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Gegroet Polderbewoners en belangstellenden,
Veel nieuwe ontwikkelingen te melden heb ik niet, achter de schermen zal er wel aan “iets” gewerkt
worden. Of de Provincie is in winterslaap nu de grote baas op gaat stappen (de Commissaris van de
Koningin bedoel ik dan, maar in zijn spoor ook opeens onze Koningin zelf). Echter er zijn een paar zaken
die ik even naar voren wil brengen voor u en het nageslacht. En ook even terugblikken naar de laatste
Polderkolder, editie 270. Overigens, bijgesloten vindt u in pdf de laatste 10 edities (261 - 270), ook te
vinden op onze website http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Wet Openbaarheid van Bestuur
Daar had ik bijgesloten mijn beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om inzicht te krijgen op de
financiën rond het project het Buijtenland van Rhoon. Gericht aan de Provincie Zuid-Holland met o.a.
afschriften ervan naar de Nationale Ombudsman, de Gemeente Albrandswaard en nog wat
verenigingen/instanties. Inmiddels heb ik van de Gemeente een ontvangstbevestiging gehad en hebben ze
het bij de ingekomen stukken van de Raad ondergebracht. Ook van de Nationale Ombudsman heb ik een
ontvangstbevestiging gehad met daarna nog eens de mededeling dat ze het ter kennisgeving hadden
aangenomen met de mogelijkheid om voor vragen en/of toelichting met hen in kontakt te treden.
Het zal u niet verbazen, maar eigenlijk misschien ook weer wel, dat ik tot op heden van de Provincie nog geen enkele
officiële reactie heb mogen ontvangen, behalve een automatisch antwoord met kenmerk 20130115_1 dat ik het
digitale formulier uit moest printen, ondertekenen en aan hen opsturen. Dat was op 15 januari en we zitten nu in
februari en ik heb nog niet de gevraagde ontvangstbevestiging binnen - terwijl de brief zowel via de mail als per post
aan hen verzonden is. Dat er nog geen antwoord is, zal duidelijk zijn. Men zal het ten eerste willen rekken en ze
hebben zich te houden aan een termijn die nog niet verstreken is, getuige ook de WOB, artikel 6:



Artikel 6
o
o

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling
gedaan aan de verzoeker

Het tekent gewoon de arrogantie van zo’n instituut als de Provincie die gewoon lak heeft aan de burger in
het algemeen en aan de bewoners uit het Buijtenland van Rhoon in het bijzonder om nog niet eens de
moeite te nemen de gevraagde ontvangstbevestiging te sturen. Want vanaf welke datum gaan ze nu
rekenen?

Het geld voor Natuur & Recreatie is op
Voor mij is het onbegrijpelijk om vandaag te lezen in het AD (zie bijlage), dat het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde een heleboel zaken gaat afstoten en verkopen omdat er geen geld meer zou
zijn. Voor de verbetering van de leefomgeving voor Rotterdam moeten onze polders op de schop en daar is
140 miljoen voor uitgetrokken. Voor nieuwe natte natuur en recreatie. Terwijl er, om te behouden wat er al
is aan monumenten, natuur en recreatie, geen geld meer beschikbaar is. Kan iemand mij deze waanzin
uitleggen. Monumenten gaan in de uitverkoop, picknicktafels, bankjes en speeltoestellen moeten weg en
geld om de grienden te onderhouden is er ook al niet meer zeggen ze. Terwijl er ergens een pot met geld
beschikbaar is (hoeveel probeer ik via de WOB te achterhalen) om datzelfde, natuur en recreatie, hier in
hetzelfde gebied te realiseren. Ik kan daar met mijn nuchtere boerenverstand niet bij en ik denk dat

niemand dat begrijpt. Het zijn weer aparte koninkrijkjes die elke hun eigen plannetje en budget hebben
maar volgens mij hetzelfde voor ogen. Ik heb al eerder aan Marco Pastors voorgesteld een beroep op die
140 miljoen te doen voor verbetering van de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid zelf, maar misschien was dat
een stap te ver. Maar dit is toch een verhaal van één en één is twee zou je zeggen. Een onbegrijpelijke
maar ook onverteerbare zaak dat er zo met onze belastingcenten wordt omgegaan binnen de
overheidsdiensten.
Vlinderstrik ook uitgeprocedeerd
Evenals bij onze polders, heeft de Raad van State ook alle bezwaren en beroepen voor de natuurplannen
aan de noordkant van Rotterdam (ook onderdeel van de 750 ha) ook ongegrond verklaard en kan met de
aanleg van de plannen aldaar worden begonnen. Ook daar was blijkbaar gen enkel argument
steekhoudend genoeg om een en ander een halt toe te roepen. Zie ook de AD bijlage.
Reacties op Polderkolder 270:
Op mijn begeleidende woorden over het vertrek van de Commissaris van de Koningin zijn wel verschillende
reacties binnengekomen. Een greep:







Goed gedaan jochie…… laat ze maar met de billen bloot gaan ( vindt Franssen ook leuk..)!!
Voor Fransen is wachtgeld en bijbanen ook veel geld. Vier jaar wachtgeld is voor
hem ongeveer 8 ton
Beste heer Warnaar, Uw polderkolders met belangstelling gelezen, het is zo mooi om te fietsen of te
wandelen in dit gebied, het is m.i.z niet mogenlijk om de pracht van deze polders te evenaren door in te
grijpen en z.g.n mooiere natuur te maken, blijf de strijd volhouden de polder en inwonenden is/zijn het waard.
U schreef over Hedwige 2, dit begreep ik niet helemaal, misschien heb ik iets gemist, ook in Zeeland is er
strijd over een z.g.n Hedwige maar dan gaat het over het onder water zetten van een polder van 300 ha prima
bouwland te bizar voor woorden, zeker als je de reden weet.

Hallo Wim Gé, Wij blijven hopen dat gezond verstand de overhand gaat nemen ten aanzien van het
Buytenland van Rhoon. Zoals je weet heb ik de dijken en het eeuwenoude landschap nog steeds als geliefde
herinneringen op m'n netvlies. Het plan voor natte natuur heb ik altijd ondoordacht gevonden. Maar wat
eveneens te vrezen valt is dat wat jij in deze mail schetst:
Het geld is op en gut, niemand kan of wil er wat mee, dus laten we het dan maar volbouwen. Zo’n scenario is
heus niet ondenkbaar, zeker als we gaan samenwerken met de expanderende gemeenten Barendrecht (geen
grond meer om te bouwen) en Ridderkerk.
Daarom ben ik blij dat nu VERENIGING ALBRANDSWAARDS LANDSCHAP is opgericht. Hopelijk is die nieuwe
vereniging in staat om te verwoorden op welke manier de polders veilig gesteld dienen te worden. Ik zou
hen willen adviseren om over de Oude Maas heen contact te maken met Hoeksche Waards Landschap en
van hen te leren hoe je dat moet aanpakken.
Dat het geld op is hoeft overigens niet te verwonderen als je ziet hoe "Top"-bestuurders als Franssen zichzelf
middels gemeenschapsgeld verrijkt hebben. Zie de tweede bijlage. In het overzicht nummertje 22, de
commisaris van de Koningin in Zuid-Holland.
Ter aanvulling citeer ik even uit een artikel in de krant van vandaag:
Het bedrag dat we moeten betalen, is niet niets. Meer dan vierduizend personen in met publiek geld betaalde
functies overschrijden de norm. Dan gaat het alles bij elkaar om een kleine miljard euro, net zo veel als de
totale rijksbegroting voor cultuur. en:
de 40.000 best betaalde personen in de publieke sector kosten de belastingbetaler net zo veel en
waarschijnlijk meer dan alle bijstandsgerechtigden (5,2 miljard) of werklozen (6,2 miljard).
Maar laat ik positief eindigen: Volgende week gaan we wellicht hele mooie tochten schaatsen!

En ik kreeg op mijn Polderkolder deze “out-of-office” binnen - geeft wel een beeld van hoe de Provincie
en het ZHL als beoogd beheerder van onze polders elkaars belangen versterken. Het betere 2 handen
op één buik verhaal of “if you can’t beat them, joint hem”……


Jan de Jong is inmiddels niet meer als afdelingshoofd werkzaam voor de stichting
Zuid-Hollands Landschap en vanaf januari 2013 gedetacheerd bij de provincie

Vereniging Albrandswaards Landschap
Werd hierboven ook al even aangehaald in een reactie en daarop heb ik nog 2 reacties mogen ontvangen.

De eerste was om me te wijzen op het feit dat ik voorzichtig moest zijn met het ter beschikking stellen van
mijn mailadressen aan derden. Dat heb ik inderdaad gedaan aan deze vereniging omdat ik van mening ben
dat zij staan voor het behoud van de polders van Albrandswaard en dat zijn bijna al mijn lezers en
sympathisanten ook. En wie het niet wil lezen kan het gewoon deleten.
En dan was er ook nog de reactie van iemand die het liefst de polders als natuurgebied ziet en de
aanwezigheid van boeren daarin minder wenselijk vindt. Hij neemt me mijn gebaar richting het VAWL zeer
kwalijk en heeft allerlei zaken daarover aangekaart bij de VAWL. Ik zal u de details verder besparen en ik
heb het ter kennisname aangenomen. Mochten er meer mensen er serieus een probleem mee hebben
gehad bij deze mijn excuses, maar ik heb er geen kwade gedachten en bedoelingen bij gehad, anders dan
u door hen te laten informeren en wijzen op het belang van deze vereniging en wat zij voor de diverse
groeperingen die strijden voor het behoud van dit gebied zou kunnen betekenen.
Recreatiesluis Koedood
Een leuk agendapunt in de Carroussel van maandag a.s. is de aanleg van een recreatiesluis in de
Koedoodsedijk. Daar moet een sluis komen zodat de mensen uit Rotterdam-Zuid via de Blauwe verbinding
over de Koedood naar de Gaatkensplas bij Carnisselande kunnen roeien/kanoën/varen. Een project van 1
miljoen, dus het mag wat kosten. Van die 960.000 verwachte bezoekers per jaar zullen er dan aardig wat
via het water komen waarschijnlijk om zo’n investering te rechtvaardigen. De gemeente hoeft maar een ton
bij te dragen zo lezen we in de stukken, maar dat kan makkelijk uit de algemene middelen. Die zijn vorig
jaar aangevuld met de 9 miljoen van de OMMIJ zo kunnen we ook lezen in het voorstel. Als je daar die pot
van de verkoop van de kabel ook nog eens bij optelt, moet er toch ergens een enorme berg geld liggen in
dat Gemeentehuis. En dan hebben we nog de “slapende” reserves zoals de bouwkavels bij Overhoeken en
de 6ha Binnenland of hoe dat nu mag heten.
Maar gezien alle bezuinigingen op cultuur, zorg, sport, evenementen en noem maar op is die geldberg
verdampt blijkbaar….. Of netjes afgegraven door alle ingehuurde adviesbureaus en externen.
Links
De VVD in de Provinciale staten vinden dat we niet van die hoge natuurambities moeten hebben
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=159893&h=VVD:torenhoge-natuurambities-loslaten
Nogmaals de VVD in de Staten:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=159583&h=VVD:'Platteland-geen-openluchtmuseum'
Windmolens langs de Oude Maas - ter verfraaiing van ons uitzicht
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=159798&h=Provinciewil-windmolens-Hoeksche-Waard
Agenda:
04 februari
Carroussel Gemeentehuis Rhoon
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2013/04-februari/19:30
18 februari
Gemeenteraadsvergadering idem
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/18-februari/20:00
Dat was het wel weer voor deze keer - tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het wordt een Polderkolder met veel bijlagen die vragen om enige toelichting denk ik. Allereerst natuurlijk
een (inhoudelijke) reactie op het ingesloten schrijven van Gedeputeerde Veldhuijzen inzake de
“veranderingen in het Buijtenland”. Tevens mocht ik vorige week tegen u klagen dat de provincie nog niet
gereageerd had op mijn beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur dat ik had gedaan om wat cijfers
over uitgaven en reserves boven tafel te krijgen. Een ontvangstbevestiging heb ik niet mogen ontvangen

maar het bijgesloten antwoord al wel. Dus dat is behoorlijk snel. Maar het is zodoende wel een “zware”
Polderkolder geworden met die bijlagen.

