weet ik nog niet want ik werk
bij een commercieel bedrijf en daar hebben ze andere uren en tijden waarbij ik me ook nog door de file moet
zien te wringen. Maar anders laat ik me wel bijpraten door derden. Ik hoop er dus volgende week op terug te
kunnen komen met een uitgebreid verslag en veel nieuws over de ontwikkelingen.
De Groene Maffia - ARK en Natuurontwikkeling
Ik mocht afgelopen week ook een mail ontvangen van een buurjongen die inmiddels de polder “ontgroeid” is.
Wij denken hier steeds dat het rustig is en dat er niets gebeurt, maar blijkbaar is de groene lobby
onverminderd aktief van mijn en uw belastinggeld om gesubsidieerd door Provincie en met geldelijke steun
van de Postcodeloterij en andere goede doelen acties ons gebied om zeep te helpen. En wethouder Mieke van
Ginkel maar zeggen dat ze zo’n goede partner zijn en dat het voor iedereen goed is dat ze op de 6 ha en in de
Koedoodzone hun plannen ten uitvoer mogen brengen. Die 1 miljoen subsidie die binnen te halen is zal
maatgevend zijn, niet de manier van werken. Want anders kan ik niet verklaren dat onze gemeente zijn
medewerking geeft aan een instituut dat blijkbaar de scholen in de regio aan het bezoeken is om hun natte
natuur plannen te verkopen. Draagvlak kweken aan de basis zullen ze bedacht hebben. Getuige de mail die ik
van mijn ex-buurtgenoot mocht ontvangen :
Hoi Wim,
Ik val maar meteen met de deur in huis ,onze kinderen zitten op CBS Kompas in Barendrecht.
Nu kwamen ze van de week thuis met het volgende ,er was een meneer geweest op school en die vertelde
over de ontwikkeling van een klimaatbuffer in de buurt van Barendrecht,allemaal reuze interessant, maar toen
viel onze tweede iets op, ze zegt “ja papa en daar stond ook de Essendijk op, waar opa woont en toen hadden
ze een soort animatie gemaakt met een bulldozer die alles wegschoof en daarna was er nieuwe natuur met
koeien en paarden”.
Aldus onze dochter, ik vond dit zelf behoorlijk schokkend - moeten ze nu op deze manier draagkracht voor hun
plannen ontwikkelen?
Ik heb het email adres en telnr. van deze meneer kunnen achterhalen maar heb zelf niet gereageerd omdat ik
(denk ik ) niet ter zake kundig ben en daardoor jullie belangen misschien zou schaden. Ik hoop dat jullie hier
iets mee kunnen.
Het blijkt dus dat ene meneer Paul Grootenbroek van ARK op deze manier de kinderen wijs probeert te maken
dat we er allemaal goed op vooruit gaan en er blij mee moeten zijn. Robuuste natuur die vrij toegankelijk is,
maar waar je moet proberen de uitheemse runderen van je vandaan te houden want dat wil niet zeggen dat je
daar kunt wandelen verder. Een hele foute voorstelling van zaken en misschien dat wethouder van Ginkel daar
eerst eens naar moet kijken alvorens zich rijk te rekenen.
De anti-groene maffia : A-15 lanes of hoe het ook mag heten…..
Die heeft deze week ook van zich doen spreken. Ik mag dagelijks langs het Groene Kruisplein en tot het
knooppunt Benelux de A-15 afrijden en daar is een behoorlijke kaalslag gepleegd. Men heeft ruimschoots
ruimte gemaakt en gelijk gebruik gemaakt van de situatie zo lijkt het. Want er zijn in mijn beleving ook bomen
omgezaagd die buiten de tekeningen vallen of die met gemak overgepoot hadden kunnen worden. Maar dat
zal wel teveel gekost hebben, die platanen hadden voor mij een langer en beter lot verdiend. Reden om
woensdagavond 2 november maar eens te gaan kijken op het Gemeentehuis wat de plannen nog meer voor

ruimingswerk op zullen leveren, want alle natuurlijke geluidsschermen in de vorm van bomen zijn nu zo’n
beetje neergehaald. Fijnstof en geluid hebben vrij spel en voor echte geluidsschermen schijnt geen geld te zijn.
We krijgen 2x zoveel verkeer en fluisterasfalt – de Betuwelijn zeker fluisterrails…. Sinterklaas komt bijna weer
in het land, het volgende sprookje.
Samenvatting Polderkolder 221 – 230
Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u ook nog het overzicht van de laatste 10 Polderkolders in pdf – ook terug
te vinden op de websoite van de Polderdag met alle voorgaande samenvattingen. Editie 221 – 230 is dus
bijgesloten.
Links :
Nieuw beroep voor de boer: rattenvanger. Gisteren zag ik dat er in de grote steden steeds meer ratten wonen
(niet voor dubbele uitleg) en dat die moeilijk te bestrijden zijn:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1533848&h=Boer%20op
%20cursus%20voor%20bruine%20ratbestrijding
Volgens de groene lobby heeft Staatssecretaris Bleker zich verrekend met de Hedwigepolder – er is in
Europees verband nogal wat weerstand tegen zijn zienswijze:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1531676&h=EC%20kritis
ch%20over%20plan%20Hedwigepolder
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1532157&h=Bleker:%20k
ritische%20vragen%20Hedwigepolder
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1531855&h=%27Bleker%
20maakt%20Zeeuwen%20blij%20met%20dooie%20mus%27
Agenda
29-30 oktober Nacht van de Nacht (http://www.laathetdonkerdonker.nl/WatIsDeNvdN.aspx )
31 oktober
Raadsvergadering met o.a. op de agenda de verkoop BBL gronden en krediet voor plannen
polder Albrandswaard http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/31oktober/20:00
2 november Informatieavond A-15 (gemeentehuis van 19:00 – 21:00 uur)
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=72067
3 november Najaarsontmoeting Buijtenland van Rhoon – Voor belangenbehartigers, deskundigen en
betrokkenen tussen 16:30 en 18:00 uur op de Vlakkenburg.
4-6 november Paarden voor de Polder van 10:00 – 16:00 op ‘t Buytenlandt, Oudeweg 1 (andere tijden alleen
op afspraak zie www.warnaar-schop.nl)
12 november 4e Zitting Nationaal Plattelandsparlement (zie http://plattelandsparlement.nl )
Dat was het wel weer voor deze keer – tot een volgende Polderkolder
# 232 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Een druk weekje met van alles en nog wat om verslag van te doen. De bijlagen verduidelijken al veel denk ik,
maar ik heb ook zaken bijgewoond waar ik uit de losse pols verslag van moet doen. Dus snel van start met
mijn “Keek op de Week”
Ingekomen reactie’s – ARK Natuurontwikkeling
Er zijn wat reacties gekomen op het fenomeen ARK, een groene club die op lagere scholen voorlichting geeft
en tracht hun standpunten en ideeën op die manier bij de allerkleinsten alvast te doen kiemen opdat deze later
ook liefhebber worden van moerassen en oerossen. Met een kaartje van “klimaatbuffer” eraan om het te
kunnen verkopen, maar het is niets anders dan nieuwe natte natuur in een ander jasje.
Op hetgeen ik stelde in mijn vorige Polderkolder over de groene maffia is de Stichting zelf niet teruggekomen –
geen reactie gehad dus dan zullen ze het eens zijn met hetgeen ik verwoordde. Wel een reactie van de pers
en wat betrokkenen en van een enkele buitenstaander. De wethouder was in elk geval blij dat ik wat reclame
voor haar aanpak van de 6ha gemaakt had, dus die was er content mee. Deze mevrouw duidelijk minder :

Met belangstelling lees ik altijd uw koldermail,
nav de laatste nieuwsbrief stuur ik een link naar een folder van de door jouw genoemde zgn Groene maffia.
www.ark.eu/ark/download/klimaatbuffers/ijsselmondeflyer_def.pdf
Deze folder ontving ik na een kanotocht bij de Kleine Duiker in Barendrecht georganiseerd door stichting Ark,
ik wilde hem bij je in de bus doen, maar nu zag ik dat hij ook online staat. In deze folder wordt inderdaad
gesproken over dat kinderen leren over (toekomstige) natuurontwikkelingen, en dat het zulke goede
ambassadeurs zijn.
Dat kinderen leren over de natuur is alleen maar toe te juichen, maar in dit geval vraag ik me af in hoeverre
kinderen ingezet worden om promotiepraatjes aan te horen over ontwikkelingen die Stichting Ark graag wil
zien in de toekomst.
met vriendelijke groet,
Een mening waar ik me volledig in kan vinden en die club zou eens goed in de spiegel moeten kijken.
Open brief van het NAP
Ook bij me binnengekomen is een open brief van het NAP (Nieuw Albrandswaard Partij) – hebben slechts één
lid in de gemeenteraad maar deze steekt haar liefde voor onze polders niet onder stoelen of banken. En heeft
derhalve de invitatie voor de Najaarsontmoeting om voor haar moverende redenen afgewimpeld. Zie de
bijlage.
Najaarsontmoeting Vlakkenburg
Voor mij en de fans van de polderkolder waarschijnlijk het belangrijkste item van de week. Ik ben er geweest,
heb door fileleed de start gemist, maar was toch zodanig op tijd aanwezig dat ik een representatief verslag kan
maken. Er stonden overigens denk ik meer mensen in de file zo te zien aan de opkomst ; de 40 – 50
bevestigingen waar de projectmanager eerder over sprak waren er bij lange na niet, en er bleven diverse
“naambadges” ongebruikt, maar bij aanvang was het aardig druk. Er was nogal wat pers en fotografen op
afgekomen omdat er in de media was doorgedruppeld dat de boeren zichzelf hadden uitgenodigd voor dit
feestje van de Provincie. De bewoners en boeren waren namelijk niet aangeschreven, hoewel zij toch de
belangrijkste partij in alle planvorming zijn zou je als leek zeggen. En zoals het de boeren betaamd, waren ze
met hun inkomensmaterieel gekomen, en dan is het gelijk een drukte van jewelste op zo’n oprit voor de
Vlakkenburg, met machines, tractoren en aanhangers. Voorzien van de bekende teksten en spreuken en het
was wel leuk om te zien dat de gasten van de provincie (zo het zich liet aanzien het hele provinciehuis en nog
wat groene jongens) met belangstelling de machines en spreuken fotografeerden. Er ging een boek voor ze
open blijkbaar, hebben dat wellicht nog nooit gezien vanuit hun Haagse kantoorbureau.
RTV Rijnmond zou aanwezig zijn maar gaf prioriteit aan de potvis bij Goedereede – de redactie heeft derhalve
zelf maar een bericht gemaakt dat helaas niet helemaal klopt maar vooruit, ze hebben er aandacht aan
besteedt moeten we dan maar denken en de reacties van de Rijnmond lezers zijn ook duidelijk denk ik :
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fnovember%2FBoerenprotest
%20tegen%20ontpoldering%20Rhoon
Eenmaal binnen, een beetje tussen de machines en apparatuur door laverend, werden de gasten ontvangen in
de schuur op de dorsvloer van de Vlakkenburg. Alwaar een beamer klaarstond voor de diverse presentaties
die deze middag gegeven zouden worden. Maar niet vooraleer eerst Adjan Vos namens de boeren en
vervolgens Thedie Binder namens het PPA (Platform Polders Albrandswaard) een aantal woorden tot de
projectmanager en aanwezigen hadden gesproken.
Hun verhaal heb ik voor u bijgesloten – dat van het PPA was ter voorbereiding al eerder aan de Provincie
verzonden opdat ze gericht antwoord zouden kunnen geven.
Boeren en PPA:
Na afloop van het verhaal van Adjan, die een aantal steekhoudende argumenten naar voren bracht waarom
het hele plan op drijfzand is gefundeerd en van tafel moet, deed wethouder van Praag nogmaals een oproep
aan de Provincie om toch vooral de juiste stappen te volgen en geen voorbarige stappen te nemen alvorens de
Raad van State een uitspraak inzake de ingediende beroepen heeft gedaan. Mooie taal natuurlijk, maar het
proces gaat voor wat de Provicnie betreft gewoon door, die nemen dat echt niet ter harte. Die mensen en die
bureaus leven en werken er van, dus stoppen ermee zou betekenen dat ze zichzelf werkeloos maken en dat
zullen ze nooit gaan doen
Op het verhaal van Thedie moest Harmsen zeggen dat de provincie de zorgen over de voortgang deelt, maar
dat het een package deal is die door de Tafel van Borging wordt gevolgd en onderschreven. Waarom er dan
niemand van de Gemeent Albrandswaard of Boeren daar aan tafel zit is dan nog steeds een raadsel. Dat is

