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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Het mag geloof ik niet meer, maar ik doe het gewoon - namelijk u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar
met veel voorspoed en in goede gezondheid.
We zijn inmiddels een maand verder sinds de laatste Polderkolder maar we zijn nog geen stap verder moet ik
u eerlijk bekennen. De politiek durft nog geen uitspraak te doen, iedereen wacht af en wacht op initiatief van de
ander.
Burgerinitiatief Polderkinderen
Dat is zo’n initiatief waar ze wel wat mee zouden kunnen en moeten doen, maar dat ligt uitermate gevoelig
blijkbaar. Eind vorig jaar heb ik u geïnformeerd dat er in de Tweede Kamer twee moties zijn ingediend waarvan
een het wel en een niet gered heeft. Afgelopen week kwamen die opeens weer boven tafel toen er een
procedurevergadering was van de Tweede Kamer. In zo’n vergadering wordt min of meer beslist of een
agendapunt/onderwerp wordt doorverwezen naar een algemeen overleg, naar de Tweede Kamer gaat voor
behandeling of anderszins.
Daar bleek inmiddels ook het Burgerinitiatief van de Polderkinderen te zijn beland. De Commissie van de
Beroepschriften en Burgerinitiatieven had de motivatie van de Polderkinderen (de PKB van tafel) aan deze
vergadering voorgelegd om hen te laten beslissen of dat nu naar de Tweede kamer zou kunnen of op een
andere manier behandeld zou moeten worden. Is het Burgerinitiatief ontvankelijk of niet? Is het gegaan
volgens de regels, zijn er voldoende rechtsgeldige handtekeningen en is het de laatste 2 jaar al niet eerder
behandeld in de Tweede Kamer (allemaal argumenten waaraan de Polderkinderen en hun petitie moesten
voldoen).
Het bleek dus een dilemma te zijn. De commissie had geconcludeerd dat er een drietal moties over het
Buijtenland van Rhoon de laatste jaren behandeld waren in de Tweede Kamer, dus dat het daarom niet
ontvankelijk zou moeten zijn. Een stelling die hen vorige week ter ore kwam toen de agenda (en motivatie
commissie) openbaar werden en waarop zij direct ge-anticipeerd hebben. Je moet namelijk overal zelf erg in
hebben, er zal niemand in Den Haag je op de hoogte stellen of houden hoe het er mee staat, dat moet je zelf
maar zien te vinden op de internetsite van de Tweede Kamer. De zussen de Klerk formuleerden het ongeveer
als volgt:
•

Ten eerste is de PKB en het van tafel halen daarvan nooit in de Tweede Kamer behandeld (slechts
gesproken in de moties over de inrichting van het gebied conform de PKB of met een aangepaste PKB,
maar de PKB van tafel is nooit in de Kamer besproken geweest).
• Verder zijn die 3 moties veel later ingediend dan de start van de petitie en het Burgerinitiatief. Op 2
oktober 2013 zijn de kinderen gestart, de eerste VVD motie Heerema is van 17 december 2013, de
tweede motie (Heerema/Jakobi) van 11 december 2014 en de derde (afgewezen) motie van
Geurts/Smaling van 16 december 2014. De laatste 2 moties zijn zelfs pas ingediend toen de 40,000
handtekeningen al lang gehaald waren en het Burgerinitiatief ingediend bij de Commissie.
• Als dat namelijk de manier van werken zou zijn, zoals terecht opgemerkt door de heer Geurts van het
CDA bij de behandeling in de procedurevergadering, dan kun je nooit een Burgerinitiatief meer
indienen. Want zodra je dat doet dient er gewoon iemand een motie in, wordt het behandeld in de
Tweede Kamer en kun je op die manier het Burgerinitiatief niet ontvankelijk verklaren. Dat zou een hele
slechte zaak zijn.
De aanwezigen bij de procedurevergadering waren het er over eens dat dit geen manier van handelen is, dus
heeft het advies van de Commissie Beroepschriften en Burgerinitiatieven weer naar deze commissie terug

gestuurd met de vraag om eerst maar eens de procedure en spelregels goed duidelijk te krijgen alvorens een
advies wordt gegeven of gehonoreerd.
En zijn we dus eigenlijk nog niets opgeschoten en moeten we weer afwachten wat er nu gebeuren gaat. De
Polderkinderen hebben hun huiswerk goed gedaan, het zou mooi zijn als die commissie dat ook zou doen.
Door het ontvankelijk te verklaren en op de agenda van de Tweede Kamer te laten zetten voor plenaire
behandeling.
Visie op de Rand van Rhoon
Er is met de plannen voor behoud en inrichting van de polder Albrandswaard inmiddels zoveel discussie en
onbegrip ontstaan tussen gemeente, bewoners, belanghebbenden en andere partijen dat ze dit graag nog een
keer over doen. Dus gaat er, in overleg met de bewoners en belanghebbenden, een visie gemaakt worden
voor de Rand van Rhoon. Zodat er na verloop van tijd gezegd kan worden dat het in overleg met eenieder is
opgesteld en daardoor draagvlak heeft en er naar gehandeld dient te worden. Men heeft nog niet veel geleerd
van de problematiek rond de Polder Albrandswaard, waar het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan
inmiddels is ingetrokken en men weer overnieuw moet beginnen. Ik heb de raadsinformatiebrief maar even
bijgesloten, er zal wel over gesproken gaan worden op de eerstvolgende raadsvergadering van 2 februari denk
ik - want het staat als opwarmertje inmiddels ook al in De Schakel (zie bijlage ook).
Visie op andere randen… de akkerranden
Een beetje merkwaardig item wellicht, maar wel iets wat mij verwondert. Waarom is het ene eiland wel volop in
de picture om met dit soort gesubsidieerde initiatieven aan biodiversiteit te doen en is dat op een ander eiland
niet het geval. Waarom moeten de boeren op IJsselmonde zelf proberen hun broek op te houden en hun
akkerranden op eigen kosten inzaaien terwijl dat elders blijkbaar (deels) vergoed wordt. Het Waterschap en de
Provincie dragen hier financieel een steentje bij, en die worden toch ook weer door ons allemaal betaald… Is
dit niet een vorm van discriminatie, bevoordeling of wat dan ook? Hele merkwaardige zaak.
http://www.hoekscheranden.nl/nieuws-boeren/61-hoeksche-randen-en-glb
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=215467&h=Geld-voorHoeksche-Randen-in-2015#.VLlXg3ugzu0
Polderdag 2015…….
Het initiatiefgroep is afgelopen week bij elkaar geweest om te kijken of we dit jaar weer een Polderdag zouden
moeten organiseren. Hoewel er best wel interesse zal zijn hebben we toch besloten om weer een jaar over te
slaan, dus pas in 2016 een volgende editie te houden. We denken dat om het jaar organiseren, zoals ook de
laatste keer, wat meer afwisseling en interesse zal genereren. Maar we willen wel kijken naar een andere
activiteit dit jaar. Hebben we twee jaar terug, samen met Rotterdamse Oogst, onverwacht een
Boerenlandmaaltijd gehad in het najaar - dit jaar zijn onze gedachten uitgegaan naar een voorjaarsactiviteit.
Het staat allemaal nog helemaal in de kinderschoenen, vers van de pers, maar we gaan proberen of er
interesse daarvoor is en ook voldoende om van te genieten in het voorjaar. We willen proberen om rond
zaterdag 21 maart, het begin van de lente, een voorjaarsevenement te organiseren waarin alle
“voorjaarsboodschappen” uit de polder naar voren komen. Lammetjes op de diverse boerderijen, kalfjes,
veulens, biggen maar ook in het veld, de boomgaarden (bloesem), de grienden (bevers, wilenkatjes en
spindotter) en dat allemaal in en rondom Albrandswaard. Dus niet beperken tot de polders tussen Rhoon en
Barendrecht maar ook verderop (Rhoon-Noord, Poortugaal, de Zuidpolder, Carnisse Grienden etc.). .
Het is allemaal nog in de inventarisatie- en brainstormfase maar we zien genoeg mogelijkheden om de
bezoekers een leuk uitstapje te laten maken bij de start van het voorjaar. Mocht u ideeen hebben of initiatieven

willen ontplooien schroom dan niet om ons te informeren. Kan via ondergetekende of een van de andere
commissieleden (zie www.polderdag-rhoon.nl linkerkantlijn). Wordt vervolgd……
PAL-lunchlezingen
Regelmatig attendeer ik de lezers van de polderkolder op lezingen van de Provinciale Adviescommissie voor
de Leefomgeving (PAL). Het betreft interessante lezingen in het provinciehuis waar u ook actief in kunt
participeren en meediscussieren. Om u alvast In dit jaar van de ruimte kunt u uitnodigingen voor de volgende
PAL-lunchlezingen tegemoet zien:
•

20 februari over stedelijke ontwikkeling met kwaliteit met een presentatie van provinciaal adviseur
ruimtelijke kwaliteit Abe Veenstra
• 24 april over de toekomst van de glastuinbouw in Zuid-Holland met een presentatie van PAL-lid Krijn
Poppe
• 22 mei over ruimtelijke kwaliteit in infrastructuurprojecten, met presentaties van PAL-lid Michel Heesen
en Abe Veenstra (zie ook zijn advies Op weg naar kwaliteit)
• 25 september over de MER (milieu effect rapportage)
• 23 oktober over stedelijke bereikbaarheid en economie met een presentatie van PAL-lid Ben Immers
De lunchlezingen starten weer om 12.30 uur, lopen door tot ca. 14.00 uur en worden weer voorafgegaan door
een inlooplunch vanaf 12.00 uur.
Wellicht dat hier in de loop van het jaar nog enkele lunchlezingen aan zullen worden toegevoegd.
PAL-advies over de landbouw
Zie de link naar het PAL-nieuwsbericht Naar een waardenvolle landbouw in Zuid-Holland, en PAL-advies Naar
een waardenvolle landbouw in Zuid-Holland.
Mocht u deze links niet kunnen openen, hierbij de complete link naar het advies: http://www.zuidholland.nl/overons/pal/@9388/pal-advies-1/
En ook de sector zelf heeft hier uiteraard een mening over…. LTO voorzitter Verhorst over dit rapport:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=215723&h=Zuid-Hollandals-voorbeeld#.VLlW73ugzu0
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Zoals te doen gebruikelijk bijgesloten en anders hier terug te vinden http://www.polderdagrhoon.nl/default.asp?page_id=53
Links:
(niet rechts) De SP heeft zich met hun motie, samen met het CDA, hard gemaakt om de PKB ter discussie te
stellen
http://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2014/12/kamermotie-over-buytenland-van-rhoon
En ze hebben ook doorgevraagd inzake de financiering van het hele plan, dat door o.a. het VCN ter discussie
wordt gesteld
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214867&h=CDA/SP:opheldering-financiering-Buijtenland#.VLlZdHugzu0