Veranderingen in het Buijtenland 04/02
Een huis-aam-huis rondschrijven van Gedeputeerde Veldhuijzen om de bewoners van het Buijtenland van
Rhoon weer een beetje bij te praten over de ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor
de komende tijd. Het hangt van algemeenheden en halve waarheden aan elkaar, maar dat komt natuurlijk
omdat er daar al maanden niets aan communicatie wordt gedaan en waar moet je dan beginnen. Niet met
te zeggen dat de Polder Buytenland recreatiegebied wordt - dat wordt het slechts gedeeltelijk, een heel
stuk blijft (gelukkig) ook nog agrarisch tussen Oudeweg en Omloopseweg.
Onder de noemer samen de schouders eronder komt het over alsof de boeren via het LTO hebben
afgesproken en de schouders onder te zetten en de krachten te bundelen om er een mooi natuur- en
recreatiegebied van te maken. Nou ik kan u verzekeren, dat de boeren dat NIET willen.
Ook de PR voor de projecten van het Zuid-Holland Landschap lijkt wat overdone, maar dat heeft er wellicht
mee te maken dat er nu iemand van het ZHL bij de provincie is gedetacheerd. Want de samenwerking met
de lokale ondernemers inzake beheer wordt erg overdreven en beperkt zich tot een. De ondernemers, die
vroeger dat land in pacht hadden, zien met lede ogen aan hoe goede landbouwgrond het hele jaar
mondjesmaat wordt onderhouden, geen opbrengst oplevert en een bron van onkruid en ziektekiemen
vormt. Daar waar het vroeger vruchtbare en productieve akkers vormden. Voor agrariërs een schrikbeeld.
Dat de veldleeuweriken hun plek hebben gevonden op een strook overblijvende zomerhaver is ook onzin.
Die beesten zitten overal in de polder en zijn echt niet naar die natuurakker teruggekomen. De misoogst
die er stond is ook al lang ondergeploegd. En ook die publieksdag ”pik een graantje mee” was een fiasco.
De zaken worden wel erg veel mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn.
Hopelijk zal in de interviews in de Schakel door medeondertekenaar van deze brief onze wethouder
Raymond van Praag een en ander worden gecorrigeerd en genuanceerd. Want er zijn wel degelijk wat
geslaagde projectjes te noemen in het afgelopen jaar. Zoals de wandelpaden die via het Kunstproject
Werkplaats Buijtenland over bloemenpaden en akkerranden liepen. En de Polderdag waarbij een
samenwerking was tussen dezelfde werkplaats, boeren en regionale horeca om lokale gerechten en
geteelde producten in de keuken te introduceren tijden Polders Culinair, de aftrap van Proef
Albrandswaard. En de Buijtentools die ontwikkeld zijn en meer of minder toepasbaar zijn in die nieuwe
invullingen. Kijk maar eens hier als u het gemist mocht hebben : http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=63 Ook zijn er boeren geweest die op eigen initiatief bijvoorbeeld bloemrijke
akkerranden en andere gewassen hebben toegepast voor de duurzaamheid en biodiverstiteit. Daar lees of
zie je niets van terug over dat anticiperen.
Alleen zal dit niet als succes benoemd worden omdat hierbij het uitgangspunt niet past in de provinciale
plannen: de belangrijke rol en toegevoegde waarde van het normale agrarische bedrijf daarin, want dat
willen ze niet meer. De boeren moeten ophouden met wat ze normaal doen (boeren voor een boterham
met beleg) en hun bedrijf inzetten ten behoeve van natuur en recreatie (boeren met subsidie) onder de
noemer zorg, educatie of recreatie. Dat moet je maar willen vinden ze in Den Haag.

Wet Openbaarheid van Bestuur 06/02
Ik heb dus, zoals u in de bijlage kunt lezen, direct al een antwoord gehad van de Provincie. Waar ze de
Statenleden begin januari nog geen antwoord wilden geven in het belang van lopende onderhandelingen,
is men een maand later blijkbaar tot inkeer gekomen. Het kan dus blijkbaar wel, voortschrijdend inzicht,
hoewel ze dat bij de Polderplannen nog niet laten zien. Het kan ook zijn dat men de discussie voor wilde
zijn, hoe het ook zij, we hebben wat cijfermateriaal verkregen die openbaar gemaakt mogen worden.

Volgens de eerste globale cijfers is er van de beschikbare 144 miljoen tot op heden door de loop der jaren
20 miljoen uitgegeven. Aan wie of wat is nog niet te overleggen, maar dat kunnen we straks zelf opsnorren
als de jaarrekening van de Provincie bekend is. Ze stellen in hun antwoord ook doodleuk dat de heer
Warnaar dat zelf ook had terug kunnen lezen, alsof ik niets anders te doen heb. Je kan niet van iedere
burger vragen om even de jaarrekening van lokale en provinciale overheden door te spitten en te begrijpen.
Zij konden echter precies aangeven op welke pagina’s van de 360 (!) het dan wel stond, dus dat was een
goed en gewaardeerd service gebaar. Ik begrijp alleen niet dat je voor zo’n project niet gewoon op een of
twee A4-tjes de uitgaven onder elkaar in een excelsheetje kan zetten en zo een overzicht maakt wat er nog
in kas zit per project.
Maar goed, er is een begin gemaakt met de Openbaringen, na de accountantscontrole en vaststelling door
de vergadering van Provinciale Staten op 15 juni 2013 kunnen we proberen uit te vinden wat het precies
geworden is.

Links
Komend weekeinde voor het laatst de verlichte boerderijenroute in de Hoekse Waard:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/01-02-2013/verlichte-boerderijen-de-hoekse-waard en hier
http://www.verlichteboerderijen.nl/index_files/routekaart.htm
De Provincie kijkt toch ook een beetje om zich heen - begin van voortschrijdend inzicht?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=160267&h=ZuidHolland-herziet-ruimtelijk-beleid
Agenda
18/02 Raadvergadering Gemeentehuis Hofhoek 5 Poortugaal
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/18-februari/20:00

Dat was het wel weer voor deze week - tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Eindelijk dan weer een nieuwe editie, hoewel het een korte zal zijn - het is meer ter informatie over de hiaat
in de regelmaat van frequentie.
Er worden namelijk inmiddels vragen gesteld over de het feit of dit medium nog bestaat en daarover kan ik
kort zijn : JA dus.
De tijdelijke stop in verschijnen was gelegen in het feit dat ik voor een periode van ruim 5 weken samen
met mijn vrouw op reis ben geweest naar het andere eind van de wereld. Vrienden en familie wisten
daarvan, maar we hebben dat verder niet aan de grote klok gehangen omdat we liever geen mensen op
verkeerde gedachten wilden brengen - je weet tegenwoordig maar nooit.
We hebben 2 zoons die al een aantal maanden rondtrekken (back-packen) in Zuid-Oost Azië, NieuwZeeland en Australië en dat vormde voor ons een goede aanleiding/excuus om dat deel van de wereld ook
eens te gaan bekijken en de jongens op te zoeken. Onze jongste (dochter) was bereid thuis te blijven
samen met familie en vrienden voor de verzorging van de dieren en als huisbaas. Vandaar het “gat”, maar
we pikken vanaf heden de draad weer op.

Het Albrandswaards Landschap (AWL)
De verwarring over het voortbestaan van de Polderkolder werd, blijkens de reacties, nog eens extra
gevoed omdat er opeens bij “mijn” abonnees wel mails/nieuwsbrieven van het AWL verschenen, maar
geen Polderkolder. Dus vond ik bij terugkomst in mijn mailbox klachten/vragen daarover. Ik heb helemaal
niets met het AWL te maken, behalve dat ik me wel heb opgegeven als lid en deel wil uitmaken van hun
klankbordgroep inzake het Buijtenland. Ik heb wel sympathie voor hun ideeën maar denk dat de ambities
erg hoog liggen gezien eerdere ervaringen met de lokale en provinciale overheden, natuurorganisaties,
politiek en het uiteindelijk resultaat. De Albrandswaardse Variant, alle toezeggingen, beloften en
overeenkomsten daarover alsmede het uiteindelijke resultaat dat daar uit is voortgekomen met het huidige
bestemmingsplan en invulling met heel weinig draagvlak stemt mij niet positief. Maar uik geef hen het
voordeel van de twijfel want niet geschoten is altijd mis.
Dat ze echter het Polderkolder adressenbestand voor een tweede en derde maal genruikt hebben vind ik
op zijn minst gezegd niet chique en daarvoor bied ik u dan ook mijn excuses aan. De gemaakte afspraak,
waarin ik gezien de doelstellingen en raakvlakken weinig problemen in zag, was dat ze het eenmalig
zouden gebruiken om zichzelf te profileren en aan te kondigen. Echter, daar zijn ze dus even de fout mee
in gegaan en ik hou het maar op interne miscommunicatie en opstartproblemen binnen een groep mensen
die het beste met ons buitengebied voor hebben. Hopelijk is daarmee ook voor u de kous af.

