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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en dat het u maar veel voorspoed in een goede gezondheid
geven. Dank voor alle wensen die we hebben mogen ontvangen – op Kerstavond werd ik zelfs nog blij verrast me
kerstkrans van een Polderfan als dank voor al het werk voor het behoud van onze werk-, leef- en woonomgeving.
word ik best wel blij van mag u weten, want het gaat mij niet om de knikkers maar om het spel. En dat moet allere
eerlijk gespeeld worden en daar zetten we ons dan ook voor in.

Een goed begin is het halve werk
De Nieuwjaarsboodschap van minister Henk Bleker van E,L & I mag er ook zijn, daar word ik ook blij van – lees d
bericht maar :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1594885&h=Bleker_wil_van_
and_af
Dat geeft de burger weer extra veel moed en motivatie om door te gaan als ik het voorzichtig mag uitdrukken. Ee
zwaluw maakt nog geen zomer, maar een kinderhand is in deze tijd gauw gevuld en alle beetjes helpen moet u m
denken. Des te nieuwsgieriger word ik ook naar het plan Heijkoop waarvan ik openbaarheid heb gevraagd aan B&
ingevolge de W.O.B. – de Wet Openbaarheid van Bestuur. De wettelijke bedenktijd zit er bijna op dus verwacht ik
binnenkort bericht vanuit de Hofhoek.

Nieuwjaarsboodschap van de Burgemeester
Ik was niet in de gelegenheid om naar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente te gaan, maar ik heb al gelezen in
toespraak en De Schakel dat ik niets gemist heb. Dit in schril contrast tot het bovenstaande bericht. We staan op
om honderderden jaren cultuurhistorie en het hele buitengebied naar de filistijnen te helpen maar reken maar niet
onze burgervader één vinger omhoog steekt of ín één woord een mening naar voren brengt daarover. Hij zou nu t
makkelijk wat kunnen zeggen, de herbenoeming als burgemeester is tenslotte binnen dus van Franssen heeft ie d
komende 6 jaar niet veel te vrezen. Maar op een mening of standpunt hebben we hem nog nooit kunnen betrappe
heeft blijkbaar niet het goede voornemen om daar dit jaar verandering in te brengen. Zoals van Wolfswinkel altijd t
mij zegt : een gemiste kans. Mocht u het verhaal terug willen lezen :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?mediumid=4&stukid=75959 .Wat wel belangrijk is hoorde ik in een intervie
hem op Radio Rijnmond is de 25.000 inwoner, een magisch getal. Of dat ook met de salarisschalen en
bijdragen/subsidies vanuit Rijk en Provincie te maken heeft weet ik niet, maar het zou me niet verwonderen.

Gemeenteraadsvergadering – weergave in de pers
Ik vatte in de vorige Polderkolder nog even de raadsvergadering kort samen, met name waar het ging om de
herontwikkeling van de boerderij/manege de Hoge Stee. Toen ik De Schakel zat te lezen dacht ik even dat er een
vergadering was geweest, want wat daar beschreven werd is op mij in elk geval niet zo overgekomen. Dat er een
ontsluitingsweg achter de boerderij langs komt te lopen zoals de weg ook vroeger werd (dat werd toch boerenerf m
boomgaard?), dat er toch appartementen/hogere woonlagen komen in de knik van de Rijsdijk ter hoogte van de
Omloopseweg etc. etc. De second opinion vond ik best mooi opgesteld, maar als dit dan is wat er uit voortvloeit da
erf van al dat groen, beeldbepalende rustige overgang naar de polders en mooie plannen van het ensemble met d
bomen en boerderijen bar weinig over. Maar we zullen het wel weer gaan zien, de gemeente is een kei in het goed
van polder ontsierende bouwplannen (hetgeen ze overigens zelf ook aangeven in het verslag van het Visie 2025
werkatelier “beleven van het landschap” – zie bericht hier onder).

Verslag Werkatelier Toekomstvisie Albrandswaard 2025
Van Thijs van Giezen, assistent projectleider van dit verhaal mocht ik een mail ontvangen met daarbij een verslag
invitatie voor het vervolg. Het luidt als volgt :
Allereerst wens ik u natuurlijk alle goeds toe voor 2012. Hierbij wil ik u informeren over het proces met betrekking
Toekomstvisie voor Albrandswaard. Er heeft inmiddels een drietal werkateliers plaatsgevonden. Het vierde werkat
"een leven lang leren in Albrandswaard"- vindt plaats op woensdag 11 januari aanstaande van 16.00 - 19.00 uur o
gemeentehuis.
Op dinsdag 14 februari zal van 19.30 tot 21.30 uur op het gemeentehuis een terugkoppelings- en
informatiebijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze "Toekomstavond" wordt de concept Toekomstvisie besproken m
gesprekspartners uit de afgelopen maanden en belangstellende bewoners van Albrandswaard. U bent hier natuur
harte voor uitgenodigd dus noteer deze datum in uw agenda.
Op maandag 20 februari is het idee dat koppels van initiatiefnemers (voortgekomen uit de werkateliers) en wetho
de Toekomstvisie aan de Raad presenteren. Meer informatie over deze twee bijeenkomsten volgt nog.
Afgelopen november bent u uitgenodigd voor of aanwezig geweest bij het werkatelier 'Het Beleven van het landsc
Bijgevoegd vindt u het verslag van deze bijeenkomst.

Artikel in de Megafoon
In bijlage treft u ook een artikel aan uit de Megafoon, het blad van de VTM. De vereniging die zich o.a. inzet tegen
ontpolderen van de 150 ha aan de noordrand (Schieveen en Vlinderstrik). Dat is nog wel een aardig verhaal over
“kado” doen van landbouwgrond aan allerlei groene clubkjes zoals Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Land
Dat is een verkapte vorm van subsidie verstrekken, daar waar particulieren dit niet zomaar kado krijgen. Dus
rechtsongelijkheid en een grond om de tbo’s (Terrein Beherende Organisaties) die hier de polders zouden moeten
beheren iets minder inhalig en rationeler te krijgen. Stof tot discussie en nadenken zal het zeker geven, en voor de
particuliere grondbezitters ook een stol achter de deur.

Artikel Trouw
Een tip van een trouwe fan over een artikel in Trouw dat ook door het “boerenblad’ Nieuwe Oogst is opgepakt (zie
“Links)
Dag wim gé,
De beste wensen - Ik tip je op een artikel in trouw van vandaag over omzetten van landbouwgrond in natuur en
steden/asfalt.
Argumenten in het artikel kan zowel in ons voordeel als nadeel worden uitgelegd - Artikel geeft wel aan dat het nie
allemaal zo zwart is als lijkt
Laatste zin is wel toepasbaar namelijk dat burgers ook graag recreëren in een agrarisch buitengebied. Kost aan b
ook minder. Waar heb ik die argumenten meer gehoord
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3101350/2012/01/02/Landbouwgrond-verandert-niet-in-natuur-m
asfalt-en-beton.dhtml
Het eerste voorbeeld daarvan kwam deze week alweer binnen. Geen geld voor natuur dus gaat een deel van de p
in het Groene Hart niet door.
530 ha krijgt opeens een andere invullling : wegenbouw in plaats van landbouw.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1593858&h=Bentwoud_defin
iner

PVV: “Alles op alles om nieuwe ontpolderingen te voorkomen”
Een aangenomen motie van de PVV in de Tweede Kamer heeft er dinsdagmiddag toe geleid dat alles op alles wo
gezet om nieuwe ontpolderingen ten gevolge van natuurherstel in de toekomst te voorkomen. De Mos: “Een eers
om toekomstige nieuwe doldwaze ontpolderingsplannen te voorkomen is met deze aangenomen motie bereikt”.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende dat Nederland door middel van ontpoldering op moet draaien voor natuurherstel, ten gevolge van de eerder
verdiepingen van de Westerschelde;
constaterende dat iedere vorm van natuurherstel, als gevolg van de nieuwe verdieping van de Westerschelde, al snel leidt to
ontpoldering van Zeeuwse polders en daarmee valt te typeren als 'Het verdriet van Zeeland';
van mening dat het kenmerkende Zeeuwse polderlandschap niet mag sneuvelen door Europees opgelegd natuurherstel in w
vorm dan ook;
verzoekt de regering alles op alles te zetten om Nederland in de toekomst niet meer verantwoordelijk te (laten) stellen voor
natuurherstel dat wordt opgelegd als gevolg van een nieuwe verdieping van de Westerschelde, waardoor de op zee verover
Zeeuwse polders, met vruchtbare landbouwgrond, worden behouden,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Mos
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/10112544/Kamer-geen-natuurherstel-meer-voor-verdere-verdiepingenWesterschelde.ece

Links:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1591714&h=Landbouwgrond
_asfalt_en_beton
Ook het Plattelandsparlement is weer bij elkaar geweest – zie de link voor de \nieuwsbrief daarover
http://plattelandsparlement.nl/plattelandsparlement-2011
Zoals te doen gebruikelijk heb ik ook weer een samenvatting bijgesloten van de voorgaande 10 Polderkolders (23
240). Voor uw archief.
Kunt u ook hier downloaden en/of inkijken, scheelt weer schijfruimte. http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=53
Het gras bij de buren is altijd groener, maar daar hebben ze met dezelfde problemen te kampen blijkbaar
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1593517&h=Duitse_boeren_
et_tegen_landhonger

En het gevaar driegt dat, als de boeren wegtrekjken, ook de karakteristieke boerderijen zullen verdwijnen, zoals al
gezegd.
http://nos.nl/artikel/325456-voor-veel-boerderijen-geen-toekomst.html
Een mooi artikel voor de stichting ARK en de gemeente die straks koeien willen laten grazen in de Koedoodzone –
hoor…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3104540/2012/01/04/Ze-zien-er-goeiig-uit-maar-blijvenonvoorspelbaar.dhtml

Agenda:
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=7516
11 januari 2012 16:00 – 19:00 werkatelier Toekomstvisie “een leven lang leren in Albrandswaard”
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
14 februari 2012 19:30 – 21:30 Toekomstavond terugkoppeling Toekomstvisie Albrandswaard Gemeentehuis

Het is toch weer een lange en gevulde editie geworden maar er was ook 2 weken winterstop ingelast, dus dat moe
kunnen.
Een goed weekeinde en tot een volgende Polderkolder.

242:

Beste Polderbewoners en belangstellenden
Daar zijn we weer met een hoeveelheid nieuws en berichten uit de polders of daaraan gerelateerde aandachtsgeb
e
Het is vrijdag de 13 , dus niet gegarandeerd dat alles gaat werken vandaag maar we doen ons best. Editie 242 al
weer…..

WOB – Wet Openbaarheid van Bestuur
Het was te verwachten natuurlijk dat de gemeente, na eerst al mijn per mail ingestuurde verzoek als niet ontvanke
verklaren omdat dat niet ondertekend was, zou proberen om onder het geven van openheid van zaken uit te kome
zijn als de dood daar aan de Hofhoek voor de Provincie, en hebben angst om zich aan koud water te branden. Wa
de Provincie en op het Gemeenthuis : overal wordt uit het rapport Plan Heijkoop geciteerd en gesproken maar de
betrokkenen en bewoners weten niet wat het inhoudt.
Nu heeft de Gemeente mij geantwoord, netjes binnen de opgerekte termijn van 4 weken, dat ze niet zeker weten o
belangen niet geschaad worden en daarover eerst willen overleggen met de nieuwe Gedeputeerde Govert Veldhu
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1600335&h=Veldhuijzen_ge
erde_Zuid-Holland Alsof die het dossier niet van haver tot gort kent, die was eerder ook al verantwoordelijk voor h
Buijtenland en heeft dat rapport ook al lang in zijn bezit. Maar zo kopen ze weer 4 weken en dan is vervolgens
waarschijnlijk Heijkoop weer te druk met zijn nieuwe burgemeesterschap van H.I.Ambacht natuurlijk, dus kan die o
weer niet meepraten en dan hebben we weer hoog water en moeten we daar weer op wachten etc etc … Het blijft
uitstellen, pappen en nathouden zonder dat er nu eens duidelijkheid komt over dat plan. En onze burgemeester m
roeptoeteren dat hij de regie heeft, zal houden en zal voeren over het project. Ik heb van een regisseur een heel a
beeld maar wie weet, tovert hij straks opeens een konijn uit de hoge hoed. Ik laat me graag verrassen en zal de ee
zijn om mijn ongelijk te erkennen. Afgelopen week vroeg iemand zich zelfs serieus in een mail aan mij af of er eige
wel een plan was, zou het geen zoethoudertje zijn? Enige voordeel : hoe langer er gewacht wordt, hoe meer we d
meekrijgen en hoe belachelijker de gemeenschap het zal vinden om hier 150 miljoen weg te gooien door een goed
renderend en functionerend landbouwgebied te ontpolderen..
Het kwam ook bij de Nieuwjaarsreceptie van de Carnisse Grienden nog ter sprake dat het te belachelijk voor woro
dat iedereenj zich achter dat plan verschuilt maar niemand weet wat het behelst. En die Wet biedt ook
ontsnappingsclausules zo blijkt. Ik heb het aangehaalde artikel van het WOB er niet op nageslagen maar als de
gemeentelijk jurist dat zegt zal het wel kloppen. En onderwijl gaat alles gewoon door. Zo las ik dat de Koedoodzon
recreatievrij wordt gemaakt en ingericht voor de Stichting Ark met hun runderen. Daar wandel en fiets je dus niet (
kinderen, je hond of je paard zoals nu veel mensen doen – gesloten voor de natuurlijke klimaatbuffer en buffels).
http://www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/klimaatbuffers/ijsselmonde/start-klimaatbuffer
Heeft de gemeente in elk geval die miljoen subsidie weer binnen en geld om weer een volgend adviesbureau in te
huren voor een volgend plan.
Bericht Bleker wil van Buijtenland af ……

Nog een bericht vanaf de Hofhoek waar ik niet vrolijk van werd – het bericht van die 600 ha schijnt door de redacti
Nieuwe Oogst niet helemaal juist geïnterpreteerd te zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
de toekomst. En we kunnen het Bleker momenteel beter ook niet vragen want die heeft weer heel andere zaken a
hoofd. Je kan niet zeggen dat het een doorsnee persoon is, hoewel hij als politicus in Italië of Frankrijk niet zo op z
vallen. Als hij de speeltijd in zijn agenda ook maar aan ons blijft besteden.
Beste Wim Ge,
Ook voor jou de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Toch moet ik je aansluitend teleurstellen voor wat betreft de strekking van de boodschap van Bleker. In tegenstelli
Nieuwe Oogst staat, heeft het antwoord van Bleker van 16 december 2011 aan de Tweede Kamer geen betrekkin
600 ha van het Buijtenland van Rhoon.
Bleker doelt in zijn antwoord op natuurontwikkeling die ten gevolge van internationale afspraken gerealiseerd zou
worden (Deltanatuurprojecten in verband met internationale doelen Natura 2000 en KRW (Kaderrichtlijn Water)) e
waarop volgens de staatssecretaris ca 600 ha in mindering gebracht zou kunnen worden. Dat het in beide gevalle
ca 600 ha gaat is verder puur toeval. Het project Buijtenland van Rhoon is niet het gevolg of onderwerp van intern
afspraken, en is een geheel nationale aangelegenheid. Met betrekking tot het Buijtenland van Rhoon hebben zow
staatsecretaris Bleker van E,L&I als minister Schulz Van Haegen van I&M als verantwoordelijke bewindslieden
meermalen aangegeven niet aan de in het kader van de PKB-PMR gemaakte afspraken te willen tornen. Het
regeringsstandpunt is en blijft wat dat betreft ongewijzigd.
Bovendien zou het kabinet daarover pas een andere koers kunnen uitstippelen als de Tweede Kamer eerst de PK
afspraken terugdraait. Dat lijkt vooralsnog geen reëel perspectief.
Met vriendelijke groet,
Peter Wunderink
Oftewel, ik heb me blij laten maken met een dooie mus volgens Peter. Maar ja, ik ben inmiddels al een beetje van
credo geworden van “veel beloven, weinig geven doet een gek in vreugde leven”. Want er wordt wat beloofd daar
gemeente en raad.

Inpassingsplan Zuidoord van de baan
Van Johan van Beek, boer in Polder Zuidoord te Zuidland een bericht met een link ontvangen inzake de laatste
vergadering van Gedeputeerde Staten. Ik geef het u graag mee:
Gisteravond kwam in de commissie Ruimte en Wonen het voorstel van GS ter sprake om het inpassingsplan Zuid
terug te trekken.
Halverwege dit agendapunt kwam het Buytenland ook nog even ter sprake. De PvdD vroeg namelijk of staatssecr
Bleker wel bevoegd is om zomaar uitspraken te doen over het wel of niet ontpolderen van gebieden die in de prov
Zuid-Holland liggen.
De gedeputeerde vond dat aangezien het groenakkoord nog niet is vastgesteld dat de staatssecretaris daar het re
heeft, maar vond het eigenlijk wel ongepast.
Ondanks dat het er goed uitziet voor de polder Zuidoord juichen we nog maar niet te vroeg. Zoals ook in de comm
werd besproken moet de herijking van de EHS nog worden vastgesteld en de natura 2000 wijziging moet door Eur
nog worden goedgekeurd, dus dat duurt nog wel een jaartje. Wel is gisteravond besloten om het voorstel tot intrek
van het inpassingsplan met een hamerstuk voor te leggen aan PS. Zoals te verwachten waren de PvdA, Groen lin
PvdD tegen. De SP en D66 zijn gebonden aan het coalitieakkoord en gingen morrend akkoord. Het CDA, VVD en
waren enthousiast voor intrekking. Ondanks al het geklaag door de natuurpartijen dat de natuur kapot wordt gema
door dit kabinet hebben de natuurorganisaties toch bereikt dat onze buurmans grond (Beningerwaard) en buitengo
Beningerwaard inmiddels ingericht zullen gaan worden, weer 120 ha extra erbij, en maar klagen…. De boerderij v
Beningerwaard is inmiddels gesloopt en waarschijnlijk aan het einde de zomer zullen de kranen het gebied gaan i
tot natuur.
Hierbij de link naar de statenvergadering in provincie.
http://pulse.companywebcast.nl/playerv1_0/default.aspx?id=19284&bb=true&swf=true
Natuurlijk nog veel succes in de strijd bij jullie in het buytenland!