Klap van de molen, daar moeten we allemaal voor op gaan letten als ze hier windmolens willen gaan
plaatsen…..
http://www.nu.nl/binnenland/3962016/windmolen-bij-medemblik-verliest-beide-wieken.html
De educatieve waarde van de Polderdag moet niet onderschat worden…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214939&h=%C2%91Aard
appels-groeien-aan-boom-of-struik%C2%92#.VLlY_Xugzu0
Inside informatie over de Leenherenpolder in de Hoekse Waard van Natuurboerderij Ampt
https://natuurfreak.email-provider.nl/web/ah1svzfjo1/xutrvnonqn/kx3mqduvte/5hxnmkuih3
De landbouw naar de stad of de Stadslandbouw is niet gezegd dat dat altijd slaagt…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=216280&h=Buutegeweun
-gaat-door-zonder-Markthal#.VLlV5nugzu0
http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-01-2015/streekproducenten-gaan-door-na-markthal-debacle
Het Eiland van Dordt heeft inmiddels een Agrarische Natuur Vereniging
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=215321&h=Nieuwe-anvop-Eiland-van-Dordrecht#.VLlX-Hugzu0
Na zijn klusje inzake advies voor het Buijtenland van Rhoon, waarvoor hij overigens nog wel meer zou willen
doen, heeft hij er weer wat bij om te “verdelen en heersen”
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214840&h=Oud-ministerVeerman-voorzitter-Groenfonds#.VLlaFXugzu0
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Er is weer een goede week voorbij en er zijn weer genoeg zaken om met u te delen, dus vandaar een nieuwe
editie van de Polderkolder.
Burgerinitiatief Polderkinderen
Het is allemaal maar een warrige vertoning en soms is de politiek niet te doorgronden. Neem nou het
Burgerinitiatief van de polderkinderen, dat aan alle voorwaarden daarvoor voldoet maar waar de politici toch
weer een manier denke te hebben gevonden om niet naar “het volk” te hoeven luisteren. Gewoon omdat het
ze niet past of gewoon omdat er andere politieke belangen meewegen waardoor de democratische
grondbeginselen met voeten wordt getreden. Als je 40.000+ handtekeningen verzameld hebt, het opgegeven
aantal, mag je toch minstens verlangen gehoord te worden. Maar een aantal (later) ingediende moties over
hetzelfde onderwerp zouden de ontvankelijkjheid ervan dwarsbomen. Terwijl de indiener daarvan, de VVD’er

Heerema, duidelijk te verstaan is gegeven dat zijn motie de belangen van het Burgerinitaitief zou kunnen
schaden. Maar met zijn hand op zijn hart beloofd ehij plechtig dat dat nooit het geval zou zijn. Feit is dat de
Commissie voor Burgerintitiatieven en verzoekschriften nu zijn motie gebruikt als kapstok om de
ontvankelijkheid te betwisten. Waarom heeft hij dat destijds toch doorgezet? Om zijn partijgenoten van de
VVD, de belanghebbende Minister Melanie Schultz (EZ en Maasvlakte 2) en Sybilla Dekker (voorzitter Tafel
van Borging PMR Maasvlakte 2) uit de wind te kunnen houden? Of is hij gewoon zo dom en arrogant, want hij
liet zich al eerder ontvallen zich niets van de Polderkinderen aan te trekken omdat hij voldoende Kamerzetels
achter zich wist om het pleit wel te kunnen winnen.
Intussen zijn de Polderkinderen dus nog niets wijzer en wachten af wat nu de uiteindelijke beslissing en
advisering zal zijn…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=216581&h=Kamer:burgerinitiatief-Buijtenland-opnieuw#.VMPQPo1Mt9A
Sanering Rhoonse gifstort
Heel prettig om te zien en te lezen, dat er hier in elk geval stappen worden gezet. Alle vertraging die het
Burgerinitiatief van de Polderkinderen heeft opgeleverd wordt in elk geval deels omgezet in nuttiger
tijdsbesteding, namelijk de sanering van de gifstort. Volgens de berichten zou er nog regelmatig worden
gemonitord, maar dat vraag ik me af - je hoort, leest of ziet er nooit wat van. Maar er ligt in elk geval nu een
plan en ontwerpbeschikking ter inzage, dat voor een tijdelijk oplossing zorg draagt, en waar u eventueel uw
zienswijze op kunt geven. Weliswaar niet zo rigoureus als de meesten zouden willen, maar het maakt het
beheersbaar. Zegt men.
http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/saneringsplan-stortplaats-rhoonse-grienden-terinzage_45124.html
http://www.buijtenland.nl/nieuws/345
Samenwerken aan Groen IJsselmonde
Er zijn blijkbaar nog niet genoeg plannen en instanties die zich druk maken over de inrichtong v=an
IJsselmonde, dus is er maar weer eens een platform opgezet waarin u kunt participeren.
Komen ingetwijfeld ook weer met plannen en ideeën waar weer een hele rits mensen geld aan verdient ten
koste van de belastingbetaler. We mochten het volgende ontvangen :
De samenwerkende overheden op het eiland IJsselmonde willen de economie en de leefbaarheid van het
buitengebied van IJsselmonde versterken. Zij stimuleren ondernemerschap en investeringen die bijdragen aan
een recreatief aantrekkelijker en beter bereikbaar gebied. Daarom organiseren zij een open proces met
werkateliers om te komen tot mooie projecten in het buitengebied. Onder de naam Groen IJsselmonde
nodigen we daarvoor zoveel mogelijk bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, creatieve
geesten en overheden uit. Samen werken we toe naar een ontwikkelprogramma voor IJsselmonde.
Uitnodiging
Om alle ideeën en projecten te verzamelen organiseren we twee werkateliers. Graag nodigen we u uit om bij
deze ateliers aanwezig te zijn.
Locatie
Het eerste regio-atelier op 2 februari vindt plaats bij de Wevershoeve te Rijsoord (www.wevershoeve.nl).

2 februari Regio atelier 1 http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321450.aspx?t=Maandag+2+februari%3a+Regioatelier+1
5 maart Regio atelier 2 http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321452.aspx?t=Donderdag+5+maart%3a+Regioatelier+2
Aanmelden
Aanmelden voor één of beide ateliers kan via de website www.groenijsselmonde.nl of door een e-mail te
sturen naar groenijsselmonde@gmail.com. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met een toelichting
op het programma.
Platform GroenIJsselmonde.nl
Naast de ateliers werken we ook online aan een Groen IJsselmonde. Op de website vindt u meer informatie
over het proces en ook kunt u hier meedoen, meedenken en meekijken. Zie: www.groenijsselmonde.nl
Of hier http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/groen-ijsselmonde-samenwerken-aan-jouwproject-in-ons-buitengebied_45127.html
Voor zover ik kan zien zijn de initiatiefnemers dezelfde gemeentes + provincie die het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde vormen. Terwijl er door hen bezuinigd wordt op het onderhoud op de natuur- en
recreatiegebieden in IJsselmonde willen zij de leefbaarheid van het buitengebied versterken. En gaan er her
en der torenhoge windturbines geplaatst worden. Hoe tegenstrijdig allemaal
De Vereniging Albrandswaards Landschap
Zoals eerder aangekondigd houden deze in februari hun jaarlijks Algemene Ledenvergadering. Naast een
besloten deel is er ook een openbaar gedeelte, waarin aan de g=hand van twee stellingen door de
aanwezigen meegepraat kan worden - dat betreft de eventuele komst van windmolens en, hoe kan het ok
anders, het Buijtenland van Rhoon. Het vAWL vergadert in De Vlakkenburg op 4 februari en vanaf 20:30 uur is
het openbaar :
THEMA VERGADERING - ook toegankelijk voor niet-leden
De hierna genoemde thema’s zijn bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over twee onderwerpen
en met elkaar een visie te ontwikkelen over de wijze waarop vAWL naar buiten zal treden en in gesprek zal
gaan met andere stakeholders. Voor deze te ontwikkelen visie zal in meerderheid draagvlak moeten zijn bij de
leden van vAWL.
Thema: Windmolens in Albrandswaard
Ingeleid door Niels Godijn
In 2012 is er een convenant gesloten tussen de gemeentes in het Rijnmond gebied. Dit convenant geeft aan
dat er in een aantal gemeentes windmolens geplaatst zullen worden om te voldoen aan de landelijke en
provinciale doelstellingen voor het opwekken van windenergie. Een paar gemeentes, zoals Albrandswaard,
hoeven volgens dat convenant geen windmolens te plaatsen. Er is echter nogal wat weerstand bij de andere
gemeentes in het Rijnmond gebied. Derhalve is PZH aan het onderzoeken of gemeentes die in eerste instantie
geen windmolens hoefden te plaatsen, dit alsnog moeten doen. Bij onvoldoende plaatsingsmogelijkheden in
het Rijnmond gebied kan PZH overgaan tot aanwijzingsbesluiten; de gemeentes zijn verplicht de aanwijzingen
te volgen. Mogelijke locaties in Albrandswaard zijn:
• Distripark Eemhaven
• Beneluxster

Dichtbij de wijk Rhoon-Noord;
Dichtbij de wijk Poortugaal-Noord;

• Polder Albrandswaard
Dichtbij de dorpskernen Poortugaal en Rhoon en met name dichtbij de
natuurgebieden Carnisse en Rhoonse Grienden, onderdelen van Natura 2000 (een natuurgebied langs beide

oevers van de Oude Maas, van Heerjansdam t/m Hoogvliet).
Niels Godijn zal d.m.v. een aantal stellingen proberen de discussie en meningsvorming opgang te brengen. Als
bijlage de voorlegger van Niels Godijn: http://www.albrandswaardslandschap.nl/?attachment_id=1076
Thema: Buijtenland van Rhoon
Ingeleid door Bert Jacobs (PZH) en Harry van der Linden
In het thema Buijtenland van Rhoon zal Bert Jacobs van de provincie Zuid-Holland de leden bijpraten over de
stand van zaken van het Buijtenland van Rhoon. Ook zal hij ingaan op de stappen die de provincie
onderneemt na de onlangs gehouden Tweede Kamer behandelingen. Harry van der Linden zal vanuit het
bestuur een voorstel in bespreking brengen welke rol en positie vAWL in het komende traject wil innemen.
Als bijlage de voorlegger van Harry van der Linden:
http://www.albrandswaardslandschap.nl/?attachment_id=1079
Gaarne aanmelden via secretaris@vawl.nl of 06-53444857
Glasvezelkabel in de polder
Een tip van een bewoner in het buitenste buitengebied dat te gek voor woorden is maar gewoon een
praktijkvoorbeeld hoe er hier gewerkt wordt. Wij hebben ons in het verleden wel eens verwonderd over het
ambtelijk denkpatroon ten tijde dat we als bewoners ons organiseerden om gezamenlijk te strijden voor water,
gas, kabel en riool in het buitengebied. Geloof nou maar niet dat men daar bij onze gemeente of andere
overheden ook maar iets van heeft geleerd. Want zoals u weet heeft de vorige raad, en dan wel in het
bijzonder de heer Euser, zich uitgesproken voor het feit dat IEDEREEN in Albrandswaard zou worden
aangesloten op de snelle glasvezelkabel “want daar sta ik voor en ik zal daar voor zorgen dat ik zelf pas als
laatste op het netwerk zal worden aangesloten”. Nou heb ik geen idee hoever ze al zijn in het dorp, ik weet wel
na een paar keer vragen bij de uitvoerende instanties dat wij nog wel een paar jaar verstoken zullen blijven.
Maar nu doet zich het volgende voor…..
Weet u wie wel inmiddels zijn aangesloten (hetgeen ze van harte gegund is natuurlijk) : het Golfhuis en de
Golfclub. Via een glasvezel die helemaal apart is gegraven langs de buitendijk, golfbaan en grienden naar de
Veerweg. Nou ben ik altijd voor de simpele oplossing en nuchter boerenverstand. Waarom is die kabel nou
niet langs de Essendijk, Korteweg en Veerweg gegraven? Dan hadden in elk geval de huishoudens langs die
route glasvezel gehad, die moet toch een keer gegraven worden. Nee hoor, we graven even een hele aparte
leiding voor één aansluiting (ook de andere huizen in de buurt van het Golfhuis krijgen géén aansluiting). Mag
ik zeggen een aanfluiting?