gewoon een vrienden- en lobbyclubje die onder elkaar de zaken regelt en verder aan de betrokkenen geen
verantwoording schuldig is. De belangen van de haven staan boven alles. En het is een project gerelateerd
aan een toekomstvisie voor de leefbaarheid van de Rotterdamse regio. Op de vraag hoe we nu verder gaan en
wie er dan de regie neemt om Rotterdam er in te betrekken is vanmorgen in het AD een antwoord gegeven.
Daar is een “Chef Zuid” benoemt, namelijk oud-gedeputeerde PvdA’er Hans van der Vlist, die destijds milieu in
zijn portefeuille had en ongetwijfeld weet hoe hij die 200.000 mensen van Rotterdam-Zuid in beweging krijgt
om te gaan recreëren in het Buijtenland.
De provincie wacht vol vertrouwen op de uitslag van de Raad van State en met spanning op het plan van Jan
Heijkoop. Zo ook de rest van de betrokkenen, dat plan ligt ergens op de plank blijkbaar – evenals de 160
miljoen overigens, die schijnt echt ergens beschikbaar en klaar te liggen, en niet nuttiger te besteden te zijn…..
De projectmanager sloot af met een vergelijking die aangeeft tot in hoeverre ze in het provinciehuis nadenken.
Een vergelijking met de bouw van een huis. Hij gaf aan dat het fundament van het huis er nu ligt en dat we nu
verder kunnen gaan bouwen en straks gaan inrichten met kastjes en meubelen. Alleen is er één manco in
deze vergelijking.
Als je een huis gaat bouwen zul je, naast de vergunningen en financiën, eerst een stuk grond moeten hebben
om überhaupt te kúnnen bouwen. En daar mankeert het aan. Ze hebben 5% van de benodigde oppervlakte
verworven en/of gekregen via het BBL (Bureau Bejheer Landbouwgronden). Als je dat vergelijkt met een huis
dan is dat ongeveer de voordeur met een ontvangsthalletje en kapstok. Omgerekend naar de realiteit en
begrijpelijke taal : ze hebben de Vlakkenburg, meer niet.
Over de projecten Erfgoed, werkplaats Buijtenland en Tussentonen
Daarna was het, na een korte pauze, de beurt aan de diverse projectgroepen die momenteel volop aan het
werk zijn met de inventarisatie en inrichting van “het huis”. Verkenningen van het verleden, heden en toekomst
zou je het kunnen noemen en dat was best interessant vond ik. De boeren waren inmiddels weerc terug naar
hun dagelijkse werkzaamheden. De diverse presentaties waren duidelijk en gelukkig ook wat korter, temeer
omdat de eerdere discussie met boeren en PPA niet waren ingepland. Binnenkort zal er wel e.e.a. op de
website van de Provincie worden getoond (op vrijdag wordt dat niet bijgewerkt) maar ik geef u toch de linken
door naar de andere sites, namelijk die van Werkplaats Buijtenland en Tussentonen. In beide gevallen zijn het
overigens kunstenaars die de polders in hun huidige verschijningsvorm bewonderen
Als Ester van de Wiel het zelf uitlegt en vertelt is het duidelijker(ook al noest het heel kort) en dan zie je
verschillende items de revue passeren die goed zouden passen binnen de Boerenvariant. Ook nieuwe ideeën
zoals vormen van logies, wandelpaden, bruggen een “Agrogids” en “Wijkakkers” waren zaken die mij
persoonlijk wel aanspraken en nieuwsgierig maakten. Daar kunnen we wat mee in de toekomst, temeer daar
het zich allemaal afspeelt in een volop actief boerenland, dus niet met natuurakkers, maar gewoon de
hedendaagse landbouw.
Meer informatie kunt u hier lezen: http://werkplaatsbuijtenland.nl
Bij het project Tussentonen moet je wat meer nadenken en je in kunnen beelden wat er te gebeuren staat.
Zoals Jeroen van Westen het zelf verwoordde (hij komt al 20 jaar in deze polders) is het geen ode maar een
elegie (wat is geweest) op de polders. Wel kon hij zich goed indenken welke emoties er spelen bij de
bewoners en betrokkenen. Sinds hij zelf een stuk land beheert weet hij wat het is om zelf iets te maken en
onderhouden, het je eigen te maken. Hij kan zich indenken dat dit met iedere betrokkene in het gebied ook zo
is. Het is van jezelf , je hebt het (soms generaties lang) zelf gemaakt, opgebouwd en onderhouden en dan wil
je daar geen afstand van doen. Een mooie website ondersteunt zijn visie en ideeën, lees ook vooral de “blogs”
van de mensen die aan de eerste werksessie hebben deelgenomen waar ook leuke reacties tussen staan:
http://www.tussentonen.nl
En tot besluit nog een korte uitleg en presentatie van een gidsje door Wouter den Hengst, projectleider
inrichting en beheer, waar bewoners en betrokkenen inspiratie uit zouden moeten kunnen halen. Waarna we
uitgenodigd werden voor een hapje en drankje, met voor elk wat wils.
Herbenoeming Burgemeester & Gemeenteraad 31 oktober
Maandagavond was er een raadsvergadering, voorgezeten door de net die dag herbenoemde burgemeester
Harald Bergman. Gefeliciteerd zou ik zeggen, we weten in elk geval wat we hebben en je weet nooit wat je
eventueel zou krijgen. Want met onze Commissaris van de Koningin Jan Franssen weet je het maar nooit,
voor hetzelfde geld krijg je een Wilma Verver of andere partijgenoot die nog een plaatsje zoekt. Bij de fusie op
Flakkee gaan er ook weer 3 burgemeesterposten op de schop en die moeten ook weer herplaatst worden. In
zijn column in De Schakel geeft Harald ok aan regelmatig kontakt te hebben met de CvdK en ik vraag me dan
af of hij het ooit over de polders heeft om onze belangen te verdedigen. Via het ambtsbericht is Franssen goed

op de hoogte van onze gemeente en de rol van onze burgervader daar in zo blijkt. Maar zegt hij, van de
meeste zaken is de CvdK al op de hoogte, hij heeft een goed beeld van het reilen en zeilen van onze
gemeente. Geen wonder, ik kan u verzekeren dat de Polderkolder ook daar door menig ambtenaar wordt
gelezen. Op maandagochtend wordt er veel en vaak over gesproken, dus zo dragen we allemaal ons steentje
bij.
De raadsvergadering zelf was voor mij snel voorbij. Vooral de agendapunten Polder Albrandswaard en
aankoop BBL gronden hadden mijn belangstelling en beide voorstellen zijn aangenomen. Het
voorbereidingskrediet voor de polder werd unaniem aangenomen na wat heen en weer gesteggel. Ze willen
graag zelf de kaders stellen zodat het niet een tweede Buijtenland van Rhoon wordt waar ze overruled worden
door de provincie. Ze willen graag met de burgers, bewoners, en eigenaren een plan met kaders en draagvlak
opstellen. Volgens mij was dat met de Albrandswaardse Variant ook zo en wat is het resultaat daarvan?
En de BBL gronden moesten vooral worden aangeschaft en gezien worden als een strategische aankoop.
Ondanks de bezwaren die er kleven aan het feit dat de gemeente als grondexploitant gaat optreden en de
financiële positie allerminst rooskleurig is. Dus ook (op het NAP na) unaniem aangenomen. En over tot de orde
van de dag.
A-Lanes A-15 voorlichtingsavond Gemeentehuis
Ik mocht de verjaardag van mijn schoonmoeder vieren dus heb ik via Ellen van Son, van de werkgroep de
Dijkers, wat informatie gekregen. Het was een grote opkomst. De gemeente had hier blijkbaar niet op
gerekend. In totaal zijn er 170 mensen komen opdagen. Er werden 2 sessies van de presentatie gegeven
omdat niet iedereen in het kamertje kon die gereserveerd was voor de presentatie. Er waren incl. mijn persoon
5 mensen van de Dijkers, de rest kwam uit de gemeente. Ook mensen van Portland waren erbij. Vragen die
gesteld zijn waren bezorgdheid over de wegwerkzaamheden en het geluidoverlast. Dit laatste werd voorgelegd
door de niet Dijkers.
Voor ons was er weinig nieuws. Ik heb de informatie die verstrekt werd ook voor jou mee genomen.
Inmiddels zijn er tal van vragen gerezen natuurlijk en die zijn ook gesteld – maar de inleider kon daar geen
antwoord op geven. Zoals de rigoureuze onaangekondigde bomenkap op het Groene Kruisplein. Verplaatsing
is blijkbaar nooit overwogen en daar zijn talloze mensen verontwaardigd over. Kostenaspect is dan vaak het
excuus maar ter compensatie van de extra uitstoot en geluidsoverlast wat extra geld om die bomen te
verplaatsen zou niet zo gek zijn geweest. Nu zit er na het geluidsscherm een enorm gat tot aan het
Valkesteinse Bos en met de verkeerstoename zal dat meer geluid en uitstoot geven. Daar kan zo’n mooi
verhaal over fluisterasfalt niets aan veranderen. De presentatie met meer info staat onderaan deze pagina :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=2993
Links:
Bericht in De Botlek over de A-15 informatieavond:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/november/03/grote_opkomst_infoavond_a15
Ruimte voor de natuur – boer is uit – beer is in
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3010763/2011/11/03/Beer-en-wolf-nemen-plaats-in-vanEuropese-boer.dhtml
Zuid-Holland is alvast aan de grote herverdeling begonnen nu het Zuid-Hollands Landschap in problemen
dreigde te komen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1540467&h=ZuidHolland_verdeelt_natuurgeld_al
Een regeling voor akkervogelranden, nieuw naast de al bestaande akkerranden van het Waterschp en FAB
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1539497&h=Akkervogelr
anden_Hoeksche_Waard_in_trek
Op een of andere manier wil het Waterschap het op IJsselmonde niet regelen verder – waarom is onbekend.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1538686&h=Boeren_gez
ocht_voor_agroranden
Agenda:
4-6 november Paarden voor de Polder van 10:00 – 16:00 op ‘t Buytenlandt, Oudeweg 1 (andere tijden alleen
op afspraak zie www.warnaar-schop.nl)
12 november 4e Zitting Nationaal Plattelandsparlement (zie http://plattelandsparlement.nl )

# 233 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedenavond Bewoners en belangstellenden,
Het is een “zware” editie dit keer, maar dat heeft meer met de bijlagen te maken dan met de inhoud. Het is de
elfde van de elfde van de elfde en dat schijnt heel bijzonder te zijn. U weet dat als het even kan ik probeer
zoveel mogelijk met links te werken, maar soms kan ik er niet onderuit om nieuws te brengen via bijlagen. U
moet me dat maar niet kwalijk nemen. Morgen komt Sinterklaas weer aan in het land, dan hebben we weer
een volgend sprookje, nu maar gauw van start met onze eigen sprookjes…..
Sprookje uit Rhoon
Ik heb het voor u bijgesloten, een productie van Wim Spoormaker met daarin een oproep om zuinig te zijn op
de polders en zijn huidige beheerders en het vooral zoveel mogelijk te laten zoals het is. De wens van bijna
alle Albrandswaarders en mensen uit de regio op een paar na. Lezen en ter harte nemen en vooral uw stem
laten horen.
Sprookje vanaf de Golfbaan – een andere kijk op de zaak
Bijgesloten ook een interview met de Provinciale medewerkers die de mensen van de golfbaan warm proberen
te krijgen voor hun plannen om de polders onder water te zetten. Want het wordt een prachtig stiltegebied en
voor de bespelers van de golfbaan wordt daar dwars doorheen een nieuwe weg aangelegd. Dat ze straks ook
nog eens zullen vergaan van de muggen en insecten met dat moeras op een steenworp afstand staat er niet in
natuurlijk. Wel dat de provincie de golfers eindelijk afhelpt van die gevaarlijk smalle boerenweggetjes (ooit
klachten gehad dan, behalve als er drank in het spel was?) en de suggestie om rustig te rijden over die nieuwe
weg. Wel wordt er goed gezorgd voor de mensen die hun bedrijf en inkomen kwijt raken zo stellen ze. Het is
de provinciale propagandamachine (waar kenden we die ook alweer van) en een volgende poging om
draagvlak te verkrijgen en ook nu weer bij mensen die er hoegenaamd niets mee te maken hebben.
Toekomstvisie Albrandswaard 2025 : Beleven van het Landschap (in bijlage ook) – Gemeentesprookje
van de toekomst
Tot mijn niet geringe verbazing kreeg ik deze week een mail onder ogen vanuit onze gemeente op initiatief van
o.a. Bert Euser inzake de Toekomstvisie Albrandswaard.
De mail was toegezonden aan diverse vertegenwoordigers van groeperingen in deze omgeving en die met de
inrichting en het beheer ervan te maken (gaan) krijgen.
Het betreft het opstellen van een visie hoe het buitengebied van Rhoon en het landschap er in de toekomst uit
zouden kunnen komen te zien.
Op de adressenlijst van deze mail GEEN ENKELE POLDERBEWONER of belanghebbende uit de polders
tussen Rhoon en Barendrecht op de Buijtenhof na.
Verder alleen Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Waterschap, Staatsbosbeheer en noem maar op
– maar GEEN ENKELE BOER op de verzendlijst.
Terwijl juist zij weten hoe het landschap in elkaar steekt en hoe ze het maken en onderhouden.
Het beleven van het Landschap is overigens een hot issue, want dwe jhebben juist een paar presentaties van
kunstenaars gehad die daar ook al workshops over geven. Gewoon genieten, wandelen, fietsen en paardrijden
door het gebied is niet voldoende, je moet het allemaal BELEVEN !
Nu is dit hele onderwerp al één grote klucht natuurlijk, want de Gemeente denkt op enige manier straks nog de
regie in handen te hebben over de inrichting van het buitengebied. Die regie hebben ze al lang uit handen
(moeten) gegeven en die ligt nu bij de Provincie en het Zuid-Hollands Landschap als beoogd beheerder. Wat
willen ze nu weer bij de gemeente? De volgende Jan Heijkoop variant die niets oplevert? Weer een zoveelste
Albrandswaardse Variant maken samen met de burgers en belangenbehartigers? Weer een plan met
draagvlak maken dat dan door derden wordt afgeschoten? Er is weer geld voor uitgetrokken natuurlijk en de
projectmanagers hebben er weer een inkomen en werk aan – dus die doen hun stinkende best wel om zichzelf
aan het werk te houden…...
En het heeft ook weer wat koddigs natuurlijk, onze Gemeente die bij monde van wethouder van Praag tijdens
de Najaarsbijeenkomst van de Provincie alle betrokkenen (Provincie etc.) oproept om toch vooral geen
initiatieven te ontplooien verder tot de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de plannen rond het
gebied maar intussen zelf wel dit nieuwe initiatief gaat ontplooien. Natuurlijk zullen ze zeggen, het is breder