Zeeland
Ik heb ook maar een bericht bijgesloten van vechters tegen ontpoldering in een ander gebied, namelijk rond de
Hedwigepolder. Daar heeft Bleker ook natuurlijk zijn nek uitgestoken en volgens “de kenners” zou hij zijn boekje te
zijn gegaan. De Belgen hebben nu opeens een regering en die doet van zich spreken. Moeten anderhalf jaar stilst
een inhaalslag corrigeren en daar zijn nieuwe mensen aan het roer die toch willen dat de zeeuws-vlaamse polder
water gaat.
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3079941/2011/12/16/Nederland-misleidt-bij-alternatiefHedwigepolder.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3118361/2012/01/12/Belgie-blijft-ontpoldering-Hedwigepoldereisen.dhtml
Hun Nieuwsbrief heb ik bijgesloten, voor de link naar hun website om u te informeren www.redonzepolders.nl

Jubileum Vereniging Carnisse Grienden
Veel donateurs en leden van deze vereniging hebben de mail vast al ontvangen maar ik plaats hem toch ook maa
keer omdat ik wellicht bij andere en meer adressen in de mailbox val. En omdat deze vereniging ( zie ook
http://www.carnissegrienden.nl ) voor hetzelfde doel strijdt, namelijk het behoud van ons karakteristieke polderland
inclusief de boeren die het generaties lang gemaakt en gratis onderhouden hebben. Het is de volgende oproep:
VERENIGING DE CARNISSE GRIENDEN IS OP ZOEK NAAR HISTORISCH MATERIAAL.
De Carnisse Grienden beslaan een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was daarvan een strook van 12 ha.
het water eigendom van de staat. Een strook van 13 ha. die nu ligt langs het fietspad, was bezit van het recreaties
“Oude Maas” en het stuk er tussenin, was van de baggermaatschappij Volker. Volker zou deze drie stukken opsp
daarna haar deel voor een schappelijke prijs doorverkopen aan het Recreatieschap dat er een recreatiegebied van
maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.
Toen deze plannen bekend werden, heeft zich in 1971 een actiegroep: “Redt de Carnisse Grienden” gevormd met
doel de grienden in de oude staat te behouden.
Het recreatieschap was eigendom van de zeven omliggende gemeenten en als 3 van die 7 gemeenten voor beho
de grienden stemden, was het pleit gewonnen. De actiegroep heeft er toen voor geijverd en gelobbyd om dat te be
en de grienden zijn daardoor gered.
Op 7 maart 1972 werd de vereniging formeel opgericht, op 28 maart 1973 werd de Koninklijke goedkeuring verlee
De vereniging De Carnisse Grienden ( de officiële naam luidt Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherm
voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas) wil in 2012 het 40 jarig jubileum vieren met diverse activiteiten. Een v
plannen is om een overzichtstentoonstelling te houden. Daarvoor is de vereniging op zoek naar historische films, f
documenten, en/of griendwerktuigen, etc..
Ook leuke anekdotes en wetenswaardigheden en alles wat kan bijdragen om de geschiedenis van vereniging De
Carnisse Grienden te bewaren, zijn welkom. Als u in het bezit bent van dergelijk materiaal en wilt u dat aan de ver
ter beschikking stellen, kunt u
contact opnemen met het
secretariaat; Elma Schreuders,
Goudenregen 4, 3161 CL Rhoon.,
010 5016532
email:
secretariaat@carnissegrienden.nl
Mocht u het materiaal na de
tentoonstelling terug willen
hebben, moet u het uiteraard
voorzien van uw naam en
adresgegevens. Het materiaal kunt
u tot 30 april 2012 aanbieden.

Links:
Onze Commissaris van de
Koningin Jan Franssen wil graag
groeien en de provincie Brabant,
Zeeland en Zuid-Holland laten
fuseren. Zo kom je ook boven de
Balkenendenorm natuurlijk.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/
edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_
VIEW&doc_id=1600370&h='Fusie
_ZuidHolland,_Brabant_en_Zeeland’
Er is een excursie geweest naar de Ooipolder waar alles zo goed geregeld was met de boeren die wandelpaden o
land hadden aangelegd. Er werden door de niet-provincie vertegenwoordigers en niet-groene lobby vraagtekens b
met name over de haalbaarheid, het geld en het nakomen van de toegezegde subsidies, terecht zo blijkt nu uit de
reportage:
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1315751/Boeren-dreigen-paden-te-sluiten.htm
Een ander bijkomend voordeel van Stadslandbouw : in Rotterdam-Zuid zou dit project als voorbeeld kunnen diene
http://www.hetkanwel.net/2012/01/11/opmerkelijk-effect-eetbaar-groen-in-de-stad-verlaagt-criminaliteit
Over stadslandbouw gesproken : een landelijk congres en De Dag van de Stadslandbouw op 8 maart in Almere:
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=134088
Niet zozeer de stadslandbouw maar meer de landbouw bij en voor de stad zou hier weer een mooie rol kunnen ve
– maar dan moeten we die boeren wel hier laten zitten en niet ontpolderen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3118662/2012/01/12/Eet-gezond-koop-eten-uit-de-regio.dhtml
De gemeente en burgervader waren er al dagen mee bezig maar hij is er dan eindelijk – de 25.000 ste inwoner va
Albrandswaard!

http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-01-2012/25000e-inwoner-voor-albrandswaard

AGENDA:
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
14 februari 2012 19:30 – 21:30 Toekomstavond terugkoppeling Toekomstvisie Albrandswaard Gemeentehuis

Dat was het wel weer voor deze editie – een mooi weekeinde gewenst en voor diegenen die gestopt zijn met roke
klasse en volhouden!
Tot een volgende Polderkolder.

243:

Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Wellicht heeft u het even gemist maar er was vorige week niet echt veel nieuws te melden, dus ook weinig reden v
uitbrengen van een Polderkolder. Maar deze week druppelt er toch weer het een en ander binnen dat ik graag me
willen delen, dus met frisse moed van start.

Een reactie op de laatste editie vanuit mijn geboorte”dorp” Hoogvliet (jawel, ik ben ook import, toen ook
Hoogvliet nog polder was)
Hallo Wim Gé,
Ik wil je vanuit Hoogvliet even een hart onder de riem steken. Ik vind het fantastisch hoe gedreven je bent en hoe jij je absolu
neerlegt bij het belachelijke plan onze mooie polders te vervangen door natte natuur. Ik ben in 1981, op 5 jarige leeftijd vanui
Rotterdam-Zuid met mijn ouders verhuisd naar Rhoon-Noord en ben dus opgegroeid met de polders en de Rhoonse Grienden.
ik inmiddels zelf vader van 2 kinderen en woon ik in Hoogvliet aan de Vleugel, het meest zuid-oostelijke puntje van Hoogvlie
minuten lopen en ik sta op de dijk van de Oude Maas. Bovendien ben ik een fervent hardloper, marathonloper zelfs. Mijn duu
gaan al meer dan 10 jaar vanuit Hoogvliet richting onze mooie polders. Schenkeldijk, Molenpolderpad, ik heb ze beide al vele
tientallen keren belopen en befietst. Onze mooie polders moeten behouden blijven, maar ik vrees met grote vrezen. Wij weten
inmiddels allemaal wel hoe de politiek in Nederland werkt. Er worden beslissingen genomen vanaf de tekentafel, met slechts
als referentiemateriaal. Ik ben bang dat jij als Don Quichot vecht tegen windmolens, maar toch....wonderen gebeuren! Ik moed
dan ook vooral aan om door te gaan met je strijd en wens je alle goeds en succes toe!
Met vriendelijke groet,

Ontwikkelingen polder Zuidoord te Zuidland
De laatste zinsnede van de schrijver sluit goed aan bij dit chapiter. Namelijk, in polder Zuidoord heeft Johan van B
als een soport Don Quichote gevochten voor het behoud van zijn polder tegen de Provincie en de Groene Lobby.
hoewel zijn situatie iets anders was en in zijn geval ook de Gemeente hem steunde en tegen de wil van de provinc
gegaan, laat hij nu toch het gevecht hebben gewonnen. De polder Zuidoord zal niet worden ontpolderd en onder w
gezet zo heeft de provincie alsnog besloten en zelfs het inpassingsplan van de provincie is door de Raad van Stat
de prullenbak verwezen. Dat geeft de burger toch weer moet, hoewel wij natuurlijk hier ook de gemeente tegen he
omdat die een bestemmingsplan hebben geodgekeurd waarbinnen de boeren worden uitgerookt. Desondanks blij
gemeente beweren dat ze op deze maniet consensus gaan bereiken ern er voor de boeren ruimte blijft. Maar ik ha
toch liever gezien zoals op Voorne-Putten : met zijn allen hand in hand optrekken n=en dan zie je dat er wat te ber
is. Wij leven nog steeds in het ongewisse, daar hebben ze het lek boven. Felicitaites aan de familie van Beek, de
Gemeente en de LTO afdeling die samen met de lokale en landelijke politiek de zaak ten goede hebben kunnen k
Luister de reportage op Radio Rijnmond http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-01-2012/streep-door-plan-polder-zuidla
Of lees erover: http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1613979&h=Z
Holland%20schrapt%20inpassingsplan%20Zuidoord

De polder als industriegebied …..
Het is al vaker gezegd dat onze polders en het Buijtenland van Rhoon nooit kunnen voldoen aan de doelstellingen
het PKB omdat er geen draagvlak voor is en omdat een deel ervan nooit ingericht zal kunnen worden als stiltegeb
natuurgebied en recreatiegebied. Het ontbreken van draagvlak is duidelijk aangetoond in de diverse enquetes,
handtekeningenacties en bezwaarprocedures.
Het andere in de PKB vastgelegde feit , 600 ha aaneengesloten natuur en recreatiegebied, wordt onderuit gehaald
er diverse leidingen dwars door het gebied lopen. Zowel in de vorm van een buisleidingenstraat als andere losse
leidingen, waardoor ca. 150 ha ervan als werkruimte “vrij” zal moeten worden gehouden voor werkzaamheden en
onderhoud daarvan. Een deel van onze polders is namelijk gewoon chemisch industriegebied ook al zie je dan nie
het uit het zicht onder de grond. Maar regelmatig moet er worden gegraven voor onderhoud of nieuwe leidingen. O

komende week is dat weer het geval en hebben diverse polderbewoners een waarschuwing van een van de
leidingeigenaren in de bus gekregen (zie bijlage). Ik weet nog niet eens of zoiets omgevingsvergunningsplichtig is,
volgens mij niets over in de Schakel gelezen – een beter bewijs dat het dus niet past om in datzelfde “industriegeb
hoogwaardige nieuwe natte natuur en stiltegebied aan te leggen is er volgens mij niet …….
Oftewel geen 600 ha aaneengesloten gebied, dus voldoet het gebied ook hiermee niet aan de PKB …..
P.S – om nog maar een voorbeeld van de onmogelijkheid aan te halen. Op het mislukte proefveld van het ZH
Hollands Landschap) aan de Lageweg, waar men heeft getracht vlas te telen en dat een natuurakker zou moeten
heeft de eigenaar van de pijpleiding (niet binnen de buisleidingenstraat overigens) de loop en ligging van de leidin
aangegeven met een paar paaltjs van de RRP (Rotterdam Rijn Pijpleiding) – dit om net voor bezoekers ook duide
maken waar de beperkingen liggen denk ik. Zo’n beetje onder de picknicktafel door loopt daar dus een hoge druk
olieleiding waarop een bordje staat “pas op brandgevaar”. Het wordt echt een heel apart recreatie- en natuurgebie

De Polder als natuurgebied : 6 ha Binnenland
Het raadsvoorstel en memo daarover heb ik ook voor u bijgesloten. Na mijn vorige bericht in de Polderkolder, dat
december een overenkomst was gesloten met de Stichting Ark en de gemeente over de aankoop en inrichting van
deel van de 6 ha Binnenland zijn er opeens allerlei persberichten de wereld ingeslingerd om de burgers kond te do
wat voor moois ons te wachten staat. We gaan de Koedoodzone en de rand van de 6 ha inrichten als klimaatbuffe
we van die mooie ruimgehorende uitheemse runderen in los laten lopen en waarbij een mooi wandel- en ruitergeb
worden opgeofferd aan deze Stichting. Honger maakt zelfs blauwe bonen zoet en de gemeente heeft honger maa
geld. Dus met beide handen de miljoen subsidie hiervoor aangepakt en goedkeruing gegeven aan het initiatief. W
koeien er komen grazen weten we nog niet, of het beheerd gaat worden door een lokale ondernemer ook niet dus
er per saldo als bewoners beter van worden is onduidelijk. Wel dat we er niet meer kunnen wandelen, paardrijden
honden uit kunnen laten rennen. De runderen, wordt al vantevoren voor gewaarschuwd, mag je niet te dichtbij kom
wat het “klimaatbufferen’ en extra wateropslag betreft? Als u de bijgesloten plattegrond bekijkt geeft dat echt niet v
meer waterbergingscapaciteit - maar het is een hot item dus het verkoopt. Slimme jongens hoor daar bij Ark. Nu m
gemeente alleen het middelste gedeelte, de hippische voorziening en een hotelaccomodatie nog kwijt en dan heef
project zijn geld opgebracht. Hopen we, want cijfers over de exploitatie van dit soort zaken worden altijd achter ge
deuren behandeld. Dus vertrouwen we maar op de US dollar waarop staat “In God we Trust” .

Polderdag 2012
Het comité is weer voor een eerste ontmoeting bij elkaar geweest en er is volgens ons voldoende grond om
voorbereidingen te treffen voor een volgende editie. Natuurlijk zal het enthousiasme recht evenredig zijn met de
ontwikkelingen komende maanden (plan Heijkoop, raad van State etc.) maar juist dan willen de boeren en bewone
graag laten zien wat ze in huis hebben. De scholen zijn alvast aangeschreven of ze weer belangstelling hebben vo
open middag met bedrijfsbezoek aan de boerderijen om de educatieve waarde van het gebied te onderstrepen. En
is er een datum geprikt, maar die gaan we nu eerst verifieren om te zien of die niet samenvalt met andere evenem
zomervakanties en of het de deelnemers ook past. We proberen het te organiseren vóór de langste dag, zodat we
gewassen die daarmee samenhangen (o.a. bloeiend blauwmaanzaad, groene asperges) ook onder de aandacht k
brengen. Vandaar dat we voorlopig 16 juni hebben geprikt als datum. Mocht u van evenementen op die datum we
zouden kunnen conflicteren (of elkaar juist versterken) dan horen we dat graag. Mail me dan even terug.

Social Media - Het Platteland facebook
Voor de mensen die “op Facebook zitten” (een beetje vreemde terminologie want ik zit heel ergens anders op) is d
misschien wel een aardige link en pagina. Het is een pagina voor mensen die het Platteland een warm hart toedra
die daar met elkaar over in contact zijn met tips, wetenswaardigheden enzovoort. Ik geef u de link mee, doe ermee
wilt….
http://www.facebook.com/#!/HetPlatteland

Missing Link – erfgoedsessie op de Vlakkenburg
Er was vorige week een bijeenkomst gepland door de Missing Link om te praten over het erfgoed in het Buijtenlan
Rhoon. De sessie is bij gebrek aan belangstelling gecancelled hetgeen niet zo verwonderlijk is. De bewoners en
belanghebbenden willen namelijk niet PRATEN over het erfgoed, ze willen =het gewoon HOUDEN zoals het nu is
kunt namelijk het een niet los zien van het ander. Het cultureel erfgoed dat we hier hebben zijn niet alleen de boer
de gebouwen of een bruggetje. Het erfgoed is het totaalplaatje in zijn totale omgeving. Dus een boerderij, die hoor
ruime polder met landbouw – dat ensemble maakt het geheel tot cultureel erfgoed. Dus niet plukjes daarvan met w
postzegeltjes natuurakkertjes, nieuw aangelegde natuur en kreken. Ik wil graag een paar zinsneden uit een reacti
richting de organisatoren met u delen om aan te geven hoe “men” er in zit en er over zo’n project gedacht wordt :
“Dank voor het aanbod. Het geringe aantal aanmeldingen geeft al aan dat er iets mis
Er gaat iets mis in onze maatschappij en ik weet nog niet hoe ik het tij moet keren.
erfgoed interesseert de provincie geen reet.
U bent het zoveelste duifje die een graantje komt mee pikken in het proces van de 75
En gelijk heeft U.

Het enige wat hier telt is het proces voor de aanleg van de tweede maasvlakte. Er is
besloten 6oo ha. natuur en recreatie te maken op ijsselmonde.
In dat stadium was nog niet bekend of het planologisch wel haalbaar was om hier de d
gesteld in de PKB te halen. Dat kwam in een later stadium wel aan de orde. Dit punt
nu bij de raad van state.
De doelen gesteld in de pkb zullen hier nooit gehaald worden. Dit maakt het uitvoere
orgaan, uw opdracht gever, geen reet uit.
Hoe langer de procedure hoe langer de dames en heren hun uren kunnen schrijven op de
schaars geworden linkse hobby's.
Hoe je het ook wendt of keert, de burger, de boeren, de belastingbetaler, zijn zeer
tevreden met het landschap zoals het is.
Dit landschap opleuken, versterken of op de kaart zetten door de infrastructuur seri
te upgraden is de juiste oplossing.
Het erfgoed wordt niet aangetast maar toegankelijk gemaakt voor de burger. Hier hebb
overigens de provincie niet voor nodig, de overheid zou meer moeten faciliteren om d
huidige ondernemers ruimte te geven hierop in te spelen. Dat we dit niet allemaal af
zitten wachten bewijst het vossenpad wel. Dit wandelpad is de verbinding over boeren
tussen de vinex en klein profijt, een van de mooiste stukjes natuur van nederland. E
initiatief van de ondernemers zelf. Ondernemers snappen het nog wel, de overheid nie
Waarmee duidelijk is aangegeven waar het aan schort en waarom er geen interesse is voor dergelijke praatsessie
het geld moet op dus zal er binnenkort wel weer een nieuw plan van aanpak en nieuwe bijeenkomst worden opge
Want wie schrijft die blijft en zo houden we elkaar aan het werk. Er was nog wat nieuws over erfgoed en wel van d
boerderij van Verhoeff uit Poortugaal. Voor dit eeuwenoude monument kan men ook de plannen en financiering m
rond krijgen, ze zouden misschien een deel van het geld voor het Buijtenland daarvoor kunnen aanwenden. Feit is
dat, als de Provinciale plannen doorgaan, Leen Zevenbergen ook wel maquettes kan laten maken van de monum
onze polders zoals Portland, de Johannahoeve en de Edenhoeve.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?mediumid=4&stukid=78007

Na de Missing Link nu dan de Gevonden Links
Het beleid van Bleker is helder al zal niet iedereen het met zijn plannen en aanpak eens zijn zo kunnen we lezen i
enquete van de Telegraaf
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/11369915/__Bleker_breekt_natuur_af__.html
Er is ook steeds meer begrip voor de no-nonsense aanpak van de staatssecretaris E L & I
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1608712&h=Hoge%20Veluw
eunt%20argumenten%20Bleker
En rekenen kan onze Henkie ook getuige dit artikel:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1608946&h=Duitsers%20gev
Bleker%20gelijk
Eerst is iedereen faliekant tegen de plannen van Bleker, maar men kiest uiteindelijk toch eieren voor zijn geld en g
alsnog praten
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/noord_brabant_praat_toch_over_natuurakkoord_1_617210
Er zijn Provincies die mee willen denken met de boeren inzake natuurbeheer e.d.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1607018&h=Provincie%20Flevoland%
eert%20in%20akkerranden
De PvdD heeft ook weer een plan geopperd – tijdelijk natuur op ongebruikte gronden. Dat gebeurt volgens mij op
natuurlijk wijze ook al….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1613179&h=PvdD:%20tijdelijke%20na
0in%20Zuid-Holland
De promotie van Natuur en Recreatie valt ook niet mee – in het Groene hart was het dik voor mekaar zo leek het m
ook daar …
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1612988&h=Groene%20Hart%20Bure
cht
Een van de redenen waarom ook boeren graag baas in eigen huis willen blijven :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1608911&h='Grond%20biedt%20zeke

Meer over grond……
Over grond gesproken : zaterdagochtend bij Chris Natuurlijk (Chris Vemer) op Radio Rijnmond staat het program
het teken van grond. Ben benieuwd of ze ook nog boeren in haar programma heeft, mensen die dagelijks met hun
handen in hun grond zitten, al generaties lang, daar hun boterham mee moeten verdienen en dat dreigen kwijt te r
aan de Provinciale plannenmakers die het onder water willen zetten of ontpolderen naar nieuwe natuur en recreat
bij deze link en luister om 08:00 uur naar : http://www.rijnmond.nl/programmas/chris-natuurlijk

Agenda
30 januari 2012 - 20:00 Carroussel waar o.a. de polder Albrandswaard op de agenda staat :
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/30-januari/20:00
13 februari 2012 – Raadsvergadering met o.a. de Klimaatbuffer bij de ingekomen stukken :
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/13-februari/20:30
14 februari 2012 19:30 – 21:30 Toekomstavond terugkoppeling Toekomstvisie Albrandswaard Gemeentehuis
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder

244:

Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Er is, zoals u wellicht al in de lokale media heeft vernomen, weer wat te melden over de polders. Niet dat we er ve
hebben maar het is nieuws, dus reden tot het verschijnen van een volgende editie van de Polderkolder # 244 dus.