Reacties op Polderkolder 341
Beste WG, allereerst voor jou en je gezin nog de beste wensen.
Het kan zijn dat ik een polderkolder heb gemist, want ik miste het nieuws dat Veerman medio december de
stuurknuppel heeft overgenomen van Pieter van Vollenhoven inzake het Nationaal Groenfonds. Dit fonds
beheert o.a. 88 miljoen van het project 750HA MV-2.
Commentaar: ik had wel een link geplaatst naar het bericht in Polderkolder 341
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=214840&h=Oud-ministerVeerman-voorzitter-Groenfonds#.VLlaFXugzu0 - dus als hij verder nog opdrachten krijgt rond het Buijtenland
van Rhoon wordt het gewoon vestzak - broekzak. Mooi geregeld dus.
Hoi
Het helpt natuurlijk niet aan het probleem, maar ik ga elke woensdagmorgen over de dijken naar Barendrecht
en zie telkens meer hardlopers langs de dijken verschijnen., dus recreatie genoeg .

Groeten
Links
Vraagtekens bij de samenwerking tussen het WNF en de boeren….. Zie ook de bijgesloten artikelen uit Trouw
overigens
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3833177/2015/01/20/WNF-wil-boer-bij-natuurbetrekken.dhtml
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=216649&h=WNFdirecteur:-project-biodiversiteit-gewaagd#.VMPRno1Mt9A
Agenda
02 februari
Raadsvergadering met o.a. Rand van Rhoon
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/02-februari/20:00
02 februari
Regio Atelier Groen IJsselmonde http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321450.aspx?t=Maandag+2+februari%3a+Regioatelier+1
04 februari

Ledenvergadering vAWL met vanaf 20:30 openbare discussie in De Vlakkenburg - Essendijk 24

05 maart
Regio Atelier Groen IJsselmonde http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321452.aspx?t=Donderdag+5+maart%3a+Regioatelier+2
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden
Er is weer het een en ander te melden uit de afgelopen week. Het Buijtenland van Rhoon heeft weer een paar
keer de pers gehaald en richting de Tweede Kamer aangekaart. Er is weer wat beweging dus tijd voor de
Polderkolder

Burgerinitiatief Polderkinderen en Het Buijtenland van Rhoon
De Tweede Kamer en Het Buijtenland van Rhoon
Inmiddels heeft afgelopen week staatssecretaris Sharon Dijksma de Tweede Kamer geantwoord over een
aantal vragen waar ze op 17 december vorig jaar op was aangesproken. De brief vindt u in bijlage of is hier te
vinden
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?qry=%2A&fld_tk_categorie=Kamerstukken&srt=date%3A
desc%3Adate&clusterName=Brieven+regering&Type=Kamerstukken&fld_prl_kamerstuk=Brieven+regering&sta=31
Waarin ze duidelijk aangeeft op haar strepen te blijven staan en de PKB/PMR te willen blijven volgen. Een
antwoord dat haar waarschijnlijk door een aantal halsstarrige ambtenaren is ingefluisterd, want het is natuurlijk
heel vreemd dat ze kiest voor de “creatieve invulling” van het advies van Veerman als daar bijvoorbeeld nog
niet eens in cijfers duidelijk is hoe dat moet worden uitgevoerd. Terwijl het altyernatieve plan van de boeren
wel aangeeft hoe het te realiseren is. In de PKB wordt gesproken over het behalen van natuurdoelstellingen,
en die halen de boeren in hun plan onderbouwd door onafhankelijke deskundigen. Advies Veerman heeft dat
totaal niet en kan dan ook niet rekenen op enig draagvlak van deze agrarische ondernemers die met hun

alternatief al genoeg (ondernemend) water bij de wijn doen. Maar ja, Veerman is gewend om in andere
dimensies te denken. Die krijgt voor zijn boerderijen in Frankrijk en de Hoekse Waard tonnen aan
landbouwsubsidie en nu mag hij ook nog het beheer over het Groenfonds voeren (Het Nationaal Groenfonds
heeft een financieringsportefeuille van 750 miljoen euro en beheert 450 miljoen euro aan gelden die voor
natuur en landschap bestemd zijn). En daarvan maakt dit PKB/PMR plan ook deel uit, dus kijkt hij helemaal
niet meer op een miljoentje meer of minder. Gewoon jammer dat de bewindsvrouwe met deze beantwoording
van vragen zo een patstelling neerzet waarbij de boeren gedwongen worden om een volgende stap te maken
in het proces. Namelijk een claim leggen op de afwaardering van hun eigendommen (van agrarische vrije
verkoopwaarde naar natuur) en dat gaat de nodige miljoenen kosten. Terwijl dat in hun boerenalternatief
helemaal niet nodig zou zijn……
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=217320&h=Dijksma:Buijtenland-creatief-invullen#.VMu0ZI1Mt9B
Burgerinitiatief Polderkinderen
Het Burgerinitiatief van de Polderkinderen lijkt spaak te lopen op politieke achterkamer spelletjes en een
democratisch brevet van onvermogen. Want anders kan ik het niet verwoorden en begrijpen dat een
democratisch ingezet proces, een Burgerinitiatief, op alle mogelijke manieren door de politiek wordt
tegengewerkt. De Polderkinderen hebben afgelopen week de publiciteit maar weer eens gezocht om te kijken
of de publieke opinie wellicht bij kan dragen aan uitvoeren van het ingezette proces. Ik heb het persbericht
bijgesloten. Met verkiezingen voor de deur kijken politici altijd weer anders tegen zaken aan of willen zich in de
schijnwerpers werken dus wie weet. Ook hier een patstelling omdat men in Den Haag eigenlijk niet goed weet
wat ze er mee aanmoeten. Ze weten dat de Polderkinderen in hun recht staan, maar er moeten ook politieke
(economische) belangen en bewindslieden uit de wind worden gehouden, want wie bijt er nu in de hand die je
voedt? Dus verschuilen ze zich achter verkeerde aannames en commissies om vooral in het kader van de
politieke compromissen niemand tegen zich in het harnas te jagen.
En vooral voor de Polderkinderen is dat, na al het werk dat ze er in gestoken hebben en het resultaat van hun
actie, enorm onrechtvaardig en frustrerend. Het laatste bij mij bekende bericht is van de voorzitter van de
commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven dat de commissie binnenkort zal praten over een advies dat
ze aan de Tweede Kamer zullen voorleggen. Wordt dus wederom vervolgd…….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=216983&h=Polderkindere
n:-onrechtvaardig-proces#.VMy8Qo1Mt9A

De Vereniging Albrandswaards Landschap - wijziging vergaderlokatie
Zoals eerder aangekondigd houden deze in februari hun jaarlijks Algemene Ledenvergadering. Naast een
besloten deel is er ook een openbaar gedeelte, waarin aan de hand van twee stellingen door de aanwezigen
meegepraat kan worden - dat betreft de eventuele komst van windmolens en, hoe kan het ok anders, het
Buijtenland van Rhoon. [ vAWL verwacht een grote opkomst. De Vlakkenburg is te klein; daarom zijn wij genoodzaakt om uit te
wijken naar een andere locatie. De vergadering wordt gehouden bij Abel Grand Café Restaurant, paviljoen de
Koepel, Albrandswaardsedijk 196, 3172 XB Poortugaal.] Het

vAWL vergadert nu bij ABEL omdat er te veel
aanmeldingen waren om op de Vlakkenburg kwijt te kunnen.
Op 4 februari en vanaf 20:30 uur is het openbaar :
THEMA VERGADERING - ook toegankelijk voor niet-leden
De hierna genoemde thema’s zijn bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over twee onderwerpen
en met elkaar een visie te ontwikkelen over de wijze waarop vAWL naar buiten zal treden en in gesprek zal

gaan met andere stakeholders. Voor deze te ontwikkelen visie zal in meerderheid draagvlak moeten zijn bij de
leden van vAWL.
Thema: Windmolens in Albrandswaard
Ingeleid door Niels Godijn
In 2012 is er een convenant gesloten tussen de gemeentes in het Rijnmond gebied. Dit convenant geeft aan
dat er in een aantal gemeentes windmolens geplaatst zullen worden om te voldoen aan de landelijke en
provinciale doelstellingen voor het opwekken van windenergie. Een paar gemeentes, zoals Albrandswaard,
hoeven volgens dat convenant geen windmolens te plaatsen. Er is echter nogal wat weerstand bij de andere
gemeentes in het Rijnmond gebied. Derhalve is PZH aan het onderzoeken of gemeentes die in eerste instantie
geen windmolens hoefden te plaatsen, dit alsnog moeten doen. Bij onvoldoende plaatsingsmogelijkheden in
het Rijnmond gebied kan PZH overgaan tot aanwijzingsbesluiten; de gemeentes zijn verplicht de aanwijzingen
te volgen. Mogelijke locaties in Albrandswaard zijn:
• Distripark Eemhaven
• Beneluxster

Dichtbij de wijk Rhoon-Noord;
Dichtbij de wijk Poortugaal-Noord;

• Polder Albrandswaard
Dichtbij de dorpskernen Poortugaal en Rhoon en met name dichtbij de
natuurgebieden Carnisse en Rhoonse Grienden, onderdelen van Natura 2000 (een natuurgebied langs beide
oevers van de Oude Maas, van Heerjansdam t/m Hoogvliet).
Niels Godijn zal d.m.v. een aantal stellingen proberen de discussie en meningsvorming opgang te brengen. Als
bijlage de voorlegger van Niels Godijn: http://www.albrandswaardslandschap.nl/?attachment_id=1076
Thema: Buijtenland van Rhoon
Ingeleid door Bert Jacobs (PZH) en Harry van der Linden
In het thema Buijtenland van Rhoon zal Bert Jacobs van de provincie Zuid-Holland de leden bijpraten over de
stand van zaken van het Buijtenland van Rhoon. Ook zal hij ingaan op de stappen die de provincie
onderneemt na de onlangs gehouden Tweede Kamer behandelingen. Harry van der Linden zal vanuit het
bestuur een voorstel in bespreking brengen welke rol en positie vAWL in het komende traject wil innemen.
Als bijlage de voorlegger van Harry van der Linden:
http://www.albrandswaardslandschap.nl/?attachment_id=1079
Gaarne aanmelden via secretaris@vawl.nl of 06-53444857
Samenwerken aan Groen IJsselmonde
Er zijn blijkbaar nog niet genoeg plannen en instanties die zich druk maken over de inrichtong v=an
IJsselmonde, dus is er maar weer eens een platform opgezet waarin u kunt participeren.
Komen ingetwijfeld ook weer met plannen en ideeën waar weer een hele rits mensen geld aan verdient ten
koste van de belastingbetaler. We mochten het volgende ontvangen :
De samenwerkende overheden op het eiland IJsselmonde willen de economie en de leefbaarheid van het
buitengebied van IJsselmonde versterken. Zij stimuleren ondernemerschap en investeringen die bijdragen aan
een recreatief aantrekkelijker en beter bereikbaar gebied. Daarom organiseren zij een open proces met
werkateliers om te komen tot mooie projecten in het buitengebied. Onder de naam Groen IJsselmonde
nodigen we daarvoor zoveel mogelijk bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, creatieve
geesten en overheden uit. Samen werken we toe naar een ontwikkelprogramma voor IJsselmonde.
Uitnodiging
Om alle ideeën en projecten te verzamelen organiseren we twee werkateliers. Graag nodigen we u uit om bij
deze ateliers aanwezig te zijn.
Locatie
Het eerste regio-atelier op 2 februari vindt plaats bij de Wevershoeve te Rijsoord (www.wevershoeve.nl).