Veranderingen
Verder ben ik me na terugkomst eerst door een berg mails aan het worstelen geweest en heb ik me nog
niet voldoende in de lopende zaken kunnen verdiepen om enige nieuwe ontwikkelingen te ventileren. Ik
heb wel wat vertrouwelijke zaken gelezen over wat individuele plannen en ontwikkelingen, maar nog geen
grote zaken om met u te delen verder.
Het Provinciehuis
Wel heb ik inmiddels gelezen dat het grote graaien uit uw en mijn zakken onverminderd doorgaat. Niet
alleen door het maken van onzinnige en overbodige plannen en uitgaven, maar ook door het geven van
feesten en partijen binnen de top van de Provincie. Met een Mea Culpa probeert onze Commissaris van de
Koningin Jan Franssen zijn verspilling van tienduizenden euro’s voor een feestje van zijn besloten
vriendenclubje weer goed te praten en hij lijkt het nog mee weg te komen ook. Zoals hij dat ook al jaren
doet met al zijn bijbanen en daarin beterschap belooft. Of zich al jaren op kosten van de Provincie (lees u
en ik) met zijn dienstauto laat rijden naar zijn weekendverblijf in Zwolle of vergaderingen voor al die
bijbanen. Goed voorbeeld doet goed volgen dus als dat de norm is die men daar accepteert zal dat op
andere vlakken ook wel gebeuren.
Een pluspunt : hij stapt aan het eind van dit jaar op, hopelijk volgen er veel van zijn ambtenaren dat
voorbeeld ook. We wachten met spanning de 2e april af, wanneer de voordracht van onze nieuwe
burgemeester bekend wordt waarin hij ook vast wel weer een sturende en beslissende vinger heeft.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/22-03-2013/franssen-onder-vuur-door-duur-feest
http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-03-2013/jan-franssen-hoeft-niet-eerder-op-te-stappen
Uit de pers
Wat ik nog meer heb gelezen is in een Schakel van enkele weken terug de uitgesproken wens van
burgemeester van Belzen uit Barendrecht dat veel Rotterdammers straks de Groene Verbinding gaan
gebruiken. Als ze dan maar linksaf slaan richting Barendrecht zou ik willen zeggen, kan hij zelf het voordeel
en plezier daarvan meemaken. Want er komen niet alleen recreanten en natuurliefhebbers, dat staat als
een paal boven water. http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-03-2013/fors-meer-inbraken-regio-rotterdam

Agenda:
02 april - 21:00 uur

Bekendmaking voordracht nieuwe burgemeester - Gemeentehuis Albrandswaard

15 april - 20:00 uur Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/15-april/20:00
Dat was het wel weer voor deze keer - een prettig Paasweekeinde.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik ben inmiddels alweer een beetje geacclimatiseerd, hoewel dat laatste niet meeviel. Van + 30 naar - 5 is
een grote overgang en ik heb mijn eerste koutje dan ook al weer te pakken. Dat gaf me dan wel weer de
rust en gelegenheid om alle achterstallige mails en diverse gerelateerde websites te bezoeken, dus kan ik
stellen dat ik weer een beetje “bij” ben. Wat is er de laatste week zoal gebeurd?

Het Bestuurlijk overleg Buijtenland….
Het is wat later gecommuniceerd, want vorige week heb ik nog niets gelezen op de website, maar er schijnt
op 5 februari j.l. een “bijpraatmoment” geweest te zijn over het Buijtenland van Rhoon met de “Stuurgroep”
waarin een tussenbalans is opgemaakt over de huidige stand van zaken.
http://www.buijtenland.nl/nieuws/315 Daarna is er op 22 maart weer gesproken met elkaar, waarin op
papier weer stappen zijn gezet in de realisatie van alle plannen. Er komt een inspiratiedag, er moet snel
een ontsluitingsweg komen door het gebied en de gesprekken verlopen, als ik het zo lees, voorspoedig.
http://www.buijtenland.nl/nieuws/316 .
In juni 2013 volgt er wederom een vergadering van dit orgaan waarin vertegenwoordigers van de
Gemeente Albrandswaard, Barendrecht, natuurclubs en Provincie zitting hebben.

Voordracht nieuwe burgemeester
Terwijl overal affiches van De Vergelding van Jan Brokken het dorp kleuren blijkt er ook aan
Wiedergutmachung gedaan te worden door de voordracht van de door onze keuzecommissie gewenste
burgervader, van origine van duitse komaf maar inmiddels al een fors aantal jaren medelander. Van
sociaal-democratische huize, dus dat is ook weer eens een andere wind wellicht. We zullen het allemaal
gaan beleven op den duur en wachten de bekrachtiging van de voordracht af.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/02-04-2013/albrandswaard-wil-hans-wagner-als-nieuwe-burgemeester

Buisleidingenstraat = industriezone
We hebben het al vaker naar voren gebracht dat de buisleidingenstraat door onze polders gewoon een
industriële zone is waaraan regelmatig gewerkt zal moeten worden voor onderhoud, reparatie en/of
uitbreiding. Alle argumenten daarvoor zijn tot op heden weggehoond want volgens de geleerden van
provincie en groene plannenmakers kan dat geen kwaad binnen onze polders. Binnen het huidige geruik
niet nee, maar met de beoogde natuur- en recreatie doelstellingen wel. Als je het bijgesloten krantenartikel
leest is het in elk geval duidelijk dat het natuur- en recreatiegebied de komende tijd nog vaak opgegraven
en doorploegd gaat worden. Ze willen het tracé behoorlijk uit gaan breiden en dat werk zal toch ook
voorkomen dat het “krekenlandschap” onder water gezet kan worden en het beoogde stiltegebied zak ook
van de herrie der machines mogen genieten. Maar gelukkig is het jaarlijks transport per pijpleiding van 6

miljoen tankauto’s olie, gas en chemicaliën veilig (zegt de betrokken adjunct-directeur). Waarbij ze maar
even voorbij gaan aan de lekkages bij Heinenoord, de NAM leiding bij Barendrecht en de olieleiding bij de
Vlaketunnel. Het kan echt wel mis gaan. En we hebben hetr dan nog steeds alleen maar over de
buisleidingenstraat en niet over de andere (geheime) leidingen die hier nog her en der door het gebied
verspreid in de grond liggen.

Groene verbinding
Voor veel mensen een brug te ver of toekomstmuziek, maar er wordt hard aan gewerkt. Volg deze link:
store.tompilzecker.nl/gr_130205. Daarin is te zien dat het deel aan weerszijden van de overspanning wat
platter en ovaler is, terwijl het bouwwerk middenop hoger en ronder is. Wel mooi om te zien hoe dat in
elkaar gelast wordt, afgezien van het nut en de noodzaak.

Nieuwe natuur en recreatie : geldverspilling!
Om de nieuwe natuur te gaan aanleggen heeft de Provincie dus de boeren nodig (zie knipsel), maar hoe
moet dat dan in een gebied waar ze de boeren hebben wegbestemd vraag je je af. Zoals hier? Misschien
dat er ook politiek eens wat druk richting provincie gezet kan worden met al hun plannen hierover. Maar
ook op het recreatieve vlak is er nog steeds geen duidelijk standpunt. Wel alle recreatieve voorzieningen
en natuur in dit gebied laten verslonzen (geen geld meer voor de grienden en de recreatieve voorzieningen
langs de Oude Maas) en intussen 1 kilometer verderop 140 miljoen in onze polder pompen voor nieuwe
natuur en recreatie. Probeer nou eerst eens te behouden en onderhouden wat je hebt en laat de rest nou
lekker aan de boeren en bewoners zelf over dames en heren in het Provinciehuis.

Links
Subsidie voor zonnepanelen i.p.v. asbestdaken voor boerenbedrijven - helaas hebben we hier geen
agrarische bedrijven meer.. (althans volgens het bestemmingsplan). Misschien kunnen de eigenaren van
de voormalige boerderij achter aan de Veerweg bij de golfbaan dit gebruiken om de instortende schuur te
herstellen en het asbestdak daar te verwijderen.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/03-04-2013/subsidie-voor-zonnepanelen-op-boerenbedrijven
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=165917&h=ZuidHollandse-subisie-voor-zonnepanelen
Zo snel mogelijk de Boerenvariant ten uitvoer brengen en de daarin getekende wandelroutes opnemen: er
is subsidie voor
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=165706&h=Subsidievoor-Zuid-Hollandse-wandelroutes
Het is geen 1 april grap, de boeren kunnen natuur kopen….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=165627&h=Boer-kannatuur-kopen-voor-vergroening
Ook particulieren begeven zich op de agrarische grondmarkt om grond aan te kopen als investering
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=164952&h=Particulierfinanciert-vaker-grondaankoop

Hoe het ook zij, de boeren krijgen daar niets van in hun portemonnee maar het voedsel wordt wel duurder
http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/21450528/__Eten_stuk_duurder__.html
Politici spreken graag met twee monden mag bekend zijn. Aan de ene kant zeggen dat landbouw zo
belangrijk is, en tegelijk ontpolderen…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=166067&h=%27Actievoor-duurzame-landbouwontwikkeling%27
Agenda
06 april - Kom in de Kas met 2 bedrijven uit Poortugaal (Albrandswaardseweg) http://www.komindekas.nl/waardetail/ijsselmonde en
http://www.komindekas.nl/files/Regiofolder%20Ijsselmonde%202013.pdf
09 april - Carroussel BAR samenwerking http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2013/09april/19:30
15 april - Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/15-april/20:00
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Beste bewoners en belangstellenden,
Geen spannende zaken maar wel weer wat beweging zo links en rechts in de polder. En dan bedoel ik niet
het af en aan rijden van tractoren en machines die het land aan het bewerken zijn, poten en zaaien,
kunstmest strooien etc. In mijn vorige editie heb ik geen aandacht besteed aan de advertentie van de
provincie in De Schakel, simpelweg omdat de streekbladen die week niet bezorgd zijn in dit deel van de
polder. Maar in het daarin destijds gepubliceerde kijken de mensen hier in de polders toch anders aan ben
ik bang. En daar komt dan ook een reactie op, o.a. van mensen die al langer dan 12 jaar actief zijn binnen
Het Buijtenland van Rhoon. Het is natuurlijk wel makkelijk gezegd door de zopas opgerichte Vereniging
Albrandswaards Landschap dat de bewoners en belanghebbenden nu eens uit de loopgraven moeten
komen en moeten meebewegen, maar het is makkelijk praten als je er niet direct door getroffen wordt.
Wanneer je bedrijf of eigendom plotseling klem wordt gezet door een daarop gevestigd voorkeursrecht.
Wanneer het wordt afgewaardeerd tot een natuur- of recreatiepark omdat een of andere malloot in Den
Haag ooit eens bedacht is dat dat wel leuk is voor de Rotterdammers. Wanneer je de arbeid van jarenlange
geslachten en generaties in een paar pennestreken en achter de tekentafel om zeep geholpen ziet worden.
Dat er dan net gedaan wordt of de bewoners en belanghebbenden niet mee willen denken maar hun
hakken in het zand zetten. Allereerst is dat onzin, want ze willen al jaren meedenken en zoeken ook zelf
naar alternatieven en verbreding. Met wandelpaden, akkerranden, streekgroenten, verkoop aan huis
(stadslandbouw) en noem maar op - maar dat is niet voldoende voor het groene rupsje nooitgenoeg. Ze
moeten alles, de boeren mogen niet meer “commercieel” bezig zijn maar moeten van subsidies gaan leven.
Mogen die mensen alstublieft strijden voor hun bestaansrecht waar ze al die jaren voor in de weer zijn
geweest. En mogen ze eisen dat er eerst een goed ondernemingsplan op tafel ligt waar ze mee verder
kunnen en dat hun wegbestemde bedrijven weer een plaats op de kaart van midden-ijsselmonde krijgen?
Ook de bewoners en het Platform Polders Albrandswaard zijn al jaren bezig om aan een invulling te
werken waarbij de polder meer toegankelijk is voor fietsers, wandelaars en andere recreanten. De
Polderdag van de laatste jaren is daarvan een tastbaar bewijs en resultaat geweest, alsmede de
wandelpaden en akkerranden die vorig jaar zijn aangelegd. Maar als de liefde van één kant moet komen en
vooral de provincie haar poot stijf houdt en blijft volharden in onwrikbare standpunten en onhaalbare
plannen zonder draagkracht dan zijn de geciteerde bestuursleden van het Albrandswaards Landschap hele
spekkopers als ze daar opeens verandering in kunnen brengen. Meepraten, meebewegen en het proces