Visiedocument het Buijtenland van Rhoon
Eindelijk dan, daar was het “geheime” stuk waar iedereen al een jaar smachtend naar heeft uit zitten kijken: het pl
Heijkoop is deze week vrijgegeven en voor iedereen in te kijken.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&stukid=78615
http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=89005
http://www.buijtenland.nl/nieuws
Vanaf medio 2010 is Jan Heijkoop ingehuurd geweest om een rapport te schrijven, advies te geven en een inrichti
te maken voor het Buijtenland van Rhoon. Waarom dat allemaal zo lang heeft moeten duren is mij een raadsel, wa
kan er niet uit concluderen dat dit advies iets zal bijdragen aan de impasse die de afgelopen jaren ontstaan is rond
ontpoldering en inrichting van ons poldergebied. Het staat bol van de aannames en richtingen die het uit zou kunn
maar concreet is er niets. Het gekraai van onze lokale politiek, dat dit rapport het handvat zal zijn om de boeren op
vertrouwde manier door te laten boeren zoals in de Albrandswaardse Variant voorgeschoteld, kunnen we gerust n
land der fabelen verwijzen. Er blijft ruimte voor een paar boeren die echter een totaal andere bedrijfsvoering en op
zullen moeten kiezen. Het zogenaamde verbreden met zorg, recreatie of natuurtaken en vooral blijven hopen dat d
subsidiekraan open blijft staan om dat allemaal betaalbaar te houden en te maken zodat ze een inkomen hebben.
Weg eigen ondernemerschap, een van de kenmerken die deze sector de afgelopen decennia steeds het hoofd bo
water heeft doen houden. En die, als uitvloeisel daarvan, ons een prachtig en keurig onderhouden poldergebied h
opgeleverd waarin ook de burgers en buitenlui van heinde en verre graag vertoeven. Afgelopen weekeinde bijvoor
hebben we weer duizenden wandelaars een tocht door het gebied gemaakit, waar straks slechts ruimte is voor
ontoegankelijk riet, ruigte en nattigheid.
Zoals al eerder geventileerd zou het rapport het resultaat zijn van intensief overleg met de diverse stakeholders en
belangengroeperingen. De groene lobby heeft rond de tafel gezeten, een aantal ondernemers die er voordeel uit
halen ook (schaalvergroting, verplaatsing), maar de betrokken boeren – vooral ten zuiden van de Essendijk – heb
de totstandkoming van dit advies mondjesmaat of zelfs in het geheel niet meegewerkt. De mensen in de recreatiev
bestemming, ten noorden van de Essendijk zien in sommige gevallen mogelijkheden en voordelen, vooral om grot
groeien met beheerstaken ten koste van de huidige gebruikers. De zuidelijke sector van de Essendijk, de
natuurbestemming, biedt voor de huidige akkerbouwers en gebruikers weinig mogelijkheden. Dus is de hoop geve
mensen die willen stoppen of met het bedrijf willen verplaatsen – maar daar ontbreek het overleg en de middelen
Wat we dus met dit rapport zijn opgeschoten is voor mij een raadsel maar ik laat het me graag uitleggen. Het is m
plan van aanpak geworden dan een visie welke kant we uit moeten en dat kan ook niet anders als je niet met de
betrokkenen om de tafel zit. Feit is namelijk ook dat verantwoordelijk wethouder Raymond van Praag wel eerlijk aa
dat er slechts met een beperkt aantal boeren en bewoners is gesproken en dat de voortdurende betrokkenheid va
boeren en burgers voorwaarde voor het creëren van draagvlak. Want dat is er, ook met dit mooie en vast niet goe
rapport, nog steeds niet – al willen lokale politiek en provincie anders doen geloven. Lees hier zijn reactie op de
gebiedsvisie
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=799&rubriek_id=3509&stukid=786
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zijn reactie en mening te ventileren op de gebiedsvisie - maar wel voor 1
zodat de gemeente dat mee kan nemen in hun verweer bij de Raad van State op 6 en/of 7 maart a.s. )zie bijlage).
Uiteraard zullen ze dus hopen op veel positieve reacties voor die tijd om dit stuk ook bij de Raad van State te kunn
meenemen en hun zienswijze en beroep aldaar te verdedigen. En ik hoef dus ook geen beroep meer te doen op d
Openbaarheid Bestuur om het rapport Heijkoop in te kunnen zien.
Wel geeft de wethouder aan voorlopig, tot aan de uitspraak van de Raad van State, zich samen met de Provincie
terughoudend op te stellen en verder geen initiatieven te ontplooien rond de polders.
Polder Albrandswaard

Inmiddels is de Gemeente al weer druk in de weer met het volgende gebied om daar met behulp van adviesburea
bewoners en belanghebbenden een mooi plan voor te maken. Zo willen ze de polder Albnrandswaard van een
inrichtsplan gaan voorzien en ik voorzie ook hier weer eenzelfde scenario als bij het Buijtenland van Rhoon. Hoew
college aangeeft dit anders aan te gaan pakken staat of valt het met een konsekwent beleid en aanpak, een zaak
onze polders faliekant verkeerd is gegaan omdat de gemeente het betere dacht te weten dan de bewoners,
belanghebbenden en betrokken deskundigen. Door te luisteren naar de verkeerde adviseurs en halverwege te kie
voor de een laffe consensus in plaats van vasthouden aan de door iedereen goedgekeurde en ondersteunde
Albrandswaardse Variant zitten ze daar met de gebakken peren. En zoiets kan ook bij de polders Albrandswaard
makkelijk gebeuren. Ook nu met iedereen om de tafel, een inrichtingsvisie maken (lees wat men daar wil : agraris
karakter, open, herkenbaar met dijken en sloten. Maar ook hier is geen geld voor inrichting verder dus zal er creat
de boeren, bewoners en ondernemers in het gebied moeten worden samengewerkt. Maar zonder een bepaalde s
heb je de kans dat zowel de lokale politiek (sorry, we moeten van de Provincie of de Regio) of de Provincie een cl
het gebied leggen die alle voorgaande overleggen en afspraken overboord gooit. Zoals dus ook gebeurd is met de
Albrandswaardse Variant. Dan kun je er beter een Groene contour van maken (zie hieronder en het bijgesloten
document). Lees meer over de plannen en status in De Schakel : http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/it
polder-albrandswaard-mag-geen-aangeharkt-park-worden

Groene contouren binnen de Provincie
Het PAL (Provinciale Adviescommisie Leefomgeving) heeft een stuk en visie voorbereid voor Gedeputeerde State
waarbij zij pleiten voor het instellen van Groene Contouren binnen bepaalde gebieden. De definitie hiervan zien zi
volgt:
Voer groene contouren in voor buitengebieden waar geen verstedelijking mag komen. De landschappen binnen di
contouren vormen een fraai decor voor landbouw, natuur en water en voor bezoekers die hier rust, ruimte, natuur
cultureel erfgoed zoeken of juist sportief bezig willen zijn.
http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=88796 - zie ook de bijlage. Lees dus goed wat er staat:
landbouw, natuur en water voor bezoekers – oftewel het huidige Buijtenland van Rhoon past perfect in dat plaatje
moeten gewoon die hele PKB van tafel halen en hier een groene contour van maken. Iedereen blij en miljoenen in
gehouden voor nuttige zaken. Ook goed voor de polder Albrandswaard om een beroep op te doen denk ik – een s
Nationaal Landschap beschermde status.

Uw mening telt
Direct na het openbaar worden van het plan Heijkoop werd ik ingecopieerd op een uitgesproken mening richting B
omtrent hun houding en de hele gang van zaken die ik met u wil delen – het is nog niet eens een polderbewoner m
iemand uit de “bewoonde wereld”:
Geacht college,
Zojuist het visiedocument van dhr Heijkoop gelezen, ik wil hierbij slechts een ding opmerken:
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal ik, en ik hoop veel anderen met mij, zeker niet op een van de partijen in h
huidige college stemmen.
Mede gezien de manier waarop de gemeente zich tot nu toe voor het karretje van de provincie laat spannen, de toekomst
ontwikkelingen en besluiten welke nog door deze wethouders, c.q. raadsleden moeten worden genomen.
Het is nog niet zo lang geleden dat de gemeente en de raad volop vóór de Albrandswaardse Variant was. weet u nog? Ik n
volksverlakkerij, vandaar deze mail en ik zal dit heel duidelijk in mijn omgeving laten weten.....
Ik zal nu en in de toekomst tegen de visie van de provincie blijven, ondanks alle onduidelijke en suggestieve berichtgeving
zowel Provincie als Gemeente
Ik zal dus de betrokken burger hierbij helpen om zijn mening duidelijk in zijn omgeving te laten weten.
Verder is de Gemeente natuurlijk buitengewoon actief om iedereen te betrekken bij de Toekomstvisie 2025, een h
nobel streven waarin ze aangeven te denken tot die tijd in elk geval nog zelfstandig te blijven. Het lijkt misschien w
straks in één zuidelijke randgemeente Barendrecht – Albrandswaard-Ridderkerk (BAR) gaan uitmonden, maar dat
zeker niet de bedoeling. Dit is alleen samenwerking om de kosten te drukken – we houden graag 3x een echalon
burgemeesters en wethouders op de pay-roll, dus wees niet bang. Een toekomstvisie derhalve – als u hem in gaa
maakt u bovendien kans op mooie prijzen zoals voedselpakketten, dinerbonnen en I-pads. We hebben het tenslot
de “werelddorpen met smaak”. Vul de enquete in op deze website www.albrandswaard2025.nl Tevens kunt u zich
inschrijven voor de avond op 14 februari over de concept-toekomstvisie.

Terug naar Zuidoord
Vanuit het blad Nieuwe Oogst en hun redacteur Mike Schellart mocht ik een link ontvangen naar 2 artikelen over d
om de polder Zuidoord. Waarin Johan van Beek dus 16 jaar zijn rug heeft moeten rechten tegen de plannen om zi
boerderij en land onder water te zetten.
www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1615582&h='Eindelijk_klaar'_met_
an_Zuidoord

www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1615584&h=16_jaar_strijd_voor_b
Zuidoord

De Groene Lobby : Het Zuid-Hollands Landschap
Ja, ook het Zuid-Hollands Landschap, hoewel ze van de Provincie geen geld krijgen voor meer natuur, wil toch gra
een rol blijven spelen in dit gebied. En nodigen daarom hun donateurs en vrienden uit voor een bijeenkomst. De in
Geachte beschermer,
Graag willen wij u herinneren aan de beschermersbijeenkomst van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
plangebied het Buijtenland van Rhoon. Uw woonomgeving wordt in de toekomst omgevormd tot een open
aantrekkelijk en toegankelijk natuur- en recreatiegebied. Zuid-Hollands Landschap wil de streek betrekken
inrichting en het beheer ervan. U kunt daarover met ons en de provincie discussiëren.
U bent van harte welkom op donderdag 16 februari. Het programma start om 19:00 uur in Abel Grand cafe
restaurant, Albrandswaardsedijk 196, 3172 XB Poortugaal-Rhoon.
- Wilt u van te voren laten weten of u komt en met hoeveel? Graag voor 9 februari! Bij voorkeur door een r
sturen op deze e-mail (m.doornkamp@zhl.nl ) of via 010 272 22 22.
Al vast bedankt voor de moeite en hopelijk tot binnenkort!
Leuk natuurlijk dat de Provincie zegt verder geen initiatieven te ontplooien tot de uitspraak van de Raad van State
het is blijkbaar moeilijk om stil te zitten. Dus schuiven ze gewoon aan en liften mee op initiatieven van anderen.

De Grijze Lobby : Maasvlakte 2
Een andere variant, namelijk die van het Havenbedrijf en gelieerde bedrijven die natuurlijk ook proberen om in elk
de politiek en de provincie gunstig te stemmen. Ze zitten tenslotte niet voor niets ook gezellig samen in de Tafel va
Borging rond het hele Project Mainport Rotterdam en Maasvlakte 2. Dus wordt er in dat circuit, waar overigens de
belanghebbenden van het Buijtenland zoals gemeenteraad of bewoners worden geweerd (wie borgt er dan onze
belangen?) ook volop gelobbied. En zag ik dus afgelopen zondag bij de wedstrijd Feyenoord - 020 een paar rijen
me dat onze Commissaris van de Koningin te gast was in de VIP-box van een Rotterdam Havenbedrijf. Gezellig u
had even de neiging om me aan hem voor te stellen en een afspraak te maken. Maar kon op tijd de neiging onder
om te genieten van mijn cluppie.

Subsidie voor Agrarisch Natuurbeheer – een grijpstuiver
Dat er komende jaren geen geld is voor het onderhodue van de diverse natuurprojecten die door het Rijk bij de Pr
zijn ondergebracht blijkt wel uit dit bericht:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1619591&h=ZuidHolland_stelt_subsidie_natuurbeheer_vast
Oftewel er is per jaar voor heel Zuid-Holland nog niet eens 40.000 Euro beschikbaar, je mag het nog niet eens een
noemen. Het is gewoon een belediging. Natuurlijk zullen de ambtenaren om het hardst roepen dat dat niet voor he
Buijtenland van Rhoon geldt, hier ligt namelijk geld op de plank zo wordt steevats beweerd. Op welke plank (IJslan
Griekenland, Dexia) en waar is nog immer een raadsel, want cijfers daarover zijn niet bekend en zelfs in de
voortgangsrapportage over de Tweede Maasvlakte wordt alleen gezegd dat het tot nu toe allemaal wat duurder ui
dat de kosten hoger zijn dan eerder bedacht. Hoeveel dan ? (zou ik als leek vragen aan de verantwoordelijken) m
is in de politiek blijkbaar “not done’” . Pas als de ramp onafwendbaar is en het proces onomkeerbaar gaan de bille
en krijg je weer het zoveelste schandaal. Het zal vanuit de Provincie wel een “politiek” steekspel zijn richting het m
van E,L & I om zo meer geld beschikbaar te krijgen maar het geeft allemaal geen goed gevoel.

LINKS
Uiteraard wil iedereen volop genieten van de winter en, naast wandelen en fietsen in de polder, ook schaatsen op
kilometers lange poldersloten, boezems en vaarten. Wel even letten op de volgende waarschuwing van het Water
Hollandse Delta:
http://www.wshd.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven_2012/nieuwsbrief_nr_05/@227231/schaatsen_gemalen
Hoe de Provincies ook op andere gebieden met uw en mijn geld omgaan wordt hier weergegeven, de Blauwe Sta
Wieringerrandmeer en straks wellicht ook het Buijtenland van Rhoon
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1619553&h='Wierringerrandm
et_levensvatbaar'
De Commissaris van de Koningin Jan Franssen wordt niet automatisch herbenoemd en wordt gewikt en gewogen
elk geval te zwaar bevonden aan salaris en bijbanen.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/01-02-2012/bijbanen-probleem-bij-herbenoeming-franssen
En nog maar eens de Hedwigepolder en hoe de zuiderburen tegen het probleem aankijken
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1616453&h=Hedwige_is_em
er
Het havenbedrijf bouwt bij Hoogvliet een viaduct om het netwerk uit te kunnen breiden – ook voor de buisleidingen
door onze polders.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/30-01-2012/havenbedrijf-bouwt-leidingviaduct-bij-hoogvliet

AGENDA
3-5 februari Paarden in de Polder, in de wondere witte wereld van het Buytenlandt van Rhoon zal de beeldentui
open zijn, het eerste weekeinde van de maand. Het winterseizoen met sneeuw, stilte en rust
9 februarie
19:00 uur - Zuid-Hollands Landschap discussieavond bij Abel
13 februari
20:00 uur - Raadsvergadering met o.a. de Klimaatbuffer bij de ingekomen stukken :
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/13-februari/20:30
14 februari
19:30 – 21:30 Toekomstavond terugkoppeling Toekomstvisie Albrandswaard Gemeentehuis – zie e
berciht om op te geven.

Tot besluit – ik heb, evenals overigens buurman Vos, in mijn jeugd een jaar in het buitenland gebivakkeerd, met n
upper-mid-west van Amerika. Gewerkt op een boerderij en op de universiteit in een uitwisselingsprogramma met e
100 intennationale studenten uit diverse continenten. Mocht u iemand in uw omgeving kennen die de blik eens wil
verruimen en een klik heeft met werken in de agrarische sector : een eye-opener eersteklas, ervaring voor het leve
doet er veel (internationale) vrienden op.
MAST needs more good applications from international students (esp. in crops & greenhouses). If you know any qual
candidates, encourage them to visit us at http://mast.cfans.umn.edu/.
Dat was het wel weer voor deze keer – een mooi winters weekeinde gewenst en tot een volgende Polderkolder.