dan alleen de polders, maar hou die er dan ook voorlopig buiten. Tot 2025 kan dat nooit op een paar maanden
vast zitten dacht ik zo.
Maar als u denkt dat het zin heeft om mee te praten en in elk geval een sturende functie te kunnen vervullen
(let op – er zit genoeg groene lobby tussen dus het wordt hard vechten tegen de bierkaai) dan kunt u zich
wellicht aanmelden voor de workshop op 23 november. In de Schakel van vandaag staat ook een oproep
daarvoor op de Gemeentepagina en er komt nog een speciale 2025 huis aan huis folder komende week.
Gegevens staan ook onderaan de bijgesloten pdf . . . .
Platform Polders Albrandswaard (PPA) = niet ontvankelijk
Dit platform, met vertegenwoordigers uit allerlei (maatschappelijke en regionale) groeperingen staat ook niet bij
de aangeschrevenen om mee te denken aan de toekomst van Albrandswaard. Ik denk ook niet dat ze zich erg
geroepen zullen voelen na de gemeentelijk opstelling waarin ze eigenlijk aangeven dat het PPA niet bestaat.
Terwijl ze eerst juist het klankbord van de gemeente waren en overal in betrokken moesten worden.
Bijgesloten heb ik dan ook het antwoord op een schrijven van de voortrekker van het PPA, Thedie Binder,
waarin nog eens haarfijn uit de doeken wordt gedaan waarom ze liever formeel geen boodschap hebben aan
het PPA,. maar aan de andere kant ook de hoop uitspreken dat het PPA constructief wil blijven meedenken
met de gemeente bij alle lopende en toekomstige plannen. Dat heet dan politiek en noemt zich de gekozen
vertegenwoordigers van het volk. Euser doet vandaag in De Schakel nog een beroep op de know-how en
vrijwillige medewerking van de inwoners maar als je ziet hoe ze aan de andere kant die inzet “belonen” ?
Onbegrijpelijke opstelling. Eerst vragen of het PPA en alle geledingen toch vooral mee willen werken in de
strijd om de polders te behouden en ze dan op zo’n manier aan de kant schuiven.
Derhalve is de reactie van Thedie Binder wellicht te begrijpen – hij heeft zijn frustraties aan me ge-uit en er
geen bezwaar tegen dat met u te delen. Zie de bijlage “opgeven is geen optie”.
Terugblik demonstratie Vlakkenburg
Een groep die ook aan de kant wordt geschoven en die (voorlopig) geen gesprekspartner is voor Gemeente en
Provincie zijn de bewoners en boeren van de polders. In de Schakel van afgelopen week een terugblik daarop.
Tevens de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe website van De Schakel, waar dus tekstblokken
uit ons regionale blad terug te lezen zijn. De algemene link is www.deschakelalbrandswaard.nl - de artikelen
over de “Boerenopstand” zijn terug te vinden onder de volgende links:
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/45-‘werkwijze-van-provincie-ongehoord-en-ongeoorloofd’
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/44-protest-boeren-tegen-plannen-provincie
In zijn evaluatie en/of naschrift (bijlage) komt projectleider Carel Harmsen daar ook nog even op terug, maar
gaat al gauw over tot de orden van de dag en het verder bouwen aan de Provinciale luchtkastelen. Want als
dat huis bouwen kan niet zonder grond, daar hebben we het al eerder over gehad, dus blijven het
luchtkastelen.
Meer Links:
Het burgerverzet tegen de voorgenomen inrichting van het Groene Hart groeit
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1543468&h='Burgerverze
t%20Groene%20Hart%20groeit'
Meer geld voor particulier natuurbeheer Hoeve Stein
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=132203
Geef ons heden ons dagelijks brood
http://www.foodlog.nl/artikel/burgers-boeren-zijn-er-om-eten-te-maken
'Agrarische natuurverenigingen verdienen ruimte in nieuwe GLB'
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=132188
Naast onderhoud van het landschap nogmaals aandacht voor de educatieve waarde van een boerenbedrijf,
makkelijk dicht bij de stad zou je denken:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1543443&h=Maatschapp
elijke%20stage%20bij%20boer%20succes
Zuid-Holland wil 2,5 miljoen uittrekken voor Natuur- en landschapsbeheer in 2012
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=132003
Agenda:

De activiteitenkalender van www.albrandswaard2025.nl is leeg maar er is dus op 23 november van 16:00 –
19:00 een rondje Toekomstvisie bij de Golfclub Oude Maas aan de Veerweg
24 november is er een algemeen overleg door tweede kamer leden woordvoerders landbouw met de
staatssecretaris. Dit overleg gaat over deccentralisatie van natuurtaken naar de provincie en vloeit voort uit het
regeerakkoord waarin dit is afgesproken
28 november raadsvergadering met o.a. ingekomen stuk Thedie dat het PPA niet bestaat.
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/28-november/20:00
Dat was het wel weer voor deze keer – tot een volgende Polderkolder.
# 234 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een editie die versneld het licht zal zien omdat ik vrijdagavond een ander programma heb staan en zaterdag
het voetbalveld weer lonkt. Maar dat maakt voor de inhoud en actualiteit weinig verschil denk ik. Hooguit dat
het nieuws van vrijdag een week later komt – volgt u me nog? De weekbladen zijn namelijk nog niet binnen
hier maar ik heb even de websites daarvan geraadpleegd. Weinig nieuws, ik was alleen benieuwd naar de
Toekomstvisie Albrandswaard 2 krant en die link heb ik alvast bijgesloten.
Reacties op beeldverhaal Wim Spoormaker
Zoals het PPA door de Gemeente bij de Raad van State werd afgeserveerd, zo werd ook het werk van Wim
Spoormaker door dezelfde beleidsmedewerker tegen het licht gehouden. Volgens hem rammelde het verhaal
een beetje op procedureel technisch en juridisch gebied. Nou geloof me, er is niemad die onderhand meer
weet hoe de vork in de steel zit in het hele proces want er is geen draagvlak maar wel een PKB - de
staatssecretaris zegt dat we niet gaan ontpolderen maar de proivicnie zegt natuur en recretie met
stadslandbou – de gemeente Rotterdam wil geen natte natuur maar alleen meer wandel- en fietspaden voor
hun bewoners maar de beleidsmakers willen niet kijken naar de Boerenvariant. En zo kan ik wel een heel boek
vol schrijven over tegenstrijdigheden inzake alle procedures en gemaakte afspraken. Waar het in het
beeldverhaal van Wim Spoormaker om gaat is dat hij daarin weergeeft wat de bewoners willen. En wat de
Gemeente ook zou willen (zeggen ze) maar niet uit kunnen voeren omdat ze onder curatele van de Provincie
staan. En dan zal er misschien een punt of komma niet juist zijn maar het gaat om de essentie van zijn
verhaal. En daar is veel positieve reactie op gekomen vanuit alle hoeken. En we zullen ons best blijven doen
de onwetenden in Den Haag en omstreken te blijven voeden met informatie die hen door de verantwoordelijke
ambtenaren wordt onthouden (of verzwegen). Uit angst hun inkomen en boterham daarmee op het spel te
zetten.
Landschap Toekomstvisie Albrandswaard 2025 – 23 november
Bijgesloten bij de vorige polderkolder de invitatie voor de gemeentelijke avond op 23 november. Inmiddels is er
kontakt geweest en blijkt dat door een misverstand betrokken mensen uit de polders en van het PPA niet
waren uitgenodigd. Diverse partijen hebben daarover hun beklag gedaan bij de gemeente. Daar zijn excuses
van de wethouder en telefoontjes van de ambtenarij aan te pas gekomen dus kwam er deze week alsnog een
mail binnen met daaraan gekoppeld de invitatie. Ik heb mijn reactie daarop als volgt weergegeven :
Goedenavond,
BEDANKT VOOR DEZE HERINNERING - Niet dat ik ooit eerder rechtstreeks een mail hierover
heb ontvangen maar dat terzijde.
Voor wat betreft uw uitnodiging denk ik dat ik dat maar aan me voorbij laat gaan. Ik kan
natuurlijk een geldig excuus verzinnen dat het te kort dag is allemaal, maar dat wil ik
eigenlijk niet.
Zoals ik al door de telefoon heb uitgelegd, heb ik niet het idee dat je binnen deze
gemeente met meedenken ook maar iets bereikt. Eerder het tegenovergestelde zo lijkt het,
want je denkt mee en wordt later opgevoerd als gesprekspartner die heeft meegedacht in
een plan dat je helemaal niet zo zou willen. Dat heb ik al eerder mogen meemaken in zo'n
klankbordwerkgroep in de tijd met de vorige Burgemeester over de toekomst van Rhoon.
En niet te vergeten natuurlijk de Albrandswaarde Variant. Een plan met een breed
draagvlak dat is opgesteld met bijna alle belanghebbenden in het buitengebied en diverse
maatschappelijke groeperingen. Die door dik en dun daarvoor zijn blijven strijden en door
de gemeente op een schandalige manier in hun hemd zijn gezet. Motie's , raadsbesluiten en
noem maar op zijn opzij geschoven uit angst voor een partij die wellicht helemaal geen

partij blijkt te zijn omdat er inmiddels andere zaken spelen. Er blijken toch opeens
andere belangen te spelen dan waar men eerst van uitging - zelfs de gemeente Rotterdam
geeft gistermorgen in het AD (zie bijlage) al aan dat meer wandel- en fietspaden volstaat
voor de Rotterdammers om te recreëren. Al die nieuwe natte natuur kost alleen geld en
draagt verder niets bij. En dat stukje biologisch waar ze op hamert zal ook wel
afzwakken, want die rotterdammers willen toch ook geen rotte aardappels of appels en
peren met wormsteek en schimmels hebben.
Maar we zitten inmiddels wel met een bestemmingsplan opgezadeld waar niemand meer omheen
kan, ook de gemeente niet met haar mooie plannen en visie 2025. Weer geld over de balk
aan een bureau en mensen om een plan te schrijven dat voor ons gebied geen opgang zal
vinden. Want de 600 ha (het landschap met haar polders en dijken) zal, àls het al
getransformeerd wordt, NIET worden ingericht door de gemeente maar door de Provincie. En
die staan klaar met jullie bestemmingsplan in de hand waar de boeren uit zijn
weggeschreven en dat alleen ruimte laat voor natuur en recreatie.
Hoezo nadenken over invulling zoals we dat wensen? 5000 handtekeningen, 1750 zienswijzen
en 50 beroepen laat de gemeente gewoon in de kou staan. Die mensen willen het gebied
houden zoals het is MET boeren en conform de Albrandswaardse Variant Plus of een
Boerenvariant.
Een van de partijen die zich daar ook nog eens hard voor heeft gemaakt en al meer dan 10
jaar meedenkt, het PPA, is door jullie zelfs een dolksteek in de rug gegeven door net te
doen of ze niet bestaan tegenover de Raad van State. En dan vragen of ze weer om de tafel
willen gaan zitten en meedenken en schrijven voor een volgend plan?
Ik begrijp ook dat ik het allemaal ruimer moet zien, niet alleen die 600 ha maar ook de
rand van Rhoon, het dorp, de polder Albrandswaard etc. Die polder Albrandswaard is
inmiddels ook al voor het grootste deel ingericht met recreatie en landelijk wonen, de
kassen mogen weg, op de dorpen heb je geen invloed omdat daar andere prioriteiten gelden
dus blijft de rand van Rhoon over. Nou, als ik zie hoe de gemeente daar een villa laat
bouwen als een polder-onterend witte verlichte kijkdoos, dan is voor mij de kwaliteit van
het gemeentelijk denken daarover al duidelijk.
Zeker als u dan ook nog eens aangeeft dat u, als ambtenaar nabij Peter Wunderink werkend,
niet op de hoogte was van de situatie rond onze polders, dat geeft toch zeer te denken
vind ik.
En kan ik mijn tijd veel nuttiger besteden dan aan een gemeente die onder de minste druk
of tegenslag toegeeft en zich niet houdt aan beloften en afspraken. En die ook nog eens
een onbetrouwbare gesprekspartner blijkt te zijn als ik alle verkiezingsretoriek en
beloften neerleg naast het beleid van de afgelopen jaren.
Kortom, ik zal de 23e verstek laten gaan maar wens u een vruchtbare ontmoeting en veel
werk ervan.
Want daar is het tenslotte om te doen toch? Elkaar aan het werk en een inkomen houden.

