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Beste polderburen en belangstellenden,
Terwijl ik de eerste combine over de Essendijk zie rijden om de zomertarwe te gaan dorsen (neem ik aan), is
het weer tijd voor de Polderkolder. Er is nogal wat water gevallen en het lijkt nu even een periode droog te
blijven. Dus tijd voor de oogstmachines en persen, want er ligt ook nogal wat stro te rotten voor mijn raam.
Naast de buien, hangen er ook een aantal activiteiten in de lucht die het rondzenden van een volgend
schrijven rechtvaardigen. Zo zijn de Oogstmarkt, de Historische Landbouwdag en de PAL lezing activiteiten die
we graag onder de aandacht brengen, maar ook andere wetenswaardigheden over aangelegen
aangelegenheden.
Reacties op Polderkolder 330
Onder het motto van een vergelijking met de Maasvlakte 2 een artikel toegzonden gekregen uit de Trouw over
de Hedwigepolder. In de opmerking dat “de minister de doelpalen verzet tijdens het spel” kunnen we ons wel
vinden, want dat is vergelijknaar met wat er met de PMR is gebeurd. Een aantal visies en versies verder is het
verhaal namelijk heel anders verwoord op papier dan oorspronkelijk bedacht.
------------------------------------------------Verder ook een schrijven gehad van een verontruste burger inzake de ontwikkelingen rond de polder
Albrandswaard. Ik heb daar al eerder wat bedenkingen bij geventileerd omdat ik een belangenverstrengeling
meende te zien tussen persoonlijke en algemene belangen. Nu dat proces daar een tijdje loopt blijkt dat de
voorbeeldfunctie (die het in de ogen van velen zou hebben en waaraan we voor het Buijtenland van Rhoon
een voorbeeld zouden moeten nemen) niet echt op gaat. Ergo, het dreigt op een fiasco en burenruzie uit te
lopen……..
Eerder had ik je gevraagd om rond de ontwikkelingen en verwikkelingen(!!) rond het tot stand komen van een nieuw
bestemmingsplan voor het poldertje Albrandswaard aandacht te geven in de regelmatig door jou verschijnende
“Polderkolder”. Je vroeg toen om meer informatie.
Hier een aantal recente ontwikkelingen en informatie berichten:
De persoonlijke brieven aan alle gemeenteraadsleden (zie bijlage) met 26 handtekeningen en adressen van de actiegroep
“redt de polder Albrandswaard”, gaan vóór maandag bezorgd worden met cc aan het College ter informatie. Het is
inmiddels 5 vóór 12. De werkgroep Polder Albrandswaard, v/h Klankbord groep is inmiddels in vertwijfeling achter
gebleven met een groot brevet van onvermogen op de voorhoofden, met een conclusie in de laatst gehouden
vergadering van 27 augustus “ wat doen we hier eigenlijk nog?” En dan toch nog een vervolg vergadering plannen op 26
september a.s. in de hoop , dat de (niet ambtelijke) leden van de groep met de gemeente nog een vruchtbare discussie
kunnen hebben over dat gebiedsfonds, waar de gemeente € 4,3 MM in gestort wil zien vanuit subsidies, “crowdfunding”,
zelfwerkzaamheid (door de leden van de vereniging !) en door de mensen die in de toekomst van de gemeente een
kaveltje in de polder kunnen kopen. Een aantal betrokkenen is daar niet blij mee. De cijfermatige onderbouwing van de
diverse projecten op de lijst in dat Gebiedsfonds is volkomen willekeurig en door de ambtenaar uit een boekje
overgeschreven. Mist elke vorm van realiteit en professionaliteit.
Hoop, dat je in het belang van het open behoud van de restanten van het mooie poldertje hiervan in je volgende
publicaties wat meeneemt.
---------------------------------------------------

Hierbij het verzoek om de aankondiging naar de PAL-lunchlezing van vrijdag 26 september over de versterking van
natuurwaarden en natuurbeleving op te nemen in de volgende Polderkolder. Zie voor de uitnodiging van deze PALlunchlezing over natuur: 'Hoe natuurlijk verder?'
Mocht die link niet werken, hierbij de complete URL voor deze uitnodiging: http://www.zuidholland.nl/documenten/opendocument.htm?llpos=487249499&llvol=0
Voor de presentaties bij deze publieke lunchlezing hebben wij twee externe deskundigen uitgenodigd.
Matthijs Vos van het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) gaat in op het versterken van de natuurwaarden in ZuidHolland, waar Daphne Teeling van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) zal spreken over het versterken van de
natuurbeleving.
Ook kritische gasten en geluiden zijn welkom.

-------------------------------------------------Op zoek naar de bever
Zaterdag 6 september kunt u mee met de natuur gidsen Netty Wermeester en Corry van Kooten. Deze 2
dames hebben al een aantal groepen een rondleiding gegeven in de grienden en Klein Profijt en op 6
september gaat De Vereniging De Carnisse Grienden op pad met de gidsen.
Voor bevers hoeft u echt niet ver te reizen, want er zitten al meerdere bevers in het prachtige natuurgebied
langs de Oude Maas. Netty en Corry nemen u mee het gebied in. U zult versteld staan van de diversiteit van
de natuur in het prachtige getijde gebied en misschien….. heel misschien …….. ziet u een bever die daar zijn
burcht heeft.
Heeft u er al zin in? Deze tocht is van 10:00-12:00 en is voor groot en klein. Er is plek voor ongeveer 15
personen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Houd u wel rekening met uw kleding en schoenen. De tocht is
voor een gedeelte in de Rhoonse grienden en daarna in Klein Profijt. We verzamelen op de parkeerplaats van
Klein Profijt aan het einde van de schenkeldijk. De gidsen geven aan of het mogelijk is om op de fiets te
komen.
Voor deze tocht kunt u zich opgeven via activiteiten@carnissegrienden.nl.
Rotterdamse Oogstmarkt
Aardig om aan te kondigen dat, naast de traditionele verkoop van lokale producten, deze keer ook Isabelle
Boon zal exposeren. Zij heeft gedurende dit jaar van tijd tot tijd opnames gemaakt in de polder (welke deels
zijn gepubliceerd op https://www.facebook.com/redpoldersrhoon ). De foto's zijn van 10.00 tot 19.00 te zien op
het Heemraadsplein te Rotterdam.
HISTORISCHE LANDBOUWDAG RHOON
Voor de 13e maal wordt op zaterdag 13 september de Historische Landbouwdag Rhoon gehouden. Een stukje
cultuurhistorie en een van de laatste evenementen in Rhoon die niet door de bezuinigingsmaatregelen
getroffen lijkt te worden, dus moeten we dat koesteren en overeind houden door het te bezoeken (en door uw
bestedingen ter plaatse daarmee wat fondsen te genereren voor de continuïteit ervan).
Het evenement vindt zoals gewoonlijk weer plaats aan de Essendijk (ter hoogte van nummer 4) in Rhoon.
De organisatie verwacht dit jaar zo’n 100 oude tractoren en stationaire motoren en diverse oude ambachten,
waaronder de smid, bakker, mandenmaker, palingroker, klompenmaker, imker etc..
Er worden zoals gebruikelijk weer demonstraties graan dorsen gegeven met een dorskast uit de jaren 30 van
de vorige eeuw. Het brengen van de graanschoven en het ophalen van het gedorste graan gebeurt daarbij met

paardentractie en in klederdracht.Geheel in stijl dus ! Daarnaast zijn er de trekpaarden die het land
omploegen.
Voor de veteraan tractoren is er een veld waar de deelnemers op verschillende wijzen het land kunnen
bewerken.
Verder is er de bekende “trekkertrek”, waarbij de oldtimertractoren hun “spierballen” kunnen laten zien voor de
sleepwagen.
Dit jaar is daarbij ook een demo –team aanwezig ,dit voor extra spektakel tussendoor.
In de ochtend zal er door de deelnemers een rondrit door Rhoon en Poortugaal met de trekkers worden
gemaakt, waardoor mogelijk nog meer mensen worden geprikkeld om een kijkje aan de Essendijk te komen
nemen. Deze rondrit staat gepland tussen 11.30-13.00 uur. Voor meer info zie de aankondiging in de regionale
bladen en in de bijlage. En ook de burgemeester komt op bezoek …..
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/burgemeester-met-rode-bank-aanwezig-op-historischelandbouwdag_42658.html
Over het mysterie in de polder…..
Ik was een beetje getriggerd door de foto van Koos Romeijn in De Schakel (21/08) met de vraag over het
mysterie van de kraai met parelsnoer. Koos spreekt over een raaf, maar ik hou het voor het gemak maar op
een kraai. Deze staat er al vanaf april, toen heeft er op Facebook van Portland Rhoon een foto gestaan van
iemand die vroeg naar de herkomst. Al die tijd respecteert men dus deze kunstuiting….. Of is het iets anders wellicht?.
Want er is nog een ander exemplaar dat ik weet, wellicht nog meerdere ook. Bij het Driepolderpunt zit er ook een kraai
met een parelsnoer op het landschapsschilderij - zie de foto's in bijlage. Dan ga je bijna aan een symbolische actie
denken - er zijn een aantal toepasselijke gezegden en denkpatronen.
Kraaien:
De Kraaien van de Provincie als de gauwdieven die onze polders willen stelen
Alles komt uit, al moesten de kraaien het brengen (de waarheid komt eens boven tafel)
De kraaienmars blazen (als zijnde de polders die dood gaan)
Eén bonte kraai maakt nog geen winter (een voorbeeld is niet genoeg voor een definitief besluit)
Kraaien van plezier of de victorie kraaien (bij de 40.000ste handtekening tegen ontpoldering)
Kraaien en duiven vliegen nooit samen (samenwerking tussen maatschappelijk ongelijken is bijna onmogelijk)
Iedere kraai denkt dat zijn eieren het witst zijn (een hoge eigendunk hebben)
Vechten dat de kraaien om de brokken komen (hevig gevecht om de polders)
Door eksters en kraaien wordt men beschetterd (scheldende mensen zijn jaloers en dom)
Zo vals als een kraai zingen
De ene kraai pikt de andere de ogen niet uit (de ene hand wast de andere - provincie en plannenmakers)
Ergens verstand van hebben als de kraai van een zaterdag (de provincie die denkt te weten hoe het hier moet worden).
De parelketting
De polders als parel en drager van ons cultuurlandschap
Paarlen voor de zwijnen werpen - oftewel geld weggooien 144 miljoen
Of dit de diepere betekenis achter deze kraaien met parelketting is weet ik niet, maar er zal vast wel een reden voor
zijn….

Samenvatting Polderkolder 321-330
Vindt u bijgesloten en is ook weer terug te vinden op de website van de Polderdag Rhoon
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Links

We hebben er al vaker over geschreven - de TBO’s (terrein beherende organisatie’s en Rijkswaterstaat)
vinden de gele bloemetjes zo mooi:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=206365&h=LTO:-RWSspeelt-jakobskruiskruid-in-kaart#.VAcfKPl_tQU
Een nieuwe toekomst voor stro - toch een beetje groen voor rood dan….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3733660/2014/09/02/Huizen-bouwen-met-stro-om-geld-tebesparen.dhtml
Ook Sharon Dijksma lijkt overtuigd dat natuurbeleid meer bottom-up (samenwerkend) dan top-down
(opgelegd) geregeld moet worden.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=206328&h=Dijksma:samenleving-maakt-natuurbeleid#.VAcfkPl_tQU
Mag “natuur” en “natuurbeleving” geld kosten?
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3729154/2014/08/28/Betaald-parkeren-in-natuurparkenwillen-we-dat.dhtml
De “horsificatie van Nederland” wordt alleen maar aangemoedigd zo lijkt het - verbreding in de landbouw met
recreatie paarden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=206132&h=Paardensportaast-op-boer#.VAcgxPl_tQU
En dit is ook nog een alternatief natuurlijk - miijn twee liefhebberijen in één oplossing
http://www.plattelandspost.nl/15997/tanken-bij-de-boer-2025
Agenda
06 september Rotterdamse Oogstmarkt http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
06 september Op zoek naar de bever met de Vereniging Carnisse Grienden http://www.carnissegrienden.nl/
13 september Historische Landbouwdag (zie bijlage ook)
22 september Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/22-september/20:00
26 september PAL lunchlezing “Hoe natuurlijk verder?” http://www.zuidholland.nl/documenten/opendocument.htm?llpos=487249499&llvol=0
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Nog een nagekomen bericht - vond ik zojuist in de brievenbus (over tijdig communiceren gesproken….) - dus
maar even nagezonden:
Omnia ontmoetingsavond 04/09
Vanmiddag een bericht in de brievenbus ontvangen over een ontmoetingsavond met van Wijnen
Projectontwikkeling - lekker op tijd - over de plannen die zij hebben ontwikkeld voor de 6 ha Portland annex
Koedoodzone annex 6 ha Binnenland van Rhoon. Zie ook hier bij de “Polderleaks”: http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=60
U weet wel, waar dat grote bord staat langs de Rhoonse baan bij de rotonde van de “Rode Boog” en waar
gesproken wordt over de Rhoonse Weide. Allemaal namen en projecten en ideeën die leven blijkbaar en waar
morgenavond dus een ontmoetingsavond over belegd wordt.
Thema : Bewust - Duurzaam - Verbinden.