bijsturen in de goede richting lijkt leuk, maar dat doen we hier al jaren. Met als slotakkoord een
Albrandswaardse Variant die leidend zou zijn voor de ontwikkelingen, met daarin plaats voor de boeren en
daaronder de handtekening van alle politieke partijen en stakeholders.
Hoe die afspraak en toegezegde belofte is uitgewerkt hebben we allemaal ná de
gemeenteraadsverkiezingen kunnen zien. Onder druk van diezelfde provincie, waar we toch vooral mee
moeten samenwerken, is men overstag gegaan en heeft een bestemmingsplan laten opstellen waar
niemand mee uit de voeten kan. Je kunt het voorstellen als een bakker die een goedlopende en
winstgevend bakkerij heeft. Dan komt opeens de overheid, onteigent zijn bedrijf en zegt dat hij voortaan
alleen nog pijnboompittenbrood mag bakken en verkopen - misschien komt er subsidie om het
inkomensgat te verkleinen, maar voor hoelang en hoeveel kan niets gegarandeerd worden. Met meepraten
en meebewegen kom je dus blijkbaar niet zover, vandaar dat ik het allemaal wel wat erg idyllisch vind
voorgesteld.
Er is echter wellicht een kentering want op 10 april is een brief van 26 maart verzonden inzake een
bestemmingsregeling voor het Buytenland van Rhoon (let wel, gemeente en provincie spreken nog steeds
van Buytenland net een y in plaats van met de officieel vastgestelde ij). Hierin vraagt wethouder van Praag,
mede namens gedeputeerde Veldhuijzen, dat er eventueel, bij een goed onderbouwd ondernemingsplan,
een aanpassing kan worden gemaakt in de bestemming van de (wegbestemde) agrarische loodsen en
opstallen. Weliswaar moet dat bedrijfsplan de natuur- en recreatiedoelen niet schaden, maar er is over te
spreken als er aan een aantal andere randvoorwaarden zoals participatie voldaan wordt.
Een zwaluw maakt nog geen zomer maar het is in elk geval iets. Misschien kan er door het hele gebeuren
in een breder verband te trekken zoals eerder voorgesteld door de rijksadviseur Symonds, wel een
oplossing worden gevonden. Want afgelopen week mocht ik in de Schakel ook lezen dat de Kijvelanden
wel op een manier kunnen worden ingericht en beheerd zoals dat ons hier voor ogen staat. Dus met
normale (commerciële) akker- en tuinbouw, wat biodiversiteit in de vorm van akkerranden en meer ruimte
voor wandelaars en fietsers las ik opgetekend uit de mond van Henk van der Linden. Als het daar kan, in
de Hoekse Waard ook, waarom dan hier niet? Is de provincie nou zo dom of zijn die boeren nou zo slim
zou Louis van Gaal zeggen.
Dus blijf ik voorstander om het AWL het voordeel van de twijfel te geven omdat we gezamenlijk misschien
meer kunnen bereiken. Maar blijf wel met beide benen op de grond en ga niet praten over het kopen en
beheren van land, het opkopen van kassencomplexen etc. want dat krijg je, met een overheid die er geen
geld in wil steken verder, nooit voor elkaar.
Vandaar dat ik woensdag a.s. dan ook met een deel van het bestuur van het AWL om de tafel ga om eens
wat standpunten uit te wisselen en te zien of en waar er raakvlakken zijn.
Wat ik verder nog heb bijgesloten zijn 2 epistels. Het eerste is een repeterend complex verhaal. In de
polders wordt, waar ook het dorp overigens een mooi schouwspel aan heeft en soms wat overlast van uit
de koers geraakte parachutisten, nog steeds parachute gesprongen. Vanaf 1 januari zou dat, vanwege de
natuurbestemming aan de zuidkant van de Essendijk verboden zijn, maar omdat ze blijkbaar in de
recreatieve zone geen springveld konden huren wordt het gedoogd en toegestaan. Binnen de
doelstellingen van het gebied (stilte en natuur) past het niet, en de provincie heeft blijkbaar in de
recreatieve zone (ten noorden van de Essendijk) nog geen groot genoeg alternatief voorhanden.
Ook bijgesloten heb ik een open brief van het PPA richting het Albrandswaards Landschap. Hoeveel lokale
pers daarop in zal gaan weet ik niet, want als het even spannend wordt en er discussie ontstaat dan staat
er onder de ingezonden brief “discussie gesloten” zoals we afgelopen week met brieven over de AH-affaire
en de Klepperwei in Essendael mochten lezen. Vandaar dat ik hem voor de polderaars onder u gewoon
een op een heb bijgesloten.
En ook u heeft natuurlijk afgelopen week de eerste verkiezingskrant in de bus gekregen. Onder de noemer
“de toekomst in actie” is huis aan huis de Toekomstvisie Albrandswaard verspreid. Hebt u hem gemist, per

ongeluk weggegooid omdat u dacht de zoveelste reclamefolder te ontvangen of woont u niet in deze regio :
bij deze de link http://www.ettmedia.nl/digikranten/TAW131
Polderdag 2013 of 2014 ?
Het organiserend comité heeft besloten dat wij dit eens in de twee jaar moeten gaan doen. We zien nu al,
mede door het wisselvallige weer van de laatste edities, een terugloop in het aantal bezoekers want er zijn
in het voorjaar en voor de zomervakantie vaak al zo veel andere activiteiten in de dorpen. Wanneer wij een
jaartje over slaan is de Poldermarkt in Poortugaal ook wat volwassener geworden, net als de vereniging
AWL, en wie weet wat wij samen kunnen organiseren. Bij een goede en vroegtijdige aankondiging gaan de
mensen er dan misschien weer naar uitkijken. Dit voorjaar zal, gezien het weer, kort en heftig worden
waardoor mensen veel dingen hebben uitgesteld die zij alsnog in juni gaan doen. Druk, druk, druk. Ook het
werk op het land en de gewassen lopen een aantal weken achter en ook de scholen hebben een overladen
en druk lesprogramma..
Een ander argument is dat dit jaar het moeilijkste jaar wordt voor de boeren in de afgelopen 12 jaar. Zij
MOETEN nu een keuze maken tussen vertrekken of een totale bedrijfsomschakeling. Zij hebben behalve
hun werk en het korte voorjaar andere zaken aan hun hoofd. Wanneer volgend jaar duidelijk is wat er gaat
gebeuren zal er met de boeren die hun keuze hebben gemaakt een nog betere Polderdag georganiseerd
kunnen worden, wellicht met een andere insteek en in samenwerken met meer en andere partijen.
Links:
Over de varkens in de stad : http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-04-2013/blonde-arie-en-slome-japie-nieuwebewoners-katendrecht
Agenda:
15 april
(vanavond dus, dat mis ik weer) Gemeenteraad
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/15-april/20:00
22 april
19:30 uur Carroussel http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Carrousel/2013/22april/19:30 waarvan de agendanummering nog wat warrig overkomt
13 mei
Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/13-mei/20:00
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Terwijl de regen en hagel tegen de ruiten klettert en ik hoop dat de bieten die ik net kan “rijen” vanuit het
raam, de vruchtbomenbloesem en jonge spruitenplanten dat zullen overleven, probeer ik de ontwikkelingen
van de laatste week een plaatsje te geven en samen te vatten voor u:
Totale verrassing en overrompeling…….
Zo kan denk ik het gemoed wel worden weergegeven, met daarnaast ook blijdschap en dankbaarheid
uiteraard. Wat een eerbetoon is mij ten deel gevallen met mijn benoeming tot lid in de orde van Oranje
Nassau tijdens de lintjesregen. En dat het vanuit diverse geledingen is gekomen maakt het natuurlijk
helemaal compleet en des te leuker. Vanuit het dorp, de voetbal en de polders is de voordracht gedaan om
mij eervol te onderscheiden zo heb ik achteraf begrepen en dat is heel mooi natuurlijk. Maar je brengt al die
voorgelezen en genoemde prestaties ook niet in je eentje tot stand. Ik heb altijd veel steun gehad van de
mensen om mij heen bij zowel de Polderdag, de Voetbalvereniging Rhoon als bij ander bestuurs- en

liefdadigheidwerk. En niet in het minst van mijn vrouw Marjan en de kinderen die recht evenredig minder
aandacht hebben gehad vanwege al die bemoeienissen.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor deze blijk van waardering die mij compleet heeft verrast en waar ik
geen moment rekening mee gehouden of aan gedacht heb.
Zelfs in het Gemeentehuis, waar ik naar toe was gelokt met de smoes om de interim burgemeester bij te
praten over v.v. Rhoon en de ontwikkelingen daar, wilde het kwartje nog niet vallen. Ik maakte, al lopende
door het Atrium en de trap op lopend naar de kamer van de burgemeester, nog de opmerking dat er
blijkbaar weer een feestje was omdat er allemaal taart en koffie klaar stond. Hoe naïef kun je zijn met mijn
informatiepakket voor de burgemeester onder de arm en in mijn dagelijkse werkkleding…..
Maar dat is allemaal goed gekomen door de betrokkenen in het “complot”. Iedereen nog hartelijk bedankt
voor de aanwezigheid, de felicitaties en kado’s. Hetzij ter plaatse of via de post, de mail, sms, Facebook en
noem maar op. De vraag van een enkeling of ik het wel zou accepteren hoefde echt niet gesteld te worden
want ik zie het als een erkenning en aanmoedigingsprijs! Het was hartverwarmend en wordt zeer
gewaardeerd, ik hoop veel van jullie nog te zien morgen op Koninginnedag! Hierbij alvast nog een link met
het persbericht:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/april/26/lintje_voor_wim_gA_warnaar_ailka_broekzitter_en_