En dan krijg je natuurlijk gelijk reacties van gemeenteraadsleden dat je toch de kans om mee te denken en te
praten niet voorbij moet laten gaan, al kan je maar voor 1% invloed uitoefenen is het de moeite waard zo wordt
gesteld. Een gemiste kans volgens een ander raadslid – het enige dat ik dan kan bedenken is ze allemaal te
antwoorden dat ZIJ de kansen hebben gemist de afgelopen jaren door niet te luisteren naar de betrokkenen en
af te gaan op adviseurs met dubbele petten op. Dus zo’n denkplatform meemaken, daar staat wel een avond
ergernis tegenover en dat heb ik er niet voor over want bij dit soort gelegenheden wordt er nooit GELUISTERD
en heb ik het idee tegen de muur te praten. Zeker als je de geadresseerden ziet, die veelal uit de groene
toekomstige beheerdershoek komen.
Ik heb voor mensen die niet uit deze regio komen nog maar even een link bijgesloten naar de
“toekomstvisiekrant # 2” waar alles in Jip en Janneke taal nog eens duidelijk wordt uitgelegd. Wat dat allemaal
niet kost om dit te produceren en huis-aan-huis te laten verspreiden laat ik maar in het midden, het is tenslotte
communiceren met de burgers, ook al is het onderwerp niet voor iedereen interessant, en dat mag wat kosten.
http://www.ettmedia.nl/digikranten/TAW112
(kan geen toeval zijn) Ook op 23 november : boer zoekt landschap ….
De mensen die meer over het verdwijnende boerenlandschap willen weten moeten deze avond iets verder van
huis dan de Golfbaan waar de Gemeente resideert. Er is in de balie in Amsterdam een discussieavond
belegd. Het oorspronkelijke Nederlandse boerenlandschap dreigt geruisloos te verdwijnen. Grootschalige
landbouw, verstedelijking en de ontwikkeling van ‘nieuwe natuur’ dragen daar allemaal aan bij. We
beschermen onze stadsgezichten, onze monumenten, onze natuur. Maar waarom zorgen we dan zo slecht
voor het traditionele Nederlandse landschap? Daarover gaat het op donderdag 23 november in De Balie in
Amsterdam – aanvang 20:00 uur

http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=383919
Links:
En opeens blijkt dat de Provincie de boeren nodig heeft als beheerder …. Voortschrijdend inzicht en het
verstand komt met de jaren
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1551915&h=Groen%20lic
ht%20Zuid-Holland%20natuurakkoord
Afgelopen week 2 boa’s op de dam gehad die driftig de paarden en ons vogelhotel aan het fotograferen waren.
Zal binnenkort wel een proces verbaal komen…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3035587/2011/11/15/Animal-Cops.dhtml
Even dacht ik dat onze akkerbouwer, boerenvoorman en hit-actief paardenpensionateur het ei van Columbus
had ontdekt maar het lag even anders
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1551613&h=Vos%20kan
%20ganzenprobleem%20oplossen
Van dezelfde Adjan Vos, want daar heb ik het over, mocht ik een foto ontvangen hedenmiddag – hij was aan
het ploegen en in plaats van ganzen deze keer 4 ooievaars welk hij vanuit de trekker met zijn mobiel heeft
gefotografeerd. Hij heeft ze verteld dat er bij ons achter een nest voor ze gereed staat maar of dat zal helpen.
Dagelijkse natuur in onze polders, daar hebben we dus echt geen moeras en nieuwe natte natuur voor nodig!

Nog even de website van De Schakel in een nieuw jasje: www.deschakelalbrandswaard.nl
En ook de Botlek 2 – annex de weekkrant : http://www.deweekkrant.nl/nieuwsarchief?archief=147878
AGENDA:
23 november 16:00 – 19:00 uur mee praten over het Landschap in 2025 – zie de infokrant – in het Golfhuis
Nieuwe Polder aan de Veerweg te Rhoon
23 november 20:00 uur discussieavond verdwijnend Boerenlandschap in De Balie te Amsterdam
28 november raadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/28november/20:00

# 235 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Terwijl in de polders de bomen bijna kaal zijn en het meeste land er winterklaar geploegd (mooi gezicht die
glimmende voren in de herfstzon) of ingezaaid bij ligt, begint ook het weer een meer herfstachtig karakter te
krijgen. De eerste vluchten met ganzen strijken neer om de nacht door te brengen en van het jonge
opkomende graan te genieten – veel reden om verder te trekken hebben ze niet, die enkele jager kan ze nooit
allemaal aan. Voor mij dus tijd om weer even wat zaken aan u te communiceren.
Waar doen we het voor? Juist …... daarom, zie de reacties van lezers op de laatste Polderkolder.
Hallo Meneer Warnaar,
Wij zijn erg blij dat er iemand is die strijd voor het behoud van ons zo mooie polderlandschap en alles wat daar in vertoefd
zoals de boeren. Elke keer weer genieten wij van het landschap zoals het er nu uitziet (al is er dan Portland bijgekomen
helaas..) en hopen wij dat het zo blijft. Ga zo door!
m.vr.gr. ………… en …….. Hoogvliet

Wim dank je wel weer voor de nieuwsbrief.
Ik zag op de site van de provincie het volgende. Onder het kopje gevolgen blijkt maar weer eens des te meer dat
wanneer ze de polders hebben, deze voor oud vuil achter te laten want ze hebben geen geld om het te
onderhouden. http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=85390
groet ………….
ps ik heb gebeld met de RVS daar wisten ze me te vertellen dat de uitspraak op de bezwaren niet eerder dan
volgend jaar zomer zou komen
In bijlage een foto die ik kreeg toegezonden – ze willen aan onze kant een Koedoodzone met natuur en nattigheid, maar
Barendrecht wil zelfs dat nog volbouwen – en zich dan ook nog bemoeien met hoe wij onze polders zouden moeten
inrichten opdat zij daar kunnen recreëren. De Koedood leek een grens. Zoals de fan stelt: zoals ieder computerschijf
volloopt, zo wordt ook ….

Geweldige reactie op de "invitatie". Bedankt en houd moed!
Beste allemaal een wat late reactie!!
Waar visie ontbreekt, komt het volk om, is een bekende zegswijze.
De ideologie in het college van Gedeputeerde Staten volgt een technocratische
opstelling. De provincie ambtenaren die zich sterk richten op de PKB opdracht,
beleef ik als de enige vorm waarin zij denken. Deze provincieambtenaren zijn op
vele terreinen werkzaam en hebben dan ook uiteenlopende werksoorten en beroepen.
Dat is hun boterham.
De provincie-secretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de
verbinding tussen het gekozen college van Gedeputeerde Staten en het ambtelijke
apparaat. Via deze staatkundige trechter van de politieke hiërarchie kan mijn
inziens geen op democratische wijze gebaseerd draagvlak ontstaan bij de burgers
van Albrandswaard, die colleges kiezen en geen ambtenaren benoemen die wetten
uitvoeren. Dit geeft geen vertrouwen in de werking van dit abstracte mechanisme.
Het college en de ambtenaren van Albrandswaard hebben ons ook niet kunnen
uitleggen, dat we de plannen van het opgeven van landbouw in de regio zouden
toejuichen. Ons voedsel over grote afstand aanvoeren is een milieu onvriendelijke
oplossing. Ze hebben zich zelfs ontpopt als onbetrouwbaar bestuur met geen kijk
op duurzaam ontwerpen.
Wat mij betreft mag er een sterker protest plaats vinden, want er wordt niet
naar ons geluisterd.
Wat PPA voortrekkers als visie al meer dan tien jaar onder de aandacht hebben
gebracht zelfs op creatieve wijze onderbouwd als sprookje of polderkolder heeft
niet geleid tot een dialoog die noodzakelijk is om burgerlijk draagvlak te
creëren. De PPA voortrekkers wil ik een hard onder de riem steken volhouden
Aktie, om de PPA gedachte te laten leven, geen eenzijdigheid maar dialoog is mijn

gedachte!!
----------------------------------------------------------UIT DE PERS
In bijlage ook nog de knipsels uit de lokale kranten met weergegeven waar we ook in de vorige Polderkolder
aan refereerden. Voor de beeldvorming en het nageslacht…...
Onze gemeente Albrandswaard
De gemeente zoekt deskundige burgers … om ze vervolgens net te doen of ze niet bestaan zeker.
Het PPA is zo’n groep deskundige bewoners, zie ook hierboven de reactie, maar helaas niet als volwaardig
geaccepteerd en letterlijk en figuurlijk afgeschreven
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=2977&stukid=72213
Daarnaast zijn er andere mensen die de gemeente zoeken – althans zo lijkt het als je de agenda van de
raadsvergadering voor komende maandag bekijkt. Daar heeft ene meneer Verhoef een uiteenzetting gegeven
dat de gemeente met cijfers goochelt en dat er eigenlijk niets klopt van de begrotingen. Dat zal nog een
interessante discussie kunnen geven maandag a.s. Zij verhaal kunt u bekijken op de gemeentelijke site bij de
ingekomen stukken voor de raad van 28/11
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/28-november/20:00
En verder, als we het over gemeente hebben, ben ik natuurlijk best nieuwsgierig hoe de Toekomstvisie voor
het Landschap afgelopen woensdag is ingevuld. Ik heb de Gemeente nog even een mail gestuurd naar
aanleiding van de Nieuwsbrief van de Provincie. Daarin stelt de provincie duidelijk dat zij het samen met de
beoogde beheerders gaan inrichten verder – beleefdheidshalve wachten ze nog op het rapport van de heer
Heijkoop, maar dat moet wel DIT JAAR nog worden ingediend anders kunnen ze het niet meenemen in hun
planvorming. Over druk op de ketel zetten gesproken – de trein dendert door, probeer hem niet te stoppen
want machinist Franssen verpulvert je met zijn wagons vol ambtenaren. http://www.buijtenland.nl/node/247
Het traject Heijkoop : een ontwikkeling . . .
Inmiddels hebben een aantal surfende Polderbewoners wel een document achterhaald waarin verslag wordt
gedaan van de aanpak van de heer Jan Heijkoop. Ze hebben een document van de PAL gelezen (Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit – wie kent het niet) dat mij is toegezonden en dat ik heb bijgesloten.
Er staat veel in, maar vooral de pagina 6 t/m 10 zijn voor de Polderkolder lezers van belang denk ik. Daarin
doet de heer Heijkoop verslag van zijn plannen en over welke problemen hij al niet tegenkomt rond het
Buytenland (consequent verkeerd gespeld). Er is geen draagvlak, moeilijk traject, de lokale boeren en burgers
hebben zich verenigd in het PPA (meer niet?), provincie kan gaan onteigenen (belofte Verburg?), iedereen
heeft zijn eigen invulling en gelijk, de tafel van borging (waar niemand van Rhoon of bewoners in
vertegenwoordigd is) wordt weer opgevoerd, de stadslandbouw biedt kansen, er wordt weer een vergelijking
gemaakt met een veenweidegebied, het gestuurde belevingswaardenonderzoek komt weer naar boven, de
gemeente wordt geprezen vanwege het vastgestelde bestemmingsplan, er is al veel geld verbruikt in het
proces maar nog weinig grond gekocht, advies Heijkoop komt in november. Dat laatste lijkt mooi, maar het is
kort dag – november is zo voorbij. Ook de afsluitende alinea over het werkbezoek van de PAL aan het
Buytenland is interessant. Het PAL moet zich door de wethouder laten informeren over wat er onder de boeren
leeft. Misschien zijn die mensen zelf wel in staat om dat aan de leden van het PAL te vertellen? Alsof je met
kleine kinderen te maken hebt – er wordt dan weer OVER de boeren en bewoners gepraat in plaats van MET.
Lees het verslag maar door, er staat voldoende stof tot nadenken en reageren in.
De kernen van Albrandswaard
Nog even terug naar de Gemeente – niets met de polders te maken, hoewel veel van de lezers/fans van de
Polderkolder uit Portland komen. En de raadsleden zullen wel weer over me heen vallen maar ik kan het niet
laten, ik signaleer alleen. Afgelopen vrijdag was ik te gast op het Sportgala en bij de huldiging van de
scheidende voorzitter van de Sportstichting Erwin de Jong werd hem terecht een erespeld overhandigd.
Vandaag zag ik dat in de Schakel ook staan en het werd door de wethouder in haar column ook nog eens
gebezigd. Het ereteken bestaat uit twee gouden schalen, voorstellende de kernen Rhoon en Poortugaal met
daartussenin een briljant. Ik vroeg me die avond al af hoe bewoners van Portland zich moeten voelen, volgens
mij hebben we al een aantal jaren 3 kernen (althans, dat wil men laten geloven) dus ik zou dat ereteken nog
even om laten smelten en er een derde schaal aan toevoegen. Wordt het voor Erwin nóg waardevoller!
Links