Genieten & Beleven > Leren & Excelleren > Ontmoeten & Delen > Werken & (Ver)kopen.
Van natuur tot manege tot stoeterij tot hotel tot bouwplaats - het zal ongetwijfeld wat worden.
Datum 4 september in het Gemeentehuis Albrandswaard - locatie Meetz
19:30 inloop, ontvangst koffie/thee
20:00 korte presentatie “wat betekent Omnia voor u” en “wat betekent u voor Omnia”
20:30 gelegenheid tot het stellen van vragen
Tot ziens en/of horens!
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Beste Polderbewoners en andere belangstellenden,
Het is al weer een kleine 3 weken terug dat u de laatste editie van dit orgaan ontving maar er is eerlik gezegd
niet veel gebeurd. Het lijkt een soort stilte voor de strorm waarbij iedereen wacht wat de volgende stap in het
proces zal zijn. De provincie blijft uiteraard proberen land en eigendommen te verwerven tegen beter weten in,
maar verder is het relatief rustig. Terwijl het bliksemt en regent en dondert begin ik dan ook aan deze editie
met weinig spectaculair nieuws uit de polder. We hebben even een herfstdag tussendoor, maar verder is het
mooi nazomeren zo en ook komend weekeinde wordt er weer veel goeds voorspeld. Dat kunnen we over de
polders nog niet direct zeggen….
Burgerinitiatief Polderkinderen
Nu het zomerreces van de Tweede Kamer achter de rug is dachten de betrokken Polderkinderen even spijkers
met koppen te kunnen slaan en een beroep te doen op de democratische grondbeginselen van onze
samenleving door een Burgerinitiatief in gang te zetten. Daarbij even voorbij gaand aan het feit dat we met
ambtelijke molens te maken hebben. Waar op papier duidelijk regels en richtlijnen omschreven zijn hoe
daartoe gehandeld moet worden, blijkt de uitvoering een stuk minder simpel.
Voor het indienen van een Burgerinitiatief zijn er een aantal randvoorwaarden. Je moet het geheel omschrijven
en met een motivatie indienen bij een Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Deze gaan dan
een en andere beoordelen naar de richtlijnen (steekproef of de handtekeningen rechtmatig zijn, of het
onderwerp niet de laatste twee jaar in de Tweede Kamer behandeld is, of de motivatie en omschrijving juist
zijn etc etc.) en als je daar allemaal aan voldoet stellen zij voor het op de agenda van de Tweede Kamer te
zetten.
Nou werkt die commissie met een griffier die een en ander verwerkt en doorsluist. Als je ziet hoe moeilijk het is
om deze mevrouw ervan te overtuigen dat je een Burgerinitiatief in wilt dienen is het begrijpelijk dat er de
afgelopen jaren nog geen handvol de Tweede Kamer hebben gehaald (zie hier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerinitiatief) . Zowel telefonisch als per mail heeft het heel wat voeten in de aarde
gehad en tot spraakverwarring geleid omdat men (ook bij een aantal politici) alles over één kam scheert. Daar
bestaan ze het zelfs om de groep “Rhoonse Natuur” gelijk te stellen met de Polderkinderen. Inmiddels is de
politici wel duidelijk gemaakt dat deze groepering een aantal polders onder water wil zetten (hebben dat in
petitievorm inmiddels aangeboden) en dat dit haaks staat op de stellingname van de Polderkinderen, namelijk
de hele PKB (Planologische Kernbeslissing) en daaraan gelieerde plannen van tafel. Waarmee ook de tweede
drempel (het Buijtenland van Rhoon is al eerder behandeld in de Tweede kamer de laatste jaren) is genomen,
want er is in de Tweede Kamer nog nooit gesproken over het helemaal van tafel vegen van de PKB. Dus

hebben de Polderkinderen alle recht om namens hun achterban van meer dan 40.000 ondertekenaars aan een
Burgerinitiatief en daarmee behandeling in de Tweede Kamer te worden gehoord. Het eerste obstakel, de
griffie die liever een kleine petitie met wat handtekeningen ingeleverd zag worden voor agendering in een
algemeen commissieoverleg, is dus genomen en nu maar wachten wat er verder van terecht komt.
De drempel ligt dus een stuk hoger als bij een petitie, het lijkt op een soort ontmoedigingsbeleid maar
motiveert de Polderkinderen alleen nog maar meer om hun actie om de polders te redden door te zetten,
vooral ook om al de sympathisanten niet teleur te stellen…..
http://www.parlement.com/id/vjimjknvusm3/nieuws/burgerinitiatief_vooralsnog_zonder
Plan Veerman
Is weer van een heel andere strekking natuurlijk. Veerman heeft een advies geschreven om het vernatten van
de polders tegen te gaan (vandaar ook die petitie van Natuur Rhoon om die polders wél onder water te zitten
als klimaat-, natuur- en zoetwaterbuffer) met daarbij ook nog eens een veelheid aan beperkingen voor het
uitoefenen van een normaal landbouwbedrijf met een verdienmodel. Dat hij stukken uit het plan van de boeren
en de Vereniging Cultuurlandschap Nederland als bouwstenen meeneemt lijkt op zich mooi. Maar door alleen
de natuurkrenten uit de polderpap te halen verliest het plan “Levend Buijtenland van Rhoon” juist alle waarde.
De boeren hebben een totaalplan laten schrijven en onderzoeken, waarin de biodiversiteit enorm toeneemt,
zeker ten opzichte van de eerdere provinciale plannen, maar dan moet je dat wel helemaal uitvoeren om tot
dat aantoonbare en reeds bewezen resultaat te komen. Vandaar dat zij met het plan Veerman niet echt uit de
voeten kunnen en daar de Tweede Kamer ook over hebben geïnformeerd. Het plan Veerman zal door
staatsecretaris Sharon Dijksma in de commissievergadering “Natuurbeleid” van het Ministerie van
Economische Zaken worden behandeld op 2 oktober om aan dit advies een meer officiële status te kunnen
geven.
Omnia ontmoetingsavond
De Rhoonse Weide, de 6 ha Binnenland of hoe het ook heten mag is een nieuwe fase ingegaan en daarvoor
was een informatieavond georganiseerd in het Gemeeentehuis.. Inmiddels heeft zich een investeerder (Van
Wijnen) uit de regio gemeld voor deze locatie en wel met een uniek concept; Omnia. Omnia staat voor
‘allesomvattend’ en gaat de uitdaging aan om op het gebied van duurzaamheid, innovatie, educatie en
recreatie te verbinden door ruimte voor verschillende functies te ontwikkelen. Gebouwen voor zakelijke
functies worden gecombineerd met recreatieve functies. Binnen Omnia laten organisaties laten zien dat zij een
boegbeeld voor duurzaamheid en technologische vooruitgang willen zijn. Naast ondernemerskansen biedt
Omnia ook een terugkerende leuke en leerzame ervaring voor jong en oud.De gemeente Albrandswaard heeft
in maart 2014 een startovereenkomst gesloten met Van Wijnen. Daarmee is het startsein gegeven voor het
uitwerken van het concept. Het resultaat van dit traject krijgt vorm in een planvisie. In het vierde kwartaal van
2014 zal de gemeente deze planvisie toetsen op haalbaarheid. Behalve dat Omnia straks als ideale
'landingsplaats' kan functioneren voor recreanten uit de omgeving, profiteren ook het polderlandschap (?) en
de omgeving maximaal van de ontwikkelingen. Op het gebied van recreatie, bijvoorbeeld door voorzieningen
als horecagelegenheden, fietsverhuur en parkeergelegenheid. Maar ook door te zorgen voor een goede
ontsluiting van het gebied. Daarnaast draagt een innovatief concept als Omnia bij aan Albrandswaard als
‘merk’. Een internationale speler van naam trekt bezoekers en daar plukt Albrandswaard de vruchten van.
Bovendien is de recreatieve waarde voor alle inwoners van Albrandswaard een belangrijke toevoeging aan de
gemeente. Kijk voor meer informatie over Omnia op www.ontdekomnia.nl.
Uit de pers…
Vorige editie was ik vergeten het op diezelfde dag verschenen artikel in het AD/Rotterdams Dagblad - editie
regio Rotterdam bij te sluiten waarin werd ingegaan op de Gebiedscommissie die in het advies van Veerman
naar voren komt en waar gemeente en provincie inmiddels “leden” voor proberen te vinden. Alsnog bijgesloten

Links:
De Groene Verbinding heeft ook zijn negatieve kanten - afgelopen weken meerdere overvallen midden op de
netkousbrug geweest maar de dader lijkt gepakt
http://www.rijnmond.nl/nieuws/18-09-2014/rotterdammer-opgepakt-voor-serie-straatroven
Exclusieve natuurbeleving in luxe hotels en lodges rond de Oostvaardersplassen - je moet er maar op komen.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=207993&h=Safariovernac
htingen-Oostvaardersplassen#.VCLPT41d6Uk
Als deze afspraak ook niet hoeft te worden gerespecteerd, waarom dan de PKB en andere
Maasvlaktecompensaties dan wel….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/18-09-2014/co2-opvang-nieuwe-kolencentrales-lijkt-verloren-zaak
De aardappel- en suikerbietenoogst komt er weer aan, evenals de herfst. Dus oppassen met modder en
landbouwverkeer
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=207508&h=Wegschoonhouden-tijdens-de-oogst#.VCLQhI1d6Uk
Over eten gesproken: hoe je schadelijk wild toch een goede bestemming kan geven…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-09-2014/de-gans-van-snavel-tot-staart-verwerken
Contradictie? AH bepaalt de marktprijs en nekt het inkomen van de boeren, maar gaat nu wel opeens het
nostalgische boerenleven promoten…
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=207479&h=AH-mini'stonen-lang-vervlogen-boerenleven#.VCLRFo1d6Uk
Agenda
26 september PAL lunchlezing “Hoe natuurlijk verder?” http://www.zuidholland.nl/documenten/opendocument.htm?llpos=487249499&llvol=0
02 oktober
Tweede Kamer Cie Economische Zaken - Natuurbeleid
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?id=2014A03017
04 oktober
Rotterdamse Oogstmarkt http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
27 oktober
Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/27oktober/20:00
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Goedenavond Polderburen en belangstellenden,
Er zijn afgelopen week wat ontwikkelingen geweest waarover het zinnig is u nader in te lichten omdat er door
de berichtgeving in de pesr wellicht verwarring aan het onstaan is over de stand van zaken. Of dat bewust is of
gewoon een gebrek aan kennis, hoor en wederhood laat ik maar even in het midden, maar er komt zo wel “ruis
op de lijn”.
Tweede Kamer Commissievergadering “Natuurbeleid”.
Hierover is in de diverse bladen een kort en summier commentaar geweest (zie ook de bijlagen). In deze
commissie is gesproken over het zogenaamde “Plan Veerman” om te zien of dit voor de staatssecretaris
Sharon Dijksma (van Economische Zaken waar Natuur en Landbouw ook onder vallen - hoe paradoxaal) en
de Tweede Kamer een aanvaardbaar alternatief was voor het Buijtenland van Rhoon.
De meeste partijen vonden van wel, zo bleek in het live te volgen debat maar de staatssecretaris deed er gelijk
nog een paar schepjes bovenop. Ze verwees op vragen van de commissieleden het alternatief van de boeren
(het door de Vereniging Cultuurlandschap Nederland) opgesteld en doorgerekende alternatief van de hand. En

steld ook nog even doodleuk dat met het plan Veerman wel voldoende ondertekenaars van het Burgerinitiatief
tegen de plannen tevreden gesteld zouden zijn. Hoe naïef kun je zijn en hoe slecht kun je je door je
verantwoordelijk ambtenaren voor laten lichten.
Advies Veerman
Er wordt zonder enige vorm van kennis van zaken een conclusie getrokken die niet meer van deze tijd is,
evenals die 15 jaar oude PKB overigens. Van enig voortschrijdend inzicht of verdieping in de zaak laat ze
totaal niets merken. Want anders zou toch ook zij, in tegenstelling tot wat haar ambtenaren voorkauwen, tot de
conclusie moeten zijn gekomen dat het alternatief van de boeren een doorgerekend plan met een
verdienmodel voor 30 jaar is dat leidt tot een veel hogere biodiversiteit dan de plannen van de provincie of het
advies van Veerman. Dat advies is niets anders dan een denkrichting (kosten 50.000 Euro) waar geen enkele
berekening of plan van is gemaakt om te zien of het een haalbare kaart is en wat op korte en lange termijn het
resultaat is. Dit in tegenstelling tot het door de boeren geïnitieerde plan van het VCN. De boeren is gevraagd
om zelf met plannen te komen, en nu doen ze dat en dan wordt dat gewoon aan de kant geschoven als
onhaalbaar. Of wellicht kunnen er elementen uit gehaald worden als bouwstenen voor het advies van
Veerman. Hallo, een plan is een compleet en totaal plaatje en dat hebben de boeren met deskundigen
opgesteld, is ook op alle vlakken (biodiversiteit, natuurwaarden, financiële haalbaarheid en draagvlak)
doorgerekend door deskundigen en als goed bestempeld. Je kunt dan niet de krenten uit de pap halen en
stukken gebruiken, want in het boerenplan zit ook een verdienmodel waarmee ze de komende 30 jaar vooruit
kunnen.
Gek hé, dat die mensen gewoon een boterham willen blijven verdienen met hun werk in plaats van gevoed te
worden door de (eindige en onzekere) subsidies.
Burgerinitiatief 40.000 handtekeningen
Een tweede denkfout die de bewindsvrouwe maakt is door net te doen of het, met acceptatie van het plan
veerman, dan met het Burgerinitiatief ook niet zo’n vaart zal lopen. Dat een groot deel van de 40.000
ondertekenaars ook met plan Veerman wel genoegen zullen nemen. Dat is een aanname die ook zomaar uit
de lucht gegrepen is. Deze mensen hebben getekend voor het behoud van de polders in hun huidige vorm,
dus met de boeren erin en de huidige (commerciële) landbouwactiviteiten. De actie Red de Polders Rhoon of
“Stop Project Buijtenland NU” heeft dan ook tebn doel om de 15 jaar oude Planologische Kernbeslissing (PKB)
van tafel te krijgen, omdat alle plannen en alternatieven die er tot op heden op enig draagvlak konden rekenen
vastliepen op hetgeen er in deze PKB staat - of de waardes die daar later aan zijn toegedicht. Want daar staat
bijvoorbeeld nergens dat er “een zoetkleioermoeas van basenrijke gronden” moet komen, dat hebben de
provinciale plannenmakers er laten van gemaakt. Het gaat om meer recreatieve waarden en verhoging van
natuurwaarden en biodiversiteit en die zijn in het boerenplan ruimschoots voorhanden. Als dat dan alsnog niet
“PKB-proof” zou zijn kun je je afvragen odf die PKB nog wel van deze tij dis. Dus daarom willen de
Polderkinderen dat de PKB van tafel gaat en zijn daarom dit Burgerinitiatief opgestart. En mensen die daarvoor
hebben getekend, hebben dus niet getekend voor het Advies Veerman. Dus ook deze denkwijze van Dijksma
(en/of haar ambtenarij) raakt kant noch wal.