2 februari Regio atelier 1 http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321450.aspx?t=Maandag+2+februari%3a+Regioatelier+1
5 maart Regio atelier 2 http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321452.aspx?t=Donderdag+5+maart%3a+Regioatelier+2
Aanmelden
Aanmelden voor één of beide ateliers kan via de website www.groenijsselmonde.nl of door een e-mail te
sturen naar groenijsselmonde@gmail.com. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met een toelichting
op het programma.
Platform GroenIJsselmonde.nl
Naast de ateliers werken we ook online aan een Groen IJsselmonde. Op de website vindt u meer informatie
over het proces en ook kunt u hier meedoen, meedenken en meekijken. Zie: www.groenijsselmonde.nl
Of hier http://www.albrandswaard.nl/portal/nieuws_45618/item/groen-ijsselmonde-samenwerken-aan-jouwproject-in-ons-buitengebied_45127.html
Voor zover ik kan zien zijn de initiatiefnemers dezelfde gemeentes + provincie die het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde vormen. Terwijl er door hen bezuinigd wordt op het onderhoud op de natuur- en
recreatiegebieden in IJsselmonde willen zij de leefbaarheid van het buitengebied versterken. En gaan er her
en der torenhoge windturbines geplaatst worden. Hoe tegenstrijdig allemaal
Polderdag-Voorjaarsdag 2015 op 21 maart = Het begin van de lente !
Deze week hebben we met elkaar rond de tafel gezeten om een inventarisatie te maken van items die voor
onze “Voorjaarsdag” in aanmerking zouden kunnen komen. Daarbij willen we in het gebied een aantal
“ster”locaties aanmerken die open zijn voor het publiek en waar mensen naar het ontluikende voorjaar in de
polders kunnen kijken. Varierend van pasgeboren lammetjes, kalfjes, veulens tot natuurgebieden en planten
aan toe. Komende weken gaan we “de boer op” om te kijken wie er wat te bieden heeft en om afspraken
daarover te maken. Mocht u zelf een idee hebben daarover en op voorjaarsgebied wat hebben te laten zien
neem gerust kontakt op.
Nieuw bij dit evenement is, dat we ook de noordzijde Albrandswaard zullen betrekken, dus ons niet beperken
tot alleen het Buijtenland van Rhoon. Als de deelnemers bekend zijn zullen die in een plattegrond worden
ingetekend en via de website www.polderdag-rhoon.nl en de lokale bladen gecommuniceerd. Mocht u een
bijdrage hebben daarvoor, mag zeker ook een financiële zijn, kontakteer dan iemand van de organisatie
(linkerkantlijn website).
Een “lammetjesdag” ten noorden van Rotterdam was afgelopen week op Rijnmond te horen - straks dus ook
ten zuiden van Rotterdam http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-01-2015/lammetjes-als-alternatief-voor-steen
Reactie op Polderkolder 342
Even een reactie, met name op glasvezel.
Het is toch te zot voor woorden wat je hier leest. Ik heb ook al vaker geïnformeerd en het lijkt er
voorlopig niet in te zitten.
Zijn er geen raadsleden van de oppositie die bereid zijn om vragen te stellen in de gemeenteraad, of
moeten we als polderbewoners dat soms doen?

Groet en succes met de activiteiten

Links
Van de Blauwe Verbinding gaan we allemaal profiteren volgens het Waterschap - zeker inzake de
waterkwaliteit
http://www.wshd.nl/nieuws/2015/01/zwemplassen-profiteren-van-blauwe-verbinding.html
Nog meer nieuws van het Waterschap om even bij stil te staan - vanaf 1953 zorgen ze er al voor dat we droge
voeten hebben, 1 februari was de ramp
http://www.wshd.nl/common/leren/herdenking-watersnoodramp-1953.html
Met een gift van de Postcodeloterij erbij veel mogelijkheden in en rond het Haringvliet
http://www.rijnmond.nl/nieuws/26-01-2015/postcode-loterij-schenkt-135-miljoen-voor-haringvliet
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3838355/2015/01/27/Haringvliet-wordt-walhalla-voorarenden-en-dolfijnen.dhtml
Nieuwe natuur ook in Rotterdam - al eerder in de polder gesignaleerd overigens…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/31-01-2015/steenmarter-lijkt-een-blijvertje-rotterdam-zuid
Barendrecht vecht tegen de windmolens langs de oude Maas…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-01-2015/protest-tegen-komst-windmolens-binnenmaas
Agenda
02 februari
Raadsvergadering met o.a. Rand van Rhoon
http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/02-februari/20:00
02 februari
Regio Atelier Groen IJsselmonde http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321450.aspx?t=Maandag+2+februari%3a+Regioatelier+1
04 februari
restaurant

Ledenvergadering vAWL met vanaf 20:30 openbare discussie in de koepel bij ABEL Grand Café

10 febrauari Beraad Advies & Rumte Gemeentehuis http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-Advies-Ruimte/2015/10-februari/19:30
05 maart
Regio Atelier Groen IJsselmonde http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321452.aspx?t=Donderdag+5+maart%3a+Regioatelier+2
09 maart

Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-maart/20:00

18 maart
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap http://www.albrandswaard.nl/politiekbestuur/verkiezingen-2015_47156/
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,

Eigenlijk een rustdag maar ik moet een paar dagen naar het andere buitenland voor mijn werk, dus toch
vandaag nog maar even wat zaken op een rij gezet. Zoals o.a. de commissievergadering van de Tweede
kamer komende dinsdag inzake de klucht in tig bedrijven over het Burgerinitiatief en ook wat andere berichten.
De SOAP serie rond het Burgerinitiatief van de Polderkinderen
Een never ending story lijkt het wel te worden, een klucht in matineevorm die almaar door blijft lopen. Waren
we enkele weken terug zover dat de Commissie van Economische Zaken in haar procedurevergadering had
aangegeven dat het advies van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (V&B) weer terug moest
naar de laatstgenoemde commissie om daar besproken te worden en om van een advies te worden voorzien.
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=166641
Inmiddels wordt de bal weer teruggelegd in de Procedurevergadering van Economische Zaken en staat het
daar weer op de agenda. In deze procedurevergadering van 10 februari a.s. (1600- 17:15 uur) komen een
aantal agendapunten m.b.t. Buijtenland van Rhoon ter sprake
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04704 te weten punt 32
en 38 (maar dat kan ook nog opschuiven).
Ze hebben het er maar moeilijk mee om hun eigen spelregels te begrijpen, ten uitvoer te brengen en dit ook
nog democratisch te laten verlopen blijkbaar – maar misschien gaat het hier wel over:
Tot slot is de commissie I&M van mening dat in de commissie V&B, los van deze individuele casus, een brede
discussie gevoerd zou moeten worden over de criteria die op dit moment gehanteerd worden om te bepalen of
een burgerinitiatief al dan niet ontvankelijk is.
Benieuwd hoe lang dit gaat duren allemaal…….
Het Buijtenland van Rhoon
Is afgelopen week uitgebreid ter sprake gekomen na de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Albrandswaard Landschap (vAWL), waar een voordracht met discussie op het openbare programma stond. Ik
kan helaas onverwacht niet aanwezig zijn, dus heb een en ander van horen zeggen, via wat mails en uit de
pers gehaald. Belangrijkste lijnen in het verhaal waren voorzover ik begreep wel
•

de moeizame relatie met de boeren en bewoners van het Buijtenland van Rhoon, ontstaan omdat er
binnen het vAWL een stroming was die de boeren als onbetrouwbaar en lobbyisten zag die in geen
geval wilden meewerken aan het onder water zetten van hun eigendommen en wiens alternatieve plan
ook niet veel voor zou stellen. Ja, als dat steeds geroepen wordt en deze stroming ten afscheid op
deze avond nog een pamflet als vaarwelkado “De Groeten van ….” mag uitdelen waarin e.e.a. nog
eens bevestigd wordt, dan zal het nog wel even duren ook vooraleer die weer open en eerlijk met
elkaar rond de tafel kunnen. Ik vind dat niet verwonderlijk, mensen van het vAWL blijkbaar wel, of het
nu een privémening of initiatief of verenigingsaangelegenheid betreft.
• De opmerking van de procesmanager Buijtenland van Rhoon, de heer Bert Jacobs van de provincie
Zuid-Holland, dat het Burgerinitiatief van de Polderkinderen pas op zijn vroegst 19 maart zal worden
behandel, een dag na de Provinciale en Waterschapsverkiezingen omdat de politiek zich niet wil
branden aan deze materie en het dus maar over de verkiezingen (18 maart) heen tilt. Het is dus
allemaal inzet van een politiek spelletje geworden en heeft niets meer te maken met democratie en de
rechten die burgers hebben op een snelle behandeling en uitvoering van de wet. Hoewel het wel is geagendeerd komende dinsdag (zie SOAP artikel hierboven).
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=217771&h=Politie
k-brandt-zich-niet-aan-Buijtenland#.VNTISLFglI0
Verder kan ik dus geen inhoudelijk oordeel geven over wat er deze avond allemaal gezegd en gesproken is of
staat e.e.a. in min of meer vertrouwelijke mails waar ik verder niet uit zal putten.