Bleker gaat wellicht op termijn meer geld vrijmaken voor natuur maar houdt vast aan overeenkomst met
Provincies
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10994968/___100_mln_voor_natuur_te_weinig___.html?sn=binnenland
En hij is niet van plan het ingezette traject en de afspraken opnieuw ter discussie te stellen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1560157&h=Bleker:_gee
n_nieuwe_natuuronderhandelingen
de politiek denkt daar echter heel anders over
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3048588/2011/11/24/Oppositie-werkt-aan-eigennatuurwet.dhtml
Land- en Tuinbouwgewassen op de rode lijst, ze worden met uitsterven bedreigd dus geef de boeren de ruimte
in dit gebied, bekend als de groententuin van Rotterdam
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1557482&h=Bieten_en_sl
a_horen_bij_bedreigde_flora
Het groenbeleid van de Provincie heeft een aparte “Agenda” en is onlangs met verschillende “partners”
besproken. De groene lobby zeg maar:
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=85766 en http://www.zuidholland.nl/overzicht_alle_themas/thema_groen/c_e_thema-groenagenda.htm
Deze week mocht ik ook de Nieuwsbrief van de Provincie over het Buijtenland ontvangen met daarin een
aantal onderwerpen van belang – over de planologie heb ik eerder al een link vermeld, maar er zijn nog
andere items in aangekaart:
over de Kunst en beleving van de Portland en Zegenpolder : http://www.buijtenland.nl/node/246
over het cultureel erfgoed : http://www.buijtenland.nl/node/245
over het boerenprotest tijdens de Najaarsovereenkomst (PPA is even uit de tekst gevallen) :
http://www.buijtenland.nl/node/248
Agenda
28 november Raadsvergadering Gemeentehuis Albrandswaard
30 november Statencommissie Groen en Water van de Provincie vergadert o.a. over subsidie aan ARK voor
de klimaatbuffer rond de Koedood (zie hier agendapunt 2q :
http://www.zuid-holland.nl/_CIE_-_Bespreekstukken/apps_sissingle.htm?llpos=291561977&llvol=-2000
01 december Ledenvergadering CDA met na de pauze Ontwikkeling Landschapspark Het Buytenland. Gast:
Mevrouw Liesbeth Spies, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland in ’t Centrum te Albrandswaard.
Aanvang 19:30 uur (zie http://www.cda-albrandswaard.nl )
2-4 december “Paarden voor de Polder” - de beeldentuin aan de Oudeweg 1 is weer open van 10:00 – 16:00
uur, hopen maar op een beetje goed weekeinde
06 december Raadsvergadering over de samenwerking Barendrecht – Albrandswaard – Ridderkerk (BAR)
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/6-december/20:00
22 december Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/22december/20:00
Dat was het wel weer – een goed weekeinde gewenst en tot een volgende Polderkolder
# 236 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een korte editie ter opvolging van mijn # 235, omdat daar enkele onvolkomenheden in zaten waar ik op
gewezen ben. En dan moet je corrigeren en dat doe ik dan ook. Ik had ook gehoopt nog wat aanvullingen te
kunnen maken naar aanleiding van de raadsvergadering van hedenavond maar de twee ingekomen stukken,
waarvan ik dacht dat dat vragen op zou leveren vanuit de raad, werden als hamerstukken afgedaan. Dus
blijkbaar is de raad ook van mening dat het PPA geen gesprekspartner is. Ze neemt de brief van Thedie
Binder namens het PPA niet serieus maar het antwoord van B & W (en/of de onderliggende ambtenarenlaag)
blijkbaar wel. Ook de ingezonden brief over de financiële handel en wandel van de gemeente (van de heer
Verhoef) is afgetikt als zijnde ingekomen stuk. Niet zo verwonderlijk als je weet dat de meeste financiële zaken
van de gemeente achter gesloten deuren besproken worden. Inzicht is moeilijk te krijgen en als er al vragen
over komen, als niet relevant beschouwd blijkbaar.

CDA Ledenvergadering 1 december met aanwezigheid gedeputeerde Spies vanaf 20:30 pas openbaar
Het aanvangstijdstip van de ledenvergadering is weliswaar 19:30 uur. Dan zal het huishoudelijke deel van de
ledenvergadering plaatsvinden, maar dit is alleen voor leden.
Rond 20:15 uur is dat afgelopen en volgt een koffiepauze, waarna de vergadering om 20:30 uur hervat zal
worden in aanwezigheid men met de inbreng van mevrouw Spies, verantwoordelijk o.a. voor alle plannen rond
het Buijtenland van Rhoon. En dat deel na 20:30 uur is wel openbaar en daar zijn belangstellenden en
betrokkenen van harte welkom en uitgenodigd. Plaats van handeling is gebouw ’t Centrum aan de
Beatrixstraat 2 te Rhoon.
Nieuw initiatief van de Gemeente Albrandswaard : Kom naar de Polderborrel op 30 november
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=29&pagid=3013&stukid=73905
Dit betreft de Polder Albrandswaard, oftewel de polder tussen de kernen Rhoon en Poortugaal. Ook van
belang uiteraard want daar zijn ook plannen mee in de maak. Ik attendeerde er vanavond een wethouder op
die het nog niet wist en wellicht u ook niet – het heeft volgens mij namelijk niet in de Schakel gestaan dus zal ik
al plichtsgetrouwe burger u maar informeren.
De kernen van Albrandswaard
Arie Korteweg van de Sportstichting Albrandswaard wees me op een foutieve aanname in mijn beweringen dat
de erepenning van de sportstichting zou moeten bestaan uit 3 schalen, voorstellende de kernen Poortugaal,
Rhoon en Portland. Er blijkt in het verleden afgesproken te zijn dat Portland geen kern is, maar een wijk van
Rhoon (zoals bijvoorbeeld het Ghijseland). Zoals hij zelf zegt : “De gemeente Albrandswaard bestaat toch echt
sinds 1985 uit 2 kernen: de voormalige gemeenten Rhoon en Poortugaal-dorp.De vinex-lokatie Portland (sinds
1995) behoort toch echt bij de kern Rhoon; De bewoners van Portland hebben zich via een enquete in 2001
hierover kunnen uitspreken; de uitslag was destijds: 75% voor Rhoon” . Maar waarom er dan jaarlijks
wisselend de Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in de “kernen Poortugaal, Rhoon en Portland” is mij dan niet
helemaal duidelijk, maar het zal wel. Waarvan akte, dus zal er geen nieuw ontwerp voor de erepenning hoeven
te komen, de twee schalen met daartussen het groeibriljantje van de polder Albrandswaard volstaat dus.
Reactie op de Polderkolder 235 , met name het deel over het PAL en Jan Heijkoop:
Dag Wim,
Volgens het PAL en de heer Heijkoop is er onder de recreanten weinig waardering voor de bestaande
landbouw en polders.
Wij weten dat dit onjuist is omdat alle door ons de laatste jaren aangesproken recreanten (fietsers en
wandelaars) verbaasd en teleurgesteld zijn over de toekomstige plannen van de overheid. Kan de heer
Heijkoop ons uitleggen waarom er met mooi weer zoveel mensen tegen hun zin in door dit gebied fietsen en
lopen, ze vinden er volgens de heer Heikoop er immers niets aan.
Advies aan de heer Heikoop, verhuis een jaartje naar een caravan in de polder en vraag aan de voorbij
komende recreanten hoe ze het landschap en de polders waarderen. De uitslag is voor ons al lang bekend,
maar zal volgens de heer Heijkoop wel niet relevant zijn.
Groeten
Ganzenoverlast in de polders
Ik mocht u een melding maken over de honderden ganzen die ik elke dag in het vizier heb. De buitenstaander
zal het mooi vinden en natuur, maar het is een ware plaag aan het worden de laatste jaren die
“overwinterende” ganzen. Inmiddels sturen de jagers er dagelijks honden op af en staan er wapperende linten
als “vogelverschrikkers” in het land om de opkomende wintertarwe te beschermen. Maar vanuit mijn werkplek
kan ik nu al zien dat de halve akker is leeg gegraasd – de verste helft is zwart en de voorkant langs de weg,
waar regelmatig wandelaars, fietsers en gemotoriseerd verkeer langskomt is groen want van drukte en verkeer
zijn ze niet zo gediend. En dat wegjagen is ook maar een waterbedeffect want je ziet ze opstijgen en een
kilometer verderop in de Zegenpolder weer landen…..
Links:
Over het geld voor natuur waar op gekort gaat worden en waarvoor de verantwoordelijkheid grootdeels bij de
provincies komt:

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1560618&h='Provincies:
_houd_uw_rug_recht'
En de reactie daarop door de provincie Noord-Holland
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1562411&h=PS:_vragen_
over_natuurakkoord
Agenda:
30 november Statencommissie Groen en Water van de Provincie vergadert o.a. over subsidie aan ARK voor
de klimaatbuffer rond de Koedood (zie hier agendapunt 2q :
http://www.zuid-holland.nl/_CIE_-_Bespreekstukken/apps_sissingle.htm?llpos=291561977&llvol=-2000
01 december Ledenvergadering CDA met na de pauze Ontwikkeling Landschapspark Het Buytenland. Gast:
Mevrouw Liesbeth Spies, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland in ’t Centrum te Albrandswaard.
Aanvang openbare gedeelte 20:30 uur (zie ook http://www.cda-albrandswaard.nl )
2-4 december “Paarden voor de Polder” - de beeldentuin aan de Oudeweg 1 is weer open van 10:00 – 16:00
uur, hopen maar op een beetje goed weekeinde
06 december Raadsvergadering over de samenwerking Barendrecht – Albrandswaard – Ridderkerk (BAR)
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/6-december/20:00
22 december Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/22december/20:00
Tot een volgende Polderkolder
# 237 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Moet je nu wel of niet een Polderkolder maken vraag je je soms af – wordt het allemaal niet teveel en is er
daadwerkelijk nieuws over onze polders of is het allemaal “gerelateerd” en/of “gedateerd” nieuws. Toch denk
ik, naar aanleiding van hetgeen ik afgelopen donderdagavond heb mogen meemaken, zinvol is om u weer
eens bij te praten over de laatste ontwikkelingen.
CDA avond met mevr. Liesbeth Spies, gedeputeerde GS
Afgelopen donderdag zijn we door het CDA afdeling Rhoon (waarvoor dank en erkentelijkheid) in staat gesteld
om met de Gedeputeerde, die het plan Buijtenland van Rhoon in haar portefeuille heeft, Liesbeth Spies tijdens
een open en geanimeerde avond van gedachten te wisselen. Uiteraard voor wat het waard is, want zij kan niet
het achterste van haar tong laten zien, maar het was goed om te spreken over de diverse invalshoeken en
betrokken instanties voor de beeldvorming en achtergrondinformatie.
Er was, zoals verwacht, een hele delegatie Polderliefhebbers (bewoners en belangstellenden) op deze avond
afgekomen om het verhaal aan te horen en hun visie te geven. (zie ook de bijgesloten foto met een betogende
Adjan Vos). Uiteraard spelen daar emoties in mee, maar dat werd door de gedeputeerde aardig ondervangen.
Ze heeft al op heel wat plaatsen in de Randstad mogen wonen en leven en daarbij (als Betuwse “import”)
liefde voor het poldergebied opgedaan. En kan zich de belangen en gevoelens van de bewoners dan ook heel
goed indenken. Het eerste wat zij gedaan heeft bij haar aantreden is kontakt zoeken met wethouder Raymond
van Praag over de hele kwestie. Waarom niet met de verder direct betrokkenen bleef in het midden. Cruciaal
in de overwegingen die zij maakt in haar besluitvorming is en blijft voor haar de PKB met daaraan gekoppeld
het inrichtingsadvies van Jan Heijkoop. Zij heeft dat advies weliswaar ingezien maar het ligt nu op de bureaus
van de hogere overheid (Staatssecretaris van E.L. & I Henk Bleker alsmede de betrokkene vanuit Infra en
Maasvlakte Melanie Schultz van Haegen). Pas wanneer deze bewindslieden hun akkoord geven en verklaren
dat het plan Heijkoop PKB-proof is en in hun ogen voldoet aan de PKB (Planologische Kern Beslissing), pas
dan zet Liesbeth Spies een volgende stap. En die stap, heeft ze met de hand op haar hart beloofd, is daarna
met dat plan in overleg treden met de boeren en betrokkenen uit het gebied om te zien of het voorgestelde
plan Heijkoop ook voor hen een basis is tot verdere gesprekken. Of wat daar dan in bijgesteld zou moeten
worden om wel tot een dialoog te komen.
Feit is namelijk dat niemand van de direct betrokken boeren en belanghebbenden het plan Heijkoop kent en
daar ook niet aan hebben meegewerkt verder. Waardoor de betrokkenen zich moeten baseren op informatie