Polderkinderen zijn het zat
Ik heb in de vorige Polderkolder ook al even stil gestaan bij de tegenwerking die de Polderkinderen ervaren om
hun Buirgerinitiatief binnen de Tweede Kamer op de agenda te krijgen. De uitspraken daarover door Sharon
Dijksma dragen, ook richting de Kamerleden, dan ook niet bij tot een voorspoedige voortgang in dit
democratische recht van de Polderkinderen. Het werd zo’n beetje afgedaan door de Staatssecretaris dat ze
zich daar ook niet meer druk over hoefde te maken verder, veel ondertekenaars zouden het wel met het advies
van Veerman eens zijn. Vandaar dat de Polderkinderen een persbericht hebben opgesteld om daar
bekendheid aan te geven en toe te lichten (bijgesloten).
Reacties van lezers
Van een trouwe lezer mocht ik nog wat links ontvangen die ik hier een op een overneem:
Over Ganzen
Omroepwest, 17/9, Ganzenoverlast maakt provincie wanhopig: niets helpt!
Dichtbij.nl, 17/9, 'Ganzen te verwend als trekvogels'

Over Natuurbeleid
WUR.nl, 23/9, persbericht Draagvlak voor natuur neemt toe, maar neemt af voor natuurbeleid en rapport
Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in 2013
Boerderij.nl, 19/9, Bericht Betaald toerisme in plaats van natuursubsidie (gefinancierd vanuit toeristische
safari’s en overnachtingen) en Rapport van het innovatienetwerk.
En ook deze wil ik niet onvermeld laten
Beste Wim Gé,
Vanmorgen de polderkolder gelezen en daarna het AD over de natte polders. Wat is dat eigenlijk voor een club ? platform
Natuurrhoon.nl
Helaas voor hun zie ik ze niet als een addertje (………….) maar meer als een ADDER, ik heb deze mail ook in grote
woede geschreven.
Ik WENS DE POLDERDOCHTERS HEEL,HEEL VEEL SUCCES

Links:
In elk geval een ander geluid inzake ontpoldering - andere besteding van het geld hier mag hij gelijk
meenemen in zijn betoog
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=208973&h=SGP:-geldontpoldering-naar-weidevogels#.VDF7cI1d6Uk
De aanleg van de Blauwe verbinding is inmiddels begonnen zo lezen we….
http://www.buijtenland.nl/nieuws/343
Het ter inzage gelegde bestemmingsplan Polder Albrandswaard is weer even in de ijskast gelegd blijkbaar …..
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/rectificatie-ontwerp-bestemmingsplan-polderalbrandswaard_43147.html
Agenda
27 oktober
Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/27oktober/20:00
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Een nieuwe maar korte editie van de Polderkolder om het laatste nieuws en andere wetenswaardigheden met
u te delen. Om te beginnen het belangrijkste, namelijk het Burgerinitiatief van de Polderkinderen.
Indienen Burgerinitiatef en overhandiging handtekeningen Polderkinderen
Het is er dan uiteindelijk van gekomen. Na vorige week een ietwat “prikkelende” mail te hebben verzonden aan
de griffie van de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven heeft het haar behaagd om een datum
voor te stellen voor een afspraak waarop de Polderkinderen hun Burgerinitiatief en 40.000+ handtekeningen
kunnen aanbieden aan de voorzitter van deze commissie.
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/VERZ/samenstelling.jsp . Dat het zoveel moeite zou
kosten om je democratisch recht te halen en dat men zo “ontmoedigend” te werk gaat maakt meteen al
duidelijk waarom er zo weinig burgerinitiatieven de eindstreep halen en echt in de Tweede Kamer behandeld
worden. Maar de Polderkinderen zijn volhardend om hun toekomst (en uw leef-, werk- en woongebied) veilig te
stellen en te bewaren voor de volgende generaties. Dus is ook deze drempel uiteindelijk genomen.

Ze mogen met een delegatie van max. 8 personen het Burgerinitiatief plus de 40.000-plus steunbetuigingen
indienen. Dat staat te gebeuren in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw, dat een redelijk
openbaar karakter heeft en waar iedereen toegang toe kan krijgen. Wel legitimeren en fouilleren/scannen om
binnen te geraken. Ingang Plein 2 van de Tweede Kamer - overhandiging zal plaatsvinden aan de voorzitter
van de commissie H. (Helma) Nuppérus. Meer info en de agenda vindt u hier:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?id=2014A04316
De pers kan ongelimiteerd toegang krijgen, mits aangekondigd via 070-3182211, dienst communicatie en
voorlichting.
Mocht u ook interesse hebben als sympathisant dan kunt u in het persbericht lezen wat te doen: Mochten er
sympathisant zijn die ook bij het overhandigen van het burgerinitiatief aanwezig willen zijn, dan kan dit. Meld u zich dan
uiterlijk zondag 26 oktober voor 18.00 uur aan via ab.greijn@caiway.nl of via 010-7616455
Krantenartikelen over de Polderkinderen en hun Burgerinitiatief afgelopen weken (als link - als bijlage
te veel MB’s):
http://www.redpoldersrhoon.nl/wp-content/uploads/2013/11/15-10-2014-40.000-handtekeningen-in-deprullenbak-De-Botlek.jpg
http://www.redpoldersrhoon.nl/wp-content/uploads/2013/11/15-10-2015-Handen-af-van-polders-Dichtbij.jpg
http://www.redpoldersrhoon.nl/wp-content/uploads/2013/11/13-10-2014-Brieven-uit-uw-regio-AD-Regio.jpg
http://www.redpoldersrhoon.nl/wp-content/uploads/2013/11/11-10-2014-Strijd-Buijtenland-duurt-voort-NieuweOogst.jpg
http://www.redpoldersrhoon.nl/wp-content/uploads/2013/11/08-10-2014-Polderdochters-pikken-het-niet-ADRegio.jpg
http://www.redpoldersrhoon.nl/wp-content/uploads/2013/11/04-10-2014-Polderverzet-komt-alsnog-in-TweedeKamer-AD-Regio.jpg
Meer berichten en eerdere artikelen vindt u hier op de site: http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=33
En ook op de radio 010FM
We rekenen erop dat het indienen van het Burgerinitiatief wel wat aandacht zal krijgen bij de pers. Schrijvend,
audio of TV is allemaal om het even. Wel zijn er afgelopen week opnamen gemaakt voor het programma
tussen Kerkbank en Kantinestoel van 010FM (Hoogvliet). De uitzending in het programma van Jan Jongerius
zal op zondagmorgen 26/10 tussen 11:00 en 13:00 uur zijn. Uiteraard met een terugblik en een vooruitblik op
dinsdagmiddag 28/10 - de Tweede Kamer
Bestemmingsplan Buytenland van Rhoon
Er was blijkbaar nog ergens een open eindje waarover onduidelijkheid bestond, maar volgens dit bericht is het
bestemmingsplan nu onherroepelijk vastgesteld….
http://www.oozo.nl/bekendmakingen/albrandswaard/bestemmingsplan/438130/onherroepelijkbestemmingsplan-buytenland-van-rhoon
Of dat enige invloed heeft op de ontwikkelingen hier is niet helemaal duidelijk. Want als je de politiek en
beleidsmakers mag geloven is het heel makkelijk om delen van het bestemmingsplan te herbestemmen zodat
de boeren, in plaats van alleen een woonbestemming of natuur- en recreatie, gewoon agrarisch kunnen
blijven. Om in welke vorm dan ook agrarische activiteiten te kunnen ontplooien, het deels herbestemmen zou
een fluitje van een cent zijn zo is hun verzekerd. Of dit bericht van dezelfde strekking is trek ik dan ook sterk in
twijfel, het kan wel weer eens een ambtelijke manoeuvre zijn om alle agrarische activiteiten de kop in te
drukken (m.u.v. het gebied Oudeweg-Essendijk-Omloopseweg-Rijsdijk natuurlijk ; dat staat in het
bestemmingsplan als agararisch). We wachten het maar af.
Links :
Nieuwe natuur in Flevoland - benieuwd wat voor mooie film ze hier nu over gaan maken deze winter in de

Oostvaardersplassen
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23202021/__Nieuw_leed_Oostvaardersplassen__.html
Wie zich wil opwerpen als beheerder/eigenaar van een natuurgebied kan in Overijssel terecht
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=209671&h=Nieuweeigenaar-natuurgebied-gezocht#.VEeJa_msVQU
Over natuur gesproken - het nest op de Vlakkenburg is dus minder spectaculair en bijzonder dan Provincie en
VAWL doen denken
http://www.rtvnh.nl/nieuws/151716/Muizenexplosie+zorgt+voor+uilenexplosie

Staatsbosbeheer mag wat terrein opgeven aan andere t.b.o.’s (Terrein Beherende organisaties) denkt de
Tweede Kamer
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=209566&h=%27Staatsbo
sbeheer-kan-wel-wat-minder%27#.VEeLG_msVQU
Een nieuwe bestemming voor het schadelijk “wild” is nu gevonden. Na Hollands Wild en de ganzen, nu de
muskusratten en spreeuwen
http://www.foodlog.nl/short-news/detail/chefkok-mag-spreeuw-en-muskusrat-serveren/
Nog een “gratis” bijgerecht voor op tafel, zelf te plukken in de Hoekse Waard
http://www.rijnmond.nl/nieuws/20-10-2014/gratis-sperziebonen-strijen-erg-trek
Toen de Polderkinderen nog niet gehoord leken te worden was er volop aandacht in de pers (zie ook de
bijlagen)
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=209150&h=Polderkindere
n-Rhoon:-Dijksma-%27denigrerend%27#.VEeMSvmsVQU
Waarom verbaast me dat nou niks - die mensen hadden een baas, de CvdK Jan Franssen, die geen haar
beter was….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/21-10-2014/zuid-hollandse-politici-sjoemelen-met-declaraties
Agenda:
25 oktober
10:00 - 17:00 Poldermarkt Dorpskern Poortugaal
26 oktober
11:00 - 13:00 Tussen Kerkbank en Kantinestoel 010FM interviews over Buijtenland van Rhoon
met Polderkinderen en ondergetekende Via http://www.010fm.nl of op de kabel te beluisteren……
27 oktober
20:00 Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/27-oktober/20:00
28 oktober
13:30 - 13:45 Aanbieden Petitie Burgerinitiatief aan de voorzitter Commissie voor
Verzoekschriften en Burgerinitiatieven - passage Tweede Kamer
01 november 10:00 - 12:00 Crea ochtend Vereniging Carnisse Grienden (zie bijlage) in het Jongeren
Centrum Albrandswaard
01 november 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt Noordplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
Het is toch meer geworden dan ik dacht maar dit was het wel weer voor deze keer - tot dinsdag a.s. bij de
Tweede Kamer !
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Beste polderburen en belangstellenden
In deze Polderkolder een verslag van de overhandiging van het Burgerinitiatief opgezet door de
Polderkinderen om de polders te redden. Tevens een reactie op een mail die ik kreeg doorgezet en die is
geschreven door team Natuur Rhoon of hoe dat handjevol tobbers ook mag heten. Van de Vereniging
Albrandswaards Landschap (vAWL) mocht ik ook een mail ontvangen en er is weer een Voortgangsrapportage
gepubliceerd over het hele Project Mainport Rotterdam plan waar onze polders een onderdeel van uitmaken.
Genoeg om dus even bij stil te staan.
Burgerinitiatief Polderkinderen “Red Polders Rhoon”
De belanghebbenden in het gebied en lezers van de Polderkolder wisten het al langer, maar de 40.000+
handtekeningen lagen al langer te wachten om overhandigd te kunnen worden bij de Commissie voor Beroep
en Burgerinitiatieven. Om daartoe te komen kostte wat moeite, maar de datum en tijd waren inmiddels bekend.
Dinsdagmorgen vroeg was er al een opwarmertje in het programma van WNL (Wakker Nederland) op NPO 1
(http://www.omroepwnl.nl/video/detail/vandaag-de-dag-28-oktober__281014 ; rond 4:35 ongeveer). En later op de
dag was er gisteren een delegatie (beperkte toegang daarbij, slechts 8 polderkinderen mochten het officieel
overhandigen, sympathisanten en ouders moesten op afstand blijven) naar de Statenpassage in de Tweede
Kamer getogen om daar de 40.000+ handtekeningen aan te bieden. Over het veiligheidsprotocol plus de gang
van zaken zal ik niet te veel uitweiden, ook niet over de locatie, daar de Statenpassage gewoon een enorm
drukke wandelgang is waar iedereen van alles loopt te doen en bepraat en je goed je best moet doen om je
verstaanbaar te maken. Maar afijn, dat schijnt nu eenmaal de gewoonte te zijn. Zoals gezegd genoeg
belangstelling, zowel uit de polders, de dorpskernen als van Tweede Kamerleden - want alle fracties en
partijen waren wel vertegenwoordigd. De Polderkinderen, bij monde van Sharona en Marielle de Klerk, konden
hun zegje doen en hun motivatie en statement duidelijk maken. Naast de 40.000+ handtekeningen op een
usb-stick was er ook een kistje met Polderproducten voor de voorzitter van de Commissie, Helma Neppérus
die e.e.a. met een korte uitleg over de vervolgstappen in ontvangst nam. Voor de belanghebbenden was er
daarna nog gelegenheid om met de politici en de pers te praten, iets wat u in de bladen en op TV wel terug zult
hebben gezien. In elk geval hebben we hieronder wat links daarvan en zijn er wat foto’s en de speech van de
Polderkinderen bijgesloten.
Toen de pers opgestapt was en de politici weg kwamen de assistenten van de commissie nog even terug om
de vellen met handtekeningen op te halen. Deze waren namelijk niet overhandigd, omdat dat niet hoeft. Op de
eigen website staat namelijk dat de petitie ook uit digitale ondertekeningen mag bestaan, maar de mensen
“persisteerden” dat ze de originelen moesten hebben. Onzin natuurlijk, en geweigerd door de Polderkinderen hetgeen hen alleen nog maar vastberadener maakte want zelfs tot dit moment leek men de zaak te willen
traineren en tegenwerken. Met hun eigen website als bewijs op onze mobiele telefoons konden ze tenslotte
niet anders dan ons gelijk geven en het er verder zo bij te laten. Later kunnen ze het altijd inzien voor een
steekproef, maar op voorhand overhandigen zou niet handig zijn. Want zo zijn we al eerder 5000
handtekeningen van het PPA (Platform Polders Albrandswaard) kwijtgeraakt natuurlijk en een ezel stoot zich in
het gemeen etc etc. Dus heerste er na afloop toch tevredenheid en kunnen de Polderkinderen met recht trots
terugkijken op hun initiatief, ongeacht het resultaat. Dat overigens nog wel even op zich kan laten wachten,
maar als we het goed begrepen hebben is er tot dat moment een soort patstelling en worden verder nog geen
beslissingen genomen.
Bij Hart van Nederland kwam het als volgt in beeld: http://www.hartvannederland.nl/topnieuws/2014/poldermeiden-brengen-burgerinitiatief-naar-tweede-kamer/
De Schakel: http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/nieuws/polderkinderen-in-den-haag/2/1177
En ook in het AD/RD besteedde regio-reporter Gert Onnink er aandacht aan (bijgesloten als jpg)