245:

Beste polderbewoners en belangstellenden,
Daar ben ik weer met wat nieuws en weergave van zaken die spelen rond ons geliefde polderlandschap. Waar he
momenteel nog zo goed toeven en mooi is in deze lokale Winter Wonder World. Hoe de visie van Jan Heijkoop
ontvangen is door de gemeente en direct betrokkenen zal ik proberen voor u op een rij te zetten, maar dat valt nie
zonder daarin mijn persoonlijke voorkeur te volgen. Hopelijk deelt het grootste gedeelte van de 1500 lezers deze o
kan men zich daarin vinden.

Plan Heijkoop – de Visie op het Buijtenland
Wat kun je doen tegen de propagandamachine van onze gemeentelijke communicatoren die op allerlei manieren h
grote publiek proberen in te palmen en te winnen voor hun plannen rond onze polders. Dat ze de plank volledig m
hebben geslagen door een bestemmingsplan goed te keuren dat haaks staat op hun eerdere uitspraken en
raadsbesluiten, trachten ze te vergoelijken door nu volop aandacht te vragen voor een plan dat nog een beetje hu
gezicht moet zien te redden, het plan Heijkoop. Dus lezen we afgelopen editie van de Schakel wel 4 aparte artikel
hoeveel nieuwe mogelijkheden er wel niet zijn voor de invulling van onze polders naar het plan van Heijkoop. Of d
eigen interpretatie is van de redactie van de Schakel over de berichtgeving vanuit de gemeente of dat het wellicht
de gemeente zelf komt kan ik natuurlijk niet beoordelen, wel is de goed-nieuwsshow gespeend van enige hoor en
wederhoor vanuit de direct betrokken boeren en belanghebbenden. Het is eenrichtings-communicatie dus zal ik pr
de andere kant van de zaak toe te lichten. De koppen:




Buijtenland heeft de potentie om stadslandbouw gestalte te geven – lijkt leuk maar wat is dat dan. Is
definitie van stadslandbouw misschien? De een noemt het landbouw in de stad (op braakliggende terreine
ander landbouwproductie voor gebruik in de stad (korte aanvoer en productielijnen, duurzaam), de derde
het op biologisch/dynamisch tuinieren, de vierde op door de stad gesubsidieerd produceren en de vijfde o
teelt van producten die vanaf de boerderij of het land dicht bij de stad direct aan de stedeling verkocht wor
huisverkoop of een boerderijwinkel etc. Dat laatst gebeurt al volop dus daar hebben we verder plan Heijko
Bleker niet voor nodig – daar is niets vernieuwend aan. http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/ite
‘buijtenland-heeft-potentie-om-stadslandbouw-gestalte-te-geven’
Opvallend dat er geen ruitersportaccomodaties in recreatiegebied zijn – ook al een dooddoener natu
want er zijn wel degelijk pensionstallen en privé paardenstallingen, alleen zijn er bij alle plannen die voorli
geen ruiterpaden en verder faciliteiten ingetekend. Er zijn wel ondernemers die zich in het recreatiegebied
willen huisvesten maar de voorwaarden zijn onaantrekkelijk plus er is verder geen plan voorhanden. Dus z
de ondernemers naar andere, minder kostbare oplossingen, Als je namelijk naar het 6 ha gebied kijkt (ook
de 600 ha natuurlijk) dan zie je aan de prijsstelling van de grond daar dat een ondernemersplan slecht
uitvoerbaar zal zijn. Verder komt onder die kop ook de bereidheid voor van boeren om hun bedrijfsvoering
schakelen. Voorzover Heijkoop al echte gesprekken met ze gevoerd heeft (het grootste deel is na één
vergadering al opgestapt omdat er voor hen geen toekomstperspectief was) is er weinig animo tot transfor
dan liever uitplaatsen, maar daar zijn weer geen middelen voor.
http://issuu.com/baruitgeverij/docs/albrandswaardwk06?mode=window&viewMode=doublePage op pagina





Wachten op uitspraak Raad van State – daar is voor de meeste ondernemers inderdaad het wachten op
gaan geen stappen ondernemen of overleg opstarten als niet eerst is onderzocht of men echt wel weg mo
bedrijfsvoering omschakelen. Verderop kom ik daar nog wat uitgebreider op terug
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/186-wachten-op-uitspraak-raad-van-state
Het heeft veel tijd en tact gekost om vertrouwen agrariërs te winnen – is een hoofdstuk waar ik sterk
twijfel, want dat is wel aardig neergeschreven, maar als de grote massa het na één vergadering voor gezie
houdt durf ik te stellen, zeker ook gezien de geluiden daarna, dat het vertrouwen er totaal niet is. Tijd heef
zeker gekost, temeer als je ziet hoe lang het geduurd heeft eer het rapport openbaar is gemaakt, tact zal i
zeker niet noemen als je in interviews en voordrachten de zaken anders voorstelt dan ze in werkelijkheid z
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/184-‘het-heeft-veel-tijd-en-tact-gekost-om-vertrouwenagrariërs-te-winnen’

De gemeente heeft tenslotte geld in het onderzoek van Heijkoop gestoken dus zal het resultaat op moeten leveren
of geen draagvlak voor het visieplan Heijkoop, het is er dus we moeten dat maar accepteren als handvest voor on
gebied. Nu is de gemeente geen kampioen in het lobbyen en netwerken in het belang van de burgers en gemeent
Vooruitgeschoven posten die in Den Haag een beetje masseren en helpen meedenken hebben ze blijkbaar niet.
Recentelijke voorbeelden zijn natuurlijk de Albrandswaardse Variant en de onwikkeling van het gebied Molendijk.

De Albrandswaardse Variant, waar enorm veel geld en energie is ingestoken en een plan met draagvlak, maar blij
men er niet in geslaagd dat op het juiste moment, nog voor er een PKB was of daar over gepraat werd, met de be
om de tafel te gaan en de belangen van Albrandswaard veilig te stellen. Na het New York overleg en “het groene
polderen” zijn ze gewoon uit beeld verdwenen en hebben pas weer van zich laten horen toen er op andere fronten
zaken onomkeerbaar beslist leken te zijn. Zelfs in de opvolging van de hele PKB en PMR hebben ze zich buitensp
zetten door bijvoorbeeld geen plaats te claimen in de tafel van borging, een instituut dat de belangen en voortgang
het PMR traject opvolgt en vooral de havenbelangen lijkt te behartigen. Als de Maasvlakte 2 maar door kan gaan,
is ondergeschoven. Zo zien zowel de bewoners als belanghebbenden in dit gebied ook het belang van de 2e Maas
wel in. Dat is de economische motor van Rotterdam en Nederland, dus van belang dat die zich kan ontwikkelen. D
moet alles voor wijken, worden (lucht – en geluids) normen overboord gegooid en kan en mag alles. Daar kunnen
mogen we niet tegen zijn, dus dat doen we dan ook niet. Ter compensatie is de natuurlobby destijds onze polder a
speeltuin aangeboden maar die (natuur)compensatie moest later op zee worden gevonden (je neemt van de zee d
compenseert ook daar). Waar we nu mee zitten is dat het gebied is aangewezen voor een betere leefbaarheid voo
regio en Rotterdam. Alsof het gebied nu niet voldoende leefbaar is en een uitlaatklep vormt voor stedelingen en
regiogenoten om te wandelen, fietsen, paardrijden, joggen en noem maar op.
Ter ontsluiting en het toegankelijk maken willen de huidige bewoners en boeren best hun landerijen ter beschikkin
stellen en kunnen extra wandel-, fiets en ruiterpaden worden ingepast tegen een fractie van de kosten die de prov
voor uit wil geven. Maar als dragers en onderhouders van het gebied moet er voor die agrarische ondernemers we
normale (commerciële) bedrijfsvoering mogelijk zijn om dat op termijn ook te kunnen blijven doen.

En daar wringt nu de schoen want onze gemeente heeft een bestemmingsplan aangenomen waarop de boerderije
geel (woonblok) zijn ingetekend en de bedrijven weggeschreven. Oftewel de boeren kunnen ophoepelen, hoewel
eerder een raadsbesluit en plannen hebben aangenomen waar voor die boeren hun huidige rol en bedrijfsvorm we
gegarandeerd. Om dan daar vervolgens een plan Heijkoop op los te laten die allerlei andere mogelijkheden ziet vo
bestaande boerenbedrijven is natuurlijk al vreemd. Je hebt de boerenbedrijven wegbestemd, dus is er geen altern
denkbaar. Verbreding als recreatieboer, zorgboer of educatieboer kan alleen als je een boerenbedrijf als basis heb
die heb je wegbestemd dus hoe rijmt het een met het ander.
Verder hebben de huidige bedrijven bewezen de laatste decennia zelf wel met verbreding en andere invulling om
kunnen gaan. We hebben hele verschuivingen gezien met de komst van melkquota en mestoverschotten. De mee
gemengde bedrijven hebben de melkkoeien weggedaan en zich in akkerbouw en/of groententeelt gespecialiseerd
het zijn creatieve ondernemers die altijd wel een manier vinden om hun bedrijf zo op te zetten en in te richten dat e
boterham mee te verdienen is, of er nu een melkwet, mestwet komt : ze kunnen zich aanpassen. En daarna zijn
sommigen weer een nevenactiviteit gaan doen welke weer paste bij de bedrijfsvoering, zoals de pensionstalling va
paarden (stro en voer op het eigen bedrijf produceren voor de paarden) of andere activiteiten gelieerd aan het be
Maar een aanpassing naar recreatie- , zorg- of educatieboer zonder commerciële basis, betekent omschakelen na
bedrijfsvoering die afhankelijk is van subsidies en de hand ophouden: en dat willen ze nu eenmaal niet, daar is ee
teveel ondernemer en te weinig bedelaar voor. Noem het boerentrots maar wel begrijpelijk, en gezien de economi
ontwikkelingen, waarbij de subsidies alleen maar gekort worden, kun je daar toch ook moeilijk voor kiezen wil je je
en gezin enige toekomst bieden. Dus begrijpelijk dat men tegen deze invulling is. In bijlage vindt u een artikel uit d
Nieuwe Oogst van vandaag waarin Adjan Vos (zowel als ondernemer als in de functie van voorzitter van de region
Land- en Tuinbouw Organisatie LTO) het rapport heeft gelezen, met zijn commentaar daarop.

Dus hebben de boeren het laatste redmiddel ingezet, namelijk een beroep bij de Raad van State tegen het
bestemmingsplan van Gemeente en inpassingsplan van de provincie, om hun bedrijf gewoon bedrijf te laten zijn e

alleen een woonbestemming, gelegen in een natuur- of recreatiegebied zonder agrarische bestemming. Een keuz
waartoe ze gedwongen zijn door gemeente en provincie als laatste poging om zich te handhaven in onze mooie p
Waarbij ze samen met een aantal bewoners en belangenverenigingen optrekken tegen de gemeente en provincie
de andere kant, zo lezen we in plan Heijkoop, straks samen wel weer in enige variant verder moeten.

Maar waarmee dan vraag ik me als argeloze burger af. Stel dat de Raad van State de beroepen verwerpt op 6 en
– wat krijgen we dan. Invulling van de plannen van Heijkoop? Een herinrichtingscommissie? Ruilverkaveling? En
wie, waarmee en voor wie dan wel? Niet, zoals altijd beloofd door de gemeente en raad, door de huidige onderne
want die zijn wegbestemd. Je houdt alleen de partners van de provincie over voor inrichting en onderhoud van het
Geld hebben die niet, dus krijg je verpaupering, verrommeling en teloorgang van die mooie polders. En daar was j
alles voor ingezet om dat tegen te gaan : de verrommeling van de polders (noot: waar verrommelt die polder dan –
daar is de gemeente uiteindelijk zelf schuld aan omdat ze allerlei gebiedsvreemde huizenbouw en bedrijven tolere
Nog even ene paar links mocht u e.e.a. gemist hebben:
Visiedocument Plan Buijtenland :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&stukid=78615
De Schakel Albrandswaard met de aangehaalde artikelen :
http://issuu.com/baruitgeverij/docs/albrandswaardwk06?mode=window&viewMode=doublePage

Nog even een punt van orde : ik heb u deelgenoot gemaakt van mijn verzoek aan de Gemeente met een beroep o
Wet Openbaarheid van Bestuur. Na de publicatie en openbaarmaking vorige week (1 februari) van het rapport He
mocht ik 7 februari een brief van de burgemeester ontvangen dat mijn verzoek is ingewilligd. En of ik het eens ben
deze beslissing…… anders kan ik daar bezwaar tegen aantekenen. Hoe standaard kan een brief en procedure zij

De Gemeente Albrandswaard
Herhaaldelijk word ik er op gewezen dat ik te kritisch ben op het gemeentelijk reilen en zeilen en dat men zowel m
polders als op andere gebieden het beste met de burgers voor heeft. Daar mag ik hopelijk wel van uitgaan ja. Maa
manier waarop men dit in de praktijk ten uitvoer brengt is wel degelijk voor verbetering vatbaar. Aan de ene kant d
burgers vragen om medewerking en hulp (deskundige burgers gezocht) maar ze aan de andere kant afserveren a
niet past (kijk maar naar het Platform Polders Albrandswaard). De burgers vragen mee te denken aan een
Albrandswaardse Variant of Toekomstvisie2025 en zich vrijwillig in te zetten voor allerlei zaken die vroeger door d
gemeente gedaan werden, vraagt ook om begrip en erkenning van het werk dat door diezelfde mensen vanuit hun
expertise of betrokkenheid gedaan wordt.
Hoe goed de gemeentelijk lobby en voorbereiding is bij de provincie blijkt ook wel weer uit het plan Molendijk. Da
de gemeente een nieuwe bestemming in gedachten om de driehoek aldaar (Molendijk – Stationsstraat – Kleidijk –
opnieuw in te richten en daar huizen te gaan bouwen. Met een paar mooie plannen en benamingen (Bosvariant,
Weidevariant), maar het wordt door de provincie gewoon afgeschoten. Niets daarvan, dus weer een hoeveelheid
gemeenschapsgeld en energie gestopt in een project dat blijkbaar vantevoren al niet uitvoerbaar is en door de pro
lijkt te worden afgewaardeerd. In dat kader vrees ik met grote vreze ook voor al die andere plannen die ze op stap
hebben staan zoals de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 en de plannen rond de polder Albrandswaard. Ze
eerst eens met de provincie om de tafel moeten om daar vooruit al een soort medewerking en toestemming voor t
krijgen vooraleer ze in een later stadium weer door de stadsregio of provincie worden teruggefloten. Ze zouden be
zo’n lobby een visie kunnen ontwikkelen en uitvoeren dan zelf wat bedenken en vervolgens voorleggen. Dat is nam
gebleken een kansloze routing te zijn.
De toekomstvisie Albrandswaard 2025 Werelddorpen met smaak ! (let op 24 Mb) :
http://www.albrandswaard2025.nl/files/albrandswaard_concept_toekomstvisie_2025_low_res_2februari2012.pdf
De visie Molendijk : http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=3147
Inrichting en toekomstvisie polder Albrandswaard :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=29&pagid=3045&fontsize=12

De gemeentelijke enquete Toekomstvisie 2025:
Een reactie op de gemeentelijke enquete inzake de toekomstvisie (u kunt hem altijd zelf proberen in te vullen natu
voor 14/02 – laat u niet ontmoedigen: http://www.thesistools.com/web/?id=244667 )
Vanavond de enquete van de gemeente ingevuld omtrent de toekomst visie.
Uiteindelijk bij de laatste vraag kan iemand zijn eigen mening kwijt.
Het zijn behoorlijk suggestieve vragen die naar een bepaald antwoord moeten leiden.
Of een vraag waar je het eigenlijk wel eens mee moet zijn, maat je nu eenmaal voor
duurzaamheid bent, maar dan meteen de reguliere landbouw de nek omdraait.
Of vijf zaken aan elkaar verbinden in één antwoord terwijl je juist tegen de vijfde
bent.
De uitkomst van deze enquete zal niet verrassend zijn waarschijnlijk.
Je kan de vragen alleen maar doorlopen door elke keer een antwoord te geven.

Ik heb de laatste open vraag gebruikt om de vragen die bij mij leven in te vullen en
slechte aanmatigende enquete een passende evaluatie te geven,

De Raad van State – hoe gaat dat in zijn werk.
Om toch enigszins voorbereid te zijn op wat we daar kunnen en mogen verwachten is er gebeld met de coördinato
dit geheel en daaruit zijn de volgende belangrijke zaken samengevat:
Ik heb gebeld en o.a. gevraagd naar de procedure van de zitting. Hij vertelde het volgende:
- De zitting heeft plaats in een grote zaal waarin degenen die beroep hebben aangetekend vooraan een plaatsje kri
- Alle onderwerpen zullen slechts globaal worden behandeld
- Het juiste tijdstip van behandeling is (nog) niet bekend
- Er zal worden gevraagd of wij nog iets belangrijks hebben toe te voegen of dat er misschien zaken onderbelicht
- Wij kunnen ook vooraf nog een aantal hoofdpunten op papier toesturen
- De uitspraak zal in principe binnen 6 weken na de zitting plaats vinden. Eventuele verdaging voor weer 6 weken
mogelijk
Uiteraard hopen we op een grote afvaardiging van mensen die er een dag (of meer) voor uit willen trekken. Desku
kunnen worden meegenomen alsook nog aanvullingen op het dossier.
Zie ook de brief aan de gemeente (zie bijlage Polderkolder 244), elke appelant heeft een soortgelijke invitatie ontv

Rapport Ir. Sebastian Dembski
Ik ben in 2010 geinterviewd door een onderzoeker van de universiteit van Amsterdam die een wetenschappelijk
onderzoek deed naar o.a. de rol van overheden in planontwikkeling “in search of symbolic markers”. Ik zal u het ge
rapport onthouden (voor belangstellenden wil ik dat wel opsturen maar er rust copyright op) , het is gepubliceerd in
International Journal of Urban and Regional Research, maar de conclusie van zijn bevindingen waarin hij een hee
aan betrokkenen heeft geínterviewd vond ik toch wel typerend :
>>> Summarizing, Landscape Park Buytenland is an example of symbol construction. The plan neither took into account the
values of this cultural landscape nor the active local communities and their habitus. There are very legitimate reasons for natu
development but it is not a framework that appeals to everyone. When the policy agreements for PMR were made, planning u
a scalar shift in which the local level had a say. But the Province, in particular, had little idea of local feelings and underestim
local resistance. It did not succeed in aligning its good intentions with the
wishes of other stakeholders, despite the shared ambition to protect Midden-IJsselmonde from further urbanization. Many act
joined in the criticism of the Province’s autocratic top-down approach. That is why implementation became a cumbersome pr
and manifested as a power struggle between the Province, the Foundation Landscape of South Holland and the local level. Str
enough, the Province did not commit itself to the Albrandswaardse Variant, which enjoyed local support and symbolizes socia
relations of the future (i.e. reconstruction) <<<
Oftewel, een gemiste kans van Provincie en betrokkenen om serieus te kijken naar een plan met draagvlak onder
bewoners van de regio Albrandswaard. Het zoveelste bewijs dat een verkeerd traject is ingezet.