Polderdag-Voorjaarsdag 21 maart 2015
Neemt steeds vastere vormen aan hoewel er ook hier en daar een hobbel te nemen is omdat we de gewenste
invulling met een herder wellicht moeten herzien daar deze een operatie moet ondergaan. Maar we denken
graag in oplossingen en proberen het evenement waar hij deel van uit zou maken op een andere manier in te
vullen. Verder alleen positieve berichten van de diverse aangezochte mensen en instellingen dus gaan we
lustig verder. En hopen we op 21 maart een mooie Voorjaarsdag te kunnen hebben in de polders.
Reacties naar aanleiding van Polderkolder 343:
Wim Gé,
Zou jij in de volgende Polderkolder een oproep willen doen aan diegenen die deze week de brief van de gemeente over de
Rand van Rhoon hebben ontvangen?
Geachte bewoners en overige betrokkenen van de Rand van Rhoon,
U heeft in de afgelopen week een informatiebrief ontvangen van de gemeente Albrandswaard over mogelijke
ontwikkelingen in de Rand van Rhoon. U las daarin dat er binnen afzienbare tijd een visie over dit gebied moet komen.
Zoals u wellicht weet is de Rand van Rhoon in het bestemmingsplan Buytenland conserverend bestemd. Er gebeurt hier
dus niets. Maar een bestemmingsplan geldt voor 10 jaar en wij zijn al bijna op de helft.
Het is goed om vroegtijdig na te denken over wat er daarna zou moeten gebeuren met dit gebied (of misschien wel juist
niet) zodat wij niet (weer) verrast gaan worden door plannen van andere partijen.
De gemeente wil, samen met alle belanghebbenden, in goed overleg komen tot een gedragen plan.
Het is daarom van belang dat u zich zoals gevraagd per e-mail aanmeldt bij: j.santen@albrandswaard.nl
Misschien is het goed dat wij van elkaar weten wie zich aan gaat melden of misschien al aangemeld heeft zodat wij als
bewoners en overige betrokkenen, als dat nodig is, de koppen eens bij elkaar kunnen steken.
Bent u het hiermee eens, stuur dan een cc. van uw e-mail naar de gemeente naar: thedie@box.nl
U wordt dan van twee kanten op de hoogte gehouden.
Wim,
Ik vind het jammer dat je op deze manier uithaalt naar Veerman. Is niet nodig en doet de zaak geen goed.
Ik denk dat er een aantal zaken in de brief van Sharon Dijksma niet kloppen:
- € 117,5 miljoen, 13 jaar indexeren tegen 2 % (2002-2014) is € 152 mljn. Reken daar ook nog eens 2 % rente gedurende
die periode bij, dan komt daar ten minste nog eens € 30 mljn. bij, totaal € 180 mljn.
- Sharon Dijkstra zegt dat er ca. €146 mljn. beschikbaar is voor het project. Betekent dat het totale budget of het bedrag
dat nu nog (2015) beschikbaar is? Waar is dan die € 34 mljn. gebleven?
- Er is dus voor € 10 mljn. aangekocht en voor € 13,5 mljn. uitgegeven aan de plannen, rapporten en
voorbereidingskosten.
- Als je uit gaat van die € 180 mljn. en daar de kosten tot nu toe van af trekt kom je nog op pakweg € 156 mljn.

- Sharon Dijkstra constateert dat niet alle beheerskosten in de plannen van VNC zijn meegenomen, maar komt bij de
plannen van Veerman ook niet verder dan de kreet „taakstellend” en spreekt de „verwachting" uit dat het benodigde
budget gelijk blijft. Zwak.
Maar nogmaals, ik ben geen accountant.
Beste familie Warnaar,
Donderdag 29 januari las ik in de telegraaf een stukje wat best wel verontrustend is. Het had als titel Mug met virus
groeit hard in de poldermoeras. De Broedplaatsen nemen toe in Nederland. Als je het kranten artikel niet hebt gelezen
ik heb het nog bewaard je mag het wel hebben. http://www.uu.nl/nieuws/mug-met-virus-groeit-hard-in-poldermoeras
en zie ook de bijlage Tweede Kamer vragen
Met vriendelijke groeten
Links:
Boer zoekt vrouw is heel populair, en nu ook nog noten op de zang zo lijkt het……
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=217804&h=Boer-wilbetere-vrouw#.VNTIC7FglI0
Veerman heeft zijn kostje gekocht als voorzitter van het Groenfonds. Nu ook partijgenoot Spies benoemd bij
de club….
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=166948
Nog een keer Advies Veerman, het is niet duidelijk of zijn advies goedkoper is of niet……
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=166738
Kijkplateau van het Zuid-Hollands Landschap bij Klein Profijt
http://www.zuidhollandslandschap.nl/wp-content/uploads/2015/02/kijkplateau-kleinprofijt.jpg?utm_source=de+mailing+lijst+van+het+Zuid-Hollands+Landschap&utm_campaign=b34dd26899Nieuwsbrief_februari_20152_6_2015&utm_medium=email&utm_term=0_6258a56da8-b34dd26899-75803057
De staat doet aangekochte natuurgrond weer over aan de diverse clubs en instanties omdat het bij nader
inzien aan middelen en kennis ontbreekt
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=217582&h=450-hectarenatuurgrond-verkocht#.VNTKALFglI0
Saneringsplan Rhoonse grienden ter inzage…, het was even zoek maar weer aanwezig o.a. in het
Gemeentehuis Albrandswaard
http://www.buijtenland.nl/nieuws/345
Provincies broeden op hun centen…. Nu wordt pas bekend dat ze graag oppotten en weinig uitgeven
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3843607/2015/02/03/Provincies-moeten-over-eigenschaduw-heen-springen.dhtml
Agenda:

07 februari
Oogstmarkt Noordplein http://us1.campaignarchive1.com/?u=a553947129034d2b1d3ddd5aa&id=c9dbaa5684&e=0bdb551bd4
10 februari
Tweede Kamer commissie
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A04704
10 februari
Beraad Advies & Ruimte Gemeentehuis http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-Advies-Ruimte/2015/10-februari/19:30
05 maart
Regio Atelier Groen IJsselmonde http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321452.aspx?t=Donderdag+5+maart%3a+Regioatelier+2
09 maart

Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-maart/20:00

18 maart
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap http://www.albrandswaard.nl/politiekbestuur/verkiezingen-2015_47156/
21 maart

Polderdag-Voorjaarsdag
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Goedenavond Polderbewoners en Belangstellenden,
Als afsluiting van deze prachtige dag, waarin de krokussen en narcissen uit de grond lijken te schieten, een
korte Polderkolder. Vooral om te melden dat het er naar uit ziet (nog steeds geen formele bevestiging daarvan
kunnen lezen of ontvangen, maar we volgen de goed in Den Haag ingevoerde pers in deze) dat het
Burgerinitiatief van de Polderkinderen ontvankelijk zal worden verklaard en behandeld in de Tweede Kamer.
Burgerinitiatief Polderkinderen
Vanuit verschillende hoeken deze week berichten in de pers dat het Burgerinitiatief van de Polderkinderen dan
eindelijk naar Tweede Kamer zal worden geleid, maar officieel is er nog niets. In elk geval zal de beslissing
daarover pas NA de verkiezingen worden genomen (waar zouden ze bang voor zijn?) en dat na al die
maanden wachten. Het is toch blijkbaar een enorm lastig dossier, waarin je toch ook een beetje het idee krijgt
dat er een soort vertragings=- en ontmoedigingstaktiek wordt toegepast. Eerst al de mogelijkheid om het in te
mogen leveren (kon pas op 28 oktober 2014, terwijl het verzoek daartoe al in augustus was uitgegaan nadat 7
juli de 40.000 handtekening gezet was) en dan moet je nu bijna 5 maanden wachten (na 18 maart) vooraleer je
te weten komt of het ontvankelijk is en naar de Tweede Kamer kan. Je moet er zelf eens zo lang over doen om
je belasting te betalen, dan zit je al een paar weken vast
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=218278&h=TweedeKamer:-Buijtenland-opnieuw-behandelen#.VNylvrFglI0
Rand van Rhoon : Land te Koop
In de vorige Polderkolder attendeerde ik de lezers nog even via een bericht van Thedie op de inspraak die
gaat lopen over de invulling van de Rand van Rhoon. Daarover zijn de bewoners en omwonenden
geïnformeerd om mee te denken en mee te doen. De Gemeente wil daar graag ook wat mee blijkbaar, en om
er helemaal neutraal in te kunnen staan (in tegenstelling tot wat er in de Polder Albrandswaard is gebeurd)
hebben ze blijkbaar besloten om hun belangen in de Rand van Rhoon van de hand te doen. Het voormalige
BBL land wat ze daar in bezit hebben bieden ze tenminste aan in een open en transparante verkoop
procedure, zie ook de bijlage “Raadsinformatiebrief”.

Waterschaps- en provinciale Verkiezingen 18 maart
De beslissing of het Burgerinitiatife ontvankelijk zal worden verklaard wordt over deze verkiezingen heen
getild, dus maak ik maar een beetje reklame er voor. Zowel de Waterschapsverkiezingen alsmede de
provinciale Statenverkiezingen worden tegelijkertijd gehouden op 18 maart a.s. - onder deze links vindt u meer
informatie.
https://hollandsedelta.kieskompas.nl/
https://staten.zuid-holland.nl/Statenverkiezingen_2015
Links:
Een nieuwe kijk en argumentatie waarom de Haringvlietsluizen geopend zouden moeten worden (en niet
alleen op een kier)
http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-02-2015/zet-haringvlietsluizen-open-om-dijken-te-beschermen
Crowdfunding voor Akkerranden elders in Nederland
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=218299&h=Crowdfunding
-voor-akkerranden#.VN4QSvmG9rk
Een voorloper op akkerbouw gebied en innovator binnen de Hoekse Waard krijgt Koninlijke waardering
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=217996&h=Geridderdvoor-inzet-H-Wodka-en-akkerrand#.VN4SD_mG9rk
Geef de boeren een beetje meer speelruimte en vergoeding en je zult zien hoe biodivers het allemaal wordt…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=217967&h=Boer-wilvertrouwen-en-ruimte-voor-agrinatuur#.VN4TrfmG9rk
Goed voorbeeld daarvan is de Krimpenerwaard, waar natuur en normaal boeren hand in hand kunnen
blijkbaar
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=167241
Vechten tegen windmolens… dat lijk ik al jaren te doen, maar nu wordt het nog echt ook …
http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-02-2015/500-bezwaarschriften-tegen-windmolens-oude-maas
Ik zou zeggen : lekker open houden en laat al die recreanten daar maar van gaan genieten, houden wij de
polders wel bij….
http://www.rijnmond.nl/nieuws/08-02-2015/futureland-tweede-maasvlakte-langer-open-0
In Zeeland in elk geval een slag gewonnen, maar nog niet de oorlog natuurlijk. Buitendijkse aanleg schorren
en slikken mag van RvS
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/provincie-zeeland-mag-doorgaan-met-aanleg-schorren-en-slikken-inwesterschelde-1.4757958

Agenda:

05 maart
Regio Atelier Groen IJsselmonde http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321452.aspx?t=Donderdag+5+maart%3a+Regioatelier+2
09 maart

Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-maart/20:00

18 maart
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap http://www.albrandswaard.nl/politiekbestuur/verkiezingen-2015_47156/
21 maart
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is nog steeds een soort stilte voor de storm. Zoals eerder al gesteld wordt het Burgerinitiatief van de
Polderkinderen over de Provinciale en Waterschapsverkiezingen van 18 maart heen getild, want niemand
wenst zich te branden aan dit dossier of het in de strijd te gooien. Wel komt een van de voorstanders om de
PKB, het knellend keurslijf waar we geen kant mee uit kunnen, aan te passen naar de polders om met boeren,
burgers en buitenlui over de problematiek te praten. Daarop ook verderop meer. En niet te vergeten de
Polderdag - Voorjaarsdag 2015 waarvoor we van bijna alle aangezochte bedrijven een positieve reactie
hebben ontvangen. Dus ook daarover het laatste nieuws. En nog even herinneren aan de raadsvergadering
van maandag 9/3 a.s. waarin een aantal poldergerelateerde zaken op de agenda staan (verkoop BBL gronden
Rijsdijk en bestemmingsplan Johannapolder).
Polderdag - Voorjaarsdag 21 maart
Binnen het polderdagcomité en in overleg met de deelnemers is besloten de Polderdag (rond de langste dag)
niet meer jaarlijks te organiseren, maar om het andere jaar. In 2013 hebben we ook een editie overgeslagen
en dat doen we dit jaar weer maar...... In plaats daarvan zal er een Polderdag - Voorjaarsdag worden
georganiseerd die in het teken staat van de lente. Op de eerste lentedag, zaterdag 21 maart, zullen in
Albrandswaard diverse (boeren)bedrijven hun deuren openen om de mensen te laten genieten van het
voorjaar. Kenmerkend daarvoor zijn de dartelende lammetjes in de wei, maar er zijn nog zoveel meer
voorjaarsbodes.
In de Grienden zal het Zuid-hollands Landschap u de bloeiende spindotters en wilgenkatjes laten zien,
uiteraard op diverse bedrijven en dijken in de polder de schapen met hun lammeren, maar ook veulens,
kalfjes, biggen en allerlei ander jong vee. Wellicht staan er al vruchtbomen in bloei maar zeker zullen
er voorjaarsbloemen te zien zijn - onder andere ook bij Intratuin die dit jaar zal deelnemen. In de lokale pers
zal op korte termijn nadere informatie worden gegeven over deelnemende bedrijven en een plattegrond waar
het een en ander te beleven is, maar u kunt de datum alvast wel noteren : zaterdag 21 maart van 10:00 - 17:00
uur.
De meeste deelnemers hebben inmiddels toegezegd en er is een concept geschreven van wat er zoals te zien
is op de diverse bedrijven. Zie ook de bijlage.
Volgende week zal ook op onze website meer informatie te lezen en te downloaden zijn over de deelnemers
en wat er op de diverse plaatsen te zien is. Nu nog een algemeen verhaaltje maar binnenkort gevuld…..
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=67
Bezoek CDA politicus Jaco Geurts (Tweede Kamer)

Op donderdag 12 maart brengt het CDA-Tweede kamerlid Jaco Geurts van 16:00 uur tot 18:00 uur een
bezoek aan het Buytenland van Rhoon. Geurts toonde zich namens het CDA de afgelopen tijd in de Tweede
Kamer nauw betrokken bij de toekomst van het Buytenland door een aantal zeer constructieve moties in te
dienen én zich te beijveren voor een correcte behandeling van het burgerinitiatief in de Tweede Kamer. Tijdens
het bezoek van Geurts zullen de boeren, poldermeisjes, bestuurs- en fractieleden van het CDA Albrandswaard
en afgevaardigden vanuit het CDA Zuid-Holland met Geurts in gesprek gaan over de meest recente
ontwikkelingen rond het Buytenland van Rhoon, de behandeling van het burgerinitiatief, en de stappen die
zowel provinciaal als landelijk gezet moeten worden om het Buytenland ook in de toekomst een polder te laten
blijven waarin boeren een gezond agrarisch bedrijf kunnen runnen. De boeren hebben, geheel in lijn met het
advies van Veerman dat er meer ‘bottom up’ gewerkt moet worden, zélf een plan over de toekomst van de
polder laten ontwikkelen bij het VNC (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap), waar de Albrandswaardse
Gemeenteraad ruim een jaar geleden unanieme steun voor heeft uitgesproken. Met het bezoek van Geurts
aan het Buytenland hoopt het CDA Albrandswaard dit standpunt nogmaals te onderstrepen, en op die manier
samen met de boeren verder te werken aan de toekomst van het Buytenland. Aan de invulling van het bezoek
van Geurts wordt nog volop gewerkt. Meer informatie over dit bezoek zal worden geplaatst op www.cdaalbrandswaard.nl. U bent van harte welkom.
PAL - lezing: Bouwen met de natuur
Van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit mocht ik een uitnodiging ontvangen over dit
onderwerpo dat ik gelijk ook maar breed uitzet voor de geïnteresseerden.
PAL-lezing vrijdag 20 maart 2015 Start 13.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis. Inloop met koffie
en thee vanaf 12.30 uur in de centrale hal.
Met als titel : Bouwen met de natuur: Niche of nieuwe norm? Over het verbinden van natuur, veiligheid en
economie, met presentaties van Bas Roels (WNF) over de Deltadroom voor het Haringvliet en Ronald
Waterman over Aquapunctuur ter versterking van onze vaarwegen en waterfronten, gevolgd door een
publieke discussie. Het aantal plekken is beperkt, dus meld u via deze Link snel aan!
http://www.zuid-holland.nl/actueel/agenda/@10059/pal-lezing-bouwen/
Links
Regioatelier Groen IJsselmonde kende op 5 maart een 2e bijeenkomst op de Paradijshoeve te Ridderkerk hier de opsomming van het 1e atelier
http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen+-+denk+mee/default.aspx
Het kierbesluit, oftewel een zoetwater Haringvliet, is een issue voor de boeren
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=219741&h=Boeren-inDelta-niet-gerust-op-zoet-water#.VPiyEPmG9rk
Langs de rivieren en kanalen kun je beter geen windmolens plaatsen (Oude Maas o.a.)
http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-02-2015/binnenvaart-windmolens-levensgevaarlijk
En ook de Provincies hebben er een hard hoofd in blijkbaar
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3879670/2015/03/03/Provincies-zien-windenergie-nietzitten.dhtml
Nog meer nieuws van de Provincie, nu die van Zuid-Holland over de groen-blauwe diensten vanuit de PAL

http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@10063/natuurlijk-verder/
Onze Gemeente gaat grond verkopen om niet nog meer risico te lopen verder
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=219441&h=Gemeentenverliezen-700-miljoen-op-grond#.VPizAfmG9rk
De land- en tuinbouw is altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering
http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-02-2015/vierpolders-start-aardwarmteproject
Maar ook de stadsboeren zijn innovatief bezig…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/24-02-2015/stadsboerderij-kweekt-groente-op-vissenpoep
Op 18 maart zijn er verkiezingen - ook weerman Ed Aldus (Rijnmond o.a.) vindt dat belangrijk
http://files.m13.mailplus.nl/user2110311/2406/artikel%20Ed%20Aldus%20verkiezingen.pdf
Heeft u een Plattelandswoning? Opletten wat er mee kan gebeuren.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=219913&h=CDA:plattelandswoning-in-gevaar#.VPmZ-vzF9jQ
De nieuwe natuur in Flevoland – de volgende Wilderniks film komt eraan moet u maar denken…..
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/121595/lelystad-dierenartsen-beheer-oostvaardersplassen-moet-anders
Maar dan over de Nieuwe Wildernis in de Biesbosch waar de dieren wel vrij kunnen fourageren…..
https://www.youtube.com/watch?v=Sx0dFKaQNc4
Agenda:
05 maart
Regio Atelier Groen IJsselmonde http://www.groenijsselmonde.nl/meedoen/meedoen++doe+mee/321452.aspx?t=Donderdag+5+maart%3a+Regioatelier+2
07 maart
Rotterdamse Oogstmarkt, Noordplein van 10-17 uur http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6rotterdamse-oogst-markt/
09 maart

Gemeenteraad http://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-maart/20:00

12 maart
16:00 - 18:00 uur Bezoek Jaco Geurts (CDA) in kader van Buijtenland van Rhoon - info
www.cda-albrandswaard.nl
18 maart
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap http://www.albrandswaard.nl/politiekbestuur/verkiezingen-2015_47156/
20 maart

PAL-lezing Bouwen met de natuur

21 maart

Polderdag-Voorjaarsdag

07 april
april/20:00
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Op deze verkiezingsdag (en niet te vergeten Nationale Boomfeestdag) nog even wat woorden vanuit ’t
Buytenlandt over en voor Het Buijtenland. Op Tweede Kamerniveau weinig nieuwe ontwikkelingen behalve
een politiek bezoek van het betrokken CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts, maar op Provinciaal gebied en
lokaal toch wel weer wat om met u te delen.
Provinciale en Waterschapsverkiezingen 18 maart
Er is mij vanuit verschillende hoeken en via diverse kanalen gevraagd om een stemadvies te geven voor zowel
Provinciale Staten als Waterschap. Ik heb individueel met mensen mijn zienswijze wel gedeeld maar ga zeker
geen algemeen advies geven, want het blijft tenslotte politiek - na de verkiezingen zijn veel beloftes heel snel
weer vergeten, dus daar ga ik me verder niet aan wagen. Het is natuurlijk wel belangrijk OM te kiezen en van
uw kiesrecht gebruik te maken. Via het Kieskompas (https://www.kieskompas.nl) en de Stemwijzer
(http://www.stemwijzer.nl) komt u er wellicht wel uit, en anders gewoon op intuitie en volgen waar je je goed bij
denkt te voelen.
Bezoek CDA delegatie aan het Buijtenland van Rhoon
De partij die in de Tweede Kamer een motie indiende om de PKB aan te passen en zich echt lijkt in te zetten
voor het behoud van de boeren in onze polders bracht met een aantal partijgenoten een bezoek aan het
gebied. In de diverse media zal er wel verslag worden gedaan dus zal ik me beperken tot een link daarnaartoe,
temeer daar ik zelf geen deelgenoot en gesprekspartner ben geweest….
https://www.facebook.com/redpoldersrhoon
http://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/nieuws/cda-in-actie-voor-boeren/2/1480
https://www.cda.nl/zuid-holland/albrandswaard/actueel/toon/jaco-geurts-bezoekt-het-buyten-van-rhoon/
Polderdag - Voorjaarsdag op 21 maart
Donderdag zal er in De Schakel op de gemeentelijke “INdruk” paginagrote aandacht gevraagd worden voor
deze dag. Maar de informatie daarvan is beknopt, dus niet alle informatie is daar geplaatst. Zo hebben we op
de plattegrond wel een aantal bedrijven aangestipt die niet open zijn voor bezoek maar waar men vanaf de
dijken en wegen wel kan genieten van het voorjaarsgebeuren zoals lammetjes en andere lenteboden.
Op de webpagina hebben we alle acti=viteiten nogmaals vermeld, waarbij ook een pdf daarvan te downloaden
is plus de gemeentelijke plattegrond uit de Schakel. De laatste is 5 Mb groot dus die sluit ik niet bij.
Meer informatie dus hier : http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=67b
Polderdag - Voorjaarsdag 21 maart in de ether
Afgelopen maandag ben ik met Chris Vemer van Radio Rijnmond het gebied in geweest om een aantal
deelnemers aan de Voorjaarsdag aan het woord te laten. Zo zijn we bij Margo van der Sman geweest (manlief
Cees, de schaapsherder is herstekllende van een operatie - beterschap), zijn we bij de Kasteelgaarde geweest
en bij Marjan Spruijt op de Noordburg https://www.facebook.com/tBuytenlandt/posts/788085241245187
Uitzending van de opname zal zijn op 21 maart a.s.., ’s morgens tussen 08:00 en 09:00 uur in het programma
Chris Natuurlijk bij Radio Rijnmond (93.4 FM of op de kabel) http://www.rijnmond.nl/programmas/chrisnatuurlijk