Terug naar de realiteit en actualiteit.....
Bezoek Commissaris van de Koningin
De Commissaris van de Koningin Jan Franssen is op werkbezoek geweest in Rhoon en heeft daar met
diverse mensen gesproken. Voorzover mij bekend niet met bewoners van het Buijtenland van Rhoon, in elk
geval niet met mensen die door de provincie worden gedwongen te stoppen met hun bedrijf, te verkassen
of hun bedrijfsvoering rigoureus aan te pakken. Hij liet het aardig optekenen zoals hij zelf de ontwikkeling
zag, erg positief :
De CvdK zei ook blij te zijn dat de discussie over het Buytenland van Rhoon in een nieuw perspectief is te
plaatsen. ,,Ik heb ondernemers gesproken die leuke plannen hebben om in deze gemeente nieuwe
initiatieven te ontwikkelen om de kwaliteit van dit gebied te vergroten.’’ Er is volgens Franssen, nu ook het
bestemmingsplan onherroepelijk is, een goede vorm gevonden om aan ontwikkeling en invulling te werken.
Wat betreft het beschikbaar zijn van financiële middelen voor de realisatie van het gebied merkte de CvdK
op dat een kring van ondernemers in de polders zorgt voor een verdienend vermogen voor de invulling van
de inrichting van het gebied en ook gaf hij aan het tijd vinden om de schouders er onder te zetten.
Kort door de bocht stelt hij dus dat de ondernemers in het gebied zelf geld gaan verdienen voor de
inrichting met de provinciale plannen….
Hetgeen de verenigde boeren uit dit gebied ook een reactie ontlokte die als ingezonden stuk in de Schakel
is opgenomen. Zie ook de bijlage bij deze Polderkolder.
Het was nog niet zijn afscheid, hij komt nog een keer, en wel om de nieuwe burgemeester te benoemen zo
las ik in De Schakel.
“Je moet elkaar wat gunnen” zegt van Belzen van Barendrecht
Uit dezelfde koker, van de Provincie Zuid-Holland, komt een maandelijkse advertorial van hoe goed ze het
wel niet voorhebben met onze polders. Daarin laten ze allemaal enthousiaste voorstanders vertellen hoe
mooi het allemaal niet wordt. Als je iets maar vaak genoeg zegt ga je vanzelf in je eigen sprookjes en
leugens geloven natuurlijk. Zo ook in dit verhaal van de burgemeester van Barendrecht die o.a. in de
stuurgroep zit die de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon handen en voeten geeft. Het is natuurlijk
al van de zotte dat er in dat hele bestuurlijk overleg maar één vertegenwoordiger vanuit Albrandswaard zit

(van Praag) en 2 vanuit Barendrecht (van Belzen en Nooteboom) en de rest van buiten de regio (Provincie
of groen/natuur).
Ondernemerschap

Raymond van Praag

Grondverwerving

Govert Veldhuijzen

Aanbesteding Beheer

Govert Veldhuijzen

Recreatief programma

Bas Nootenboom

Ontsluiting plangebied

Jan van Belzen

Kwaliteitsslag Krekenlanden Michiel Houtzagers
Communicatie

Jaap Wolf

Hoezo evenredige vertegenwoordiging en belangen behartiging. Het is, net als de hele opzet richting het
bestemmingsplan en de Raad van State een voorpopgezet plan waar noch bewoners of ondernemers in
het gebied, noch de lokale volksvertegenwoordiging (gemeente Albrandswaard) iets in te vertellen hebben.
Hooguit hopen dat ze iets mogen bijsturen, maar als je dan ziet en hoort dat goed onderbouwde plannen
tot zelfrealisatie gewoon worden afgeschoten door de Provincie lijkt er voor de belanghebbenden weinig
toekomst in het verscghiet dan inpakken en wegwezen. En dat is eeuwig zonde natuurlijk, en een
onomkeerbare zaak waar Albrandswaard en de polderbewoners en gebruikers op den duur de dupe van
worden. Zometeen iedereen vertrokken, geen geld voor inrichting en onderhoud en daar zitten we dan.
Voor de mensen van buiten de regio heb ik het verhaal nog maar even bijgesloten. Plus onderstaande
reactie op het artikel die mij is toegezonden:

Wanneer ik in De Schakel dat stuk van Van Belzen lees krijg ik toch weer wat kriebels.
Wij Rhoonaars gunnen Barendrecht graag 150 Ha moeras en een paar miljoen m3 grond, dan kunnen wij wat
meer polderlandschap behouden.
Gun ons dan een doorgetrokken geluidswal langs de A 15 voor echte stilte in het Buijtenland van Rhoon. Zo ben
je die grond weer kwijt.
Alleen met een integrale aanpak van (groene) plannen kun je praten over elkaar wat gunnen.
Ik denk dat de heer Van Belzen ook wat aan zijn ogen (en oren) mankeert. Die parel die hij noemt ligt er al meer
dan 400 jaar: prachtige polders uit de Gouden Eeuw. Met wat toevoegingen van natuur en recreatie zou er meer
respect bij de bewoners zijn afgedwongen dan met dit ingrijpende plan zonder draagvlak.
De bloemetjes en beestjes die hij noemt zijn er nu ook, behalve dan de grutto die in een weidegebied thuis hoort.
Ik hoop dat hij, als hij straks rond fietst naast al die recreanten ook veel tevreden en vriendelijke boeren ziet die
het landschap hebben gemaakt en onderhouden.
En houdt die lucht van gemaaid gras maar voor het weekend in Uw eigen tuin, want ik vind dat een rotlucht,
zeker gemengd met hondenstront.
Kan het allemaal nóg gekker in Nederland? De wethouder van Rotterdam heeft weer iets….
Afgelopen week in Rotterdam een dag voor de stadslandbouw waarin, naast veel praten en excursies om
toch vooral werk te genereren en zichzelf onmisbaar te maken, er door de Rotterdamse wethouder
Alexandra van Huffelen een Voedselraad is geïnstalleerd (Food Council). Deze moet er voor zorgen dat er

meer voedsel in en om de stad wordt verbouwd met kortere aanvoerwegen (duurzaamheid) en zodat
stedelingen ook kunnen zien waar en hoe hun eten geproduceerd wordt. Ze zegt:
''De deelnemers in de raad - een aantal van hen is ook producent of afnemer - is gevraagd bij te dragen aan de groei
van het aantal akkerbouw- en veeteeltbedrijven in en om de stad, zodat voedsel geen lange reis meer hoeft af te
leggen, want dat is beter voor het milieu'', aldus de wethouder
Dat durft ze met een staalhard gezicht te zeggen terwijl ze aan de andere kant de polder NieuwReijerwaard (groententuin voor Rotterdam) opoffert voor grijs (bedrijven) en de Polder Buijtenland van
Rhoon (600 ha) gaat ontpolderen. Als je over hokjesgeest en niet-integrale aanpak spreekt is hier weer een
sprekend voorbeeld. Zie ook een van de bijgesloten knipsels en deze link :
http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-04-2013/voedselraad-promoot-lokale-groenten-en-vlees
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=167850&h='Rotterdam
mer-moet-voedsel-uit-buurt-eten
Vereniging Albrandswaards Landschap
Daar ben ik ook mee in gesprek gegaan omdat ik, naast lid te worden van die club, denk ook wat expertise
in huis te hebben om deel uit te willen maken van de klankbordgroep over Het Buijtenland van Rhoon.
Tevens hebben we even gesproken over het gebruik van “mijn” adresbestand van de Polderkolder en
daarover de volgende afspraak gemaakt:



De vereniging zal “mijn” bestand vernietigen
Ik zet in de Polderkolder de link naar hun site waar men zich voor de Nieuwsbrief AWL kan
inschrijven : http://www.albrandswaardslandschap.nl
 Een afschift van de Nieuwsbrief AWL zal ik, indien van toegevoegde waarde, bijsluiten bij de
Polderkolder
Het is een vereniging in opbouw, maar door de verschillende geledingen die er nu werkzaam zijn binnen
Albrandswaard (Platform Polders Albrandswaard, Vereniging Carnisse Grienden, de Kijvelanden, de
Bomenridders etc.) te laten opereren onder één paraplu kun je alle zaken wellicht integraal aanpakken en
voor het gehele gebied van Hoogvliet tot en met Barendrecht (de 1100 ha van het plan Sijmonds) een visie
proberen te ontwikkelen waarin wel plaats voor de “normale” boeren overblijft. Omdat je die 600 ha natuur
dan onder een ander hoedje kan scharen zoals de Provincie dat zelf ook doet bij de Raad van State als het
hen uitkomt. Dus zien we hierin nog kansen om het tij ten goede te keren, hoewel we ons er ook niet teveel
van moeten voorstellen als de Provincie zo eigengereid en solistisch bezig blijft.
In tegenstelling tot hetgeen de burgemeester tijdens haar huldigingsspeech over mij naar voren
bracht zal er in 2013 GEEN Polderdag worden georganiseerd. Hierover had ik in de laatste
Polderkolder het volgende geschreven:
Polderdag 2013 of 2014 ?
Het organiserend comité heeft besloten dat wij dit eens in de twee jaar moeten gaan doen. We zien nu al,
mede door het wisselvallige weer van de laatste edities, een terugloop in het aantal bezoekers want er zijn
in het voorjaar en voor de zomervakantie vaak al zo veel andere activiteiten in de dorpen. Wanneer wij een
jaartje over slaan is de Poldermarkt in Poortugaal ook wat volwassener geworden, net als de vereniging
AWL, en wie weet wat wij samen kunnen organiseren. Bij een goede en vroegtijdige aankondiging gaan de
mensen er dan misschien weer naar uitkijken. Dit voorjaar zal, gezien het weer, kort en heftig worden
waardoor mensen veel dingen hebben uitgesteld die zij alsnog in juni gaan doen. Druk, druk, druk. Ook het
werk op het land en de gewassen lopen een aantal weken achter en ook de scholen hebben een overladen
en druk lesprogramma..
Een ander argument is dat dit jaar het moeilijkste jaar wordt voor de boeren in de afgelopen 12 jaar. Zij
MOETEN nu een keuze maken tussen vertrekken of een totale bedrijfsomschakeling. Zij hebben behalve
hun werk en het korte voorjaar andere zaken aan hun hoofd. Wanneer volgend jaar duidelijk is wat er gaat