die ze van internet of derden krijgen. En dat geeft behoorlijk wat ruis op de lijn zo bleek ook deze avond weer,
het enige wat bekend is komt uit een verslag van de PAL (Provinciale Adviescommissie
Leefomgevingskwaliteit - zie Polderkolder # 236) waar een aantal volstrekte onwaarheden en ridicule
aannames in zitten. Volgens een aantal betrokken boeren gewoon leugens omdat daar geen afspraken of
toezeggingen over zijn gedaan. En, hoewel buitenstaander, kan ik me ook niet onttrekken aan het idee dat het
heel veel mooischrijverij is van Heijkoop. Want hij heeft niet met alle betrokkenen gepraat en een aantal zaken
aangenomen die niet zo blijken te zijn. Voor de mensen die het PAL-verslag vorige week hebben gemist heb ik
het nogmaals bijgesloten ; pagina 6 – 10 bevat de gewraakte teksten.
Waar deze avond ook op gehamerd werd, en onderschreven door alle aanwezigen, is de onhaalbaarheid en
achterhaaldheid van de PKB. Het is een beslissing van tijden terug die inmiddels door de realiteit is
achterhaald. Ook is de koppeling ervan aan het gebied onduidelijk, de daarin omschreven natuurcompensatie
is tenslotte in zee gevonden – ons gebied is nu bestemd voor verbetering van de leefbaarheid voor de regio
Rotterdam, iets wat in de PKB niet beschreven staat. Verder spreekt de PKB over draagvlak en dat is er niet.
Ook spreekt de PKB over 600 ha aaneengesloten robuuste natuur en stiltegebied maar dat kan hier ook nooit
gerealiseerd worden met alle leidingen die door het gebied lopen (en regelmatig onderhoud, een werkbreedte
en milieuverstoring hebben). Kortom, de PKB zou best wel eens op de schop mogen. Want binnen die PKB is
het inderdaad alleen maar mogelijk om niet-commercieel te boeren. En om het gebied te onderhouden zijn de
boeren wel nodig zo bleek ook nu weer. Maar van subsidies wil een ondernemer niet leven, dus die moet een
gezond (commercieel) boerenbedrijf achter zich hebben om dat noodzakelijke onderhoud ook te kunnen
uitvoeren.
Samenvattend, het was voor alle partijen een leerzame avond en ik denk dat vooral bij mevrouw Spies toch
wel een beeld is ontstaan dat het niet zomaar een stelletje koppige boeren is dat tegengas geeft, maar dat de
hele Albrandswaardse gemeenschap erg betrokken is en daarbinnen geen draagvlak is voor de voorgestelde
plannen. Dat men liever de boeren, die het landschap al eeuwen tot volle tevredenheid hebben gemaakt en
ontwikkeld, hier houdt dan het overlaat aan de “groene” instanties. Die daar geen geld voor blijken te hebben
en nu het gebied al laten verpauperen omdat het ze aan mensen en middelen ontbreekt. Ik kreeg daarvan
deze week nog wat beelden doorgemaild die voor zich spreken (bijgesloten). Om over de handhaving nog
maar niet te spreken, veel blauw op straat wordt gezegd, maar erg weinig in de polders.
LINKS:
Bleker geeft wat meer speelruimte maar houdt vast aan grote lijnen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1564099&h=Bleker_past
_natuurwet_aan_na_kritiek
Verburg heeft het in haar tijd als minister ook al gezegd : we willen niet onteigenen voor natuur, het vindt
navolging bij andere politici ook
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1563709&h=PVV:_boer_
niet_verplicht_onteigenen
Ik sprak vorige week over de overlast gevende ganzen. Niet alleen hier, ook rond Schiphol, Zestienhoven en
andere gebieden. Misschien is dit een uitkomst?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1564393&h=Ganzen_verj
agen_met_laserpen
Economische motor voor de BV Nederland is de Randstad en is dan ook heel belangrijk – daar moet veel voor
wijken blijkbaar:
http://www.zuidvleugel.nl/content/persbericht-minister-verhagen-omarmt-economische-agenda-zuidvleugel
Het metropolitaanse landschap of de metropolitaanse landbouw (ook wel stadslandbouw genoemd)
http://www.zuidvleugel.nl/content/metropolitaan-landschap
In elk geval komt Jan Heijkoop dichterbij om zijn plannen rond het Buijtenland toe te lichten – die heeft alvast
weer een joppie aangereikt gekregen nu de gemeenten op Goeree-Overflakkee worden heringedeeld.
Benieuwd of hij ook in de gemeente gaat wonen (was toch verplicht?)
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1562760&h=Heijkoop_bu
rgemeester_Hendrik-Ido-Ambacht
Het stort van Troost (een van de vele in de regio) bij Dordrecht zou wél gesaneerd moeten worden – waarom
de gifstort bij de grienden dan niet?

http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fnovember%2FDordt%20eist
%20sanering%20Stort%20van%20Troost
Het is allemaal een kwestie van geld – “gelukkig” ligt onze 140 miljoen ergens op de plank en het brandt in de
provinciale handen om het uit te geven …..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1565463&h=Flevoland_n
aar_rechter_om_Oostvaarderswold
Maar nu er een vorm van krapte is moet er ergens geld vandaan komen – niet van Staatsbosbeheer zegt
Bleker:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3059692/2011/12/01/Staatsbosbeheer-mag-niet-meepratenover-Oostvaarderswold.dhtml
Ook polder Nieuw-Reijerwaard heeft de strijd verloren en gaat definitief op de schop volgens dit stuk
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1565147&h=Glas_verdwij
nt_in_Nieuw-Reijerwaard
AGENDA:
2-4 december “Paarden voor de Polder” - de beeldentuin aan de Oudeweg 1 is weer open van 10:00 – 16:00
uur, hopen maar op een beetje goed weer
06 december Raadsvergadering over de samenwerking Barendrecht – Albrandswaard – Ridderkerk (BAR)
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/6-december/20:00
22 december Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/22december/20:00
Mooi weekeinde verder - Tot een volgende Polderkolder
# 238 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is deze week even stressen geweest want ik heb mezelf verwend met een nieuwe PeeCee. De oude was
na bijna 10 jaar trouwe dienst aan vervanging toe, werd steeds trager en ik had angst dat hij wellicht zou
crashen – en dan alles weg. Echter, dan loop je gelijk tegen en aantal onverwachte zaken aan zoals o.a. het
overzetten van het adressenbestand van de \polderkolder, een niet onaanzienlijke hoeveelheid van zo’n 1500
in verschillende verzendgroepen ondergebrachte mailadressen. En juist die verzendgroepen met de daaronder
hangende mailadressen vormden een probleem maar dankzij de hulp van Portland ICT is het gelukt. En vindt
u vanavond, als het goed is, wederom een Polderkolder in uw mailbox.
Reacties op de vorige Polderkolder # 237
 Ik mocht weer wat zaken ontvangen – een reactie op de verpaupering van de polders :
Wat betreft de verpaupering. Dichter bij je huis is een nog mooier voorbeeld te vinden. Naast de villa aan de
Lageweg ligt een veld met vlas, aangelegd door het Zuid Hollandslandschap. Dit is door onkunde nooit
geoogst, het ligt er ook nu nog bij als 1 groot onkruidveld. Wat ze ook niet weten dat juist rottend, rootend, vlas
zo taai is dat het bijna niet onder te ploegen is. Ze wilden een mooie akker laten zien met wat allemaal
mogelijk is met niet commercieel boeren en ziehier het resultaat.
 Ook deze reactie kreeg ik binnen maar die heb ik nog niet eerder gehad – indien er meer klachten over
zijn hoor ik het graag. Het enige in mijn ogen zou kunnen het “uitpakken” van bijlagen in pdf. Dat
programma (acrobat reader) om pdf’s te kunnen lezen kunt u hier gratis downloaden –
http://www.adobe.com/nl/products/reader.html - maar zoals gezegd, ik heb de klacht nog niet eerder
ontvangen.
Goedemiddag Heer Warnaar,
Lees nog steeds met belangstelling de Polderkolder. Heb alleen al een poos het
probleem dat ik de bijlagen niet kan openen.Krijg op elke "klik" het antwoord:
pagina niet gevonden. En soms zou ook ik deze wel eens in willen kijken. Heb geen
idee waaraan het kan liggen. Bij verschillende techneuten (lees:mensen die er
meer verstand van hebben dan ik) na- gevraagd, maar zij weten geen oplossing.
Denken dat het kan liggen aan hoe het "verpakt" is. Ik heb geen idee. Wilde dit
alleen maar even laten weten. Blijf volhouden,als het kan.



Mijn opmerking richting Jan Heijkoop met de vraag of hij van Oud-Alblas zou gaan verhuizen naar
Hendrik-Ido_Ambacht waar hij als burgemeester is benoemd leverde de volgende mail op:
Geachte heer Warnaar,
Bedankt weer voor het nieuws! Eén vraag kan op gereformeerde grondslag beantwoord worden, die over de te kiezen
woonplaats van Jan Heijkoop: Gaat u in Ambacht wonen? „Dat ben ik wel van plan.
”http://www.refdag.nl/nieuws/regio/behoud_het_dorpse_karakter_van_ambacht_1_606345
(let op : n.o.z. te
lezen) Met een vriendelijke groet,
Liesbeth Spies – CDA Gedeputeerde
U heeft wellicht het verslag op de voorpagina van De Schakel ook gelezen, dat redelijk overeen kwam met
mijn visie op haar voordracht. Zie ook www.deschakelalbrandswaard.nl of op de onderliggende pagina’s
http://issuu.com/baruitgeverij/docs/albrandswaardwk49?mode=window&viewMode=doublePage en/of hier:
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/92-gedeputeerde-liesbeth-spies-wil-in-gesprek-blijvenover-het-buijtenland .
Oftewel , er was enige hoop dat er geluisterd werd en er een dialoog op gang zou kunnen komen met haar.
Dan komt vanmorgen het bericht in het AD, dat ze wellicht een andere taak op zich gaat nemen in de regering
wel weer als een koude douche. Weer van voren af aan gaan beginnen…..
http://www.nu.nl/politiek/2688069/spies-in-beeld-opvolging-donner.html
Bij de buren in het gras altijd groener….
Dat geldt zeker voor de aangrenzende eilanden van Zuid-Holland, waar inmiddels de wind van Bleker (of het
bewind van Bleker) flink door waait. Hij heeft vastgesteld dat het niet meer noodzakelijk is om de diverse
polders, grenzend aan het deltagebied, te ontpolderen en om te zetten in nieuwe (natte) natuur. Het blijft dus
gewoon boerenland waar commercieel op geboerd kan blijven worden. Gefeliciteerd aan de volhouders daar,
zeker ook de gemeenteraad en B&W van de betreffende gebieden die pal achter hun inwoners zijn blijven
staan. Blijkbaar kan dat dus wel “volksvertegenwoordigers” van Albrandswaard ! …..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1570363&h=Bleker_beho
udt_3_Deltapolders . Leuk om te lezen is echter de verschillende insteek van weergave van eenzelfde
persbericht want op Rijnmond lijkt het of Bleker allemaal natuurprojecten gaat doorzetten :
http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-12-2011/aanleg-nieuwe-natuurgebieden-gaat-door
Natuur & Recreatieschap IJsselmonde
Is een van de spelers in dit gebied dus van belang om te zien wat hen zoal bezig houdt. Het NRIJ lijdt al een
aantal jaren verliezen of in elk geval staan de budgetten onder druk. Een van de redenen waarom bijvoorbeeld
het zwembad Albrandswaard, dat toch voorzag in een aardige recreatieve behoefte, moest sluiten. En ook op
het onderhoud aan de recreatiegebieden is behoorlijk gesnoeid, want er worden hele stukken terrein aan hun
lot over gelaten en niet meer gemaaid of gesnoeid. Zoals o.a. bij het Hoge Veld en de Johannapolder. In dat
kader gezien begrijp ik de door hen opgestelde conceptplan 2012-2020 niet helemaal. Het is te groot om bij te
sluiten (7 Mb) , er wordt over gediscussierd in de carroussel van maandag 12/12 a.s. dus ik heb de link voor u
bijgesloten om het zelf ook door te nemen indien u belanghebbende/geïnteresseerd bent :
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2011/12-december/20:30 . Er staan natuurlijk 123
pagina’s in met mooie teksten (regie pakken en kansen benutten, agrorecreatie, stadslandbouw, en
voorspellingen hoe men denkt de zaken op orde te krijgen, maar de schrik slaat me eerlijk gezegd om het hart
als ik pagina 34 opensla : Het Buijtenland van Rhoon benoorden de Essendijk (het recreatieve deel van het
bestemmingsplan) zou een toekomstig beheergebied worden van het NRIJ. Ze kunnen amper de broek
ophouden, laat staan dat ze er nieuwe gebieden bij krijgen!
Hoe ze daarop vooruitlopend de Johannapolder gaan opleuken zodat het mooi aansluit op het
zoetkleioermoeras (38 t/m 41). Ook de typering van Het Hoge Veld (pag. 47) is wel aardig, zeker richting
2020. De golfbaan is nog steeds een van de drukste van Nederland maar de recreanten hebben het Hoge
Veld verlaten. Daarvoor in de plaats een uitbreiding van de Golfbaan. De verschillende recreatiegebieden
volgen en worden stuk voor stuk onder de loep genomen. Vanaf blz. 95 gaan we dan wat dieper in op het
Buijtenland van Rhoon zelf. Met als uitsmijter actiepunt 25, de realisatiestrategie. Tenslott op pagina 106 – 120
nog en uitleg over de verschillende typen mensen die men in het gebied onderkent en waar hun behoefte naar
uitgaat. Lees het allemaal door en verwonder u.
Links:

Omdat de groene lobby geen grip krijgt op Bleker werd het idee geopperd om de protefeuille natuur maar
onder te brengen bij de departement Infra en Milieu
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1570481&h=Bleker:_natu
ur_niet_beter_af_bij_I&M
Eerder in de week was het behoud van Zuidoord nog niet zeker blijkens dit bericht
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1569463&h=Zuidoord_bu
iten_Natura_2000
De aankondiging van de Wintermarkt op de Buytenhof in De Weekkrant is wel een beetje misplaatst – het valt
ook niet mee om je weg te vinden met al die wegwerkzaamheden – het is in Rhoon
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2055084
GroenLinks organiseert morgen een happening rond het thema “agrarisch natuurbeheer: kans of bedreiging”
http://www.europa-nu.nl/id/viuxm0ce0lzy/agenda/agrarisch_natuurbeheer_kans_of?ctx=vh6ukzb3nnt0&tab=1
Het platteland moet terug naar de plattelanders zo luidt dit artikel in het Reformatorisch Dagblad (let op : n.o.z.
te lezen)
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/platteland_moet_terug_naar_plattelanders_1_607748
Agenda
12 december:
Carroussel over o.a. het conceptplan van Natuur & Recreatieschap IJsselmonde
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2011/12-december/20:30
22 december
Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/22december/20:00
02 januari
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Albrandswaard
Dat was het wel weer voor deze keer – een goed weekeinde gewenst en tot een volgende Polderkolder.
# 239 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
In de donkere dagen voor Kerst weer even wat zaken op een rij gezet om aan u te communiceren. Het weer
nodigt nog niet echt uit om naar buiten te gaan, het is eerder erwtensoep, rumthee en glühwein. Dat doet me
weer denken aan de bijeenkomst vorig jaar rond het Driepolderpunt waar zovele Polderfans de kou en sneeuw
hadden getrotseerd voor de foto in winterse sferen rond het Landsschapsschilderij. Ons vaste punt in de
polder waar we onze stem kunnen laten horen en zien, en dat zo vaak door wandelaars en fietsers wordt
gebruikt om uit te rusten en te genieten van ons prachtige polderlandschap.
We zijn inmiddels een jaar en nog geen stap verder – de onzekerheid neemt alleen maar toe in plaats van dat
er duidelijkheid komt. Vandaar dat ik per brief een beroep heb gedaan aan B&W op de Wet Openbaarheid van
Bestuur (WOB - zie verderop). Ook heb ik, nog even teruggrijpend op ons Landschapsschilderij weer een paar
vormen van “stil” protest mogen ontvangen met een aantal reacties en foto’s welke ik heb bijgesloten.
Reacties op de vorige Polderkolder:
De tekst die “een anonieme supporter” aan het schilderij heeft toegevoegd spreekt denk ik boekdelen. (Zie de
foto 20121210 RIP tekstbord in Landsschapsschilderij). Hij/Zij omschrijft de boodschap als volgt:
Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Helaas een trieste
start - zie foto.

Ook de volgende reactie was duidelijk :

Gefeliciteerd met uw nieuwe PeeCee. Tevens ook mijn dank aan Portland ICT voor het herstellen op van uw emailadressen.
Waarom deze felicitatie: Nooit kon ik bijlagen inzien (omdat ze ogenschijnlijk niet bijgesloten waren) en de
layout was altijd in één lettertype en één kleur. Altijd gedacht dat dat probleem aan deze kant van de lijn zat.
Als ik het vermoeden had iets cruciaals te missen vroeg ik een kennis zijn Polderkolder naar mij te sturen.
Achteraf denk ik dat de Polderkolder via een HTML-bestand kreeg. Doet niet meer terzake ik ben nu tevreden.
Als bijlage stuur ik u een Polderkolderieke mistroostige foto. Een symbool voor een mistig beleid, het wazige
gebeuren rond de polder heb ik trachten vast te leggen in één sinister raamwerk. (gemaakt op de mistige
zondagmorgen van 20 nov j.l.) – (Zie bijlage 20121210 Mistige polder JK)

Ik wens u nog veel succes de komende tijd met de Polderkolder
Overige reactie:
Van een oud schoolgenoot die ook in een gebied zit met veel provinciale en lokale volksverlakkerij, mocht ik
onderstaande bijdrage toegezonden krijgen. We hebben er al eerder naar gelinkt maar het is goed om het
geheugen weer eens op te frissen denk ik.
Bij het hoofdstuk "Gebiedsvisie" op de website van onze stichting www.debonnen.nl
is veel te lezen over de (on)betrouwbaarheid van de (lokale) overheid. Inmiddels
is er al veel maatschappelijke -, zakelijke - en persoonlijke schade veroorzaakt
onder regie van prutsende ambtenaren en knoeiende bestuurders. Wij hebben op
positief, constructief en coÃ¶peratief opgesteld en we zijn vervolgens op de
meest schofterige manier behandeld. U kunt lering trekken uit dit dossier.
met vriendelijke groet,
Succes voor Polder Zuidoord en de ruggegraat van onze lokale politiek
Lees dit artikel even
:http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1574945&h=Zuidoord_bli
jft_boerenland
Als de politiek hier nu ook eens een beetje ruggegraat had getoond en het inpassingsplan van de Provincie
naast zich had neergelegd waar zouden we dan nu staan…… Een stuk verder in elk geval, nu verwijst
iedereen naar het bestemmingsplan dat door onze Gemeenteraad (tenslotte gekozen en sprekend namens de
bevolking volgens onze tegenstanders) is goedgekeurd. Dus zien ze er geen bezwaar in om de plannen verder
door te zetten. Wij en ons nageslacht mogen onze volksvertegenwoordiging tot in de lengte van jaren
buitengewoon dankbaar zijn !!!!!
http://www.dichtbij.nl/botlek/regionaal-nieuws/artikel/2218132/einde-aan-onzekerheid-toekomst-polderzuidoord.aspx
Meer informatie over de Provinciale Natuurplannen
Bijgesloten vindt u ook een knipsel uit het AD van 15/12 inzake de insteek van de Provincie op het gebied van
natuur. Gedeputeerde Han Weber geeft aan dat ze 320 miljoen tekort komen om rond Rotterdam de gewenste
natuurplannen tot uitvoer te brengen. Ja, als je perse wilt inzetten op de terugkeer van de dwarsgestreeptegeelogige-vlinderstrikkikker dan heb je dat wel nodig. Maar als je gewoon Boerennatuur wilt kun je met veel
minder veel betere resultaten behalen. Al die hoogdravende plannen overboord en inzetten op de
Boerenvariant, dan hou je ook je tekorten in de hand. Of je doet het als elders:
Gelderland schrapt de plannen voor de aanleg van ongeveer 6000 hectare nieuwe natuur, die er voor
2020 moest komen. Dat is de provincie vandaag in een manifest overeengekomen met de waterschappen,
landbouworganisaties en organisaties op het gebied van landschap, natuur en milieu. De provincie heeft
tegelijkertijd beloofd dat er structureel voldoende geld komt voor beheer van bestaande natuur en de ruim
16.000 hectare nieuwe natuur die wel wordt aangelegd. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat toetsen of
het manifest aan alle nationale en internationale natuurdoelen voldoet.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3075003/2011/12/13/Gelderland-schrapt-plannen-aanleg6000-hectare-natuur.dhtml
Duidelijk is wel dat staatssecretaris Henk Bleker zijn bezuinigingsplannen verder door wil zetten en desnoods
bij aparte wet de Provincies die niet mee willen zal dwingen zijn beleid te volgen:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1576232&h='Geen_extra
_geld_natuurbeleid'
En daar maakt hij dan weer geen vrienden mee, zeker niet bij de politiek. Zo zijn PvdA en PvdD in ZuidHolland fel tegenstander van zijn beleid geven ze aan :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1576071&h=PvdD_wil_ve
rnietiging_natuurakkoord
En de Provincie Groningen is ook tegen tot ongenoegen van de belangenbehartigers van de boeren, het LTO
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3076872/2011/12/14/Groningen-tegen-natuurakkoord-ZHolland-onder-voorwaarden-voor.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1575928&h='Tegenstem
men_natuurakkoord_gemiste_kans'

Carroussel 12 december en Raadsvergadering 22 december
Deze keer raad op een donderdagavond voor de afwisseling, met een aantal zaken op de agenda waarover
afgelopen maandag in de carroussel ook is gedebatteerd. Allereerst was daar een voordracht van het NRIJ
(Natuur en Recreatieschap IJsselmonde) waar ik u in de vorige Polderkolder ook heb mogen berichten. Een
prachtig verhaal, gelardeerd met fraaie plaatjes en onderzoeken over met name de recreatieve invulling. Over
natuur vind je in het concept 2020 bijna niets terug want daar kun je niets aan verdienen denk ik. Aan recreatie
denken ze nog wel, want ze hebben allerlei leuke plannen zoals en boulevard met hotel bij de Jachthaven en
Johannapolder. Er zou ook behoefte zijn aan een zwembad, maar dat hebben ze net verloren laten gaan, daar
was ook geen geld voor. Verder gaat het Hoge Veld als recreatieterrein met spartelbadje op termijn verloren
en wordt dat uitbreiding van de golfbaan. Er is geen behoefte meer aan, de mensen komen er niet meer op af
“want de Rotterdammers blijven liever dicht bij in het gerenoveerde Zuiderpark” zo werd geopperd. En
daarvoor zouden wij dan de polders op moeten geven, er is volgens het NRIJ dus blijkbaar geen behoefte aan
meer recreatie in dit gebied, wel bij de knooppunten op de hoeken van het gebied. Wat je verder ook totaal niet
terugziet in het concept is de invulling met ruiterpaden (waar veel behoefte aan is). En het is natuurlijk idioot en
de zoveelste vorm van ambtelijk langs elkaar heen werken als er weer en plan voor het gebied wordt gemaakt
(ook voor Buijtenland van Rhoon) door weer een partij die meent het gebied te gaan willen beheren. Terwijl ze
nog geen nagel hebben om hun kont te krabben. Komende vrijdag 16/12 is er een openbare vergadering van
het NRIJ in het Gemeentehuis van Rhoon – wellicht geeft dat wat meer duidelijkheid – en het komt zeker terug
op de agenda van de raad op 22/12.
Bij de stukken van het NRIJ naast de agenda in elk geval ook de intentieverklaring dat ze graag willen werken
aan de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon :
http://www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl/documents/rzhportal/5/html_page/AB_NRY_16_dec_deel_2.pdf en
nog een aantal andere stukken en verslagen - even doorscrollen op deze webpagina:
http://www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl/frameset.asp?menu=4&sub=1&v1=999&page=150
Daarna kwamen de Bomenridders aan het woord met hun visie op de ontwerp kapvergunningstelsel die de
gemeente wil instellen voor het gemeentelijk (en ander overheids) groen. Met een discussie natuurlijk of je
daar ook niet de monumentale bomen bij particulieren onder zou moeten brengen of juist weer niet.
Voorstanders en tegenstanders en wat in eerste instantie een simpel stuk leek, gaf aan het eind van de
discusiie zoveel invalshoeken dat het wel de nodige haken en ogen zal geven om het te realiseren.
En, als een konijn uit de hoge hoed, kwam er opeens nog een onderwerp op de agenda. Namelijk een second
opinion plan voor de herontwikkeling van het terrein van Manege de Hoge Stee van de familie Bos. Deze
waren ook uitgenodigd om daar geheel verrast te worden door een alternatief plan dat architect van Loon van
HollandSchap kwam presenteren. Zo gaat dat in deze gemeente, laat je verrassen. Het moet gezegd dat, naar
mijn persoonlijke mening en die van de aanwezigen, dit plan een stuk beter recht deed aan het gebied. Het
idee is de boerderij te herbouwen op dezelfde locatie met een boerenerf en boomgaard en daaromheen
appartementen en laagbouw met veel groen en water. Echt een veel mooiere overgang van woningbouw naar
polder dat ook meer recht doet aan de dijken en zichtlijn structuur. Er werd zelfs geopperd om in deze variant
de boerderij van van Hilten (monument uit 1798 met oorsprong rond 1500) dan ook maar te bewaren voor het
nageslacht. Dat zou nog mooier zijn natuurlijk. Ook dit komt in de raad van 22/12 op de agenda.
Verder heeft ondergetekende in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur het college verzocht om
het plan Heijkoop openbaar te maken. Dat zal als ingekomen stuk bij de raadstukken worden gevoegd en ik
ben benieuwd of daar door de politiek op gereageerd zal worden en zij daarin mij (maar zeker ook de
betrokken boeren en bewoners) zullen ondersteunen door er vragen over te stellen aan het college van B&W.
Het wordt onderhand eens tijd voor duidelijkheid. De agenda voor de raadsvergadering plus stukken staan op
deze nieuwe website van de gemeente (die enig zoekwerk en gebruiksaanwijzing vraagt) :
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2011/22-december/20:00
Links:
Altijd al aan Henk Bleker wat willen vragen – dit is uw kans, althans u heeft kans dat uw vraag aan hem
gesteld gaat worden via Nieuwe Oogst
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1573918&h=Stel_uw_vra
ag_aan_Bleker
Anderen doen het ook – zie deze link : http://nos.nl/video/322330-bleker-afwachten-wat-de-provincieszeggen.html
Er is weer eens een studie in gang gezet, geld genoeg tenslotte, nu naar de geschiedenis van het Buijtenland
van Rhoon – het is zaak dat allemaal goed vast te leggen alvorens de zaak onder water gaat

http://www.buijtenland.nl/nieuws/253
Voor ons geen nieuws, we doen het tenslotte alle dagen en tijdens de Polderdagen nog eens expliciet over –
maar het schijnt voor de Flevo iets nieuws te zijn:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1573984&h=%E2%80%9
8Eerlijk_vertellen_wat_je_doet_als_boer%E2%80%99
Hier is iedereen vol van Stadslandbouw en Stadsboerderijen maar in Den Haag zijn ze er al klaar mee – geen
bestaansrecht: dus in de verkoop …..
http://www.westonline.nl/nieuws/vrijwilligers-stadsboerderijen-mogen-meedenken
En als de bodem van de subsidieschatkist in zicht is dan gaat Staatsbosbeheer ook opeens zelf de broek
ophouden blijkbaar. Het kan blijkbaar wel, no nonsens beleid.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3076905/2011/12/14/Bomen-nieuwe-bron-van-inkomstenvoor-Staatsbosbeheer.dhtml
Agenda:
Vrijdag 16/12
10:30 uur
Donderdag 22/12
20:00 uur
02 januari 2012
waar.
09 januari 2012
19:00 uur
Albrandswaardseweg