PAL - lezing: Bouwen met de natuur
Van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit mocht ik een uitnodiging ontvangen over dit
onderwerpo dat ik gelijk ook maar breed uitzet voor de geïnteresseerden.
PAL-lezing vrijdag 20 maart 2015 Start 13.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis. Inloop met koffie
en thee vanaf 12.30 uur in de centrale hal.
Met als titel : Bouwen met de natuur: Niche of nieuwe norm? Over het verbinden van natuur, veiligheid en
economie, met presentaties van Bas Roels (WNF) over de Deltadroom voor het Haringvliet en Ronald
Waterman over Aquapunctuur ter versterking van onze vaarwegen en waterfronten, gevolgd door een
publieke discussie. Het aantal plekken is beperkt, dus meld u via deze Link snel aan!
http://www.zuid-holland.nl/actueel/agenda/@10059/pal-lezing-bouwen/
Natuurlijk verder met een sterk groenblauw netwerk
Interessanter en relevant voor de toekomst van het Buijtenland van Rhoon is de notitie ‘Natuurlijk verder met
een sterk groenblauw netwerk’, die wat de PAL betreft een bouwsteen vormt voor de provinciale
Omgevingsvisie die de komende collegeperiode wordt ontwikkeld. Dit groenblauwe netwerk wordt bij voorkeur
ook opgenomen in integrale gebiedsvisies waar provincie en partners samen aan werken (dus ook voor het
Buijtenland van Rhoon en IJsselmonde). Hierbij de links naar deze notitie en het bijbehorende nieuwsbericht
en tweet:
PAL-notitie Natuurlijk verder met een sterk groenblauw netwerk,
Nieuwsbericht Samen sterk voor een groenblauw netwerk en
Tweet De PAL roept provincie en partners op samen te werken aan een sterk groenblauw netwerk,
En hier : http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@10063/natuurlijk-verder/
Landschapstafel IJsselmonde
Ik heb u vorige keer al bericht over de twee Groen IJsselmonde Ateliers die er geweest zijn
(http://www.groenijsselmonde.nl/default.aspx) maar dat is voortgekomen uit een ander overlegorgaan als ik het
goed heb gelezen, namelijk de Landschapstafel
http://www.groenijsselmonde.nl/Wat+doen+we/wat+doen+we+-+landschapstafel/default.aspx . Deze geven
regelmatig een nieuwsbrief uit ,met de laatste stand van zaken in de Deltapoort-Zuidvleugel die ik ook maar
even voor u heb bijgesloten.
Links
De strijd tegen de windmolens in de polders wordt steeds intensiever gevoerd, niet alleen hier en in
Barendrecht…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/13-03-2015/korendijk-geeft-strijd-tegen-windmolens-niet-op
Waarbij de Provincie wil doen geloven dat wij de enigen zijn die er moeilijk over doen…..
http://www.rijnmond.nl/inzaken/events/windmolens-vooral-probleem-zuid-holland
Er zijn ook mensen die kansen zien en mogelijkheden langs de randen van de Hoekse Waard….

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=220169&h=Korendijk:windturbines-langs-randen#.VQl6lI6G9rk
Vanmorgen in de krant een artikel dat de Provincie Zuid-Holland op een pot van ruim een half miljard zit te
broeden dus….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=220788&h=2015:-meergeld-provincies-voor-natuur#.VQl4ro6G9rk
We waren even bang dat hij na zijn advies over het Buijtenland en voorzitterschap van het Groenfonds in een
zwart gat zou vallen maar gelukkig, weer een klus
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=220546&h=Veermanmoet-Westland-herstructureren#.VQl5ro6G9rk
Nationale Boomfeestdag ook een succes in Albrandswaard dankzij o.a. de Bomenridders Albrandswaard
https://www.facebook.com/tBuytenlandt
Agenda:
18 maart
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap http://www.albrandswaard.nl/politiekbestuur/verkiezingen-2015_47156/
20 maart

PAL-lezing Bouwen met de natuur

21 maart

Polderdag-Voorjaarsdag http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=67b

07 april
april/20:00

Gemeenteraad https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/07-

348
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Daar de democratische grondbeginselen weer met voeten worden getreden is het mijns inziens weer tijd voor
een Polderkolder. Tevens om even terug te komen op de Polderdag - Voorjaarsdag en nog wat andere zaken.
Burgerinitiatief Polderkinderen niet ontvankelijk?
In de pers en via derden hebben de Polderkinderen moeten vernemen dat hun Burgerinitaitief niet ontvankelijk
verklaard is door de Commissie Beroepschriften en Burgerinitiatieven.
•

Dat je zoiets blijkbaar uit de Kamerstukken moet lezen, dat het daar als hamerstuk behandeld wordt
maar dat je daarover als direct belanghebbende en indiener nog niet eens geïnformeerd wordt is op
zijn zachtst gezegd bijzonder merkwaardig - er zitten daar duizenden ambtenaren van ons geld pot te
verteren, maar een simpele vorm van communicatie over zo’n (voor ons) belangrijk dossier is blijkbaar
te veel moeite. Het advies is 19 maart, een dag na de verkiezingen, blijkbaar uitgegeven en openbaar
gemaakt via de site van de Tweede kamer. De telefoonnummers, mailadressen en meer van de
Polderkinderen is allemaal bekend bij die Haagse Bluffers maar men vindt het blijkbaar de moeite niet
waard. Of het is gewoon het volgen van een tweede agenda, want daar begint het langzamerhand
steeds meer op te lijken. Alles lijkt in het werk te worden gesteld om het Burgerinitiatief te dwarsbomen
of in waarde te laten inboeten en het woord schijndemocratie is hier onderhand gerechtvaardigd.

•

De ambtenarij heeft weer wat gevonden om tegen te werken, namelijk komma- en puntenneukerij rond
het Burgerinitiatief van de Polderkinderen. Er zijn een aantal handtekeningen ongeldig omdat adres,
huisnummer of geboortedatum ontbreekt. In deze tijd niet zo vreemd dat mensen niet al hun gegevens
willen prijsgeven, sommigen hebben daar gewoon wat moeite mee maar daar is blijkbaar geen begrip
voor. Dus we kijken niet naar de onvrede en steun van bijna 42.000 ondertekenaars maar naar een
paar gebreken op papier. Niet het grote en gedragen idee er achter maar een paar foutjes. Dat zo'n
serieus en lang lopend onderwerp op deze manier wordt afgeserveerd en ook nog op andere
oneigenlijke gronden geeft zwaar te denken.... Je kan makkelijker jezelf met handtekeningen tot Farao
laten uitroepen blijkbaar!
• Daarnaast geeft de commissie in haar advies duidelijk aan dat ze geen idee hebben waar ze over
praten. Ze omschrijven het als volgt (sorry voor het taalgebruik, maar dat is om alles in rookwolken te
hullen zodat de gemiddelde burger het spoor bijster raakt : Bij de beoordeling van het 2-jaarscriterium stelt
de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven vast dat het onderwerp van het burgerinitiatief
mutatis mutandis de twee jaar voorafgaand aan de indiening ervan wel degelijk op de Kameragenda heeft
gestaan en heeft geleid tot een door de Kamer in december 2013 aangenomen motie, waarvan in de brief van de
vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu melding wordt gemaakt. Dit raakt kant noch wal, daar de PKB
als zodanig NOG NOOIT ter discussie heeft gestaan, de inrichting van het gebied en het voldoen aan
de PKB wellicht wel - maar de PKB herroepen, aanpassen of van tafel is nog nooit in de Tweede
Kamer geweest de afgelopen jaren.
Inmiddels hebben een aantal politieke partijen (CDA/Jaco Geurts, VVD/Rudmer Heerma) aangegeven de zaak
toch in de Tweede Kamer ter discussie te willen stellen, omdat op deze manier geen recht wordt gedaan aan
het Burgerinitiatief, de wens van ruim 41.000 mensen en de democratische rechtsgang. Ze weten gewoon niet
wat ze er mee aan moeten en schuiven het dan maar weer door aan een commissie waar de Polderkinderen
in de vorm van een petitie dan hun inbreng zouden mogen geven. Maar dat is lang niet zo krachtig als
behandeling of een optreden in de Tweede Kamer natuurlijk, maar voor de commissie wel makkelijk. Zijn zij er
van af, hoeven hun vingers niet te branden en hebben ze “voor de gevoel” er toch iets mee gedaan. Niet dus,
we blijven doorvechten om ten minste onze democratische rechten te halen.
Polderdag - Voorjaarsdag 21 maart j.l.
Hoe mooi de polders kunnen zijn en waarom dit zo zou moeten blijven konden de mensen afgelopen zaterdag
zien tijdens de Polderdag - Voorjaarsdag. Hoewel het weer niet bihjster ideaal was om er fietsend en
wandelend op uit te trekken, werden de deelnemende bedrijven over het algemeen goed bezocht. Vooral het
jonge vee kon zich in de balngstelling van het andere jonge grut verheugen. Het was overal een gekrioel en
gekroel van jewelste in de diverse stallen waar met lammetjes, veulentjes, geitjes, konijnen en kuikens kon
worden geknuffeld. Op zaterdagmorgen vroeg mochten een aantal deelnemers en ikzelf optreden in het
programma Chris Natúúrlijk van Radio Rijnmond over de lente tussen 08:00 en 09:00 uur
http://www.rijnmond.nl/programmas/chris-natuurlijk/berichten/19-03-2015/lente . Als u dit terug wilt horen kan
dat via deze link http://feeds.feedburner.com/Chris_Natuurlijk uitzending gemist en dan de uitzending van 21
maart aanklikken. Vanaf de 17e minuut ongeveer…..
Duidelijk was dat de media aandacht heel wat mensen op pad had doen gaan, mooi weer of niet. En die
hebben volop kunnen genieten van al dat fraais in de polders van Rhoon, rond het Kasteel alsmede de
Grienden en Klein profijt. Het was voor de Polderdagcommissie een proef maar we mogen stellen dat de
eerste editie een succes was. Waarbij onze dank ook vooral uitgaat naar de aandacht die via De Schakel en
de Gemeentepagina daarin aan het evenement is gegeven, want met die plattegrond, de beschrijvingen en link
naar de website kon iedereen zijn adres om te bezoeken makkelijk terugvinden. Een aantal impressie heb ik
nog bijgesloten.
PAL-lezing 24 april
Mij is de vraag gesteld of het bijwonen van die lezingen wel zin heeft, maar dat kan ik niet beoordelen. De
vorige, over die blauw/groene diensten, is een onderwerp dat speelt in ons gebied en ook degene die ik