gebeuren zal er met de boeren die hun keuze hebben gemaakt een nog betere Polderdag georganiseerd
kunnen worden, wellicht met een andere insteek en in samenwerken met meer en andere partijen.
Links
Afgelopen vrijdag met onze interim burgemeester gesproken. Die begrijpt tenminste wat de boeren hier
bezig houdt en waarom, mede vanwege haar achtergrond, de boeren in het Buijtenland van Rhoon zoiveel
problemen ondervinden. Iets wat deze burgemeester niet helemaal heeft willen latehn blijken in zijn “visie”:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-04-2013/boerende-burgemeester-heeft-schik-met-lammetjes
Nog een voorbeeld van Stadslandbouw om de mensen te betrekken bij hun voedselproductie, geeft
blijkbaar overlast….
http://www.at5.nl/artikelen/101154/sippe-koe-loeit-buurt-wakker
Nog een keer van Huffelen en Verhorst:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=167856&h=Rotterdam
-wil-regioboer-omarmenvervolg-van-voorpaginaRotterdam--De-Rotterdamse-wethouder-Alexandra-van
Agenda:
30/04 - gehele dag Koninginnedag
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=3617
13/05 - 20:00 uur
Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/13-mei/20:00
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Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Daar ben ik dan weer met een volgende Polderkolder. Om even verslag te doen van de Actie en om u te
wijzen op bijeenkomsten komende week die van belang zijn. De raadsvergadering met een paar
onderwerpen waarbij het in de carroussel tot diep in de nacht duurde, en de CDA bijeenkomst.
De GrondTransActie
Bijgesloten vindt u het persbericht dat is opgesteld om de actie aan te kondigen die vrijdagmorgen 10/05 is
gevoerd om recreatieterrein het Hoge Veld weer open te stellen voor het publiek. Dit naar aanleiding van
het ingezonden stuk dat ik het weekeinde ervoor had gemaakt inzake dit onderwerp en de ridicule situatie
dat er genoeg geld zou zijn voor 600 ha nieuwe natuur en recreatie en er geen geld meer zou zijn om het
bestaande te onderhouden. Toevallig kreeg ik wat mails daarover binnen van mensen die tevergeefs voor
de ingang van het P-terrein aan de Veerweg hadden gestaan en dan zie ik gelijk “kansen” om een en ander
met een actie te ondersteunen en aan de kaak te stellen. Vandaar het beroep op een selecte groep
bewoners of ze mee zouden willen werken, om geheimhouding te bewerkstelligen, en de actie heeft
inmiddels plaats gevonden. De grond is opgeladen en teruggebracht naar het GZH en het NRIJ - retour
afzender want wij hebben het niet besteld. En het P-terrein is inmiddels weer toegankelijk om vanuit daar te
gaan wandelen in de Rhoonse en Carnisse Grienden en/of te recreëren langs de Oude Maas op het Hoge
Veld. Iedereen van harte bedankt voor de medewerking. Of het verder tot iets zal leiden weten we nog niet,
maar het helpt wellicht een discussie op gang te brengen met de verantwoordelijken, zoals o.a. van de
Provincie - zie het chapiter hieronder. Verder nog wat uitingen in de pers over de actie:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=168999&h=Boerenpro
test-geld-over-balk-Buijtenland

http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-05-2013/protest-tegen-verwaarlozing-natuurgebieden-oude-maas
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/2790119/behoud-de-rhoonse-en-carnisse-grienden.aspx
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/mei/10/actie_albrandswaard_geen_nieuwe_natte_natuur_en_a
En voor de facebookers:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.591016500910688.1073741826.100000070305992&type=1
en
https://www.facebook.com/wimge.warnaar?ref=tn_tnmn
CDA bijeenkomst met Govert Veldhuijzen en als thema “Groen in de buurt”
Bijgesloten vindt u ook een persbericht dat eigenlijk in De Schakel van deze week had gemoeten, maar
door de veranderde sluitingstijd van de redactie i.v.m. Hemelvaartsdag de deadline waarschijnlijk niet heeft
gehaald. Maar ik wilde het u niet onthouden, want er wordt namelijk een belangrijk spreker in
aangekondigd.
Op dinsdag 14 mei komt namelijk Govert Veldhuijzen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland met
o.a. het Buijtenland van Rhoon in zijn portefeuille en lid van de Stuurgroep en Bestuurlijk Overleg
Buijtenland van Rhoon (portefeuilles grondverwerving en aanbesteding beheer), praten over het thema
“GROEN IN DE BUURT”.
U heeft inmiddels het ingezonden stuk in De Schakel van mij wel gelezen (zie ook de bijlage) plus
hierboven de weergave van onze actie vrijdag j.l. om het bestaande recreatieve en natuurlijke groen in elk
geval te behouden. Want niet alleen in de ontpoldering is de provincie hoofdrolspeler, ook bij het behoud
van bestaande recreatieve voorzieningen en natuur via het NRIJ (Natuur en Recreatieschap IJsselmonde)
en GZH (Groenservice Zuid-Holland) doen ze dat omdat ze grootaandeelhouder zijn in o.a. deze twee
organisaties (Tevens kunnen die avond vragen worden gesteld aan Mieke van Ginkel, wethouder van
Albrandswaard en vanuit die functie ook bestuurslid van het NRIJ). Dus als het gaat over “GROEN IN DE
BUURT” lopen er hier diverse projecten waarvoor de heer Veldhuijzen direct of indirect verantwoordelijk is
en waarover veel vragen leven binnen de bewoners van ons gebied. Het zou dan ook best wel eens druk
kunnen worden in de kantine van de sporthal aan de Stationsstraat. Dit is dé gelegenheid om met de
gedeputeerde over een en ander in gesprek te gaan.
Links
Een link voor en over mezelf ha ha: http://www.boerenvee.nl/?page=nieuwsbericht&id=2862
En nog een dan maar : http://www.telegraaf.nl/vrouw/gezond/article21512058.ece
De succesvolle agroranden/akkerranden in de Hoekse Waard staan onder druk:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=168928&h=Rietgorsvreest-voor-akkerranden
Deze mannen zouden hier eens moeten komen shoppen - ganzen genoeg en niet strafbaar:
http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/oss/franse-ganzendieven-gepakt-1.3785150
Agenda
13/05 20:00 - Raadsvergadering Gemeentehuis Hofhoek
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/13-mei/20:00
14/05 20:00 - CDA bijeenkomst Sporthal Rhoon met als spreker gedeputeerde Govert Veldhuijzen over
Groen in de buurt en Het Buijtenland van Rhoon
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Een week van vergaderen zo leek het wel, en daar zal ik in het kort verslag van doen. Van de
GrondTransActie heeft u het meeste wel terug kunnen lezen in de lokale kranten en via de links die ik had
bijgesloten. Hierbij de laatste uitingen en reportages, waarbij het vooral aardig is om ook de commentaren
te lezen die de mensen uit de regio geven op alle plannen die men hier heeft.
De GrondTransActie
RTV Rijnmond : http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-05-2013/protest-tegen-verwaarlozing-natuurgebiedenoude-maas
Schakel:

http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/857-boeren-versperren-toegang-nrij

http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/item/854-%E2%80%98afsluiten-hoge-veld-tegek-voor-woorden%E2%80%99
De Botlek
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/mei/15/a_behoud_grienden_en_polders_albrandswaarda_
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2639079
Dichtbij
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/2790119/behoud-de-rhoonse-en-carnissegriendene2809d.aspx
Nieuwe Oogst
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=168999&h=Boerenpro
test-geld-over-balk-Buijtenland
Raadsvergadering maandag 13 mei : Natuur & Recreatie
Met mijn open brief in de Schakel, de daarop volgende GrondTransActie en een mail die ik aan alle fracties
en overige “natuur” partijen heb toegezonden, stond in elk geval de begroting van het NRIJ wel in de
belangstelling. Dat zou namelijk ale een hamerstuk worden afgedaan en gewoon passeren. En hoewel een
van de insprekers (naast de Vereniging Carnisse Grienden zie bijgesloten, sprak ook de Vereniging
Albrandswaards Landschap in) de voorzitter van het VAWL vertelde dat zij meer een club van overleg
waren in plaats van een actiegroep, denk ik dat juist die actie de reden was dat zowel zij als de politiek
wakker geschud werden. Aan de bezuinigingen zal ook het Natuur en recreatieschap niet ontkomen, maar
door in elk geval de wethouder met een zienswijze tegen de begroting op stap te sturen naar de DB
vergadering van het NRIJ, wordt er in elk geval een signaal afgegeven dat een andere verdeling van
middelen zo’n drastische en ongewenste bezuiniging ter discussie kan stellen. Zowel bij het NRIJ als
binnen het Buijtenland van Rhoon heeft de provincie tenslotte een grote vinger in de pap, dus waarom die
budgetten zo strak begrensd hanteren. En aan de ene kant van de dijk de bestaande natuur en recreatie
opgeven terwijl aan de andere kant van de dijk 120 miljoen voor nieuwe natte natuur beschikbaar is.
Hopelijk wordt het signaal opgepikt en staande de vergadering kwamen er opeens al alternatieven op tafel
die wellicht hoop bieden voor het Hoge Veld en de grienden. Voor wie het allemaal niet zo kan volgen
verwijs ik naar de interviews en knipsels hierboven.
Dinsdagavond 14 mei verkiezingsbijeenkomst CDA met Govert Veldhuijzen (Gedeputeerde ZuidHolland).
Het bezoek van de gedeputeerde, die o.a. ook lid is van de stuurgroep Buijtenland van Rhoon en de
ontpoldering hier in portefeuille heeft, was voor de boeren en bewoners aanleiding met tractoren op te

trekken naar de sporthal van Rhoon. Daar ik een andere afspraak had, ben ik pas na een uur binnen
gelopen dus heb een groot stuk van de discussie gemist. Maar ik had al wat voorinformatie van de buren
en boeren gehad, dus hoe het allemaal liep kwam niet vreemd over. Wel is het opmerkelijk om te lezen hoe
mensen van de pers dat interpreteren. De ene journalist haalt er een positief verhaal uit (vertrouwen in de
toekomst) terwijl de andere, meer agrarisch geschoolde, de vinger feilloos op de zere plek legt en een kort
maar realistisch verslag geeft.
http://www.dichtbij.nl/botlek/regio/artikel/2802965/cda-vertrouwen-in-toekomst-buijtenland.aspx en dat staat
in schril contrast tot dit :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=169678&h=Rhoonseboeren-en-provincie-botsen-weer
Heikel punt in het hele verhaal is dat de boeren, in overleg met de door de gemeente voorgestelde
adviseur Mentink, een redelijk individueel bedrijfsplan hadden gemaakt waarvoor ze ieder wel een
intentieovereenkomst wilden tekenen met de provincie. Maar bij de stukken dook opeens ook een “bijlage
5” op waar voorwaarden en bepalingen in staan die enige vorm van agrarische bedrijvigheid min of meer
uitsluiten. Dus weer terug naar af, desillusie en frustratie en na 15 jaar wéér geen stap verder. Het
vertrouwen leek weer een beetje hersteld te zijn maar zo’n truc zet dat allemaal weer op het spel. Die
ambtenaren hebben totaal geen gevoel voor de situatie en kunnen zich blijkbaar heel slecht inleven. Wat
het betekent om al die jaren in onzekerheid te leven, je generaties oude familiebedrijf en broodwinning op
het spel gezet te zien worden voor een plan dat dwars tegen je geboren ondernemerschap en gevoel voor
rechtvaardigheid indruist.
De gedeputeerde beloofde in elk geval beterschap, zegde toe dat bijlage 5 van tafel zou gaan en een
aanwezig Statenlid zou er ook werk van gaan maken.
VAWL Nieuwsbrief (Vereniging Albrandswaards Landschap)
Ik heb in een eerdere editie beloofd u te informeren over deze vereniging via mijn Polderkolder en niet door
het adressenbestand aan hen ter beschikking te stellen.
Er is inmiddels weer een Nieuwsbrief uit die u hier terug kunt lezen. Zelf abonneren, of nog beter lid
worden, kan uiteraard ook - laat u niet ontmoedigen.
http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=9&wysijap=subscriptions
Waterschap Hollandse Delta
Ik ben afgelopen week gebeld door een verontruste bewoonster dat de sloten en bermen al gemaaid
werden. Het lijkt inderdaad vroeger als andere jaren, maar dat komt ook denk ik omdat het groeiseizoen
pas laat is begonnen. Dus net nu het onkruid zo mooi staat de bloeien gaat de klepelmaaier er al overheen.
Het is echter alleen de bovenste insteek, en dat wordt met name gedaan voor de verkeersveiligheid zo
meen ik te lezen. En we moeten er maar van uitgaan dat er in de bermen verder geen eenden of andere
vogels zitten te broeden. Meer informatie over het waarom, hoe en wie dat allemaal doet de komende jaren
is hier terug te vinden: http://www.wshd.nl/beheerstructuur/watersysteem/onderhoud_van_sloten en
http://www.wshd.nl/organisatie/taken/wegbeheer
Links
Een item dat bij veel boeren kwaad bloed zet, is het doelloos laten verhongeren van vee zoals op het
eiland Tiengemeten.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=169000&h=Hooglande
rs-bezwijken-op-Tiengemeten