LINKS – er zijn in de teksten al diverse links gezet, maar nog wat andere:
Bleker ligt nog steeds met de provincies overhoop inzake zijn plan van aanpak van de Natuur – het zal kiezen of k
worden , hij heeft haast.….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1640779&h=Bleker_zet_haa
er_natuurakkoord
Nog maar eens over de Hedwigepolder – wel of niet ontpolderen, Nijpels geeft aan dat we eerst maar eens de pla
moeten doorrekenen:
http://www.metronieuws.nl/nieuws/laat-rekenkamer-onderzoek-doen-naarhedwigepolder/IWIlbc!wuMh2Go6PG9bhHj13yrw/
Deze is ook mooi : http://www.groenerekenkamer.nl/node/1670
Zijn de Nederlandse boeren ondernemers of prutsers :
http://www.vilt.be/Nederlandse_boeren_bewerken_500000_ha_in_buitenland

AGENDA
13/02 – 20:30 uur Raadvergadering Albrandswaard http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/20
februari/20:30
14/02 – 19:30 uur Toekomstavond Albrandswaard (opgeven) http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=78383
6 & 7 maart Raad van State – informatie over de zittingen etc, volgt later.
Dat was het wel weer voor deze editie – een mooi weekinde gewenst en tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
U heeft, als inwonende van de regio Rhoon/Poortugaal waarschijnlijk inmiddels ook allemaal de lokale bladen ond
gehad, voor de mensen van verder weg volgen verderop een aantal links. Ik kan wel stellen dat de reacties op het
Heijkoop plus die van de boeren stof tot schrijven heeft gegeven dus maar snel van start met “mijn” toekomstvisie…

Reacties op Polderkolder 245
Op de vorige Polderkolder mocht ik een aantal reacties ontvangen, zowel bemoedigende als belerende – en laten
de eerste maar beginnen. Het is een reactie van de redactie van De Schakel die ik eenzijdige journalistiek verwee
licht van het plan Heijkoop. Ik had het voorzichtig omschreven (dacht ik) <<< Of dit de eigen interpretatie is van de
redactie van de Schakel over de berichtgeving vanuit de gemeente of dat het wellicht vanuit de gemeente zelf kom
natuurlijk niet beoordelen, wel is de goed-nieuwsshow gespeend van enige hoor en wederhoor vanuit de direct be
boeren en belanghebbenden. Het is eenrichtings-communicatie dus zal ik proberen de andere kant van de zaak to
lichten >>>.
Maar blijkbaar toch nog te scherp gezien het commentaar in de mail waarin ze mij vraagt mijn gedrag in de volgen
Polderkolder te corrigeren :
Beste Wim Gé,
Je leert het ook nooit. Neem de moeite zelf de stukken te lezen en je ziet dat het
letterlijke citaten zijn en geen interpretaties mijnerzijds of door de gemeente inge
teksten. Als je mij daarin nu nog niet kent ben je wel heel arm van geest. Heel wat
liet ik al de agrariërs aan het woord en nu dit rapport uit is dien ik dat ook openb
te maken. Lezers dienen op basis van informatie van alle kanten hun mening te kunnen
vormen. En voor de goede orde: maandag zit ik alweer met enkele agrariërs om de tafe
hun reactie op de stukken te krijgen. Ik zou het zeer op prijs stellen als je in een
volgende nieuwsbrief jezelf voor je gedrag corrigeert.
Vriendelijke groet,
Ik heb haar een reactie gegeven uiteraard en wel de volgende :
Goedemiddag,
Inhoudelijk zal ik niet te veel op je reactie ingaan - ik denk dat niemand de stukke
goed leest als ik, dus dat zal wel meevallen. Wat ik alleen probeer aan te geven is
het nu een erg eenzijdig licht op de zaak werpt, daar waar een wederhoor of vraag/me
van de direct betrokkenen wellicht ook de andere kant van de medaille voor de lezers
duidelijk zou maken. Als je als betrokkenen de Schakel opslaat dan zie je alleen maa
positieve rubrieken over het rapport, geen enkele inhoudelijke reactie van de
betrokkenen. En daar reageer ik dan weer op. Maar ik begrijp dat ook anderen inmidde
een reactie hebben gegeven, niet alleen naar mij. En daar zijn wat ideeën naar voren
gebracht, niet alleen door boeren maar ook door de bewoners, om voor hun mening ruim
vragen - desnoods door ruimte te kopen. En uiteraard ben ook ik altijd bereid tot
commentaar of om mijn mening te ventileren, hoewel die niet veel anders zal zijn dan
de Polderkolder verwoord. We spreken elkaar wel weer, ik zal in elk geval jouw react
visie in de volgende Polderkolder meenemen zoals gevraagd.
Inhoudelijk kan ik redelijk kort zijn. Ik heb een goede opvoeding genoten en veel gelezen. Want lezen verrijkt de g
Daarnaast heb ik ook aardig wat zelf geschreven. Niet alleen 250 Polderkolders maar ook avondvullend school- e
plattelandscabaret, liedjes, schoolkranten, werkstukken, lezingen, ledenbladen, losse verhalen, persberichten, ver
en hele websites vol….. Dus over de opmerking dat ik “arm van geest” zou zijn? Maar ik heb er geen moeite mee
want “zalig zijn de armen van geest” (Matteüs 5 : 3) : ik ga een mooie toekomst tegemoet!

De andere reactie was wat opbouwender van aard:
Beste Wim,
Ik ontvang al een tijdje uw emails. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet allemaal op de letter lees, maar ik bewonder uw
doorzettingsvermogen. Kent u het tv programma 'de slag om Nederland' ? Ik denk dat uw zaak daar prima in past. Op deze we
kunt u meer lezen over het programma: http://programma.vpro.nl/deslagomnederland/ En onder het kopje 'meldingen' kunt u
doorgeven aan de redactie. Hopelijk komt uw strijd dan op tv en krijgt u landelijke aandacht voor de polderkolder.
Hartelijke groeten,
Ik heb inderdaad eind januari de redactie al benaderd , maar blijkbaar is dit gebied voor hen niet spannend genoe
dan zou het kunnen lijken alsof ze tegen natuur en recreatie zijn, en dat wil de VPRO natuurlijk niet. Dus krijgen w
de kans niet om uit te leggen dat we niet tegen natuur zijn maar dat we voor eeuwenoude Polder- en Boerennatuu
tegen nieuwe aangelegde natte natuur – dat is een heel ander verhaal natuurlijk.

Nog een reactie, naar aanleiding van een artikel in het kwartaalblad van het Zuid-Hollands Landschap:
In het voorlaatste kwartaaltijdschrift van ZH-landschap (4-11)staat artikel 'Natuur
economie kunnen elkaar versterken'. 't Gaat over de voorgenomen aanleg van 750 ha ni

natuur in Zuid-Holland en uitvoering van een reeks leefbaarheidsprojecten in de regi
Rotterdam. Oud-minister Sibylla Dekker is voorzitter van het bestuurlijke platform d
vaart erin moet houden. Ik citeer:
Zo vlot en soepel . . . Spanjaards Duin . . . zo stroef is de ontwikkeling van het
Buijtenland van Rhoon. Ten Z. van Rotterdam wordt het traditionele polderlandschap
'herontwikkeld' tot een natuur- en recreatiegebied, dat door een wandel- en fietsbru
over de A15 voor Rotterdammers goed bereikbaar wordt.
Sybilla Dekker: "De kunst is om de natuurlijke signatuur van zo'n gebied te herkenne
bij de herinrichting te versterken en daar dan de plaatselijke agrariërs bij te
betrekken. Zij hebben immers de meeste kennis van het gebied, van de grond. Uiteraar
voelen ze niet vanzelfsprekend voor die rol. Gebiedsontwikkeling vraagt veel overleg
overtuigingskracht. Je hebt ter plaatse een diversiteit aan belangen. Je moet de men
redelijk bejegenen en behandelen. Als een grondeigenaar uitgekocht moet worden, moet
daar een redelijke vergoeding voor kunnen krijgen. Daarover zijn in het verleden
duidelijke afspraken gemaakt, waar we ons aan houden. Het is heel boeiend om te prob
dat voor elkaar te krijgen en als het lukt om dat voor elkaar te krijgen en als het
om iedereen op één lijn te krijgen, is dat het mooiste wat er is."
Die tafel van borging is helaas een heel onduidelijk en wazig verhaal. Ik heb zowel het college van B&W alsmede
mensen van de Port of Rotterdam daarover gemaild maar nooit antwoord mogen ontvangen waarom daarin geen
vertegenwoordiger van gemeente of dit gebied vertegenwoordigd is om ONZE belangen te borgen. Het gaat allee
belangen van de haven blijkbaar, wat er met de rest gebeurt interesseert (blijkbaar dus ook B&W want mijn mail v
maart 2011 is onbeantwoord gebleven) ze verder geen snars.

De Boerenopstand
Misschien een beetje veel gezegd, maar ze hebben in elk geval de kans gekregen hun klant van het verhaal over
van Heijkoop naar voren te brengen in De Schakel en ik zat er met mijn berichtgeving dus niet ver naast. Om er ze
te zijn dat het grote publiek het ook zal lezen en juist geïnformeerd wordt hebben ze hun zienswijze nog eens met
pagina grote advertentie ondersteund in hetzelfde blad. Boeren zijn over het algemeen heel meegaand gebleken,
het verleden al, en altijd bereid om in te schikken en mee te werken. Als er maar een perspectief wordt geboden e
een reeële manier benaderd worden. Dat ze tot op heden buitenspel worden gezet met alle plannenmakerij en er
hen gepraat wordt in plaats van mét hen geven ze duidelijk aan op deze manier. Een niet te missen signaal ook ri
de politiek die eerdere beloften jegens deze bewoners met voeten getreden heeft door ze met een bestemmingspl
te bestemmen. De Raad van State wordt zodoende alleen maar belangrijker voor iedereen.
Lees het interview met de boeren op pagina 1 en 3 van de Schakel – de advertentie staat op pag. 9 van de online
http://issuu.com/baruitgeverij/docs/albrandswaardwk07?mode=window&viewMode=doublePage
Het artikel kun je ook hier teruglezen : http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/196-boeren-woedend-o
heijkoop

De Groene Verbinding
Er is inmiddels ook groen licht gegeven voor de aanleg van de Groene Verbinding, de brug over de A-15 die Rotte
Zuid met onze polders moet gaan verbinden. Het voetpad en het fietspad is bij elkaar 6,5 meter breed. De brug ze
breder vanwege de bijzondere constructie: een netwerk van elkaar kruisende, diagonaal rondlopende stalen profie
zorgen voor een 'netkousachtig' aanzien. De brug kent een enorm grote overspanning omdat de A15 op locatie ex
breed is vanwege de verzorgingsplaats bij het tankstation Portland, samen met de verbreding van de rijksweg die
nu en 2015 plaatsvindt. Daardoor is de brug meer dan 100 meter lang geworden – Lees meer hier
:http://www.dichtbij.nl/botlek/zakelijk/artikel/2271184/netkousen-over-de-a15.aspx. Tot 2015 dus nog betrekkelijke
daarna de schuren en achterdeuren op slot.

Polder Albrandswaard
Deze week in De Schakel ook een enthousiast verhaal van Dirk van der Ent die voorzitter is van de klankbordgroe
Polder Albrandswaard. Uiteraard heel mooi zoals het er op papier allemaal uitziet maar toch zou ik de betrokkenen
advies mee willen geven zich niet blind te staren op de visie en medewerking van de gemeente Albrandswaard in
Vertrouw er niet op dat zo’n plan enige zekerheid biedt, want dat hebben we ervaren met met de Albrandswaardse
Variant. Ook een plan met de gemeente, bewoners, betrokken groeperingen en met een professioneel bureau ter
begeleiding. Zodra het echter spannend wordt trekt de politiek de keutel in en vaart zomaar een andere koers, haa
alle afspraken en plannen die er gemaakt zijn en gaan vervolgens met en heel ander bestemmingsplan het proces
Verder ook het advies om het platform/klankbordgroep in elk geval als stichting, vereniging of andere rechtspersoo
richten. Anders zal de Gemeente later niet nalaten om, als het er echt om gaat, mede te delen dat je geen rechtsp
bent, geen ofiiciële gesprekspartner en derhalve niet ontvankelijk. Zoals bij het Platform Polders Albrandswaard oo
gebeurd, vraag Thedie Binder en het PPA maar hoe na 10 jaar klankbord en (on)gevraagd gratis advies van deze
deskundige burgers je dan door de beleidmakers van de gemeente aan de kant wordt geschoven.

Maar laat u door deze opmerking verder niet weerhouden om actief mee te denken met de plannen – kijk hier voo
uitnodiging 21/02 en uitleg. De invitatie zelf sluit ik (8 Mb) maar niet bij.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=653&stukid=78789

Toekomstvisie Albrandswaard2025
Eenzelfde verhaal geldt wat mij betreft voor dit project van de gemeente. Afgelopen week was er een bijeenkomst
waarvoor ik me op het laatst had ingeschreven voor de beeldvorming. Maar helaas kwam er toch weer wat tussen
heb ik het met krantenberichten en boodschappen van de website moeten doen. Iedereen is enthousiast zo te lez
zijn wel 100 mensen die over de toekomst (van 25.000 inwoners) willen meedenken. Of je daarmee de wens van d
bevolking kan peilen of niet laat ik in het midden, deze mensen toonden in elk geval betrokkenheid om hun inzicht
ideeën mee te laten wegen in de visie voor 2025. Voor een indruk van de avond plus foto’s kunt u hier terecht :
http://www.albrandswaard2025.nl/wat-is-het-nieuws/?nieuws_id=39

Polderdag 2012
Vanavond staat er weer een bijeenkomst gepland van het comité waarin in elk geval, mocht na de peiling er voldo
belangstelling, enthousiasme en gelegenheid bij de boeren, burgers, bedrijven, bejaarden, belangegroeperingen e
tot deelname, we de voorlopige datum (16 juni) definitief hopen vast te leggen. Uiteraard kom ik daar in een volge
Polderkolder op terug met meer informatie.

Links:
Bleker en de Hedwigepolder blijven de gemoederen danig bezig houden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1646638&h=Ultieme_poging
_behoud_Hedwigepolder
Verder mag ik me verheugen in een trouwe toezender van interessante artikelen voor de Polderkolder – hierbij 2 v
links:
Deze gaat ook over de Hedwigepolder :
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3182880/2012/02/16/Natuurorganisatie-Zet-Hedwige-onder-wate
En een over natuursubsidies: http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3179301/2012/02/14/Subsidie-maa
natuur-juist-kwetsbaar.dhtml
Wist u overigens, ook uit een toegezonden mail, dat er nog behoorlijk wat subsidie naar de groene lobby gaat? Va
CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving):
Hierop staan alle bedragen van subsidies die van rijkswege aan allerlei organisaties verstrekt worden in 2010.
 Stichting Ark (met o.a. de grazers in de Koedoodzone) uit het niets naar 8.788.477 euro!!!!!!
 Landschapsbeheer Zuid Holland 1.769.013 euro
 Zuid Hollands landschap 2.165.000 euro
Dezelfde Stichting Ark is ook in Barendrecht actief met hun klimaatbuffer : http://www.buijtenland.nl/nieuws/256
Commerciële Landbouw minder goed voor het milieu dan andere?
http://www.nu.nl/wetenschap/2741907/productieve-boerderij-kan-groener-dan-biologische.html
Natuur en Natuur is niet voor iedereen hetzelfde…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3185540/2012/02/16/Natuur-in-stand-houden-is-een-taak-voor-d
overheid.dhtml
Groen licht voor de Waterdunen – nog een ontpoldering in Zeeland
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3182541/2012/02/15/Groen-licht-voor-natuur--en-recreatiegebied
Waterdunen.dhtml
Een lezenswaardig artikel over Stadslandbouw – de vorm van landbouw in de stad bedrijven (stadsboeren dus).
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3159082/2012/02/06/Voedsel-van-onverkoopbare-bouwgrond.dh
Een Link met meer informatie over stadslandbouw zoals het ontwikkeld wordt in Almere City
http://www.agromere.wur.nl/NL/Stadslandbouw
De wens bleek de vader van de gedachte, even hoop voor dit gebied dacht ik toen ik de kop las, maar helaas :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1644966&h=Gemeentebeleid
emt_provincie
Agenda:
20/02 20:00 Carroussel met o.a. de Toekomstvisie 2025 op de agenda
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/20-februari/20:00
21/02 19:00 kantine RWA - Polder Albrandswaard
06 & 07 maart Den Haag – zitting Raad van State i.v.m. Het Buijtenland van Rhoon
08/03 Een dag na de Raad van State zitting je licht opsteken bij de Dag van de Stadslandbouw
(http://www.dagvandestadslandbouw.nl )
12/03 Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/12-maart/20:00
Dat was het wel weer voor deze week – tot een volgende Polderkolder.
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Polderbewoners en belangstellenden,
En nieuwe editie van de Polderkolder met ook nu weer tal van wetenswaardigheden over of met betrekking tot ons
polderlandschap. Het is weer aardig wat geworden dus bij deze :

Rapport Heijkoop
Nog even terugkomen op het Visiedocument Het Buijtenland van Rhoon (kortweg ook wel het “rapport” Heijkoop
genoemd). Voorzover je van een rapport of deskundigenverslag mag spreken natuurlijk als je de reacties van de
betrokkenen in o.a. De Schakel leest. De gemeente heeft het mij (en waarschijnlijk ook alle betrokkenen) toegezon
met daarbij de kanttekeningen dat “mocht u op- of aanmerkingen hebben op het rapport c.q. het er wel of nie
eens bent, dat u dat dan vóór 1 maart kenbaar moet maken”. Om te voorkomen dat de gemeente straks naar
Raad van State loopt met het verhaal dat iedereen blijkbaar het rapport accepteert en als werkbaar alternatief ziet
er geen reacties op zijn binnengekomen, zou ik de mensen die er moeite mee hebben aanraden dit ook als zodan
de gemeente kenbaar te maken.
Er is in de lokale media en via de Polderkolder natuurlijk al het nodige gezegd en daar zijn ook zienswijzen in naar
gebracht, maar dat is naar de letter van de wet (daar gaan ze bij de gemeente graag prat op, of je dan wel of niet
ontvankelijk bent) wellicht niet voldoende. Dus reageren, de uiterste termijn is 1 maart zo lees ik in de begeleidend
van wethouder Raymond van Praag en Gedeputeerde Govert Veldhuijzen. U kunt reageren via Peter Wunderink
Gemeente Albrandswaard : p.wunderink@albrandswaard.nl (010-5061742) – er staat verder niet uitdrukkelijk bij d
per post naar een bepaald adres moet, dus zal een mail voldoende moeten zijn. Het visiedocument is in te zien op
website van de gemeente :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1040&stukid=78615 In het docu
Zit overigens een ongedateerde brief van Bleker – we hebben het origineel, wel van een datum voorzien en onder
voor u bijgesloten. Vraag blijft waarom het van 14 december tot 1 februari heeft moeten duren om dit advies werel
te maken, zo spannend is het tenslotte ook niet.