Lasterbericht “Team Natuur Rhoon”
Van een heel ander allooi is de berichtgeving richting de Tweede Kamer door de groepering Natuur Rhoon die
zich graag over de rug van anderen wil wentelen in de natte natuur. Ik heb hier niet direct op gereageerd om
de focus op het Burgerinitiatief te houden, maar kan het ook weer niet zo over mijn kant laten gaan. Enkele
weken terug hebben ze zelf een petitie aangeboden bij het Algemeen Overleg van de vaste commissie EZ
(Economishce Zaken), iets waar ze alle recht toe hebben en waar ik verder ook niet op in ben gegaan. Maar
ze hadden blijkbaar angst dat hun initiatief niet sterk genoeg over was gekomen. Dus hebben ze afgelopen
week nog even een mail uitgezonden naar de Commissieleden over het Burgerinitiatief dat dinsdag aan de
Commissie overhandigd zou worden (zie bijlage 20141025_Mail_NatuurRhoon.jpg). Alsof zo’n commissie daar
wakker van zou liggen of enige aandacht aan besteden, die hebben wel wat beters te doen. Maar in hun mail
staan allemaal insinuaties en onwaarheden, die ook nog eens op de persoon gespeeld worden - zonder mij bij
naam te noemen overigens, die lef hebben ze dan weer niet.
Er wordt in gesteld dat ik de mensen aan het brainwashen ben met mijn Polderkolder, dat ik telg ben van een
familie landbouwbestrijdingsmiddelenverkopers (wij hebben de landbouw nooit bestreden maar juist geholpen)
en dat de petitie aan alle kanten rammelt. Waarna de mail nog eens met een aantal grotere leugens is
doorgezet naar andere mensen waarbij dan ook nog eens het volgende wordt toegevoegd: Het brainwashen heb
ik er later aan toegevoegd, vooral toen ik erachter kwam dat de drijvende kracht degeen was wiens ouders eerder aan de
Essendijk zaten met een olie- en bestrijdingsmiddelen handel. Die waren daar terechtgekomen omdat zij al eerder uit
Hoogvliet moesten vertrekken omdat hun handel uit oogpunt van milieu niet meer in de wijk thuishoorde. Deze man
schijnt heel vriendelijk en afstandelijk in de omgang te zijn, maar heeft een vileine pen.
Als ze het heeft over een “vileine pen” dan mag deze mevrouw de hand dus eerst wel in haar eigen boezem
steken (Vilein = snood, slecht, boosaardig, geniepig, gemeen, laag, venijnig, vals).
Over ons gerespecteerde familiebedrijf met een goede naam en reputatie wordt geïnsinueerd dat “de handel
uit oogpunt van milieu” weg moest uit een woonwijk. Totaal foutieve en voorgelogen informatie. Ons bedrijf lag
in de polder Boomgaardshoek langs de Groene Kruisweg en moest daar weg omdat er een woonwijk gebouwd
zou worden, dus zijn we onteigend en naar Rhoon verhuisd. Had niets met het milieu te maken. Dat ik heel
vriendelijk ben is zo’n beetje het enige dat klopt in haar beweringen. Voor de rest is het, zoals al haar verhalen
over waterbuffers, klimaatbuffers, natte natuur en verbale gevecht tegen de huidige bewoners van de polder te
gek om los te lopen. Mijn advies: ga lekker naar je huisje boven in de Pyreneeën je met je Lammergierfonds
bemoeien en zing daar dat prachtige liedje van de Beatles “Fool on the Hill”. Emigreer gewoon als je onze
polders in hun huidige vorm en schoonheid niet kunt waarderen.
Grijs en Wijs
Weer terug naar normale mensen met normale verhalen. Gisteren, bij de Tweede Kamer, mocht ik naast een
87-jarige Oud-Hoogvlieter staan toen we de regeringsgebouwen mochten bestreden. Na eerst bij de publieke
ingang geweigerd te zijn, doorverwezen naar de Hoofdingang en daarna weer terug naar de publieke ingang
(ja, zelfs daar word je van loket naar loket gestuurd) mochten we dan eindelijk de zakken leeg halen en door
de scan. Of we naar New York gingen vliegen, zo’n beveiligingsprotocol. Maar goed, dat ding bleef maar
piepen bij de oude grijsaard - tot hij zijn colbertje uit had gedaan en bleek dat zijn herinneringsspeldje blijkbaar
de boosdoener was. Waarna de man een alleszeggende one-liner uitsprak: “als ze nu iedereen aan de grens
eens zo streng zouden controleren zou deze hele poppenkast niet nodig zijn….” Ik bedoel.
Berichtgeving Vereniging Albrandswaards Landschap
Een informatieve mail met ontwikkelingen rond de Polders Kijvelanden, Albrandswaard, Johannapolder maar
ook over het Buijtenland van Rhoon mocht ik ontvangen. En wederom probeert het vAWL het initiatief naar
zich toe te trekken om een soort voortrekker te worden bij de plannen voor Het Buijtenland van Rhoon. We
hebben eerder al het ter ziele gaan van de klankbordgroep Buijtenlandtafel mee mogen maken, omdat er nu
eenmaal vanuit dit gebied heel weinig draagvlak is voor alle natuur ideeën die daar leven. De boeren hebben

met een grote Landschapspartij (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) een partner in huis gehaald die
een veelvoud aan ervaring en kennis heeft op het gebied van agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit, die een
prachtig plan hebben geschreven met een verdienmodel dat 30 jaar garanties biedt en is doorgerekend.
Waarbij veel hogere natuurdoelen worden gehaald dan in alle voorgaande plannen. Dus die hoeven helemaal
geen advies of bottom-up verhaal van het betrekkelijk onervaren vAWL voor dit gebied. Probeer nou eerst in
de polder Albrandswaard, waaruit het vAWL tenslotte ontsproten is, de zaken voor elkaar te krijgen, dan doen
wij dat aan deze kant van de Havendam wel. En door de opstelling van geledingen binnen het vAWL richting
de boeren, bewoners en betrokkenen van het Buijtenland van Rhoon wordt de stemming er zeker niet beter
op. De inhoud, verwijzend naar de inbreng van de diverse werkgroepen als volgt:
•
•
•
•
•

Polder Albrandswaard http://www.albrandswaardslandschap.nl/werkgroepen/wpa/ontwikkelingen-inpolder-albrandswaard/
Klankbordgroep Buijtenlandtafel http://www.albrandswaardslandschap.nl/nieuwsbrief/klankbordgroepbuijtenland-ziet-ideeen-terug-in-voorstel-veerman/
De Kijvelanden http://www.albrandswaardslandschap.nl/nieuwsbrief/spannende-tijden-voor-de-polderde-kijvelanden/
De Johannapolder http://www.albrandswaardslandschap.nl/werkgroepen/wpa/ontwerpbestemmingsplan-johannapolder/
Bos Valckesteijn http://www.albrandswaardslandschap.nl/nieuwsbrief/houtkap-in-bos-valckesteyn/

13e Voortgangsrapportage PMR
Ik heb de link maar even bijgesloten, al is het alleen maar vanwege een aantal cijfers en uitgaven die er in
naar voren worden gebracht. Over hoeveel geld er al is uitgegeven bijvoorbeeld aan de diverse projecten
terwijl er eigenlijk nog niets is gerealiseerd. Adviseurs, plannenmakers, juristen : ze schrijven gewoon uurtje
factuurtje en de belastingbetaler draait er voor op.
Onder deze link vindt u de 13e editie terug https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-396865 of als pdf in de
bijlagen
Reactie op Polderkolder 333:
Beste fam.Warnaar en polderkinders,
Beetje late reactie door onwillige computer. Mijn vader zaliger krijgt hoe langer hoe meer gelijk toen hij zei:
"een mens z'n hersens is een raar ding" en hoe ouder ik word, hoe meer ik hem geloof. Zeker na het lezen van deze polderkolder.
Hoe gek wil je het hebben. Nergens geld voor,maar wel vasthouden aan geldverslindende plannen. Sterkte allemaal.
Vriendelijke groet,
Links:
Over het Burgerinitiatief in de Tweede Kamer
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=210657&h=Handtekening
en-polderactie-Rhoon#.VFANSvmG9QU
http://www.dichtbij.nl/bar/regio/artikel/3758818/polderkinderen-dienen-burgerinitiatief-in.aspx
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=210694&h=41.000krabbels-tegen-Buijtenland-naar-Kamer#.VFC3pPmG9QU
Over de Polderschuur in Poortugaal
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/leerlingen-edudelta-college-presenteren-ideeen-voorpolderschuur_43730.html

Agenda:
01 november 10:00 - 12:00 Crea ochtend Vereniging Carnisse Grienden (zie bijlage) in het Jongeren
Centrum Albrandswaard
01 november 10:00 - 17:00 Rotterdamse Oogstmarkt Noordplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
10 november 16:30 uur
Gemeenteraad Begroting & BAR
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/10-november/16:30
17 november 20:30 uur
Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/17-november/20:30

336
Goedendag Polderburen en andere belangstellenden,
Wat een reactie’s allemaal op de laatste Polderkolder - vooral met betrekking tot de “laster” jegens mijn
werkzaamheden en de daaraan gekoppelde link met de vereniging Albrandswaards Landschap. Terecht of
niet, de persoon in kwestie zegt steeds op persoonlijke titel te opereren, maar als je dan binnen het vAWL ook
verantwoordelijk bent voor de “portefeuille” Natuur gaan de mensen gewoon een en een optellen. Want het
zou erg ongeloofwaardig zijn als je aan de ene kant de boeren verketterd als grootverdieners,
milieuverpesters, intensieve landbouwers en weg wilt hebben, maar dan binnen de muren van het vAWL
bolwerk opeens met hen om de tafel zou willen zitten om te praten over samenwerking. Dus wat dat betreft zijn
de geventileerde meningen heel begrijpelijk en roepen vragen op. Volgende week is een een
bestuursvergadering van het vAWL heb ik wel begrepen en dan gaat daar intern over gesproken worden, ook
met de opmerkingen over de bemoeienissen van het vAWL met onze polders. Een aantal reacties richting het
vAWL (ook nog niet door mij gepubliceerde) zullen dan besproken worden. En zullen we ongetwijfeld meer
horen over hun zienswijze en eventueel verder op de zaak ingaan, want ik huldig nog altijd het “hoor en
wederhoor’ principe in dit medium.
Brief Sharon Dijksma
Een hele uitleg, ondertekend door Sharon Dijksma, maar zoals wel vaker tekent ze iets zonder precies te
weten waarvoor. Er zijn gewoon ambtenaren, hoofdambtenaren, topambtenaren en directeur-generalen aan
het werk die haar iets voorkauwen wat ze dan voor akkoord tekent. Als ze namelijk zelf de moeite had
genomen het plan te lezen plus de motivatie, was ze ook tot de conclusie gekomen dat het Boerenplan,
opgesteld door de Vereniging Cultuurlandschap Nederland en doorgerekend door het Louis Bolk Instituut, wel
degelijk aan de PKB voldoet.
Het is een compleet plan van A tot Z, maar wel met een verdienmodel voor de boeren ja, anders kan het hele
plan niet doorgaan. Maar die leveren er dan ook genoeg voor in, en daar staat ze even niet bij stil. Ze moeten
er een hele andere bedrijfsvoering voor op gaan zetten. Die resukteren in grotere natuurdoelen en resultaten
dan die in de plannen van de Provinice zitten. Ook heeft ze het over “een grote mate van vrijwilligheid” en dat
is ook onjuist. De basis is namelijk dat de boeren aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om aan die
hogere natuurdoelen te voldoen en daar staat een vergoeding tegenover. Halen ze de doelen niet, hetgeen
jaarlijks wordt gecontroleerd door o.a. het Louis Boilk Instituut, dan krijgen ze ook geen vergoeding. Dus er zit
wel degelijk dwang en druk op de ketel, maar daar tekenen ze voor en willen ze ook hun nek uitsteken de
komende 30 jaar. Maar wel naast een deel normale “commerciële landbouw” waar ze geld mee verdienen om
hun bedrijfsmiddelen (tractoren, machines etc.) te kunnen bekostigen - want daarmee zullen ze ook de
verzorging en beheer van de natuur moeten uitvoeren.
Om dan te zeggen dat het Boerenplan de bouwstenen bevat en uitgangspunt kan zijn voor de toekomst, moet
je wel het hele plan nemen en niet de krenten uit de pap willen vissen. En dan kunnen er inderdaad, zoals ze

haar brief besluit, concrete stappen worden gezet naar een invulling van het gebied.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=211035&h=Dijksma:Boerenplan--Buijtenland-voldoet-niet#.VFo9RY1MuUk
De Provincie en Natuurbeleid
In het AD vanmorgen een klein berichtje dat de Provincie Zuid-Holland weinig kaas heeft gegeten van
Biodiversiteit en wat er allemaal groeit en bloeit binnen haar grenzen. En die zouden dan aan moeten gaan
geven hoe wij hier onze polders beter en biodiverser zouden moeten inrichten. Dan heb ik in de plannen van
de VCN en het Louis Bolk Instituut (oftewel het Boerenplan) heel wat meer vertrouwen moet ik zeggen. U kunt
het verslag van de Rekenkamer daarover hier teruglezen - in een lang rapport en in een 5 minuten versie (zie
ook de bijlage).
http://www.randstedelijkerekenkamer.nl/rapport/193/Natuurbeleid_EHS_onder_de_loep__Provincie_ZuidHolland/
13e Voortgangsrapportage PMR
Ik heb het even op me in laten werken en de zaak doorgespit, maar er staat weinig van waarde in. Al die
voortgangsrapportages zijn een hoop copy-paste werk volgend mij, met voornamelijk een goed nieuwsshow
om te laten zien hoe goed men op schema ligt en alle planningen en budgetten respecteert. Dat is dan nog wel
een aardige om even bij stil te staan, de budgetten. Daar zijn een aantal “kenners’ mee aan de slag gegaan,
en die hebben uit al die cijferoverzichten kunnen destilleren dat er nog 87 miljoen resteert (van de
oorspronkelijke 120 miljoen). Dus zoveel is er al uitgegeven aan projectbureaus, adviseurs, advocaten,
aankoop snippers grond en eigendommen maar nog geen enkel realiseerbaar plan geproduceerd voor dat
geld. En daar zit de Groene Verbinding nog niet eens bij ingerekend, dat was 35 miljoen die betaald is door de
regio. Dus is er al aardig wat geld over de balk gesmeten voor ……… voor niets dus
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-396865