Iin de Hoekse Waard proberen ze ook een eenduidig beleid te gaan voeren voor het buitengebied
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=169824&h=E%C3%A
9n-beleid-buitengebied-Hoeksche-Waard
Ik kwam via via en wat links terecht op dit verhaal - mooi om te zien dat de zorg op deze tekening ook de
polders in gaat…..(Klepperwei Essendael ?)
http://www.veldacademie.nl/news_items/display/landschapspark_buijtenland_van_rhoon/130/
Dit vond ik ook nog ergens - blijkbaar een professioneel bureau dat “draagvlakcommunicatie” bedrijft, maar
daar nog niet echt in slaagt. De website www.buijtenland.nl is tenslotte nog steeds even niet-actueel als de
afgelopen tijd ook de vorige website was en de laatste nieuwsbrief is van juni 2012. Benieuwd wat het kost.
http://www.tappan.nl/digitale-tools/109-projecten/ruimte-en-mobiliteit/293-provincie-zuid-hollandbuijtenland-van-rhoon-betere-focus-door-uitvoerende-ondersteuning
Agenda:
22 mei:
Feestelijke opening Maasvlakte
http://www.dichtbij.nl/botlek/uitgaan/artikel/2800651/feestelijke-opening-maasvlakte-2-metvlootschouw.aspx
12 juni:
Volgend Bestuurlijk overleg Buijtenland van Rhoon (http://www.buijtenland.nl/nieuws/316)
met een overeenkomst over de ontsluitingsweg.
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Goedenavond Polderburen: Boeren, Burgers en Buitenlui
Ik heb weer wat zaken met u om te delen over de ontwikkelingen in de polder. Er is de afgelopen weken
weer de nodige onzekerheid gezaaid door de Provincie onder de boeren en bewoners voor hun
toekomstperspectief en plannen. U heeft daarover van alles terug kunnen lezen in de lokale pers in dit
medium. De meeste van de ondernemers (en niet in het minst ook hun gezinnen) wachten al 15 jaar op
enige zekerheid over de toekomst. De Maasvlakte is inmiddels geopend
(http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/mei/23/maasvlakte_2_officieel_geopend) maar hun bedrijven zitten
nog “op slot” met een wet voorkeursrecht, een bestemmingsplan waarin ze geen levensvatbare toekomst
hebben en allemaal plannen en processen waar die mensen niet op zitten te wachten. Die willen gewoon
verder met hun al generaties oude familie bedrijven en een eerlijke boterham verdienen, hetgeen ze met de
huidige plannen onmogelijk wordt gemaakt.
Advertentie Provincie met LTO voorzitter Zuid-Holland Verhorst
Bijgesloten voor de mensen van verder weg de advertorial van de Provincie waarin ze elke maand weer
iemand aan het woord laten die het Buijtenland een warm hart toedraagt. Het is wel toevallig dat daarin
steeds mensen van buiten aan het woord worden gelaten, de bewoners en boeren als direct betrokkenen,
of het Platform Polders Albrandswaard (PPA) of Carnisse Grienden die het gebied zéker een warm hart
toedragen heb ik nog niet terug kunnen lezen. Nu is Verhorst wel bekend met dit gebied en de
problematiek uiteraard, dus hij breekt wel een lans voor de toekomst van onze boeren, maar het betoog
blijft in mijn ogen toch wel een beetje vlak. Maar een scherpere visie zal de Provincie niet kunnen
gebruiken want het is hun advertentie en feestje, dus zal het een compromistekst zijn. Er komt echter wel
één punt in naar voren en dat is het feit dat er eerst moet worden gewerkt aan vertrouwen. Nou en daar
zitten we direct met een dilemma ben ik bang, want nadat ze vanuit de provincie eerst de plank hebben
misgeslagen door de boeren een “intentieverklaring” voor te leggen met een bijlage 5 waarmee ze geen

kant uit kunnen, ook in het vervolg blijven ze maar proberen de zaken mooier en leuker voor te stellen dan
ze zijn. En die passen in hun straatje, heb ik inmiddels ook zelf mogen ervaren.
De PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgeving) Zuid-Holland komt op bezoek
Na een aantal keren uitstel, vanwege lopende processen en uitspraken van de Raad van State, komt dit
adviesorgaan – een onafhankelijke denktank die advies uitbrengen aan Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten – op bezoek naar Het Buijtenland van Rhoon heb ik via via mogen vernemen. Ze
hebben het nog steeds over Buytenland met een y, maar dat is een verwaarloosbaar detail. Over wat de
PAL precies is en wie daar in zitten zie hier, waar ook een presentatie van het PAL staat : http://www.zuidholland.nl/pal
Wat ik minder vanzelfsprekend vind is het programma en de opzet. Dat ze vanuit de Vlakkenburg opereren
is logisch, ze hebben daar niet voor niets veel te veel voor betaald, dus dan maar gebruiken ook. Wat bij
mij wantrouwen opwekt is de gastenlijst, want ik maak daarop uit dat men de leden van de PAL
hoofdzakelijk laat spreken met mensen die de taal en plannen van de provincie spreken. Want ik kan niet
verklaren waarom de Vereniging Albrandswaards Landschap (VAWL) die nog geen half jaar actief is en
bestaat mag aanschuiven. Terwijl de expertise van het Platform Polders Albrandswaard (15 jaar) alsmede
de Carnisse Grienden (40 jaar) die dus vóór de huidige bestemming en tegen de rigoureuze
ontpolderingsplannen zijn niet op de gastenlijst staan. Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) is wél dubbel
vertegenwoordigd aan tafel want aan de ene kant als lid van de PAL ervan zit Michiel Houdtzagers
(voorzitter ZHL) om zich te laten informeren door beoogd beheerder Hans Visser (regiohoofd ZHL) aan de
andere kant van de tafel. Dus dan kan je wel uittekenen hoe “onafhankelijk” die denktank dan wel is.
Verder staat er een fietstocht van 2 uur gepland met een stop op de Buytenhof, maar ik mis andere
stopplaatsen. Want het zou van moed getuigen indien men de PAL mensen ook laat stoppen en praten met
de ondernemers en bewoners in het gebied – die best willen meewerken en meebewegen maar niet onder
de absurde provinciale regels. Waarom is er gekozen voor het zwaarste natuurdoeltype waarbinnen
normale landbouw niet mogelijk is? Wat betekenen al deze plannen voor hun gezinsbedrijven? Wat is hun
toekomst?
Het lijkt weer erg op een “gestuurde” bijeenkomst, waarbij de uitslag al vantevoren vast staat. Zoals we
eerder met het belevingswaardenonderzoek en andere zaken ook al hebben meegemaakt.
Wat wel goed is denk ik, is het materiaal dat vooraf aan de leden van de PAL ter beschikking is gesteld
voor de beeldvorming, het zogenaamde “Feitenrelaas”. Ik mis daar dan nog wel wat details bij, zoals de
1750 electronische handtekeningen en bezwaren tegen de plannen - of de Boerenvariant als ingediend
alternatief, maar in de grote lijnen geeft het wel een beeld van de situatie hier. Alleen zitten ze er een
beetje naast a;s ze het hebben dat het gebied is ontwikkeld voor akkerbouw. 40-50 jaar geleden waren het
merendeels gemengde bedrijven die naast de akkerbouw ook melkvee hielden maar dat is de laatste
decennia (mestbeleid, melkquotum, verdienmodel) oomgezet naat akker- en tuinbouw. Maar dat terzijde.
Met een hoeveelheid links naar relevante websites en documenten, dus als die mensen de tijd hebben zich
voor te bereiden (dat komt er vaak niet van helaas) kunnen ze zich aan de hand daarvan wel een beeld
vormen.
De vragen die ze ter voorbereiding kunnen stellen zouden ook aan veel meer bewoners en boeren moeten
worden gesteld dan aan de (hoofdzakelijk) groene lobby die op de gastenlijst staat. Het doel is duidelijk
denk ik : Doel van dit werkbezoek is om een beter inzicht te krijgen in het doorlopen proces in de
planontwikkeling voor het Buytenland van Rhoon als onderdeel van het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam (PMR). Op basis van de bij dit werkbezoek opgedane inzichten zullen wij GS en PS van ZuidHolland adviseren over de aanpak van gebiedsgerichte projecten.
Een op papier aardig uitgangspunt, maar dan moet je wel de juiste mensen aan tafel vragen voor een meer
gevarieerde dialoog en inzichten dan de huidige gastenlijst…….