19 januari

Vergadering NRIJ in Gemeentehuis Albrandswaard
Raadsvergadering Gemeente Albrandswaard
Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente – op lokatie, alleen nog niet bekend
Toekomstvisie Polder Albrandswaard bij KB Orchidee

http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=29
&pagid=3013&fontsize=12&stukid=75165
15:30 uur
Erfgoedsessie – de geschiedenis van Het Buijtenland van Rhoon

Tot slot – ik zie dat ik de verschillende foto’s en scans niet juist heb opgeslagen, ik heb ze als kenmerk om op
te zoeken 2012 meegegeven. Maar gezien alle ontwikkelingen en de voortgang zouden ze wellicht ook best in
dat jaar genomen kunnen zijn – het schiet vooralsnog weinig op verder.
Mocht de gemeenteraadsvergadering of andere ontwikkeling nog aanleiding geven tot het verschijnen van een
Kersteditie dan kom ik daar nog mee – anders houden we het dit jaar voor gezien en wens ik u allen Goede
Kerstdagen, een mooi uiteinde, een Gelukkig Nieuwjaar en een voorspoedig en gezond 2012 - of, zoals vorig
jaar door onze hoffotograaf Kor van Pelt vastgelegd :

# 240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Toch nog maar een editie voor u klaar gemaakt want ik heb van diverse kanten “input” gekregen om een
oudejaarseditie te rechtvaardigen. Dus nog maar even geen vakantie maar nog wat zaken voor u op een rijtje
gezet om u goed geïnformeerd over de drempel van het nieuwe jaar te helpen.
Ontpoldering en de Tweede Kamer
Ik kreeg een document toegezonden vanuit de Tweede Kamer waarin Bleker antwoord geeft of de 600 ha wel
ontpolderd zou moeten worden. Nu is het voor mij niet duidelijk, omdat hij refereert aan allemaal kamerstukken
en dossiers, of het over onze 600 ha gaat, maar dat lijkt me logisch. Elders is er geen 600 ha even groot
gebied in het geding. Hij is verder daarin nogal stellig zoals u terug kunt lezen in de laatste alinea’s van het
bijgesloten dossier en dat geeft weer hoop. En we houden natuurlijk ook nog een beetje hoop op wat inbreng
van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies. Zij heeft hier tenslotte tijdens haar bezoek als
Gedeputeerde deze maand toezeggingen gedaan.
En hoewel haar beoogde opvolger Govert Veldhuijzen (
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1581065&h=CDA_wil_Ve
ldhuijzen_voor_Spies ) in het verleden niet veel blijk heeft gegeven om enigszins flexibel de Provinciale
plannen tegen het licht te houden, moeten we toch moed blijven putten uit alle berichten en rapporten die de
onzin van de ontpolderingen hier duidelijk aangeven. En natuurlijk het beleid van Bleker en de broodnodige
bezuinigingen die doorgevoerd dienen te worden.
Boeren en natuurbeheer
Wat overigens wel weer aardig is in deze hele discussie is het feit dat ook de Zuid-Hollandse Milieufederatie
aangeeft dat de boeren onmisbaar zijn in het natuurbeheer.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1584305&h=NMZH:_'Boe
ren_onmisbaar_voor_natuur' Weliswaar gaat het bijgesloten persbericht over het Groene Hart, maar het is
een op een ook leesbaar en toe te passen binnen onze regio.
[ voetnoot : En dit soort clubs is ook weer erg afhankelijk van subsidies etc. zo blijkt. Tenslotte waren ze eerst
tegenstander van de Tweede Maasvlakte, maar toen er werd gedreigd de subsidie te korten werd het bezwaar
opeens ingetrokken. Ook in andere provincies werken ze tegenwoordig graag samen
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1576870&h=Geld_voor_
Natuur_en_Milieufederatie ]
Des te belachelijker is het als je dan het “schapsplan” leest van het NRIJ, Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde. Dat kwam ook in de raadsvergadering donderdag 22/12 j.l. overigens naar voren. Daar wordt
namelijk doodleuk in vermeld dat ze een aantal gebieden gaan “afstoten” naar belanghebbende nabij gelegen
bedrijven. Want er is geen geld om dat verder zelf te ontwikkelen en onderhouden dus mogen de golfbaan en
ondernemers rond de jachthaven de terreinen aldaar verder gaan beheren en inrichten. Maar over het beheer
door agrariërs in de polders hebben ze het verder niet. Ze zijn beoogd beheerder van het gebied ten noorden
van de Essendijk waar recreatie zou moeten komen, maar denk maar niet dat er met een woord gerept wordt
over beheer door lokale ondernemers. De raad wees daarbij dan ook nog op hetgeen door deze ondernemers
met Jan Heijkoop in zijn plan zou zijn overeengekomen alleen moeten we dat met een korrel zout nemen.
Heijkoop heeft slechts eenmaal met hen om tafel gezeten en vooralsnog slechts één ondernemer bereid
gevonden in zijn plan te participeren – de rest is gebakken lucht en wishfull thinking moet u maar denken.
Plan Heijkoop
Overigens hoop ik daar in januari wat meer van te weten te komen,. De gemeente heeft me inmiddels laten
weten dat mijn beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (waarbij ik opening / publicatie van het plan
Heijkoop heb gevraagd) in goede orde is ontvangen. En dat ze binnen 4 weken een besluit daarover zullen
nemen (op de gemeentelijke website stond 2 weken maar in dezelfde brief stond dat dit een foutje was –
heerlijk toch zo’n accurate en actuele website). Dus misschien dat we begin volgend jaar wat meer
duidelijkheid krijgen over dit rapport waaruit volop geciteerd wordt en dat bij diverse overheden blijkbaar
bekend is. Behalve bij de direct betrokkenen.
Gemeenteraad van 22/12

Een paar highlights uit de laatste raadsvergadering van het jaar. Allereerst hebben zich al 100 deskundige
burgers gemeld om de gemeente bij te staan en van advies te dienen. Of daar eventueel ook nog adviseurs bij
komen tegen betaling is niet bekend, maar je kunt je voorstellen dat een advies, dat de gemeente geld
oplevert, wellicht een soort copyright zou kunnen hebben van de bedenker waar hij een vergoeding voor zou
mogen/kunnen claimen. Voor wat betreft de herontwikkeling en verplaatsing van Manege De Hoge Stee was
er ook een positieve stemming, temeer daar de ontwikkelaar aangaf ook nieuwe gezichtspunten en
mogelijkheden te zien in het voorgestelde secong opinion alternatief. De variant met herbouw van de boerderij,
een boerenerf met boomgaard en daar huizen omheen. Natuurlijk moet de gewenste nieuwbouw goed worden
ingepast als overgang naar de polders en niet een dominante wand van een aantal woonlagen vormen. Over
de situatie ter plekke weet men weinig bleek weer,want er werd nog doodleuk gesuggereerd om ook de
boerderij van van Hilten als ensemble in het geheel te betrekken zodat je daar de landelijke dijkstructuur met
bomenrijen versterkt. Daarbij voorbij gaand aan het feit dat afgelopen week het eerste kavel pal voor deze
boerderij is volgestampt met een aantal heipalen, dus met die visie zijn ze dan toch aan de late kant. Maar de
algehele teneur was wel om de vaart er in te houden zodat de familie Bos ook duidelijkheid krijgt voor de
toekomst van hun bedrijf. Dus komt de wethouder begin volgend jaar met een plan waarin de kaders worden
aangegeven.
Van belang voor de polders was deze avond ook nog de kapverordening die voorlopig een half jaar van kracht
zal zijn en die de gemeente wat handvatten aanreikt om in te grijpen bij ongewenste kap door de overheid. Met
name van belang indien bijvoorbeeld het Waterschap weer eens en dijk kaal wil maken of Rijkswaterstaat wil
gaan rooien. Over een half jaar volgt een evaluatie om te zien of het gewenste effect er is en tegen welke
kosten dat gedaan is. Want voor ambtelijke inzet en opvolging is eigenlijk geen geld. En tenslotte kreeg het
schapsplan van het NRIJ dus nog wat aanvullende wensen van bewoners en politiek, er moet meer ruimte
komen voor de hippische sport (ruiterpaden) maar de financiële onderbouwing en haalbaarheid van al hun
plannen (Buijtenland) wil de raad dus ook terugzien.
Links
In de links ook veel aandacht voor Bleker en zijn natuurbeleid. Zo verbiedt hij Staatsbosbeheer om met “zijn”
geld deel te nemen in het oostvaarderswoldproject, een project waar hij de stekker heeft uitgetrokken maar dat
met derde partijen toch uitvoerbaar lijkt.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3080945/2011/12/18/De-haat-tegen-Staatsbosbeheer.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3083220/2011/12/19/Bleker-maakt-de-natuuronherstelbaar-kapot.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1585349&h=%E2%80%9
9Ga_door_met_natuurakkoord%E2%80%99
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3088820/2011/12/22/Bleker-betaalt-toch-mee-aannatuurstrook-Flevoland.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3092480/2011/12/23/Bleker-heeft-vooral-veel-ruisveroorzaakt.dhtml
Verder ook in diverse media en bladen een verhandeling over het Reiderwold in Groningen – een gebied naast
de Blauwe Stad dat volgens diverse bronnen door Bleker is voorgetrokken als “pilot” hoe nieuwe natuur ook
door boeren kan worden gerealiseerd.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3085540/2011/12/21/Blekers-voorbeeld-natuurgebiedkreeg-miljoenen-subsidie.dhtml
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11172148/___Opheldering_Reiderwolde___.html?cid=rss
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3088062/2011/12/21/Bleker-niets-te-verbergenover-Reiderwolde.dhtml
Nog plannen voor verbreding of andere zaken? Dan kan er weer subsidie worden aangevraagd:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1581582&h=%E2%82%A
C_3_miljoen_voor_Zuid-Hollands_platteland
Ook goed om te weten : er is een groeiende vraag naar boeren !
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3083760/2011/12/20/Groeiende-vraag-naartheologen-truckers-en-boeren.dhtml
Agenda:
02 januari 2012 Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente in de brandweerkazerne aan de Schröeder van de
Kolklaan 77a van 19:00 – 20:30 uur

09 januari 2012 19:00 uur Toekomstvisie Polder Albrandswaard bij KB Orchidee Albrandswaardseweg
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=29&pagid=3013&fontsize=12&stukid=7
5165
19 januari 2012 15:30 uur Erfgoedsessie – de geschiedenis van Het Buijtenland van Rhoon
http://www.buijtenland.nl/nieuws/253
22 januari 2012 20:00 uur Raadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/23-januari/20:30
Tenslotte
Kerst is het feest van de nieuwe kansen zo luidt de titel van dit bericht.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1581366&h='Kerst_is_het
_feest_van_nieuwe_kansen'
Vanavond zal dichterbij huis, op zorgboerderij de Buytenhof, ook een Kerstspel worden opgevoerd – altijd
mooi om te zien hoe de zorgmensen opgaan in hun spel in deze natuurlijke omgeving. Aanvang 19:30 tot
20:15 uur
Mag ik u nogmaals hele goede Kerstdagen toewensen , een mooie uiteinde en een voorspoedig begin van het
nieuwe jaar. Tot een volgende Polderkolder.
Met vriendelijke groeten,
Wim Gé WARNAAR
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