Polderkinderen en aanbieden petitie in de pers:
De reportage van Hart van Nederland en Wakker Nederland, alsmede de diverse krantenknipsels en
berichten, zijn door de Polderkinderen weer op hun website geplaatst.
Voor de video’s klik hier : http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=29
Voor de knipsels etc. klik hier: http://www.redpoldersrhoon.nl/?page_id=33 - in de linkerkolom het artikel
aanklikken en dan opent het vanzelf.
In diverse artikelen wordt er nu gesproken dat eerst de behandeling van dit Burgerinitiatief wordt afgewacht
alvorens er weer stappen gezet gaan worden rond het Buijtenland van Rhoon.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=211048&h=ActieBuijtenland-met-zure-nasmaak-in-Kamer#.VFo-941MuUk
Reacties op Polderkolder 335 en de Nieuwsbrief van het vAWL:
Hallo Wim Ge,
Complimenten over je Polderkolder 335. Helaas ontkomt niemand er aan om af en toe man en paard te noemen. Wat dat betreft heb je
helemaal gelijk om dit te doen. Wat laag bij de grond om iemand bij politiek en Kamercommissies zonder hoor en wederhoor zo te
belasteren en omlaag te halen. Zelfs je overleden ouders worden er op deze manier nog bij gehaald.
Ook ik heb mij daarnaast geërgerd aan het AWL. Wat een arrogantie om zich zo op de voorgrond te dringen en op de borst te slaan
over het oprichten van een gebiedscoöperatie voor het Buijtenland, "partner" te zijn in de bestemmingsplannen voor dit gebied en ook
nog te durven zeggen dat zij zich kunnen vinden in de voorstellen van Veerman.

Ik zou bijna zeggen: bemoei je met je eigen zaken.
Juist door hun initiatieven ontkracht je de inzet van onze Polderkinderen.
Een achterban heeft deze AWL niet, en mocht dat wel zo zijn dan in elk geval veel en veel kleiner dan van onze mooie polders.
Veel succes, voor jou en alle anderen die deze schitterende polders een warm hart toedragen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste………,
Dank voor uw ongevraagde nieuwsbrief.
Hierin wordt gesteld dat inwoners de inzet van vawl nog steeds waarderen. Die zullen er in je kleine kringetje vast wel zijn.
Ik wil je er nogmaals op wijzen dat de agrarische ondernemers er totaal niet van gediend zijn om te lezen dat het bestuur na het
opheffen van de door Veerman zo geprezen en goed functionerende klankbordgroep opnieuw begint door zich op te werpen als het
orgaan die een rol wil spelen bij het inbrengen van initiatieven van onderop. Jullie zijn daar niet zo goed in. Misschien voor de eigen
belangetjes wel, prima maar hou het dan wel in je eigen polder. Je hebt daar al voldoende vrienden gemaakt, en er worden er steeds
meer wakker. Blijf met je adviezen en potjes leeghalen gewoon op dorp en laat het landschap in handen van diegenen die het al
honderden jaren voor jou en je voorvaderen beheerd hebben. Schoenmaker blijf bij je leest.
oh ja, tot ziens in het landschap!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Prachtig verwoord, weer, Wim Ge, zeker dat stuk over de laster van Team Natuur Rhoon.
Ik heb nog een boerenwoordenboek voor je hier en een boek, dat "Polderjongens "heet . Wel toepasselijk.
En vooralsnog gefeliciteerd met jullie vastberadenheid en het aanbieden van de 40 000 handtekeningen
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jeetje, dat was echt ontroerend om te zien en heel veel dank voor het sturen, heel indrukwekkend!! Met z,n allen
hebben we dat toch maar bereikt en nu afwachten wat er gebeurd, maar ze kunnen hier toch niet aan voorbij gaan. Mijn
diepe bewondering gaat toch echt uit naar de Polderkinderen, wat een doorzettingsvermogen, en dat is toch ook de
jeugd die zo vaak negatief in beeld komen. Ik blijf alles natuurlijk op de voet volgen en hoop dat jij mij af en toe ook wil
informeren. Ambtelijke molens draaien niet zo snel, dus zullen wel even moeten wachten. Maar ze zullen een besluit
moeten nemen. Er moet nu zoveel geld naar Brussel dat ze dat daar beter aan kunnen besteden. Laat de mooie polder
zoals het is!! Hartelijke groet
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Geachte heer Warnaar,
Hierbij kort, een ‘adhesiebetuiging’ richting u, met uw niet te evenaren Polderkolder, de wekelijkse berichtgeven, die
zowel in kwaliteit en prima onderbouwde informatie, inmiddels voor velen, die het unieke Rhoonse Buijtenland
liefhebben en willen behouden, niet te missen is!
Een korte reactie op het Lasterbericht, waarover u in de laatste Polderkolder schrijft, en uitstekend en zéér terecht
pareert, is inderdaad beneden de gordel.
Er zijn altijd mensen die op man spelen, maar daarnaast op laffe wijze, de naam van deze ‘man’ niet noemen om zich –
bij mogelijke kritiek – kunnen verschuilen achter het “er werd iemand anders bedoeld’ of anderszins.

Kortom, het is duidelijk dat uit de hoek van het ‘Team Natuur Rhoon’ niet alleen onjuiste, maar duidelijk zeer on-ethisch
getinte informatie verstrekt werd, maar gelukkig weten de meeste Polderkolderlezers, dat de zaken anders liggen en
duidelijk onjuist werden weergegeven. Er blijft niets anders over dan dit onzinnig gebazel te negeren of de juiste feiten
op tafel leggen, zoals u terecht heeft gedaan.
Weet u gesteund door een trouwe Polderkolderlezer.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Laten we er nu verder maar over ophouden denk ik en de energie en tijd in positieve zaken steken!
Links:
De brief van Sharon Dijksma naar de AO-commissie
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/10/30/kamerbrief-ao-natuur-overhet-buijtenland-van-rhoon.html
Grappig filmpje over een nieuwe initiatief - idee voor Maarten Noordzij wellicht om zijn koeien in te gaan
houden?
https://www.youtube.com/watch?v=ZPSoHX_IU_k&feature=share
Akkerranden en vergroenen is nog niet eens zo makkelijk door allemaal regeltjes er omheen….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=211008&h=Akkerbouwers
-zoeken-passende-vergroening#.VFo-Y41MuUk
Over nieuwbouw in de Koedoodzone (Zuidrand Barendrecht) een uitspraak bij de Raad van State
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2014/10/29/Y044.htm
Ondanks alle bezwaren en inspraak gaat Nieuw-Reijerwaard gewoon door… Grondprijs rond 350€/mtr - welk
bedrijf wil daar gaan bouwen?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=210792&h=NieuwReijerwaard-kan-definitief-door#.VFo_VI1MuUk

Agenda:
10 november 16:30 uur
Gemeenteraad Begroting & BAR
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/10-november/16:30
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/reele-begroting-voor-albrandswaard_43961.html
17 november 20:30 uur
Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/17-november/20:30
11 december 13:00 uur
Besloten vergadering Cie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven
(Burgerinitiatief Polderkinderen op de agenda?)
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04220
29 januari 2015 13:00 uur
idem
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04221
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Goedenavond Polderburen en belangstellenden,
Er zijn weer wat nieuwe zaken te melden over onze polders en de vergelijkbare gebieden om ons heen. Het
verdient allemaal de schoonheidsprijs niet zoals er met mensen en belanghebbenden wordt omgesprongen,
dus daarom blijf ik er aandacht voor vragen. Landelijk zie je gewoon dat er overal de top-down aanpak wordt
gehanteerd waar zonder draagvlak voor plannen miljoenen over de balk worden gesmeten. Daar kun je je
schouders bij ophalen of je kunt het van je af schrijven in de hoop dat er mensen wakker worden. Dat laatste
doe ik dan maar…..
13e Voortgangsrapportage PMR (Project Mainport Rotterdam) en cijfers
De in de vorige edities door mij aangehaalde geldverspilling aan ongewenste projecten is inmiddels door een
aantal mensen nog verder doorgerekend. Schatte ik het verlies eerder nog op 120 -/- 87 = 33 miljoen, de
realistische rekenmeesters hebben daarin nog een nuancering aangebracht. Want het moge duidelijk zijn dat
de uitgangssituatie rond de eeuwwisseling inmiddels ook nog wat rente op rente heeft opgeleverd. En dan krijg
je een nog veel dramatischer plaatje voorgeschoteld dat ik jullie niet onthouden mag…..:
Goede morgen Wim Gé,
Van de 120 miljoen is er volgens de Voortgangsrapportage nog € 87 miljoen over zo lees ik in de Polderkolder 336. Er zou
dus € 33 miljoen (27,5 %!) zijn opgemaakt aan plannenmakerij, vergaderen, overleggen, onderzoeksrapporten enz. Maar
dat bedrag is beduidend meer, reken maar even mee:
Als wij er gemakshalve vanuit gaan dat die € 120 miljoen vanaf 2002 is gereserveerd, moet daar volgens de afspraken in
de Tweede Kamer 2 % inflatie per jaar bij worden opgeteld. Neem je het volle bedrag van € 120 miljoen, dus zonder
tussentijdse uitgaven, dan kom dat in 2014 neer op een bedrag van ruim € 152 miljoen. Dit betekent dus dat er geen €
33 miljoen is verdwenen maar ruim € 60 miljoen! Of kan ik niet rekenen?
Dit is wel 50 % van het totale oorspronkelijke budget! Als wij er vanuit gaan dat er voor de realisatie van de
oorspronkelijke plannen 400 Ha grond in de polders verworven moest worden, betekent dit dat er al ca. € 15,- per m2 is
opgesoupeerd aan een foute procedure zonder draagvlak. Wellicht waren de boeren hiervoor 12 jaar geleden allang
opgestapt, want inclusief de inflatie zou dat vandaag de dag € 18,80 / m2 zijn.
De plannen zouden ondertussen al gerealiseerd kunnen zijn.
Ik heb al eens eerder opgemerkt dat, wanneer men de uitgifteprijs van de grond op de Maasvlakte II met € 1,- per m2
had verhoogd t.b.v. de leefbaarheid, er misschien veel minder problemen zouden zijn geweest. De Groene Verbinding had
hieruit betaald kunnen worden en de boeren hadden een goede prijs voor hun grond gehad. Maar dit is allemaal
achteraf gepraat en dus onzin.
Volgens een artikel in de Nieuwe Oogst zou er nog een miljoen meer over zijn volgens de Provincie, en zou er
minder renteinkomst zijn, maar dat doet aan de enorme geldverspilling niets af. De provincie heeft voor de
planontwikkeling en uitvoering van de PKB sinds 2001 21, 6 miljoen uitgegeven. Daarnaast is 15,4 miljoen
euro uitgegeven aan 'materiële uitgaven' waaronder de kosten voor juridische ondersteuning en advisering
vallen. Verder is er 2,7 miljoen euro aan ambtelijke kosten gemaakt. De totale kosten komen daarmee op een
kleine 40 miljoen euro. Omdat de provincie op de 120 miljoen de afgelopen jaren 8,5 miljoen euro heeft
ontvangen, blijft er uiteindelijk zo'n 88,5 miljoen euro over
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=212005&h=Nog-88,5miljoen-voor-Buijtenland-van-Rhoon#.VGczMI1Mt9A
In het daaraan opgehangen artikel geeft de Vereniging Cultuurlandschap Nederland duidelijk aan dat er met dit
restant niet te werken valt maar dat hun plan, gebaseerd op het in eigendom laten bij de boer zonder aankoop

van alle grond, er wel een model is dat veel meer natuurdoelen herbergt dan de Provinciale plannen plus voor
30 jaar een gegarandeerd renderend plan.
Column Ernest van der Kwast in het AD
In bijlage heb ik bijgesloten een lezenswaardig artikel over het Driepolderpunt in het AD van 2 november, van
de hand van Ernest van der Kwast. http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=39 Waarin hij
beeldend verwoord hetgeen wij destijds met de op- en inrichting van dit punt hebben beoogd te bereiken.
Verder mede aangekleed met het door de Vereniging Carnisse Grienden geschonken bankje overigens.
Namelijk een rustpunt, met uitzicht als in een schilderij op het prachtige polderlandschap. Een beeld dat we
moeten koesteren en bewaren voor het nageslacht.
Vereniging Albrandswaards Landschap
Deze zullen op 4 februari een Algemene Ledenvergadering hebben zo is in een vooraankondiging bericht met
daarin een besloten (verenigings)deel met aansluitend een openbaar deel. Op de agenda van het openbare
deel staan twee punten die interessant kunnen zijn voor betrokkenen en belangstellenden.
Deel twee (openbaar; inloop vanaf 20:30, starttijd 21:00)
11.
Thema 1: Gedachtewisseling ten aanzien van de Gebiedscoöperatie Het Buijtenland van Rhoon.
12.
Thema 2: Gedachtewisseling ten aanzien van windturbines in de gemeente Albrandswaard.
13.
Rondvraag
14.
Sluiting