Helaas kunnen we dus niet anders doen dan afwachten, liever geen mensen met andere inzichten bij het
proces betrekken – je zou eens wat van ze kunnen leren. Zo heb ik me ook aangemeld voor de
klankbordgroep Buijtenland die het Zuid-Hollands Landschap, Vereniging Albrandswaards Landschap en
Provincie willen opzetten maar daar krijg ik ook weinig reactie op verder.
De Groene & Blauwe Verbinding
De aanleg hiervan vordert gestaag en we zijn benieuwd wanneer die beoogde 960.000 bezoekers met hun
boten en fietsen van deze voorzieningen gebruik gaan maken. Het mag tenslotte allemaal wat kosten zo
kunt u ook in het verhaal van de PAL lezen. 27 miljoen voor een brug over de A-15 (zie bijgesloten
feitenrelaas) is niet niks, maar in Rotterdam geven ze wel aan gekkere zaken geld uit. De blunderput met
ruim 100 miljoen is er slechts een van. Maar ook landelijk geeft het geld van een ander makkelijk weg. Die
120 miljoen voor het Buijtenland valt weer in het niet bij het geld dat de Betuwelijn al gekost heeft en niet te
vergeten sinds kort ook de Fyra. Allemaal plannen van mensen die ervoor gestudeerd zouden hebben en
weten hoe het moet.
Van een oud-bewoonster van de Charloisse Lagedijk kreeg ik deze website mee ter oriëntatie.
http://www.rotterdam.nl/blauweverbinding . Overigens is men daar best actief, want ook Charloisse
Lagedijkers, die van oorsprong meer boeren en polderbewoners waren dan Rotterdammers tot de A-15 er
kwam, hebben nu een eigen facebook pagina. Ook wel leuk mocht u daarover op de hoogte willen blijven:
https://www.facebook.com/BelangenorganisatieCharloisseLagedijk
Links en meer nieuws vanuit de Provincie:
Van de Zuid-Hollandse Eilanden (en overige delen van de provincie) is men gebiedsprofielen aan het
maken. Ben benieuwd wat daar uitkomt voor IJsselmonde:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=170191&h=%27Hoeks
che-Waard-is-sterk-landbouwgebied%27
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=170128&h=VoornePutten-is-%27rustige-agrarische%27-polder
13 juni, een dag na de Stuurgroep Buijtenland van Rhoon (op 12 juni) de eerste akkernatuurdag….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=170866&h=EersteAkkernatuurdag
http://www.akkernatuurdag.nl
http://www.boerennatuur.nl
Kavelruil, zou een optie kunnen zijn, maar hoe willen we dat hier regelen? Allemaal stukken land van
verschillende eigenaren die een prachtig kleurenpallet vormen. Maar wie wil er dan met zijn land in het
recreatieve deel komen en wie in het natuurakker of moeras deel? Vanaf de tijd dat ik nog namens de
Plattelandsjongeren in de werkgroep van de Landinrichtingscommissie IJsselmonde zat (35 jaar terug
geloof ik) wordt daar al over gesproken. Maar nog weinig gerealiseerd, en dat zal met het huidige
bestemmingsplan alleen maar moeilijker worden.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=170489&h=Kavelruilnodig-zes-Zuid-Hollandse-gebieden
Agenda:
07 juni bezoek PAL aan het Buijtenland van Rhoon (zie de bijlagen)
10 juni Gemeenteraadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/10juni/20:00 met o.a. zienswijze NRIJ en het afscheid (helaas) van onze interim burgemeester die ik de

afgelopen periode heb lerebn kennen als een zeer betrokken en kundige persoonlijkheid met een
“boerinnen”hart en begrip voor de bewoners van het buitengebied.
12 juni bijeenkomst Stuurgroep Buijtenland van Rhoon http://www.buijtenland.nl/nieuws/316 met o.a.
communicatie (!) en schetsontwerp inrichting op de agenda
13 juni Akkernatuurdag in Drenthe (www.akkernatuurdag.nl)
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is even wat vochtig buiten (nat kun je het niet noemen) dus het geplande grasmaaien en tuinonderhoud
maar even uitgesteld en tijd om weer wat aan het papier en u toe te vertrouwen.
Bezoek van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)
Ik mocht daar vorige week al over berichten, namelijk het bezoek van deze commissie aan het Buijtenland
van Rhoon en die vervolgens een advies uitbrengt aan Provinciale Staten (PS) en gedeputeetrde Stanen
(GS) van Zuid-Holland. Ik appelleerde ook aan de mijns inziens vreemde samenstelling van de
genodigdenlijst, waarin een aantal belangrijke Polder Buijtenland vertegenwoordigers ontbraken. Het
Platform Polders Albrandswaard (PPA met 15 jaar expertise) en De Carnisse Grienden (40 jaar expertise)
waren niet gevraagd aan te zitten aan de werklunch, waar de Vereniging Albrandswaards Landschap
(VAWL - 31/12/2012 opgericht) wel aan mocht schuiven.
Maar direct na het verschijnen van de Polderkolder een bericht van de secretaris van het PAL dat ik van
harte welkom was met het programma erbij. Daar ik echter zakelijk verplichtingen had, heb ik mijn invitatie
over gegeven aan Thedie Binder van het PPA (tevens Griend Vriend) en die heeft daar gretig gebruik van
gemaakt. Hij heeft zelfs de voorafgaande fietstocht mee kunnen maken en tijdens de lunch nog diverse
vragen en onderwerpen aan kunnen snijden. Zoals ook de andere maatschappelijke vertegenwoordigers
uit het speelveld dat hebben gedaan, en als het goed is heeft de PAL wel een aardig beeld van de
(on)mogelijkheden van zowel bestemmingsplan als de diverse onhaalbare taak- en doelstellingen die er
van hogerhand zijn opgelegd. Ze komen vrijdag 14/06 bij elkaar (http://www.zuid-holland.nl/pal ) en we
wachten het advies met spanning af. Want wellicht dat PS en GS naar deze onafhankelijke kenners wél
willen luisteren, daar waar ze dat naar de bewoners, belanghebbenden, boeren en gemeente maar heel
weinig doen. Ze hebben in elk geval goed notitie van ieders mening genomen en hebben diverse stukken
en samenvattingen ter informatie en ondersteuning ontvangen, ook nog na het bezoek. Dus ik denk en
hoop dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de ingebrachte kennis.
Bestuurlijk overleg Buijtenland van Rhoon
Wellicht dat het PAL bezoek hier ook nog op de agenda staat en er over gesproken is op woensdag 12
juni. De PAL zou proberen, zo begreep ik uit de wandelgangen, voor dit bestuurlijk overleg in elk geval een
kort verslag te maken met hun bevindingen. Verder is er van dit overleg nog niets terug te vinden op de
website en is het nog gissen of de agendapunten “werkplan communicatie” en “schetsontwerp voor
inrichting en beheer” op de rol. Verder zou daar ook de startnotitie van de klankbordgroep Buijtenland van
Rhoon (KBG) op de agenda staan om te kijken of de Stuurgroep (Bestuurlijk overleg Buijtenland) zich daar
in kan vinden, want er wordt ook gevraagd om een financiële bijdrage voor de KBG vanuit de stuurgroep.
Hou dit allemaal maar in de gaten: http://www.buijtenland.nl/nieuws , want met dat nieuwe communicatie
werkplan zullen we wel worden overstelpt met nieuwe en nuttige informatie!
Zuidpolder en recreatiegebieden Barendrecht
Waar er al langer gepleit wordt voor een integrale aanpak van het hele gebied (van Heerjansdam tot
Hoogvliet), heeft ook Barendrecht een soort ei gelegd over de inrichting van de groene gebieden rond hún

gemeente. Ook daar blijft van het voormalig agrarisch bolwerk, dicht bij de veiling met korte aanvoerroutes,
niets meer over. Het is natuur en recreatie, kan ook niet anders want het is verder helemaal
dichtgetimmerd en volgebouwd natuurlijk. Er is een concept gemaakt dat aan diverse mensen is
toegzonden om becommentarieerd te worden. Het is een beetje groot (77 Mb) maar via de WeTransfer link
wel binnen te halen voor de geïnteresseerden. Het doet denken aan het schetsontwerp en
beeldkwaliteitsplan dat een paar jaar terug voor het Buijtenland van Rhoon ook is gemaakt. Het concept
van het Barendrechts Buitenboek (kwaliteitsdocument buitengebied) kunt u via deze link downloaden :
http://we.tl/pFb9P3uSoM (de link copieren en in de url-balk van uw browser zetten).
Vereniging Albrandswaards Landschap (vAWL)
In de vorige Polderkolder had ik nog niet gezegd dat ik van mijn kandidaatstelling voor de klankbordgroep t
Buijtenland nog niets vernomen had of er kwam een uitgebreide mail binnen. Met daarin de opzet van deze
KBG, de werkwijze, wat de bedoeling was en een notitie omtrent de voorwaarden en het kader waarin men
zou willen werken met de leden van de KBG. In de voorlopige plannen en opzet is er gezocht naar een
onafhankelijke voorzitter en secretaris en die zijn gevonden in de hoek van het CLM (Centrum voor
Landbouw en Milieu - http://www.clm.nl ) . Dus er zit beweging in deze vereniging en er worden voor
diverse posities binnen de klankbordgroep nog kandidaten gezocht. Als u interesse heeft daarin of gewoon
lid wilt worden van het vAWL of hun Nieuwsbrief wilt ontvangen
(http://www.albrandswaardslandschap.nl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions) dan gewoon even naar hun
website en de interesse kenbaar maken, dan nemen ze weldra kontakt met u op
(http://www.albrandswaardslandschap.nl )
Stadslandbouw
Stadslandbouw blijft natuurlijk een enorm geladen begrip, maar wat is het nu allemaal en wat kan je er wel
en niet onder verstaan. De geleerden verschillen daarover soms van mening, maar als je dan de
wethouder van Rotterdam weer hoort doen wij hier in onze polders niet anders. Het is iniet alleen dat
dakterras en braakliggend terrein maar ook productie voor de stad en verkoop aan huis. Dit artikel maakt
daarover weer een en ander duidelijk http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=149069
Wat ook alleraardigst is, is de link vanuit Wageningen over het onderwerp (openen link duurt even)
http://edepot.wur.nl/256157 (zie ook de definitie op pag. 10) en een nieuwsbericht dat de Gemeente Den
Haag een kantoorflat ter beschikking gaat stellen voor Stadslandbouw (nee, nog niet het Provinciehuis)
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=172051&h=Stadsland
bouw-in-leeg-kantoor-Den-Haag
Links:
Voor Agrarisch natuurbeheer zijn de boeren onmisbaar……….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=171815&h=Dijksma:natuurbeheer-boeren-onmisbaar
Afscheid van de Burgemeester van Albrandswaard en verwelkoming nieuwe :
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/1-nieuws/afscheid-ger-van-de-velde/2/110
Een impuls om dit jaar toch nog een Polderdag te organiseren?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=171042&h=LTO:akkerbouwers-gezocht-voor-Open-Dag
Nieuws van Tiengemeten - wie wil er met Hugo gaan samenleven ?
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-06-2013/wie-zorgt-voor-de-rattenvanger

Natuurgebieden zelf mee laten betalen voor financiering ervan?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=172055&h='Natuurge
bieden-kunnen-zelf-financieren'
Agenda:
17/06 19:30 Raadsvergadering met afscheid van de Burgemeester v.d. Velde en verwelkoming van de
nieuwe Wagner (receptie vanaf 21:00 uur)
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/17-juni/19:30
Dat was het wel weer - tot een volgende Polderkolder
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