Zitting Raad van State
Vandaag ook de definitieve planning plus nog een aantal aanvullende stukken ontvangen voor de Raad van State
op 6 en 7 maart a.s. Volgens planning zou ik alleen maar dinsdag 6 maart hoeven bij te wonen (is overigens niet
verplicht), en de diverse onderwerpen worden geclusterd behandeld in een ochtendsessie. Daarna volgt ’s middag
individuele behandeling, maar ik denk dat het wel goed is om ook bij de tweede dag aanwezig te zijn. Al is het alle
maar om elkaar te ondersteunen. En die woensdagmiddag komt ook nog de reactieve aanwijzing alsmede het
uitwerkingsplan op de agenda, dus ook wel interessant. Wat verder ook lezenswaardig is zijn de bijgevoegde aanv
argumentatie van de verschillende groeperingen die beroep hebben aangetekend (PPA en Carnisse Grienden) ma
meest in het oog springende is denk ik wel de deal die met een aantal omwonenden is gesloten met “de Provincie
projectontwikkelaar”. Het schuiven met kaders en percelen om toch vooral de bezwaren van omwonenden tegen “
ruimte voor ruimte regeling” (ontwikkeling met huizenbouw Essendijk 20-24) uit de weg te ruimen. En dan ben ik
benieuwd wat voor paleisjes er gebouwd gaan worden want de percelen zullen hun prijs wel op moeten brengen.
Afwachten maar en zien wat de Raad van State over dit alles te zeggen heeft.

De Toekomstvisie Albrandswaard2025
Deze week is er een carrouselbijeenkomst geweest omtrent de concept Toekomstvisie 2025 voor Albrandswaard
u al eerder over berichtte.
http://www.albrandswaard2025.nl/files/albrandswaard_concept_toekomstvisie_2025_low_res_2februari2012.pdf
Tot mijn niet geringe verbazing werd ik geattendeerd op het feit dat ik genoemd wordt in deze visie als referentie e
iemand die meegewerkt zou hebben en/of achter de visie zou staan (overigens niet alleen ik was hogelijk verbaas
de man die mij belde wist van niets). Ik heb inderdaad de enquete ingevuld maar daar al mijn bedenkingen bij
aangetekend omdat de vraagstelling zo was ingekleed dat je op veel punten ook een positieve mening moest geve
plannen en stellingen waar je op onderdelen van diezelfde vraag een andere mening was toegedaan. Maar, zo lee
woorden van de wethouder, met mensen die kritiek of aanvullende opmerkingen hebben zal in een apart gesprek
opmerkingen worden ingegaan.
Maar nu ben ik opeens gebombardeerd in de colofon als medewerker aan de Toekomstvisie Albrandswaard. “Bew
staat ieders naam als auteur op het binnenblad”. Ik heb de organisatie en wethouder gemaild dat ik daar niet v
gediend ben en uit die lijst van referenties gehaald wil worden. Want ik ben het, zeker met de invulling en plannen
zienswijze voor de inrichting van het buitengebied NIET eens, dat lijkt me duidelijk. En voor hetzelfde geld loopt er
weer zo’n bijdehante vertegenwoordiger van Albrandswaard met die visie onder zijn arm bij de Raad van State om
geven dat ik het blijkbaar best wel eens ben met het bestemmingsplan en visie van de gemeente, en dat is toch w
laatste wat ik wil. Na de klankbordgroep centrum Rhoon en het echec van de Albrandswaardse Variant wil ik me v
niet meer identificeren met visies van de gemeente Albrandswaard. Je wordt geciteerd, gehoord en opgevoerd, m
alleen als het hén uitkomt.

Op mijn eis dat mijn naam uit de opsomming wordt gehaald heb ik overigens noch van de wethouder, noch van he
projectteam een antwoord gehad maar dat is niet zo vreemd. Er zijn wel meer verzoeken en vragen gesteld aan d
Hofhoek waar je nooit meer een reactie op krijgt. Bij o.a. het PPA liggen nog tig onbeantwoorde mails en brieven d

Reactie op de laatste Polderkolder
Beste Wim,
Bij deze wil ik je ook graag een hart onder de riem steken. Ook ik heb bewondering voor je aanpak en doorzettingsvermogen
strijd voor het behoud van onze polders. Soms denk ik wel eens dat politici het belangrijker vinden om een prestigieus proje
realiseren waaraan hun naam verbonden is dan het behouden van historische waarden. Dingen behouden is natuurlijk niet z
spannend als ontwikkelen. Het verschil tussen Welvaart en Welzijn wordt niet begrepen of is ondergeschikt aan de persoonl
ambities (denk ik). Ik weet hoe vermoeiend het is. Maar hou svp vol!
Groetend,
Bedankt en dat blijft goed doen. Bijna de 250ste oftewel met een frequentie van 1 per week bijna 5 jaar bezig voor
goede zaak. We houden vol!

Het Hoekse Waards Landschap
Ik heb in het verleden al vaker een lans gebroken voor deze instelling die het o.a. voor elkaar heeft gekregen om d
Hoekse Waard tot Nationaal Landschap uit te laten roepen. Ze zijn officieel gesprekspartner van diverse partijen e
diverse ontwikkelingen in dat gebied. Samen met de boeren worden projecten opgezet op het gebied van natuur
(akkerranden, natuuroevers en kreken) om zo samen aan agrarisch natuurbeheer te doen waarbij de boeren op e
normale commerciële manier landbouw kunnen bedrijven. Zie de Oude Maas niet als een grens maar als een recr
binnenwater met aan beide zijden een Klein Profijt, daaromheen natuur (grienden etc.) plus recreatie (fietspaden,
voetveren, jachthavens etc.). Een van de suggesties die ik toen heb gegeven is om te proberen aansluiting te zoe
dat gebied en onze polders meer te zien als de noordrand van dit Nationale Landschap. Ook ’s Rijks Landschapsa
Dirk Sijmons had dit in zijn plannen staan om de hele zuidrand van IJsselmonde en de noordrand van de Hoekse
als één gebied te behandelen, in te richten en met elkaar te verbinden. Inmiddels krijg ik wat signalen dat ook and
“denktanken” rond het Buijtenland van Rhoon en de Polders Albrandswaard de mogelijkheden hiervan serieus aan
bekijken zijn. En dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die toe te juichen zijn, dat is dan weer een visie waar ik weer wé
mee zou willen werken. Een visie waarin het Buijtenland van Rhoon mede opgaat in het Nationaal Landschap Hoe
Waard – laat ze daar nu eens een PKB over nemen. Want dat zou heel dicht in de buurt van de Boerenvariant kom
volgens mij het enige werkbare alternatieve plan met draagvlak.

De graaicultuur van hoog tot laag
RTL Nieuws heeft een dossier samengesteld over de declaratie-cultuur bij de lagere en hogere overheden. Waarin
wordt gemaakt over hoe de handel en wandel bij het decaratiegedrag gaat en op welke manier men probeert het p
te omzeilen..
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/02_februari/22/binnenland/be
s-houden-declaraties-nog-steeds-geheim.xml
Daarover schreef adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws een heel lezenswaardige column :
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/02_februari/22/verrijkingsond
column-pieter-klein-geheim.xml
Ook in onze Provincie blijken er wat “vreemde” declaraties plaats te vinden. Zo krijgt de Commissaris van de Konin
Franssen een vergoeding om de belasting voor het privé gebruik van zijn dienstauto te compenseren.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-02-2012/17000-euro-compensatiegeld-voor-jan-franssen#comments Waarbij di
dienstauto ook nog eens wordt gebruikt voor vervoer voor al zijn (meest betaalde) bijbanen. Al die bijbanen staan
discussie natuurlijk, maar dit is toch ook een vergoeding waar de doorsnee belastingbetaler uit Zuid-Holland niet v
aanmerking komt. Maar er wel voor mag opdraaien en eraan meebetalen. Voor het complete dossier kunt u hier te
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/site_breed/declaraties/articles/nederlanddeclareert.xml

Bericht bomenkap Hoogvliet
Op papier hebben we natuurlijk alle recht op inspraak en noem maar op maar in de praktijk weten de “kenners” de
van de wet beter dan de onschuldige burgers. Vaak is het dan ook een ongelijke strijd. Doe maar eens een beroep
wet openbaarheid van bestuur (WOB) – dat is een boek met voorschriften en regels van bijna 600 pagina’s , blijkb
dat ervoor nodig om openheid van zaken te kunnen geven en daarom haakt de eerste de beste burger meestal af
Of dien eens een bezwaar in tegen iets waar je het niet mee eens bent. Dan moet je ook al een (dure) professiona
inhuren om je bij te staan. Want als je dat niet doet kan je hetzelfde overkomen als de groep verontruste bewoners
Hoogvliet die een bezwaar hebben ingediend tegen een voorgenomen bomenkap (overigens: na het Groene Kruis
nu ook het Beneluxplein en een deel van het Valckesteijnse Bos gekapt). Die bomen zijn inmiddels razendsnel ge
(zie ook het AD van woensdag j.l.) en op de vraag “waarom” komt dan het (bijna triomfantelijke) antwoord dat de
bezwaarmakers “geen voorlopige voorziening hebben aangevraagd” dus dat ze alvast maar begonnen zijn. Hoe fl
behandeld en onrechtvaardig kun je het verzinnen – die bomen zijn nu plat, dus ook al zou je in het gelijk worden

nemen gedane zaken geen keer. Doet een beetje denken aan die Rolo reclame met dat ventje en die olifant – na
na na. Maar later slaat die olifant toch nog een keer terug, laten we daar dan maar op hopen.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/20-02-2012/omwonenden-woedend-om-gekapte-bomen
PS: Overigens niet alleen daar wordt er flink gehakt en gezaagd – op weg naar Hoogvliet via de Groene Kruisweg
ook weer flink raak.

Links:
Over de Hedwigepolder – In België kennen ze Bleker nog niet zo goed zo valt te lezen op website van Vilt:
http://www.vilt.be/Eigenaar_Hedwigepolder_dreigt_met_dagvaarding_Commissie
En nog een discussieblog over dit onderwerp richting Bleker vanuit de universiteit Wageningen:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/campaign/item/detail/1833022/41726/Landschappen-te-kust-en-te-keur.dhtm
Stadslandbouw, als variant van Landbouw in de stad, komt steeds meer in de picture:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1653279&h=Eindhoven%20h
boer%20van%20harte%20welkom
De van origine Boerenleenbank – nu RABO – is er ook mee bezig:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1605584&h=Stimuleringsprijs
or%20stadslandbouw
Een andere vorm van stadslandbouw, gewoon 50% bebouwing in de polder zetten en de boeren ertussen in
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1651764&h=Almere%20zoek
%20vindt%20boer
Daarentegen gaan ze aan de andere kant van Almere ook flink bouwen is te lezen:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3198362/2012/02/23/Marker-Wad-is-groene-smoes-voorhuizenbouw.dhtml
Out of Africa – into the polder. Zo kun je natuurlijk ook de polder inzetten : op safari in diezelfde Flevopolder !
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=88482
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1649814&h=Op%20safari%2
Oostvaardersplassen
Over stadslandbouw gesproken : de dag van de stadslandbouw komt er aan:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1621856&h=Dag%20van%20
Stadslandbouw%20komt%20eraan
Bij het CDA is men blij met betaalbare natuurambities
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/2/7/CDA_blij_met_betaalbare_natuurambitie.aspx
Natuurmonumenten wil vasthouden aan de Groene Ruggegraat…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1653266&h=Natuurmonumen
0volhardt%20in%20Ruggengraat
Om alvast te noteren: Kom in de Kas op 30 maart en 1 april 2012
http://www.komindekas.nl/waardetail/ijsselmonde
Nog een mogelijk alternatief voor ons buitengebied: geen ZORGBOER maar HULPBOER worden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1651306&h=Werklozen%20a
de%20slag%20als%20hulpboer
Agenda:
06 & 07 maart Den Haag – zitting Raad van State i.v.m. Het Buijtenland van Rhoon
08/03 Een dag na de Raad van State zitting je licht opsteken bij de Dag van de Stadslandbouw
(http://www.dagvandestadslandbouw.nl )
12/03 Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/12-maart/20:00
30/03 Kom in de Kas http://www.komindekas.nl/waardetail/ijsselmonde
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder.

248:

Goedendag polderbewoners en belangstellenden,
Ik mag aannemen de laatste Polderkolder voor het uur U, of er moeten opeens hele grote zaken te gebeuren staa
het uur U doel ik dan natuurlijk op de zitting van de Raad van State komende dinsdag en woensdag waar over het
voortbestaan van ons woon-, leef- en werkgebied beslist gaat worden. Worden de appelanten in het gelijk gesteld
krijgen we tegen ieders zin in een bestemmingsplan door de strot geduwd dat een vermogen gaat kosten en dat to
geen draagvlak heeft.

Raad van State 6 & 7 maart
Ik heb er nog maar even een ingezonden stuk aan gewaagd richting de Schakel (zie bijlage voor de mensen van v
weg) om alle bewoners van Albrandswaard en omstreken te wijzen op deze laatste kans voor de polders. De stuk
stromen ondertussen binnen, elke dag is er nog wel een aanvulling van appellanten of hun advocaten, of een wijz
het draaiboek. Een paar (particuliere) bezwaarmakers zijn blijkbaar toch tot een vergelijk gekomen met de provinc
die zijn uit de agenda geschrapt – dus zullen hun beroep wel hebben ingetrokken. Verder zijn er qua tijdsplanning
veranderingen, dus kunt u aanhouden hetgeen ik als nieuwsbericht heb geplaatst op de website van de Polderdag
directe link http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=5&news_id=30 .
Let wel, de mensen die een beroep hebben lopen moeten een half uur van tevoren aanwezig zijn, dan is de voorg
route per OV wellicht krap en zou u een verbinding eerder moeten nemen. Verder is er in het verleden wel geoppe
huren we een bus en gaan we met zijn allen” maar daar zie ik de kans niet toe – mocht iemand daar initiatieven vo
willen nemen dan hoor ik het wel en stuur dat alsnog rond naar onze polderfans. Meer info staat ook hier :
http://www.buijtenland.nl/nieuws/259

Reacties op het Plan Heijkoop
Afgelopen week was ook het moment om ten laatste te reageren op het visiedocument van de heer Heijkoop inzak
inrichting en het beheer van de 600 ha. Er zijn, blijkens de gemeentelijk agenda, nogal wat schriftelijke reacties
binnengekomen – tot in hoeverre er ook mondeling is gebeld met het Gemeentehuis om de visie te delen of tegen
spreken kun je zo niet destilleren. Maar de reacties die wel in te zien zijn, zien weinig perspectief in het plan. Vree
genoeg staan een aantal van de reacties op de agenda voor 12 maart, de rest staat onder de agenda van 2 april.
wel een reden toe zijn maar het oogt wat onlogisch. Wilt u de mening van de inzenders lezen dan kan dat via de a
van die avond op de volgende plaatsen bij de ingekomen stukken:
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/12-maart/20:30 en bij de ingekomen stukken van
volgende raadsvergadering : http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2012/2-april/20:30 . Alle s
zijn ook hier terug te lezen : http://raad.albrandswaard.nl/documenten/ingekomen-brieven

De nieuwe gedeputeerde Govert Veldhuijzen
Stelt zich op de website van de provincie en partners aan u voor. Met zijn voorganger, Liesbeth Spies waren juist
gesprekken op gang gekomen en die beloofde ook op bezoek te komen om zich te laten informeren. Dat moeten
deze gedeputeerde nog maar afwachten maar hij geeft aan vertrouwen te hebben in de toekomst van het Buijtenla
Rhoon. Welke toekomst, in welke variant of op welke manier laat hij vooralsnog echter in het midden.
http://www.buijtenland.nl/nieuws/260

Nog meer nieuws vanuit de Provincie
Het is even stil geweest op het gebied van de communicatie maar blijkbaar is er weer iemand gevonden om de we
te werken en wordt er weer een en ander geventileerd.
De Missing Link, u weet wel, dat bureau van die erfgoedsessie die onlangs gehouden zou worden maar door gebr
belangstelling werd afgeblazen, blijft uiteraard wel rapporten en nieuws produceren want de opdracht zal worden
uitgevoerd en het geld =brandt in de zakken om uitgegeven te worden bij de provincie. Dus ook hierbij en binnenk
kunnen we het resultaat over het onderzoek teruglezen http://www.buijtenland.nl/nieuws/258 - wat ook hier weer in
is de zinsnede dat e.e.a. terug te vinden is in het Schetsontwerp. Welk schetsontwerp, waar kunnen we dat bekijk
heeft het gemaakt? Ook is er een nieuwe projectleider grondzaken aangetrokken die namens de provincie het eer
aanspreekpunt is voor grondverwerving, tijdelijk beheer en aanverwante zaken. http://www.buijtenland.nl/nieuws/2

Onze gemeente op de korrel : amateurisme ten top BAR kost meer dan het oplevert
Amateurisme op de gemeentehuizen draagt ertoe bij dat de voorspelde besparingen door samenwerking in BAR v
uitblijven http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-02-2012/gemeentelijke-samenwerking-bar-kost-meer-dan-het-oplevert
Deze keer ben ik eens niet de boodschapper van het slechte nieuws maar heeft de rekenkamer becijferd dat de
gemeente met al hun samenwerkingsplannen en grote ideeën er blijkbaar niet in slaagt om de beoogde besparing
dat zou opleveren ook daadwerkelijk te verzilveren. Het kost alleen maar miljoenen extra zo luidt de conclusie. Da
voor weinig inwoners vreemd overkomen gezien het gemak waarmee er in deze gemeente adviesbureaus en
plannenmakers worden ingehuurd en met wiens adviezen en rapporten verder weinig gebeurt. Hetzelfde overigen
met (gratis) adviezen van meedenkende en betrokken burgers, omdat de lokalo’s het dan toch weer beter lijken te
De burgemeesters van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) hebben zich uiteraard fe
tegen de conclusies die erg voorbarig zijn genoemd. Je hebt wat extra aanloopkosten, maar op termijn komen die
besparingen er echt wel zo wordt ons voorgehouden. Ook deze keer laten we ons graag verrassen maar ik stel m
niets bij voor. Kan het altijd nog meevallen.