De lokatie is nog niet bekend maar zal t.z.t. wel gecommuniceerd worden.
Daarnaast was er een soort “open brief” naar het bestuur van de Vereniging Albrandswaards Landschap
gestuurd met een vraag om commentaar c.q. de mening over het gestelde in de mail. De schrijver had
aangegeven dat het vAWL er op kon reageren in het kader van hoor en wederhoor, maar indien dat
achterwege bleef, dat hij het via de Polderkolder wat breder zou verspreiden om een discussie op gang te
brengen wie nu wat moet gaan doen binnen de vAWL en onze gemeentegrenzen. Om de mail hier een op
een weer te geven, neemt nogal wat ruimte in beslag - daarom heb ik hem even als worddoc gekopieerd en
opgeslagen (20141102_Brief-vAWL.doc)
Polder Albrandswaard - over windmolens en het LOP
Er zijn plannen om eventueel in de polder Albrandswaard windenergie (dus zeg maar een windmolen) te
faciliteren. Het college heeft hierover een raadsinformatiebrief opgesteld die terug te vinden is bij de
ingekomen stukken van de gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/17-november/20:00 - daar wordt overigens
ook over herinrichting van polder De Kijvelanden gesproken. Het verontrustende van die windmolens is dat de
Provincie zich, met als uitgangspunt een convenant, het recht voorhoudt om desnoods met een inpassingsplan
een windmolenlocatie af te dwingen in Polder Albrandswaard.
Dat valt natuurlijk niet te rijmen met het Landschaps Ontwikkelingds Plan (LOP) dat daarvoor, al dan niet met
goedkeuring en medewerking van de belanghebbenden, is opgesteld. Een ontwikkeling waar iedereen fel op
tegen zou moeten zijn want we willen langs de Oude Maas geen windmolenpark realiseren bij ons Natura
2000 gebied - niet aan de overkant (Gemeente Binnenmaas, Oud-Beijerland, Spijkenisse) maar ook niet aan
deze kant (Barendrecht wordt o.a. in de media ook genoemd en heeft er een aparte beweging tegen opgericht
http://barendrechtnu.nl/nieuws/barendrecht/5424/ruim-300-handtekeningen-tegen-windmolens-in-barendrecht
). Omdat er aan de raadsinformatiebrief een 4Mb groot convenant hangt volsta ik met even een deel uit de
brief te kopieren - de rest moet u maar lezen op de site van de Gemeente bij de agenda “ingekomen stukken
punt 5”.
>>>>>>>>>>quote>>>>>>>>>>>>>

De elektriciteitswet geeft de bevoegdheid aan de provincie om een inpassingsplan te maken. Ons inziens is
dat toch iets genuanceerder dan de stelling van de minister dat de provincie koud “bevoegd gezag” is. Het
maken van een inpassingsplan is immers met nogal wat juridische procedures omgeven. Voor de drie
genoemde locaties wordt voorlopig uitgegaan van de volgende minimale en maximale capaciteiten:
Distripark Eemhaven : minimaal 2,3 MW - maximaal 6,9 MW
Beneluxster: minimaal 4,6 MW - maximaal 9,2 MW
Polder Albrandswaard: minimaal 4,6 MW - maximaal 9,2 MW
Uit deze spreiding in mogelijke capaciteiten volgt impliciet ook wie besluitvormend is, onder de 5 MW u als
gemeenteraad, daarboven heeft de Provincie Zuid-Holland de mogelijkheid om tot een inpassingsplan te
komen.
>>>>>>>>>>unquote>>>>>>>>>>>
Naast de windmolens zijn er nog meer stromingen die een andere inrichting van de Polder Albrandswaard
voorstaan dan de plannen die o.a. door de gemeente zijn voorgesteld met stoplichtenkaart, LOP (Landschaps
Ontwikkelings Plan) en meer. Het ter inzage gelegde plan is ingetrokken mede door toedoen van de
Actiegroep Polders Albrandswaard. De bemerkingen die zijn hebben tegen de plannen zijn verwoord in een
ingezonden brief die op de raadsvergadering van 24/11 onder de rubriek “ingezonden stukken” is terug te
vinden. http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24-november/20:00
Modderen in de Polder
Op woensdag 12 november 2014 vond een persconferentie plaats van de Rekenkamer Rotterdam inzake het
onderzoeksrapport naar de rol van de overheid bij de integrale gebiedsontwikkelingen in de
Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolders
(http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/files_content/onderzoeksopzetten/R.O.13.11%20opzet%20Bonnepolder
%20en%20Oranjebonnen.pdf). Polders tussen Hoek van Holland en Maassluis waarover we al eerder bericht
hebben omdat daar parallelen ter trekken zijn met ons buitengebied. Ik heb twee krantenartikelen bijgesloten de links hierover :
a.Persbericht: http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/nl/publicaties/files_content/persberichten/rotterdam/persbe
richt%20gemodder%20in%20de%20polder.pdf
b. Rapport:
http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/files_content/rapporten/rotterdam/20141110%20gemodder%20in%20de%
20polder%20-%20OPENBAAR-2%20(2).pdf
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3789170/2014/11/13/Rotterdam-verspilt-miljoenen-aanrecreatieplannen.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=211827&h=Rekenkamer:
_'gemodder'_in_Oranjebonnen#.VGdI-o1Mt9A
http://www.randstedelijkerekenkamer.nl/rapport/194/Grond_voor_verandering__Onderzoek_grondbeleid_EHS_Provincie_ZuidHolland/
Tien kansen voor een nieuw college
De PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit) van de Provincie Zuid-Holland heeft weer een
advies het licht doen zien.
http://www.zuid-holland.nl/documenten/opendocument.htm?llpos=495423101&llvol=0
Dit keer een uitgebreid advies dat is samengevat in 10 kernpunten, waarbij vooral de laatste 2 tot mijn
verbeelding spreken en we mogen hopen dat ze er naar handelen:

9.

Kies voor verbreding en structuurversterking van de landbouw

Ondersteun investeringen in verbrede landbouw waar dit het meest rendeert (doorgaans rond de stad)
en bied daarbuiten ruimte voor structuurversterking waar dit zo min mogelijk ten koste gaat van
en zo mogelijk ook bijdraagt aan andere maatschappelijke waarden (o.a. bodem, landschap, natuur, water en recreatie).
10. Kies voor behoud door ontwikkeling en beleving van erfgoed
Bied met name eigenaren en gebruikers ruimte voor herbestemming en ontwikkeling
waar dit bijdraagt aan behoud, benutting en beleving van dit erfgoed.
Bouw het succesvolle erfgoedlijnenbeleid van de afgelopen jaren samen met partners verder uit

Dialoog Duurzaamheid met de Provincie Zuid-Holland
Op 11 december is de 1e van een serie dialoogsessies geprogrammeerd in Woubrugge met betrekking tot de
duurzaamheid in akkerbouw en veeteelt. De thema’s waar de provincie aan denkt zijn onder andere: biodiversiteit,
ruimte voor voedselproductie, intensivering, verbinden stad en land en grondgebondenheid. Voor deze bijeenkomst
moet u zich vóór 24 november opgeven - zie de bijgesloten uitnodiging
Hedwigepolder lijkt verloren …..
Het ziet er niet best uit voor de betrokkenen en belanghebbenden van de Hedwigepolder. Hert laatste
juridische beroepsmiddel, de Raad van State, heeft het beroep van hen afgewezen waardoor voor de Minister
Dijksma de weg vrij staat om het gebied onder water te zetten. De eigenaar van de polder, Gery de Cloedt,
overweegt nog een beroep in te stellen bij het Europese Hof. Het is een strohalm, maar ook hier bij de
compensatie Maasvlakte de moeite waard gebleken. Dat daarna de bestemming en motivatie gewoon
gewijzigd is van compensatie 2e Maasvlakte naar “verbetering leefbaarheid Rotterdamse Regio” om toch
vooral hun geld maar uit te kunnen geven en zichzelf aan het werk te houden is natuurlijk jammer, maar dat is
gewoon de hedendaagse achterkamertjespolitiek van het handjeklapmodel. Enkele berichten er over:
http://nos.nl/artikel/720562-hedwigepolder-mag-onder-water.html
http://nos.nl/artikel/720604-eigenaar-hedwigepolder-vecht-door.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3788657/2014/11/12/Rutte-I-gaf-valse-hoop-overHedwigepolder.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=211826&h='Ontpolderenkent-alleen-verliezers''Het-onvermijdelijke-gaat-zich-nu-voltrekken',-reageert-ZLTO-bestuurder-Peter-deKoeijer-op-het-nieuws-dat-de-Hedwigepolder-definitief-onder-water-wordt-gezet.#.VGeYyY1Mt9A
LINKS
Fransen zijn redelijk eigenwijs en leven in hun eigen wereld. Maar actievoeren kunnen ze wel. Met één zo’n
mestkar naar Den Haag. Ze behandelen ons als shit, nou dat kunnen ze krijgen!
http://www.slechtegrappen.nl/protest-voeren
Heeft direct niets van doen met de polders maar we zijn er best wel trots op. Toch? Niet dan?
http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-11-2014/rotterdam-european-city-year-2015
De ganzenpopulatie zou afnemen volgens dit artikel - hier zitter er nog genoeg op de wintertarwe…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3789707/2014/11/13/Einde-aan-sterke-groeiganzenpopulatie.dhtml
“Natuurvlees” is populair - geen antibiotica en genoeg voorhanden
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3784147/2014/11/06/Het-wordt-steeds-wilder-in-devriezer.dhtml

Ik weet wel een paar locaties in de polders hier waar ze terecht kunnen - of zouden ze de toekomst ook te
ongewis vinden?
http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-11-2014/ooievaars-ontredderd-op-zoek-naar-nest
http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-11-2014/treinverkeer-plat-door-scheefhangend-ooievaarsnest
Een opinie over groene en blauwe diensten, maar dan op het gebied van “voor wat, hoort wat” en “afkopen”…..
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3787133/2014/11/10/Is-Spa-Blauw-wel-groen-genoeg.dhtml
AGENDA:
15/11 Excursie Eendenkooi Klein-Profijt http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-debuurt/activiteit/eendenkooi-klein-profijt/
17/11 Gemeenteraadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/17november/20:00
22/11 Jungletocht Klein-Profijt http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-debuurt/activiteit/jungletocht-bij-rhoon-2/
24/11 Gemeenteraadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/24november/20:00
06/12 Rotterdamse Oogstmarkt http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
11/12 Dialoogsessie Duurzame Landbouw en Veeteelt PZH in Woubrugge (zie uitnodiging)
13/12 Poldermarkt Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
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Beste Polderbewonersen belangstellenden,
Daar zijn we dan weer met een Polderkolder, het heeft even geduurd maar dat zal te danken zijn aan het
Burgerinitiatief van onze Polderkinderen. Het is een soort stilte voor de storm en afwachten wat er gebeuren
gaat zo lijkt het. Weinig nieuwe zaken te melden derhalve, behalve wat dingen uit de periferie van de
polderproblematiek.
Burgerinitiatief Polderkinderen
Hetgeen we al eerder hadden gesignaleerd is inmiddels ook met een brief aan de Polderkinderen bevestigd.
Op 11 december zal de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven zich buigen over de petitie en
de ruim 41.500 aangeboden handtekeningen om de PKB, en daarmee de ontpoldering van het Buijtenland van
Rhoon, van tafel te krijgen. Het staat nog steeds als zodanig in de planning. De zitting is besloten, dus daar
valt verder weinig van te zeggen, en het is dus afwachten wat er uit komt
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04220
Beter laat dan nooit….
Sharon Dijksma, staatssecretaris en verantwoordelijk voor de landbouw heeft dan eindelijk het licht gezien zo
lijkt het. Hetgeen wij al jaren roepen hier is “dat er wel veel OVER de boeren wordt gepraat maar niet MET
hen” heeft ze onlangs zelf bevestigd in een lezing. http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/6681/teveel-over-teweinig-met-boeren-gepraat#.VHiSolRLGQQ.twitter . Wat dat betreft zou het ook voor haar een eye-opener
kunnen zijn om eens met de agrarische ondernemers uit het Buijtenland van Rhoon van gedachten te wisselen
over hun alternatieve plan dat samen met de Vereniging Cultuurlandschap en het Louis Bolk Instituut is
opgesteld. Een plan met draagvlek, met een verdienmodel, dat een veel hogere bijdrage aan biodiversiteit
levert, dat 30 jaar een garantie biedt tegen veel lagere kosten en dat door iedereen omarmt wordt - behalve in
Den Haag dan. Hoe moeilijk kan het zijn om MET deze mensen in gesprek te gaan in plaats van OVER hun
ruggen geld over de balk te smijten….. Er is nu nog 85 miljoen over (van de geïndexeerde 144 miljoen) dus is
er al niet genoeg verkwanseld door en voor die ambtenarij in Den Haag?

Paaltjes in de polder
Het zal de meeste mensen wellicht ontgaan zijn, maar op diverse percelen in de Zegenpolder heb ik
paaltjes/markeringen zien staan. Hetgeen sterk lijkt op de werkwijze bij voorgaande transacties van gronden
aan de provincie, het lijkt te ver weg van de gifbelt om te stellen dat ze aan het monitoren zijn hoever en
hoeveel gif er de polders in lekt. Op zich roept dit wel vragen op natuurlijk, want er is met de Provincie
afgesproken dat ze niet meer actief gronden gaan verwerven, behalve als het bij hen wordt aangeboden.
Zeker ook na wat Veerman in zijn advies heeft gezegd (stoppen met aankoop van gronden, dat kost alleen
maar veel geld en met het plan van de boeren is dat ook niet noodzakelijk meer). Maar waar rook is wordt ook
vuur vermoed, en men is wat dat betreft redelijk wantrouwend jegens de provincie, daarvoor hebben die teveel
krediet verspeeld en zich geen betrouwbare partner getoond in het verleden. Wat dat betreft ben ik wel
nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onlangs door mij ingevulde “reputatieonderzoek” van de Provincie
Zuid-Holland. Gewoon om te zien of ze nu alleen hier zichzelf zo vanuit een ivoren toren en top-down
manifesteren of dat ook bij andere ondervraagden zo ervaren wordt. Ben benieuwd.
De Grote Natuurenquete van Natuurmonumenten
Nog een peiling waaraaan ik heb deelgenomen is die van Natuurmonumenten, de Grote Natuurenquete. E
uitkomsten daarvan zullen geen wereldschok teweeg brengen daar de mensen die dit invullen doorgaans uit
hun ledenbestand komen dus die zullen de Natuur op één zetten. En dan krijg je topics of je het kan gedogen
of de honden los lopen in een natuurgebied en dat soort zaken. Of dat de natuur en het onderhoud geld
mogen kosten voor de gebruikers er van. Vreemd genoeg wordt er niet aan de leden gevraagd wat zij
bijvoorbeeld vinden van natuurgebieden zoals de omstreden Oostvaardersplassen, wat de ondervraagden (op
die mooie film na dan) daar voor moois aan vinden . Kijk zelf maar even:
https://www.natuurmonumenten.nl/doe-mee/grote-natuur-enquete-deuitkomsten?utm_source=ONBEKEND%20%7C%2020141124.deelnemers.enquete.eenmalig%20%7C%20ID
%201879&utm_medium=e-mail&utm_campaign=&utm_content=%20%7C%20&utm_term=Reltype%20
Windmolens in Albrandswaard
Bijgesloten een artkel uit het AD waarin de Carnisse grienden een lans breken voor het niet plaatsen van
windmolens. Niet in Albrandswaard, maar ook niet aan de overkant in de Hoekse Waard, daar dat van invloed
zal zijn op ons gebied. Met name de natuur zou het dan moeten gaan ontgelden (Grienden, Polders, Natura
2000 gebied, vogels etc. etc.). Ook op de eilanden om ons heen is volop protest tegen de voorgenomen
plaatsing van windmolens.http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-11-2014/voorne-putten-wacht-met-windmolensaan-spui . Op Voorne-Putten is het uitgevochten tot aan de raad van State, maar dat is een farce instituut
hebben we zelf mogen ervaren. Die kijken alleen naar procedures, naar de wil van de mensen of naar
draagvlak onder de bevolking wordt niet gekeken. Ver weg praat makkelijk http://www.rijnmond.nl/nieuws/0312-2014/windmolens-tasten-dorpsgezicht-niet-aan . En ook uit De Schakel Barendrecht een ingezonden
verhaal over de windmolens die men daar denkt te moeten plaatsen bijgesloten.
Actiegroep Polders Albrandswaard
Ik ben ook nog ingecopieerd op een schrijven van deze groepering en daarin mocht ik de vraagstelling
teruglezen wat er uiteindelijk gebeurt met een ingezonden stuk. Het staat op de agenda, maar er gebeurt niets
mee als je niet zelf Aktie onderneemt om de politici wakker te schudden heb ik in het verleden ervaren. En zo
nu ook deze Actiegroep - met de inhoudelijke discussie zal ik u verder niet vermoeien, maar feit is wel dat men
het niet eens is met eerder getoonde plannen en ingeno,en standpunten van de Gemeente. Dus zal
ongetwijfeld vervolgd worden, als een soort kopie van wat we hier in deze polders allemaal meemaken met de
lokale en provinciale overheid.
Natuur op de Maasvlakte wordt opgeofferd…..
Waar ons gebied in eerste instantie als compensatie voor de Maasvlakte werd bestempeld en derhalve
overgegeven aan natuur en recreatie, is men nu wel op een heel vreemde manier aan het werk.

Op diezelfde Maasvlakte was namelijk nog een stuk ingericht onder de naam “Vogelvallei”, een rustplaats voor
vogels en andere dieren tussen de bedrijvigheid van de Maasvlakte.
Inmiddels wordt nu duidelijk dat de geleerden en plannenmakers ook deze natuur willen slachtofferen voor
“grijs” - ben benieuwd of dit weer een aanleiding is om de PKB te herschrijven en nog eens een extra natuuren recreatieclaim op het Buijtenland van Rhoon te leggen. Ze zijn er tenslotte gek genoeg voor bij de Tafel van
Borging, het Havenbedrijf, de Stadsregio en de Provincie Zuid-Holland.
https://rotterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/9030
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Twee vragen:
1. Wat doe je als je last hebt van parasieten?
2. En wat doe je als je last hebt van een parasitair project? (en wie hebben daar dan last van)
ps de naam parasitair project is niet tot weinig gebruikt, tijd om dit begrip in te voeren; vooral bij instellingen die pochen gebruik te
maken van een professionele projectaanpak (Prince-2)
--------------------------Twee Turken stappen uit de PvdA. Er worden 2.300 handtekeningen verzameld en per omgaande komt er een
kamerbehandeling ................... ?
Twee ‘’meisjes’’ komen met 40.000 handtekeningen …………… en ?
--------------------------PAL-lunchlezing - vrijdag 19 december 2014
De Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgevingsl=kwaliteit (PAL) organiseert weer een lunchlezing
over een ondewerp dat ons allemaal aangaat, namelijk ons drinkwater. Thema: DRINKWATER VOOR NU EN
LATER
Inloop met lunch vanaf 12.00 uur in de centrale hal waarna de lezing vanaf 12.30 uur zal zijn in de Statenzaal
van het provinciehuis. Er zijn presentaties van Dunea en Oasen, gevolgd door een publieke discussie. Deze
middag staat centraal wat er in Zuid-Holland nodig is om ook in de toekomst over voldoende schoon
drinkwater te beschikken. Het aantal plekken is beperkt, dus meld u via deze Link snel aan!
PS: Bij het Provinicehuis zelf is geen parkeergelegenheid, u dient te parkeren in de P-garage onder het
Malieveld. http://www.parkeren-denhaag.nl/parkeergarage-malieveld
LINKS:
We kenden al daktuinen, dakhazen en varkensflats, maar er is weer wat nieuws: dakvarkens……
http://www.rijnmond.nl/nieuws/02-12-2014/plan-varkens-houden-op-rotterdamse-daken
De polders rukken steeds verder op in de stad
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-11-2014/loeiende-koeien-fietsertunnel-capelsebrug
Er is 10 miljoen uitgetrokken voor monumenten in Zuid-Holland. Zou de boerderij Verhoef Kerkstraat daar ook
van kunnen profiteren?
http://www.rijnmond.nl/nieuws/26-11-2014/ruim-10-miljoen-euro-voor-monumenten-zuid-holland
De mens denkt dat ze met hun houtje-touwtje natuurbeleid ook werkelijk wat kan realiseren….
http://www.destentor.nl/regio/lelystad/vraagtekens-bij-droogleggen-oostvaardersplassen-1.4601403

En het mag wat kosten ook: “resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst …..”
http://www.destentor.nl/regio/lelystad/dik-100-miljoen-voor-nieuwe-natuur-flevoland-1.4619353
Als we dit nou ook eens meenemen in het plan van de boeren in plaats van helemaal GEEN is het misschien
werkbaar
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=213441&h=%27Vergroeni
ng-gewasbescherming-topprioriteit%27#.VIAcs7FglI0
De Crezeepolder (70 ha) bij H.I.Ambacht is op de markt om ingericht en beheerd te worden
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=213134&h=Crez%C3%A
9epolder-op-de-markt#.VIAeGLFglI0
AGENDA:
06/12 Rotterdamse Oogstmarkt http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-rotterdamse-oogst-markt/
08/12 20:00 uur Gemeentehuis Beraad & Advies over 6ha Binnenland van Rhoon
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad--Advies-Ruimte/2014/8-december/20:00
10/12 Kerstkransvlechten op de Buytenhof (www.buytenhof.nl )
11/12 Procedurevergadering Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (besloten) http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04220
11/12 Dialoogsessie Duurzame Landbouw en Veeteelt PZH in Woubrugge (zie Polderkolder 337)
13/12 Poldermarkt Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
13/12 Kerstkandelaar maken op de Buytenhof ( www.buytenhof.nl )
15/12 Gemeenteraadsvergadering http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/15december/20:00
19/12 PAL Lunchlezing - vanaf 12:00 uur in het proviniciehuis; aanvang 12|;30 uur Statenzaal (aanmelden
=via deze Link )
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Er is gisteren in het Haagse weer een en ander gaan spelen, dus tijd om de Polderfans te informeren en
mobiliseren denk ik. Er is gisteren achter gesloten deuren gesproken over het Burgerinitiatief van de
polderkinderen - wat het resultaat daarvan is weten we nog niet. Wat we wel weten dat er opeens een
stortvloed aan moties vanuit de politiek is losgekomen. Verder nog wat info over de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap en hoe zij de zaken zien. Plus het verhaal van een klokkenluider die, zoals zovele
kritikasters, lijkt te moeten gaan bloeden - volgens de on-democratische methodieken die in Nederland steeds
meer in zwang raken.
Over Moties en Emoties
Vanmorgen in het AD een stukje met berichten uit Den Haag. Daar heeft de commissie achter gesloten deuren
vergaderd over de petitie, het Burgerinitiatief van de Polderkinderen.
Doel daarvan is om de PKB van tafel of aangepast te krijgen. Van die commissie nog geen nieuws, maar wel
gaan allerlei politici opeens moties indienen. Waarin niets nieuws gevraagd wordt aan de Kamer: overleg met
alle partijen, geen natte natuur, plan van VCN leidend, creatieve invulling advies Veerman
(https://www.youtube.com/watch?v=nzcVo-xcsSc) en meer algemeenheden. Daar was iedereen het al over
eens. Wat we vragen is de PKB aanpassen of van tafel om de agrariërs te kunnen laten boeren met een
verdienmodel. Op dat antwoord zitten we te wachten, niet op allerlei politieke prietpraat en moties.
•

De SP diende deze motie in,
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014Z22830&did=2014D46070 en

•

het CDA deze http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014Z22835&did=2014D46079 .
Waarbij vooral de motie van Geurts kant noch wal raakt. Dat “de initiatiefgroep Red Polders Rhoon”
plannen ontwikkelt om te komen tot een alternatieve invulling. Onzin, de initiatiefgroep Red Polders
Rhoon wil de PKB van tafel en zo de polders redden. Ze hebben de klok wel horen luiden bij het CDA
maar weten niet waar de klepel hangt.
• Daarnaast hebben ook Rudmer Heerema (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) een motie te hebben ingediend
voor een “creatieve invulling” van het Buijtenland van Rhoon.
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014Z22821&did=2014D46060
De staatssecretaris reageerde op de motie als volgt:
Staatssecretaris Sharon Dijksma reageerde dat ze met de motie kan leven, ‘omdat wordt vastgehouden aan
de opgave van de PKB en er tegelijkertijd wordt gezocht naar een creatieve oplossing met draagvlak.' Ze stelt:
'Ik begrijp het signaal dat hier wordt afgegeven. Wij kunnen binnen de grenzen van de PKB op zoek naar die
creatieve oplossingen met draagvlak. Ik zal deze motie kunnen uitvoeren in overleg met provincie Zuid-Holland
die hierbij een belangrijke rol speelt', aldus Dijksma.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214263&h=Kamer:Buijtenland-%27creatief%27-invullen#.VIqgX7FglI0
Dus die blijft ook vasthouden aan de grenzen van de PKB = een Planologische Kamerbrede Blunderput die
door alle betrokken partijen weer op een andere manier wordt uitgelegd.
Dus moet die zo snel mogelijk van tafel, dan kunnen er stappen worden gezet om het proces verder in gang te
zetten.
Nu kan dat niet, want er is geen boer die gaat meewerken aan het om zeep helpen van zijn eigen bedrijf en
toekomst voor zijn gezin.
Volgens de berichtgeving zouden de moties dinsdag (16/12) in de Tweede Kamer behandeld gaan worden
tijdens het plenair debat om 15:15 …….
De moties verwijzen daarnaar, de stukken staan er alleen nog niet bij dus….. maar even in de gaten houden
dus mocht u interesse hebben
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/details?date=16-12-2014#2014A05313
De plenaire debatten in de Tweede Kamer zijn overigens LIVE te volgen via een link op deze site
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
In de Nieuwe Oogst een aardig artikel van het VNC (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) waarin zij
uiteenzetten waarom hun alternatieve plan voor het Buijtenland van Rhoon een goede kans van slagen heeft.
Het provinciale plan voor het het Buijtenland van Rhoon is 'politiek, maatschappelijk en financieel niet
haalbaar.' Dat stelt adjunct-directeur Egbert Jaap Mooiweer van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
(VNC).
Hij reageert hiermee op een brief van provincie Zuid-Holland waarin zij schrift dat er voor de aanleg van het
natuur- en recreatieproject (600 hectare) nog 88,5 miljoen euro over is. In 2001 startte het project met 120
miljoen euro, maar als je de indexering er op loslaat zou er in die pot inmiddels 144 miljoen hebben moeten zitten - er is
nog slechts 88,5 milfjpoen over, oftewel bijna al 60 miljoen over de balk gesmeten……

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=213794&h=Uitvoerbaarhe
id-Buijtenland-nog-onzeker
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=213814&h=VNC:Buijtenland-van-Rhoon-niet-haalbaar#.VIRkITGG9QU