Over stadslandbouw en boerenmarkten
Ik heb u al eerder deelgenoot gemaakt van mijn onbegrip voor het woord stadslandbouw. Niemand weet wat daar
onder verstaan wordt. Landbouw voor de stad, oftewel huisverkoop en leveren van producten door boerenbedrijve
een straal van 40 km rond de stad?

Of die hobbyisten die op braakliggende terreinen en balkonnetjes in een deel van hun eigen voedsel voorzien en d
een soort volkstuinen voor de buurt en eigen consumptie producten telen. Niemand weet het – hierbij wat voorbee
Rotterdam: Stadslandbouw op de Koolsingel http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-02-2012/coolsingel-voor-een-dagkoolsingel
Nog meer stadslandbouw : de Boerenmarkt - Schapensalami uit Hoeksche Waard
De vogeltjes fluiten nog wat hees en de eerste aarzelende lentebloemen zijn pas net een feit, toch is het al tijd voo
eerste Rotterdamse Oogstmarkt van het jaar: zaterdag in het Museumpark.
De organisatie van Rotterdamse Oogst zette vier jaar geleden het jaarlijkse Oogstfestival op, waarvan de Rotterda
Oogstmarkt onderdeel was. En vanaf nu is die boerenmarkt een evenement op zich te noemen, met de aftrap zate
Het concept: zet de punt van een passer op de Coolsingel, trek er een cirkel van 50 kilometer omheen en alleen v
dat binnen die kring wordt verbouwd, verwerkt en verhandeld is te koop op de markt.
In de opmaat naar een maandelijkse markt in 2013 vindt de Rotterdamse Oogstmarkt dit jaar vier keer plaats: zate
maart, 2 juni, 1 september en 15 december.
Op de Rotterdamse Oogstmarkt staan zo’n 30 kraampjes die streekproducten verkopen, zoals Westlandse druiven
appelsap uit Rhoon, sambal van de Kaap, honing van de stadsimker, schapensalami uit de Hoeksche Waard en h
sappige vlees van blonde dikbilrunderen uit de Krimpenerwaard. Nieuw op de markt is onder meer Bakkerij De
Ondergrondse, een microbakkerij, ‘community supported’, die met meel uit de Hoeksche Waard en Zeeland artisa
brood bakt. Uiterst verantwoord dus.
Ook is er een nieuw culinair collectief aanwezig: Lab Luilekkerland van de ontwerpende en kunst makende dames
eerder de HUBstairs opzetten, het pop-up café in de HUBshop. Nu serveren ze gebakken lekkers en verse koffie v
met Bril vanuit een mobiele kraam, waar kinderen een ‘Rotterdams eitje op zijn Tanzaniaans’ kunnen bakken. Van
dergelijk extra vermaak noemen de organisatoren het dan ook een ‘Markt+’. Naast pret voor kinderen is er een ter
wordt er live muziek gespeeld door de band Make Sense.

In navolging op mijn vorige Polderkolder over het grote graaien …
Het maakt blijkbaar niet uit wat je doet want je wordt toch wel herbenoemd. |Een toezegging dat je de helft van je
opzegt lijkt voldoende te zijn om je baantje te redden. http://www.rijnmond.nl/nieuws/29-02-2012/provinciale-staten
gunnen-franssen-nieuwe-termijn
Over de compensatie voor zijn dienstauto en het privégebruik ervan wordt nog niet hardop gesproken, daarover h
ook nog niets toegezegd aan de Provinciale Staten. http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-02-2012/17000-eurocompensatiegeld-voor-jan-franssen
Evenmin van het feit dat hij blijkbaar nog steeds in Zwolle woont en vaak heen en weer naar die Hanzestad reist.
hij dan zijn auto daar privé nodig heeft gaat de chauffeur met de trein naar huis – uiteraard op kosten van de provi
(dus u en ik).
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=90145

Links:
De nationale schoonmaakdag, evenals voorgaande jaren zullen ook de grienden weer worden opgeruimd door
vrijwilligers:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/februari/29/help_mee_met_schoonmaak_carnisse_grienden
De pot verwijt de ketel – alsof alle cijfermateriaal van Natuurmonumenten (zie o.a. rond plan Buijtenland) allemaal
helder zijn.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-02-2012/natuurmonumenten-schultz-rommelt-met-cijfers
Een nadenker voor de voorstanders van biologische landbouw – hoe gaan we straks iederen voeden ?
http://www.akkerwijzer.nl/artikel/n/1279/opbrengst-biolandbouw-wereldwijd-20-procent-lager-dan-gangbaar.html
Geen opvolgers bij de boerenbedrijven? Daar hebben we in deze regio weinig last van
http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article14270733.ece/Geen-opvolgers-bij-boeren
De familie Vos heeft in elk geval nog genoeg te doen de komende jaren
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/39848/vos_ingezet_als_ganzenjager
Hoe moet dat nu straks hier met de wekelijkse helicopter-inspecties van de leidingstraat als we hier een natuur- en
stiltegebied hebben
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3211071/2012/03/01/Vliegverbod-voor-helikopter-wegens-nestel
lepelaars.dhtml
Positief nieuws : neem hier eens een kijkje – daar wordt je vrolijk van - de lente komt er aan !
http://www.beleefdelente.nl

Agenda:
06 & 07 maart Den Haag – zitting Raad van State i.v.m. Het Buijtenland van Rhoon (zie ook http://www.polderdag
rhoon.nl/default.asp?page_id=5&news_id=30)
08/03 Een dag na de Raad van State zitting je licht opsteken bij de Dag van de Stadslandbouw
(http://www.dagvandestadslandbouw.nl )
12/03 Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/12-maart/20:00

30/03 Kom in de Kas http://www.komindekas.nl/waardetail/ijsselmonde
02/04 Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2012/2-april/20:30
Dat was het wel weer – tot dinsdag, woensdag of tot een volgende Polderkolder – een fijn weekeinde gewenst.

249:

Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Een drukke week met veel nieuws en indrukken, opgedaan tijdens de hoorzitting bij de Raad van State – het belan
onderdeel van deze week denk ik wel, dus daar maar mee beginnen:

Impressie Raad van State hoorzitting
Afgelopen week, dinsdag 6 en woensdag 7 maart, heeft de RvS hoorzittingen gehouden over de 600ha natuur en
recreatie onder Rotterdam, ook wel bekend als Het Buijtenland van Rhoon. Veel belanghebbende polderbewoners
(boeren en particulieren) alsmede ondersteunende burgers en verenigingen waren naar de Kneuterdijk in Den Ha
afgereisd om deze zittingsdagen mee te maken. Hetzij actief als belanghebbende, hetzij passief ter morele onders
en beeldvorming over de plannenmakerij. Grote afwezigen, op twee beleidsmedewerkers na, waren afgevaardigde
de Albrandswaardse politiek. Geen burgemeester of wethouders, geen begeleidingscommissie of raadsleden – sle
één persoon van dit decorum nam de moeite er 2 dagen bij te zijn – Jacqueline de Leeuwe van de NAP. Een plan
geschiedenis en het gezicht van de gemeente voorgoed en ingrijpend zal veranderen heeft blijkbaar niet de intere
de rest van de politiek, evenmin de beleefdheid en bereidheid tot dialoog en steun aan de bewoners van het buite
en aanverwante verenigingen. Zij, die geacht worden als gekozen mensen ”het volk” te vertegenwoordigen schitte
door afwezigheid, maar dat verbaast eigenlijk ook weer niet gezien het breken van eerder gedane verkiezingsbelo
Typisch Albrandswaardse politiek zou ik bijna zeggen, waarschijnlijk weer dagenlang in BAR overleg.
Verder was ook de lokale pers (schrijvend of audiovisueel) niet vertegenwoordigd, die zullen de informatie wel uit
Polderkolder halen.
Slechts Radio Rijnmond was de eerste zittingsmorgen aanwezig voor een sfeerimpressie http://www.rijnmond.nl/ni
03-2012/rechtszaak-aanleg-landschapspark-buytenland-begonnen
Terug maar naar het onderwerp:

Zoals bekend is in dit gebied een opdracht om natuur en recreatie aan te leggen als compensatie voor de aanleg v
Tweede Maasvlakte (PKB/PMR). Naderhand is in verband met het volgen van de Europese richtlijnen deze compe
in zee gevonden. De opdracht is toen veranderd voor de 600ha in natuur ten behoeve van de leefbaarheid van de
Rotterdam. Een link met de Tweede Maasvlakte is er niet meer behalve als troostgebied voor de natuurorganisatie
omdat zij hun bezwaar hebben ingetrokken tegen de Maasvlakte.

De Tweede Kamer heeft vorig jaar nog eens bevestigd dat er wel draagvlak moet zijn voor deze plannen, en de m
heeft ook laten weten dat de verwerving plaats moet vinden op basis van vrijwilligheid. Dus dat alleen voor de laat
van de benodigde oppervlakte het instrument van onteigening ingezet mag worden. De afgelopen twee dagen hee
provincie wel duidelijk gemaakt dat er gewoon onteigend gaat worden. Ook wil de provincie zelfrealisatie tegengaa
omdat zij het Zuid Hollands landschap als enige beheerder van dit toekomstig natuurgebied willen zien. Er wordt v
jurist wel gezegd dat er bij de totale verwerving van het gebied een inschrijving zal worden georganiseerd waarop
toekomstige beheerders kunnen inschrijven, maar dat is bezijden de waarheid. Duidelijk is dat er nu al beheerstak
worden uitgegeven en dat dit in de loop der jaren ook gedaan zal moeten worden (zie ook hun eigen website
http://www.buijtenland.nl/content/inrichtingbeheer ) – dat wacht echt niet tot 2021, dat zou wel heel erg zijn om het ge
aan te werven en dan niet te beheren, in te richten en onderhouden. Dan krijg je pas echt ruige natuur en verromm
De provincie wil natuurlijk aan de RvS laten zien dat de opdracht bij hen in goede handen is. Ook deze dagen was
vertoon van macht. De provincie en gemeente werd begeleid door een aantal advocaten, een landschapsbureau e
Haskoning. Een 15 tal personen met ieder een halve meter dossier. En dit tegenover de burgers en boeren, profes
tegen particulieren.
Die overigens wel mogen meebetalen aan de hele vertoning want indirect wordt er via belastinggeld zodoende we
werk gemaakt ten koste van de burger die daarvoor mag opdraaien. Ze werken je tegen en dan mag je ze daar oo
voor betalen en belonen.

Van de beschikbaar gestelde 140 miljoen (oorspronkelijk 117, inmiddels gegroeid met tig jaren rente) is al 70 miljo
gebruikt mochten we noteren om van particulieren 40 ha grond en opstallen te kopen en aan allerlei andere randz
zoals plannenmakers, projecten en adviesbureaus. Er is nog geen enkele boer uitgekocht. Dus waarschijnlijk is, k
naar de uitspraak van de RvS eerder deze week omtrent Oostvaarderswold, het budget hier ook niet toereikend.
Overigens beweert de provincie voor de RvS dat er nog wel 100 miljoen in verschillende potjes bij Rijk, provincie e
havenbedrijf te vinden is en dat er dus geld genoeg is. Een onderbouwing wilden ze echter niet geven, ze noemen

een stroppenpot.

Het streven om 600 ha nieuwe hoogwaardige natuur aan te leggen is ook al geen haalbare kaart meer. Dit omdat
provincie uitging van het oude bestemmingsplan van, let wel, 1983. Na deze tijd zijn al veel boeren gestopt met hu
kleinere tuinbouwbedrijven. Deze woningen en tuinen zijn door particulieren gekocht, zodat er nu veel woningen m
bijbehorende grote tuinen in dit gebied liggen. De provincie heeft erkend dat de 600ha er niet liggen, maar dat dit o
kan worden door deze tuinen te beperken tot 2500m2. Met andere woorden, ook particulieren worden de dupe van
beleid. Sterker nog, de provincie heeft voor de RvS betoogd dat al deze voormalige agrarisch bestemde percelen
in particuliere handen zijn en bewoond worden. Volgens de provincie heeft zij dus ook het recht om deze tuinen te
onteigenen. Dat een gemeente werkt met een veel te oud bestemmingsplan, 29 jaar oud, en nooit heeft bijgewerk
burgers niet verweten worden. Verder is alle bebouwing keurig volgens de oude artikel 19 gebouwd.
De gemeente heeft in haar nieuwe bestemmingsplan alle agrarische bebouwingen wegbestemd en dit wordt dus,
eventuele aanname van het bestemmingsplan ook allemaal illegale bebouwing. Hoe dit opgelost gaat worden kon
provincie niet aangeven. De RvS heeft haar verbazing hier ook over uitgesproken omdat nu eenmaal niet met een
van de vingers deze bebouwing na wegbestemming verdwenen is. Ook bedrijven, die nog hectares grond in de re
hebben en daar gewassen op telen, zullen dan maar moeten verplaatsen zo wordt gesteld – hun huidige bedrijf m
de huidige locatie niet meer worden uitgevoerd. De oplossing om een recreatieve of natuur neventak te beginnen
bestaande gebouwen (pensionstalling, opslag machines en stalling dieren natuurbeheer bijvoorbeeld) zou ook nie
kunnen – slopen en elders nieuwbouwen was het devies. Over kapitaalvernietiging gesproken.

Een tweede oplossing voor het gebrek aan hectares heeft de provincie gevonden door de hectares van een naast
Natura 2000 terrein (Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt) mee te tellen, zodat naar het Rijk aangegeve
worden dat de beoogde doelstelling van 600ha is behaald. Manipulatie met cijfers noemen wij dat, want als je zo g
tellen zou je ook het areaal natuurakkers met 200 ha kunnen verhogen. Maar dat past niet in het straatje. Evenmin
zoeken naar andere natuurdoeltypen dan hiervoor zijn geselecteerd. De voorzitter van de Raad merkte terecht op
waarom zo strak aan deze twee typen (zoet-klei-oermoeras en natuurakkers) wordt vastgehouden daar waar het
handboek natuurdoeltypen nog veel meer andere varianten kent die wel een andere (landbouw) invulling mogelijk
Overigens wel aardig om te ontdekken dat de communicatie vanuit de provincie tegenwoordig praat over
krekenlandschap, terwijl men daar blijkbaar nog steeds gewoon zoet-klei-oermoeras bedoelt.

Ook de buisleidingenstraat wordt gebagatelliseerd als struikelblok. Het is namelijk niet alleen die 35 ha
buisleidingenstraat, maar er liggen nog veel meer leidingen binnen het gebied. Elk met hun eigen “werkruimte” ero
(aan weerszijden van de leidingen moet minimaal 10 mtr werkruimte overblijven voor graaf- en inspectie werkzaam
zodat je aan een veel hoger aantal hectares komt die niet te transformeren zijn naar natuur- of recreatiegebied. En
spreken we alleen nog maar van de huidige situatie want inmiddels zijn al bezwaren ingediend tegen een voorgen
uitbreiding van de buisleidingenstraat i.v.m. het commercialiseren ervan. De stelling dat het eigenlijk een industrie
gebied is dat door het geplande natuur- en stiltegebied loopt krijgt daarmee nog eens een extra lading.
Inzake het draagvlak werden weinig vragen gesteld door de Raad. Blijkbaar is het ook hen wel duidelijk dat dat er
voor de plannen.

De Raad van State had zich goed ingelezen in de stukken en gaf blijk de materie goed doorgrond te hebben. Kritis
vragen over bepaalde standpunten, zienswijzen en aannames werden afgewisseld met droge, soms humoristische
terechtwijzingen. Het hele corps professionals (juristen en beleidsmedewerkers) werden “kort” gehouden en krege
de kans oeverloos in herhalingen te treden. Terwijl aan de andere kant de “amateurs” zoals boeren, particulieren e
andere belanghebbenden wel de tijd kregen om hun zienswijze toe te lichten omdat de raad ook wel begreep dat e
deze groep wat meer emotie en hun toekomst mee gemoeid was hetgeen ze het aanhoren waard vonden. Enige “
was de twijfel aan de ontvankelijkheid van particulieren uit het dorp (u woont …. mtr buiten het gebied) en het PP
rechtspersoon) – als het hele plan bedoelt is ter verbetering van de leefkwaliteit van de regio, dan mogen toch ook
inwoners uit die regio gehoord worden lijkt mij. Maar dat zal juridisch wel anders liggen.

Dat het een zwaarwegend geheel is bleek wel uit het feit dat de Raad er 2 dagen voor had uitgetrokken om alle
standpunten te horen en de voorzitter nam op voorhand al een reservering inzake de uitspraak vanwege deze
complexiteit. Hij dacht dat de standaardtermijn van 6 weken wel niet gehaald zal worden en waarschijnlijk komt de
pas over 12 weken met een uitspraak. Tot die tijd dus nog geduld gevraagd en onzekerheid inzake de voortgang e
toekomst van onze polders.
Moed verloren – al verloren, dus hopen de boeren en burgers op de juiste afwegingen en beslissing zoals deze af
week ook voor Oostvaarderswold is gemaakt:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1664575&h=Vlag%20uit%20bij%20
20Oostvaarderswold
Reacties op de laatste Polderkolder:

Een aantal reacties die ik u niet wil onthouden uiteraard:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste meneer Warnaar,
Dank u wel voor al de jaren en tijd die u gaf om o.a. mij op de hoogte te houden en te strijden voor een echt goede
Namelijk, dat men onze mooie polders zou willen verprutsen en ons belastinggeld willen gaan verspillen!
Bij deze wens ik u sterkte voor morgen. En, dat u gezegend wordt met goede en juiste woorden om de Raad van
het juiste voor te houden. Ook de anderen die voor deze zaak hun woord gaan doen wens ik het beste toe in hun
spreken.
Moge het verstand van de mensen van de Raad van State ten goede benut worden, dat is eveneens mijn wens. M
dinsdag wil ik erbij zijn. Ik 'sta' volledig achter u! Succes hoor!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste Wim
Ik lees altijd je nieuwsbrief met veel belangstelling. Wij wonen aan de Charloisse
Lagedijk. Op steenworp afstand van die prachtige polder dus.
Afgelopen week kregen we een folder van de gemeente Rotterdam in de bus.
Deze ging over het Stadsinitiatief 2011-2012. Hierbij kun je stemmen op 5 initiatiev
www.stadsinitiatief.nl/stemmen
Uiteraard hebben wij gestemd op: Uit je eigen stad. [www.uitjeeigenstad.nl]
Dat is even wat ik je wilde melden. Keep up the good work!!
Met vriendelijke groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste Wim-Gé,
Met betrekking tot een van je vorige Polderkolders over het declaratiegedrag van onze politieke elite zou ik wel ee
uurtarief van onze vriend Heijkoop willen weten. Mijn veronderstelling is dat hij een zzp’er is die door de provincie
ingehuurd wordt om plooien glad te strijken voor een tarief van ± € 250 per uur. Zit ik hier ver naast of is hij gewoo
dienst van de provincie?
De eigenlijke reden van mijn mail is het hoofdstukje over stadslandbouw in je vorige mail. Op de laatste bijeenkom
weken geleden over de plannen met de polder Albrandswaard kwam er ook nog een uitgenodigde
landbouwwetenschapper aan het woord die ook de stadslandbouw in de polder wilde introduceren. Als er nu iets
rommelig zal worden dan is het wel stadslandbouw met een aantal kleinschalige bedrijven met bijbehorende
verkooppunten, parkeerplaatsen, opslagruimten etc.. Laat nu net die “verrommeling”van de polder de reden zijn om
stedenkundige bureau een opdracht van € 200.000 te verstrekken om deze verrommeling tegen te gaan en de po
toekomstbestendig te maken. Het toppunt was wel zijn suggestie om de kas van den Ouden te gaan gebruiken als
koude trekkas en weer de ouderwetse manier van volle grond tuinbouw te introduceren. Ik heb niets tegen biologis
land- en tuinbouw, in tegendeel, maar als er iets rommelig is dan zijn het wel dit soort kleinschalige bedrijven.
Voor de rest moet ik bekennen dat ik niets tegen de voorgestelde plannen heb met wat nieuwe lintbebouwing, het
van de kassen van den Ouden en Overbeek en traditionele landbouw in het overige deel van de polder. Hoewel
lintbebouwing? Wethouder van Praag stelde dat alle voordeuren/inritten op de Albrandswaardseweg moeten uitko
De gemeente heeft indertijd de kassen van Overbeek gekocht. Dit terrein heeft een oppervlakte van 2 ha. En jij ge
hier maar 5 huizen opgebouwd gaan worden met hun oprit naar de Albrandswaardseweg? Verder maak ik me ook
illusies dat wanneer de woningmarkt over 5 of 10 jaar weer is aangetrokken de polder niet verder vol gebouwd zal
worden.
Vriendelijke groeten,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dag heer Warnaar,
Oostvaarderswold in Flevoland is door de Raad van State afgeschoten. Nu maar hopen d
dat voor het Buijtenland van Rhoon ook het geval is.
Gr.,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Links:
In relatie tot het chapiter Raad van State: zie hoe doordrammerig de provincie ook daar is, gewoon doorgaan also
niets aan de hand is – om een dag later te worden teruggefloten
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1663956&h=LTO%20wil%20herove
%20Oostvaarderswold
Stadslandbouw 1 : De boeren naar de stad en de stedeling naar het platteland.
http://nos.nl/video/349433-steeds-vaker-landbouwprojecten-in-steden.html
De aanleg van de Koedoodzone is gestart – benieuwd welke gebiedseigen runderen (beloofd volgens de politiek)
krijgen:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1665910&h=Wisenten%20bij%20Ov
20krijgen%20meer%20hectares
Stadslandbouw 2 : Door de crisis meer aandacht

http://nos.nl/artikel/349275-stadslandbouw-groeit-door-crisis.html
Meer boerennatuur in zuid-holland
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1662661&h=Geerpolder%20nu%20b
uur
Stadslandbouw 3 : “de dag van” was afgelopen donderdag
http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/2289144/dag-van-de-stadslandbouw-in-almere.aspx
Nog even terug naar het Oostvaarderswold want het gaat allemaal snel nu
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1666771&h=LTO:%20andere%20aa
na%20Oostvaarderswold
En mocht het ook hier zover komen : veel grond heeft de provincie nog niet, maar wat er is mag ook wel terug naa
boeren
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=135968
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1666785&h='Verworven%20grond%
%20naar%20boeren'

Agenda:
10/03 Landelijke opschoondag, ook in de Grienden
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/februari/29/help_mee_met_schoonmaak_carnisse_grienden
12/03 Hij is er echt, staat wel niet aangekondigd in De Schakel, maar er is een Raadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/12-maart/20:00
19/03 Carroussel met o.a. herontwikkeling de Hooge Stee http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/
maart/20:00
30/03 Kom in de Kas http://www.komindekas.nl/waardetail/ijsselmonde
02/04 Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2012/2-april/20:30

Dat was het wel weer voor deze editie – het zal even wat rustiger worden denk ik in afwachting van de uitspraak, d
er ook weinig nieuws te melden zijn. Mocht dat wel zo zijn dan komt uiteraard # 250 in uw mailbox binnen.
Tot een volgende Polderkolder

250 :
Beste polderbewoners en belangstellenden,
Het jubileumnummer van de Polderkolder waarin ik zo graag positief nieuws zou willen brengen zoals bijvoorbeeld
succes(je) in de strijd tot het behoud van ons mooie polderlandschap. Maar helaas is er van gene zijde nog witte r
groen licht. Toch zijn er weer een aantal ontwikkelingen die het verschijnen van deze 250ste editie rechtvaardigen
een aantal mails en telefoontjes die ik afgelopen week weer mocht ontvangen.

Waar was de politiek?
De stelling in mijn laatste polderkolder dat de politiek zich nauwelijks heeft vertoond om steun te geven aan de bew
van het buitengebied heeft weinig reactie van de betrokkenen opgeleverd. Slechts twee politici hebben gereageer
niet aanwezig konden zijn maar van de overige raadsleden, begeleidingscommissie of B & W dus geen reactie. Da
weet dat een aantal van hen de Polderkolder op de black-list hebben gezet en deze niet meer willen lezen (de ten
vinden ze negatief “terwijl ze zo hun best doen”) dacht ik er goedf aan te doen om mijn mening als ingezonden stu
plaatsen in De Schakel. Maar deze hadden er inhoudelijk en qua lengte ook wat moeite mee en daar ik het toch g
wilde hebben heb ik het maar laten opnemen als een advertentie. Voor mensen buiten de regio, die kunnen het st
bijlage vinden of anders even kijken op pagina 19 van De Schakel
(http://issuu.com/baruitgeverij/docs/albrandswaardwk11?mode=window&viewMode=doublePage )

Reacties op Polderkolder 249
Van diverse kanten dus telefoontjes en mails ontvangen op mijn “verslag” over de zitting van de Raad van State. M
uitzondering van de twee politica louter positief met zelfs aanbiedingen om mee te dragen in de kosten van de
advertentie. En echt niet alleen van polderbewoners, maar ook van mensen uit de dorpskernen en Portland die bli
geven het gemeentelijk beleid in deze ook niet te kunnen volgen. Een korte bloemlezing:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte heer Warnaar,
Uit het verslag van de zitting bij de Raad van State lees ik dat de provincie beweert dat in het buitengebied woning
een (oorspronkelijk) agrarische bebouwing niet rechtmatig in gebruik zijn als (burger)woning. Wellicht is in dat kad
nog gesteld dat er bebouwing door de gemeente is toegestaan in strijd met het bestemmingsplan (1983)? De VRO
inspectie heeft in 2003 vastgesteld dat de gemeente Albrandswaard er eigen beleid op nahield voor erfbebouwing
dat strijdig was met de planvoorschriften. Onder andere op pagina 10 van het inspectierapport wordt daarover iets

gezegd. Verder maakt het rapport ook duidelijk dat de VINEX werkzaamheden er destijds kennelijk de oorzaak va
dat bestemmingsplannen niet werden geactualiseerd en daardoor veel artikel 19 procedures doorlopen moesten w
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=vrom%20inspectie%20albrandswaard%202003%20buitengebied&source=
=1&sqi=2&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.albrandswaard.nl%2Fdocument.php%3Fm%3D1%26file
41%26f%3D81bbc838a31aeef393ce22e24f6d6adc%26attachment%3D1%26c%3D1265&ei=QFpbT5z_F8OUOor
&usg=AFQjCNGYY8pGJumNQmJ-WfVscIf44NA9Dg (rapport is 3 Mb, vandaar even de link gebruikt WGW)
Recentelijk (2011) was de rekenkamercommissie ook niet lovend over het handhavingsbeleid van de gemeente m
bouw en bestemmingsplannen. Het is te hopen dat de provincie hiermee niet een stok heeft om alsnog hun eigen
erdoor te slaan...
Met een vriendelijke groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte heer Warnaar,
ook bedankt voor alle inzet voor ons zo fraaie huidige landschap!!!!!!!!!!!!!!
Ik blijf optimistisch..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste heer Warnaar, beste Wim Gé,
Bedankt voor het nieuws en verslag over de zitting bij de Raad van State. Bij dat rechtscollege ben ik een tijd terug
een paar keer geweest in het kader van de ontwikkeling van de VINEX Carnisselande/Portland en de rondweg wa
onze woningen in Smitshoek (met stukjes tuin in Rhoon) moesten verdwijnen. Ook ik heb de ervaring dat de staat
de ambtenaren van provincie en gemeente het vuur na aan de schenen weten te leggen en soms op een rake ma
gaten in plannen naar boven weten te halen.
Het is echter de vraag of de fouten die ongetwijfeld gemaakt zijn door provincie en gemeente 'niet herstelbaar' zijn
bestuursrecht en "onderbouwing" van bestemmingsplannen laat (helaas) nogal wat ruimte voor reparaties/herstel
na een afwijzing of terechtwijzing door een hoger orgaan, zoals de Raad van State. Laten we het beste ervan hop
komende 12 weken... Wat ik me afvroeg: is in de afgelopen jaren ooit gereageerd op alle plannen door twee grote
grondeigenaren van de polders rondom Rhoon, het Sint Laurensfonds (Sint Laurens instituut) en de
beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene B.V.? Waren vertegenwoordigers van deze partijen bijvoo
bij de Raad van State zitting aanwezig? Die beleggingsmaatschappij heeft kennelijk goed kunnen verkopen voor d
ontwikkeling van de VINEX locatie (zie
http://www.beleggingsmaatschappijrpc.nl/images/rpc/interview_landeigenaar_2008.pdf op de tweede pagina links
"Rendement" ) en zag ook wel wat in de ontwikkeling van een groot golfterrein (ook tweede pagina, midden kolom
Maar verder valt ook te lezen dat deze grondeigenaar wel wat heeft met groeiende agrarische bedrijven. Wie wee
dat nog toekomst voor de huidige agrarische bedrijven als de provincie toch weer van die 40 hectare af moet...
Met een vriendelijke groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste Wim,
Mogen wij je verslag over de Raad van State in de Megafoon 2012-1 opnemen? Wij hebben het stuk iets ingekort en we zett
foto van de ‘landschapslijst’ bij.
Sterkte en houd moed!
Met vriendelijke groeten,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wim Gé,
Een uitstekend stuk in de Schakel!!
Ik ben benieuwd of hier nog op wordt gereageerd door onze overheid. Maar ik ben bang
niet.
Met vriendelijke groet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte heer, mevrouw,
Ik hoop dat er in de toekomstvisie van Albrandswaard ook voldoende aandacht is voor de polders van Albrandswaard. Naar
mening vind ik het namelijk behoorlijk decadent dat met een groeiend tekort aan voedsel in de wereld en de komende
bezuinigingen er kostbare landbouwgrond onder water zal worden gezet, alleen omdat er een afspraak ligt voor compensati
de Maasvlakte. Ik weet zeker dat wanneer je een referendum zou houden onder de Albrandswaardse bevolking dat je daar g
meerderheid voor zult vinden die achter deze plannen staat.
Met vriendelijk groet,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RED DE POLDER!!!
Hallo ik ben Rianne Valat. Ik ben hier geboren!! En ben 10 jaar. Ik ben niks anders gewend dan dit prachtige landschap! En d
dat de polder weg moet DAT MAG NIET!!!
De polder moet van mij blijven omdat: - Het in de winter en zomer prachtig is! red de polder - Ik ben dol op de natuur En als
van ons af nemen is niemand toch meer blij??
en hier kunnen kinderen zoals ik verdrietig om worden! Dat die polder weg moet want ik ben een echte natuur fan!!

Dus help mee om de polder te laten zoals die is ! En wie daar tegen is heeft geen gevoel voor de natuur!! En wim G je doet h
werk! Want hij protesteert tegen de plannen om de polder weg te werken!!
groetjes
Een reactie van de toekomstige generatie dus, waar we het ook allemaal voor doen. Zodat ook zij later van dit geb
kunnen genieten. Bedankt !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Werkplaats Buijtenland 21 maart
In het najaar van 2011 hebben de “kunstenaars” van de werkplaats Buijtenland (Ester van de Wiel en Marnix Tave
www.werkplaatsbuijtenland.nl ) aan de agrariërs in het Buijtenland van Rhoon de schetsontwerpen van de recreat
Buijtentools gepresenteerd. Het voorjaar is in volle gang en inmiddels zijn de ontwerpers een flinke slag verder. Z
nu richting uitvoering van het Buijtenbed, de Buijtenkwekerij, de Buijtenkeuken, Buijtenbrouwerij en de Buijtenpade
daarom wordt tijd voor een 2e presentatie van Werkplaats Buijtenland. Dit staat te gebeuren op woensdag 21 maa
daar ze voor hun concept de boeren nodig hebben (slapen tussen de spruiten en wandelpaden over de akkers) is
avond dus belegd. Hetgeen ook weer naadloos aan zou kunnen sluiten bij de Polderdag 2012, die we bij gebleken
belangstelling en draagvlak ook een culinair tintje mee zouden willen geven.

Voorjaarsbijeenkomst Provincie op de Vlakkenburg 12 april
Een aankondiging voor een bijeenkomst van een totaal ander kaliber is die van de PZH. http://us2.campaignarchive2.com/?u=c58ffcb3290b2e8c18ce0cb66&id=ecc949d41b&e=2e67f7b727 Deze geven aan dat ze op 12 ap
voorjaarsbijeenkomst gaan organiseren met als thema Stadslandbouw. Niet meer voor “stakeholders” maar voor
“professionals”. Wat de mensen daar bezielt om nu opeens hiermee op de proppen te komen is een raadsel natuu
was een soort “stilstand” afgesproken om hangende de uitspraak van de Raad van State verder geen nieuwe initia
te ontplooien, maar de provincie heeft daar zoals gewoonlijk blijkbaar maling aan. Afspraken maken met die mens
schijnt gewoon niet te kunnen, ze denderen gewoon door. Draagvlak of niet, met de boeren of zonder de boeren h
maakt ze geen ene moer uit, als ze zichzelf maar aan het werk kunnen houden. Ik heb ze dan ook als volgt geantw
Goedenavond – bedankt voor de invitatie, ik zal hem ook vermelden in de Polderkolder.
Vooraf aan deze lenteborrel en ontmoetingsreis heb ik alvast wel een fundamentele vraag, dit om zinloos bijeenko
voorkomen want ik heb meer te doen zoals velen met mij..
Hoe denken jullie Stadslandbouw te gaan realiseren als je een bestemmingsplan hebt gemaakt waarin alle boeren
boerderijen en schuren zijn wegbestemd en gesloopt moeten worden?
Zoals onlangs bleek tijdens de zitting van de Raad van State, o.a. meneer de Klerk moet slopen en wegwezen en
moet met de rest blijkbaar ook volgens jullie jurist.
Of gaan jullie straks de natuurakkers (als je al hectares in handen krijgt natuurlijk) laten bewerken door stadsboere
dan ook voor de stad gaan planten, verzorgen, oogsten en produceren?
Want de zittende boeren hebben jullie tegen die tijd inmiddels verjaagd, dat is wel duidelijk. Heb ik iets gemist in ju
plannen of komt er een nieuw bestemmingplan soms ?
Verder is de Provincie blijkbaar ook niet van zins daarop te reageren, want ik heb nog niets vernomen op mijn mai
zullen ze wel boven staan in Den Haag.

Toekomstvisioen Albrandswaard2025
Komt in de carroussel van komende maandag ter sprake en ik heb gezien dat mijn naam inmiddels uit de opsomm
meedenkende burgers omtrent het concept is gehaald. Zoals gevraagd en dat verzoek is dus, zonder verdere vrag
gehonoreerd.

Links:
Aardig om te lezen hoe ze het aanpakken in de Nationaal Landschap Hoekse Waard in en goede samenwerking m
commerciële landbouwbedrijven
http://www.sohw.org/beleidsterreinen/landschap-biodiversiteit
Televisieprogramma van de VPRO “De slag om Nederland” waarin dit keer de grondspeculatie door gemeenten
onderwerp is
http://programma.vpro.nl/deslagomnederland/afleveringen/aflevering9.html
Een andere vorm van Stadslandbouw is het ontdekken wat er allemaal al voor eetbaars groeit in de stad …
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3225964/2012/03/16/De-stad-staat-vol-met-eetbare-planten-enbomen.dhtml
Op de website www.stad.nl, over een “virtuele stad”, is zelfs een virtueel winkelpand met producten vers van het la
http://www.stad.nl/pand/versvandekweker-nl
Nog maar eens een alternatief – we kennen hier al het gratis “lezen” van aardappels en uien na de oogst, de jutter
er nog meer aan
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3225840/2012/03/15/Gratis-groente-voor-de-jutter-en-een-blijeboer.dhtml
Voor wie nog wat bij wil leren over agrarisch natuurbeheer:

http://akkerbouw.agriholland.nl/natuurbeheer/home.html

Agenda:
19 maart – 20:00 uur Carroussel over o.a. Toekomstvisie en herontwikkeling Rijsdijk 95
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2012/19-maart/20:00
21 maart – 20:00 uur werkplaats Buijtenland bij Fam. Van Herk , Essendijk 7
02 april – 20:00 uur Raadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/02-april/2
12 april – 15:00 uur Voorjaarsbijeenkomst voor professionals in de Vlakkenburg
Dat was het wel weer voor deze keer – geniet van het voorjaar - tot een volgende Polderkolder

Met vriendelijke groeten,
Wim Gé WARNAAR
't Buytenlandt
Oudeweg 1
3161 ES - RHOON
The Netherlands
privé: +31 (0)10 50 1 74 81
gsm: +31 (0)6 21 55 84 11
mail: wwarnaar@kabelfoon.nl
STOP DE KOLDER - REDT DE POLDER
www.polderdag-rhoon.nl
Marjan: www.warnaar-schop.nl
mail: info@warnaar-schop.nl
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