Klokkenluider is de sigaar
Ik heb al eerder over de Bonnen geschreven. Je zou bijna stoppen met het communiceren en aan de kaak
stellen van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen of die door ambtelijke onnozelheid en willekeur
verkeerd dreigen af te lopen. Als jongste voorbeeld, toch ook wel redelijk dicht bij huis, kan ik het verhaal
aanhalen van Leen Vreugdenhil uit de Bonnenpolder (tussen Maassluis en Hoek van Holland). Ik heb met
Leen wat jaren doorgebracht op de Hogere Landbouwschool in Dordrecht dus is het geen onbekende.
Daarnaast is hij ook op vele fronten actief, zoals in het verzet tegen de plannen voor zijn woonomgeving - en
daar Leen geen domme jongen is (Ing.) zijn de door hem opgestelde verhalen en stukken altijd lezenswaardig.
In een notendop is hem een aantal jaren geleden beloofd dat voor hem een rol is weggelegd in een nieuwe
bestemming van de Bonnenpolder waarin hij boerde. Hij zou op zijn biologische bedrijf een zorgboerderij
kunnen beginnen maar dat is er door allerlei vage beslissingen en keuzes van o.a. Rotterdam nog steeds niet
van gekomen. Hij is inmiddels van stee en woont in een loods in het gebied, in afwachting tot er plannen
komen waarin hij zijn bedrijf met zorgtaken kan voortzetten. Hij is al jaren in verzet, heeft meters dossiers en
stukken verzameld en geschreven om aan te tonen dat zijn bedrijf er door ambtelijke dwalingen aan onderdoor
gaat. Als laatste proeve van bekwaamheid heeft de Rekenkamer de gang van zaken beoordeeld en
gerapporteerd met het verslag “Gemodder in de Polder” dat de ambtenarij er een zootje van heeft gemaakt.
Maar wie zich verzet daartegen en klokkenluider is lan een reactie verwachten - wie kaatst kan de bal
verwachten - dus is hem nu te verstaan gegeven dat hij de loods, waarin hij zolang met toestemming mocht
verblijven, moet ontruimen en opkrassen. De ambtenarij gaat zich dus met hernieuwde energie tegen hem
keren - en waarvoor? Een plan hebben ze niet, dus waarom moet hij nou opeens midden in de winter weg.
Ik heb wat links bijgesloten, maar het is tekenend voor ons democratisch bestel. Hij is inmiddels een procedure
begonnen en heeft aangifte gedaan wegens ambtelijk vandalisme
http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=187442/14bb007406_Burgerbrief_Vreugdenhil_over_aangifte_wegens_ambtel
ijk_vandalisme.pdf
Meer info op zijn facebookpagina https://www.facebook.com/leen.vreugdenhil?fref=ts en op de website over de
Bonnenpolders http://www.debonnen.nl/frames/start.html
Vanmorgen liet wethouder Eerdmans optekenen dat hij Leen Vreugdenhil uit ging zetten – waar gaat het over
– maar het is tekenend als we de waarschuwing in de Volkskrant lezen:
http://www.volkskrant.nl/binnenland/nederland-krijgt-als-eerste-onafhankelijk-huis-voorklokkenluiders~a3809304/ - misschien moet ook ik alvast een plaats reserveren?
Links:
Onze vrienden van Rotterdamse Oogst willen, na Arie Japie in het Varkenshuis op de Kaap, nu varkens gaan
houden op de daken….
http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/3807975/2014/12/10/LTO-Nederland-Vlees-groeit-niet-op-hetdak.dhtml
http://www.rotterdamseoogst.nl/blog/2014/12/12/dak-gezocht-voor-varkens/
Het vermarkten van ganzenvlees (Hollands Wild) in de boerderijwinkels slaat steeds beter aan
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214101&h=Metganzenvlees-Hoeksche-Waard-promoten

We zijn hier geen voorstander van windmolens in de polders en langs de Oude Maas – elders ligt dat
anders….
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3802203/2014/12/02/De-dorpsmolen-heeft-draagvlak.dhtml
Knelpunt in het advies van Veerman is de afbouw van gebruik kunstmeststoffen en gewasbescherming. Of
biologische landbouw zekerheid biedt?......
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=213874&h=Bionext:-wetbedreigt-biologische-landbouw
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=165310
Burgers en bedrijven moeten meer doen aan natuur en daar in investeren….
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/investeren-in-natuur-door-bedrijven-en-burgers-nietvanzelfsprekend
Na het Zwarte Pieten de volgende bedreiging van ons jaarlijkse kinderfeest…..
http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/chocolade-wordt-schaars-11969303.html
Mocht u willen praten over alle plannen: alleen op afspraak kun je op het Gemeentehuis terecht
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/nieuw-per-1-januari-2015-maak-een-afspraak-voor-uwbezoek-aan-onze-balies_44489.html
De (lokale) overheid kan zelf ook wat doen aan een betere biodiversiteit zoals langs wegbermen en in taluds.
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=134264
Agenda
13/12 12:00 uur
Workshop Kandelaar maken - Buytenhof - www.debuytenhof.nl
13/12 10:00 uur
Poldermarkt Poortugaal http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
15/12 20:00 uur
Gemeenteraadsvergadering
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/15-december/20:00
19/12 PAL Lunchlezing - vanaf 12:00 uur in het proviniciehuis; aanvang 12;30 uur Statenzaal (aanmelden
=via deze Link )
19/12 19:30 uur
Kerstspel op het boerenerf van de Buytenhof - www.debuytenhof.nl
Heeft u weer wat te lezen gehad tijdens deze grijze en natte dagen - tot een volgende Polderkolder
340
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Ik ben al weer redelijk snel bij u terug, in dit geval inzake de bijeenkomst van de Tweede Kamer gisteren
waarin een aantal moties in stemming zouden worden gebracht, dus een korte editie.
Helaas moet ik u meedelen dat de Poldermodel motie van VVD/PvdA het gehaald heeft en de motie van
SP/CDA niet.
Motie VVD/PvdA
Jammer, maar helaas. De motie van VVD/PvdA is gewoon een slap aftreksel van eerder genomen
beslissingen en ingenomen standpunten en voegt verder niets toe. Want over het “creatief” invullen waarover
ze praten is geen enkele duidelijkheid van wat ze daarmee bedoelen, hoeveel dat dan gaat kosten, hoe het
gedaan moet worden etc etc. Het is gewoon een politiek compromis om toch vooral de minister niet in de
wielen te rijden.
En dat biedt totaal geen uitzicht op een oplossing want het blijft gewoon doormodderen en praten. En jammer
genoeg stond vantevoren al vast hoe de VVD er in zou staan, die willen blijkbaar de minister van Economische

Zaken niet afvallen. Althans, blijkens zijn woorden enkele weken terug aan een van de Polderkinderen, liet
VVD’er Rudmer Heerma al weten dat hij niet naar hen hoefde te luisteren “omdat ik toch 40 zetels achter me
heb, dus ik win toch wel”. Als je met dat soort ego’s moet proberen tot een oplossing met draagvlak te komen,
wordt het natuurlijk erg moeilijk. En Lutz Jacobi (PvdA) wilde ook staatssecretaris Sharon Dijksma niet afvallen
die de PKB wilde respecteren.
Ze zeggen dan allemaal het ADVIES VAN VEERMAN TE WILLEN RESPECTEREN EN BINNEN DIE
KADERS TE WILLEN BLIJVEN. Maar wat is dat nou helemaal - behalve een veelvoud aan woorden zegt het
verder niets. Er zit geen financiële onderbouwing bij, geen plan en het is niet meer dan een denkrichting.
Hoeveel beter en verder is dan niet het plan van de boeren c.q. Vereniging Cultuurlandschap Nederland? Maar
beide Kamerleden hebben, na er op het laatste moment door de Polderkinderen op te zijn aangesproken, toch
hun eigen motie doorgezet, hetgeen wel teleurstellend was.
Want als je nou vantevoren weet dat de huidige PKB te beknellend is om de diverse plannen met draagvlak
ten uitvoer te kunnen brengen, dan is het toch logisch dat je daar naar gaat kijken. Om de tekst daarvan iets
aan te passen, zodat het voor iedereen een werkbaar document is, wat is daar nou zo moeilijk aan. Behalve
dat de minister dan een keer een beetje moet bijsturen en luisteren naar de wil van “het volk”.
Motie’s SP & CDA
In de vorige Polderkolder had ik deze “kritisch” aan de kaak gesteld omdat de inhoud ervan niet klopte bij de
CDA motie. En eerlijk is eerlijk, ’s avonds werd ik al gebeld door de opsteller ervan de CDA’er Jaco Geurts dat
het onder tijdsdruk gegaan was, dat hij niet gelukkig was met mijn kritiek, maar dat hij hem wilde aanpassen
horende mijn motivatie en wat de knelpunten waren. Dus kwam hij daarna samen met Smalink (SP) met een
verbeterde motie op de proppen waarbij de mogelijkheid bestond dat er ook naar de PKB zou worden gekeken
om te zien of die niet aangepast zou moeten worden. Een heel praktisch verhaal, waarin verder niet alleen het
advies van Veerman werd meegenomen, maar ook het plan van de boeren/VCN en dat heel oplossingsgericht
was. Gewoon een beetje nuchter boerenverstand in de motie laten spreken, en een verhaal waar in elk geval
hier draagvlak voor was. Maar niet binnen de politiek dus om de in de tweede alinea genoemde redenen en de
motie is derhalve niet aangenomen. Jammer en een gemiste kans want met de motie van VVD/PvdA kunnen
de boeren logischerwijze niet uit de voeten zoals al eerder uitgelegd. Dat is gewoon je doodvonnis tekenen en
zelf ten uitvoer brengen als je meegaat in het advies van Veerman, dat is niet toekomstgericht maar korte
termijn politiek denken.
Burgerinitiatief Polderkinderen
Wat daar nou verder mee gebeuren gaat is een groot raadsel. Het is na veel vijven en zessen dan uiteindelijk
gelukt het te overhandigen aan de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven op 28 oktober en die
commissie is daarna op 11 december bij elkaar geweest om het Burgerinitiatief “te wegen”, te bezien of het
aan alle voorwaarden voldoet en te bepalen of het ontvankelijk kan worden verklaard. Zodat het door de
Polderkinderen verwoorde “Red de Polders Rhoon - de PKB van tafel” opnieuw in de Tweede Kamer op de
agenda zou moeten komen. Wellicht dat dan de motie van SP/CDA weer kan worden ingebracht en wel een
keer op waarde zal worden geschat, want de PKB van tafel is misschien een stap te ver voor politiek
Nederland. Maar als ze tot een aanpassing in die PKB kunnen komen, zodat de boeren ook met een
verdienmodel en gangbare landbouw kunnen blijven doorgaan, dan hebben de Polderkinderen bereikt wat ze
willen: een toekomst voor hun ouderlijke bedrijven en dus ook een toekomst voor zichzelf.
Discussie Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Deze loopt ook gewoon door, omdat de Provinciale Projectleider Bert Jacobs er andere inzichten op nahoudt
dan het VNC. Ik hecht meer waarde aan de praktische invulling en voorstelling van feiten door het VNC. Er is
in al die jaren gewoon rente op rente plus een 2% indexatie geweest, dus kom je veel hoger uit dan de
oorspronkelijke 120 miljoen, namelijk bij 144 miljoen. En als daar inderdaad maar 88,5 miljoen van over is, is
er al behoorlijk wat geld (55 miljoen) uitgegeven aan een paar hectare land (want het grootste deel hebben ze

om niet verkregen uit de BBL-pot) en wat opstallen en erven. Een dure hobby dus, waarbij de Provincie alleen
maar met een kanon en hagel schiet, daar waar de VCN een doortimmert en doorgerekend plan heeft. Leest u
zelf de antwoorden en stellingen voor de beeldvorming……
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214276&h=VNC:miljoenen-niet-alleen-voor-Buijtenland#.VJFqIiuG9rk
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214275&h=%C2%91Buijt
enland-nog-altijd-uit-te-voeren%C2%92#.VJFtSCuG9rk
Links
Op de site van Rijnmond een kort bericht waar van de Tweede Kamermotie verslag wordt gedaan:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-12-2014/buijtenland-rhoon-moet-creatieve-invulling-krijgen
Via Leon Kooijman, een Polderkind studerend aan de Universiteit van Wageningen, een leuk artikel ontvangen
: Europa wordt de laatste eeuw groener
https://resource.wageningenur.nl/nl/wetenschap/show/Europa-laatste-eeuw-groener.htm
Ondertussen doet de Provincie haar best om de boeren te begrijpen en te kijken wat er nodig is voor de
toekomst
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214454&h=Zuid-Holland:dialoog-toekomst-landbouw#.VJFowiuG9rk
Al eerder gesignaleerd en hoe zou dat nu komen ?......
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3811194/2014/12/14/Natuurorganisaties-verliezenstructureel-donateurs.dhtml
Toneelstuk over de goeroe voor grootschalige landbouw, wiens plannen inmiddels wel herzien zijn, Mansholt
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214520&h=VoorstellingMansholt-naar-Zuid-Nederland#.VJFnzyuG9rk
Over het groene karakter van Rotterdam
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3809908/2014/12/12/In-Rotterdam-wordt-niet-langerslechts-over-groen-gewauweld.dhtml
Wordt nog eens bevestigd met een enorme koe voor de Markthal
http://www.rijnmond.nl/nieuws/15-12-2014/opblaaskoe-voor-de-rotterdamse-markthal
Wie gaat er nu het eerst aan de slag met deze neventak - de Provincie heeft er al vele ingetekend…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214501&h=Boerenbeginnen-pannenkoekenboerderij#.VJFoQyuG9rk
En de Provincie heeft weer eens ´nieuws” geplaatst over de miljoenen verslindende Blauwe Verbinding - een
herhaling van maar toch…..
http://www.buijtenland.nl/nieuws

Ook de windmolens in de regio blijven de gemoederen bezig houden
http://www.rijnmond.nl/nieuws/15-12-2014/bewoners-nieuw-beijerland-naar-rechter-om-windmolens
Vers van de pers - laatste nieuws : Willem-Alexander en Maxima uit elkaar
!http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=206347&p=228799

Agenda
19/12 PAL Lunchlezing - “Drinkwater voor nu en later” vanaf 12:00 uur in het proviniciehuis; aanvang 12;30
uur Statenzaal (aanmelden =via deze Link )
19/12 19:30 uur

Kerstspel op het boerenerf van de Buytenhof - www.debuytenhof.nl

04/01/15 - 11:00 uur Vereniging Carnisse Grienden organiseert een Winterwandeling in Klein Profijt (zie:
activiteiten bij http://www.carnissegrienden.nl )
Ik weet niet of een volgende editie voor de Feestdagen nog realistisch is, en of er in de laatste dagen van dit
jaar nog nieuws te melden is. Zoja dan kom ik nog bij u terug, anders sluit ik dit jaar dus maar weer af met het
plaatje van december 2010 dat mooi weergeeft waar we voor staan (waar we vóór staan) om u daarmee
Prettige Feestdagen te wensen en een in alle opzichten voorspoedig 2015 !
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
https://www.facebook.com/wimge.warnaar
https://www.facebook.com/redpoldersrhoon
STOP DE KOLDER - REDT DE POLDER
www.polderdag-rhoon.nl
www.redpoldersrhoon.nl
BUIJTENLAND RE-CREATIEF
https://www.facebook.com/tBuytenlandt
KvK Rotterdam nr.59334355
Marjan: www.warnaar-schop.nl
mail: info@warnaar-schop.nl