aankondig voor 24 april heeft dat. Wellicht niet direct voor het Buijtenland van Rhoon maar in de Polder
Albrandswaard en richting Ridderkerk / Nieuw-Reijerwaard spelen dat soort zaken zeker. En daar de
Polderkolder een breed bereik heeft, neem ik het gewoon mee - interesseert het je niet, dan gewoon er
overheen lezen zou ik zeggen.
PAL-lezing 24 april ‘Kassen uit de crisis’ Zie de Uitnodiging voor meer informatie en aanmelding, met
presentaties van de Westlandse wethouder Theo Duijvestijn en PAL-lid Krijn Poppe.
Ook interessant voor de toekomst van het Buijtenland van Rhoon is het volgende. De Rijksoverheid.nl kwam
niet zo lang geleden met het zeer leesbare en beknopte WUR-rapport Kijk op Multifunctionele landbouw,
omzet en impact 2007-2013. De Kamerbrief hierbij meldt “dat in de periode 2007-2013 de totale omzet in de
multifunctionele landbouw verder is toegenomen met ruim 60%. Zorglandbouw en boerderijwinkels zien hun
omzet tussen 2011 en 2013 met 20% stijgen en de agrarische kinderopvang zelfs met 30%.” Er zit kortom
brood in verbrede landbouw, met name rond de stad. Dit sluit aardig aan bij ons advies Naar een
waardenvolle landbouw in Zuid-Holland, met als derde adviespunt ‘Focus op de versterking van de stad-land
relatie’.
6 ha natuur / Binnenland / Rhoonse weide
Ok dit blijft een dossier waar veel over te doen is. Eerst natuur, toen glad gemaaid, deels recreatief ingericht,
hotel, paardenpension annex stoeterij en wat er al niet meer voor verzonnen is. De laatste initiatiefnemer was
het project Omnia waar ik me ook twee keer over heb laten inlichten en dat er op papier mooi uitzag. Maar bij
de uitwerking zal ook de grondprijs wel een rol gespeeld hebben waardoor er in elk geval een stuk
commercieel moet worden ingericht (bouw) om de natuur- en recreatiefunctie mee te betalen. Zie bijlage
“20150407_Raadsinformatiebrief Planvisie Omnia……….” dan ook, dat het Omnia project het ook niet gehaald
heeft en de Gemeente weer op zoek gaat naar het volgende luchtkasteel……
Links
Er is in Zuid-Holland weer een nieuw platform, dit keer voor duurzame landbouw - vraag of onze boeren met
hun Boeren/VNC plan ook mee kunnen doen?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=220997&h=Zuid-Holland:Platform-Duurzame-landbouw#.VRRalY1Mt9A
Waarbij het natuurlijk de vraag is of ze wellicht hier op doelen : akkers vol zonnepanelen is wel duurzaam
natuurlijk…..
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=220907&h='Saldozonnepanelen-hoger-dan-akkerbouw'#.VRRbao1Mt9A
Misschien dat er nu eindelijk vaart wordt gezet in de sanering of een oplossing rond de Rhoonse gifstort en
halen we 2016 http://www.buijtenland.nl/nieuws/345
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3910501/2015/03/17/Risico-s-vervuilde-bodem-over-vijfjaar-weg.dhtml
Agenda
28 maart

Poldermarkt Poortugaal

04 april
Rotterdamse Oogst
rotterdamse-oogst-markt/

http://poldermarktpoortugaal.blogspot.nl/
Noordplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-

07 april
Gemeenteraadsvergadering
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/7-april/20:00
18 april
Rotterdamse oogst
rotterdamse-oogst-markt/

Heemraadsplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-

24 april

“Kassen uit de crisis” - zie http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/

PAL lezing

349
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Tijdens dit Paasweekeinde willen we toch nog maar even stil staan bij de ontwikkelingen in de polders van
Rhoon. Het is namelijk toch weer deels ten goede gekeerd, want was eerste het Burgerinitiatief van de
Polderkinderen niet ontvankelijk, inmiddels mogen ze de Tweede Kamerleden via een aparte procedure toch
hun verhaal doen. Verder heb ik samen met trouwe Polderfan Wim ook dit jaar weer een 1 april-grap uitgezet
die op diverse media is verschenen en, op aangeven van Wim, ook nog eens een mooi artikel in de Volkskrant
heeft opgeleverd. Dus toch wat dingen om even tussen het eieren zoeken door te melden.
Burgerinitiatief Polderkinderen
Vanwege een enkel missend gegeven (geboortedatum, adres en/of woonplaats etc. niet compleet) heeft de
commissie voor de beroepschriften en burgerinitiatieven op formele gronden het Burgerinitiatief van de
Polderkinderen niet ontvankelijk verklaard. Heel flauw natuurlijk, maar volgens de letter van de wet en de
spelregels zouden ze daarin gelijk kunnen hebben. Niet vanwege hun conclusie dat het onderwerp al eerder
behandeld is in de Tweede Kamer, want daar is nog nooit gesproken over het aanpassen of van tafel halen
van de PKB die op dit gebied rust. Maar goed, de ambtenarij heeft mensen en middelen genoeg om een
democratisch proces te dwarsbomen, dus daar zullen we het mee moeten doen. Dat bleek eerder al bij de
Raad van State en nu weer, dat je als gewone burger heel weinig in te brengen hebt, behalve bij de
verkiezingen - maar dan beloven ze toch van alles wat later weer wordt afgezwakt of ingetrokken, dat is nu
eenmaal de hedendaagse politiek.
Maar het CDA heeft bij monde van Jaco Geurts gepleit om de Polderkinderen toch een platform te geven
middels een speciale procedure waarin de meeste Kamerfracties zich blijkbaar hebben kunnen vinden. Dus de
jongens en meiden kunnen hun verhaal gaan doen tijdens een speciale commissievergadering. Zoals Geurts
stelt : Als de Planologische Kernbeslissing de belemmerde factor is voor een aantal hoekjes in het plangebied,
dan moet daar nog eens goed naar worden gekeken. Maar ik hoor ook dat er het boerenplan van de
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en het advies van Veerman ook binnen de PKB mogelijk is'.
En zoals ik ook al eerder heb gememoreerd blijft Rudmer Heerema van de VVD een twijfelachtige rol spelen.
Of dat nu is om de minister Schultz van zijn partij uit de wind te houden of de voorzitter van de tafel van
Borging (Sybilla Dekker - ook VVD) is niet helemaal duidelijk, maar daar moet toicg=h een reden voor zijn om
zo eigenwijs en solistisch op te willen treden. Ook te lezen in het bijgesloten artikel van Nieuwe Oogst
overigens.
De Polderkinderen kunnen dus een uitnodiging voor deze speciale commissievergadering, onder
voorzitterschap van Geurts, tegemoet zien en we hopen dan ook maar dat deze openbaar is. Zodat de
belangstellenden en belanghebbenden het allemaal aan kunnen horen. Zie ook
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=222089&h=Polderkindere
n-Rhoon-mogen-naar-Kamer#.VSGT2vmsVrk

1 april grap
Vorig jaar hadden we roltrappen verzonnen om de Groene Verbinding makkelijk op en af te komen gezien de
steile opritten, dit jaar een andere item aan de kaak gesteld. Om de Vlakkenburg een beetje nuttige doel te
geven hadden we daar een verhaal omheen gebouwd dat er een wietkwekerij zou worden opgezet door de
Provincie. Een aantal media hebben het zo geplaatst, maar bij de meesten was er toch gezonde argwaan. Wel
aardig om de reacties van de lezers te zien, want er was één goed ingevoerde mevrouw die vaktechnisch uit
de doeken deed dat het veel beter was de wiet in de open lucht, dus buiten te telen, in plaats van binnen in
een schuur. Zie de bijlage. Die was er dus even serieus op ingegaan, maar als je haar verhaal leest zou het
dus best een alternatieve buitenteelt kunnen worden voor de boeren hier als verbreding van de landbouw. Ik
weet natuurlijk niet welk rode lijst soorten daar op af komen voor de biodiversiteit, in elk geval zal het voorzien
in een behoefte.
http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3154299
http://www.dichtbij.nl/bar/regionaal-nieuws/artikel/3957294/provincie-zuidholland-begint-wietplantage-inrhoon.aspx
Artikel Volkskrant
Polderfan Wim Kranenburg had dus een mail gestuurd met onze 1 april grap naar journalist Martin Sommer
van de Volkskrant, die al eerder een opinie artikel aan het Buijtenland van Rhoon wijdde. Toen uitte hij de
hoop dat minister Schultz de polders wel zou redden gezien alle feiten die op tafel lagen. Dus herinnerde Wim
hem met de 1 april grap aan zijn uitspraak en gedachte van destijds, dat het allemaal nog steeds geen gelopen
koers was. Reden voor deze bekende zaterdag-opiniegever om een aantal mensen te bellen en te bezoeken.
Zo ook Adjan Vos, ondergetekende en hij heeft nog wat andere mensen benaderd. Ik heb zijn artikel
bijgesloten want ik denk dat het een heel goed verhaal is, met slechts één vraagteken, en wel volgens deze
quote :
Als laatste sprak ik de gedeputeerde, Govert Veldhuijzen. Hij wil in gesprek met de boeren en dan snel zaken
doen. Krijgen ze de garantie dat ze een fatsoenlijke boterham blijven verdienen? Dat is het springende punt.
Ja, zegt de gedeputeerde. Als de natuurdoelen worden gehaald, mogen ze wat hem betreft gewoon doorgaan
met boeren. Na het gesprek dacht ik, nog een klein zetje en het komt allemaal goed. Maar dat dacht ik
anderhalf jaar geleden ook.
Dat kan hij makkelijk zeggen natuurlijk, want als mijn informatie juist is komt hij na de afgelopen
Statenverkiezingen niet meer terug als gedeputeerde. De reclame van defensie “geschikt - niet geschikt” is op
hem van toepassing.
Nog een quote
Het AD leest blijkbaar ook de Polderkolder - dus hebben ze uit een van mijn laatste edities een quote van mij
gehaald die ze altijd apart in de kantlijn vermelden, namelijk over het feit dat we blijven vechten voor het
behoud van de polders en onze democratische rechten. Ik heb het snapshot ervan ook bijgesloten.
Groenatelier IJsselmonde
Er is 5 maart j.l. een tweede sessie geweest waarvan een verslag is rondgezonden, alleen is dit 3 Mb. Wel
wordt verwezen naar de website daarover, maar die is momenteel blijkbaar in opbouw want van de eerdere
sessies en plannen is even niets terug te zien - dus probeer het later nog een keer zou ik zeggen
http://www.groenijsselmonde.nl
Agenda

07 april
Gemeenteraadsvergadering
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/7-april/20:00
16 april
19:30 uur
Vereniging Carnisse Grienden Algemene Ledenvergadering met
aansluitend een lezing van Stadsnatuur Rotterdam Het boerderijtje, Dorpsdijk 116, Rhoon
http://www.carnissegrienden.nl/
18 april
Rotterdamse oogst
rotterdamse-oogst-markt/

Heemraadsplein http://www.rotterdamseoogst.nl/projecten/6-

24 april

“Kassen uit de crisis” - zie http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/

PAL lezing

350
Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Wederom een mijlpaal, al is het niet iets om echt trots op te zijn naar mijn idee. Al zoveel jaar en 350 edities
proberen om de lezers breed te informeren over alle ontwikkelingen in en rond onze polders is natuurlijk iets
dat eigenlijk vanuit een gemeente, provincie of landelijke overheid zou moeten gebeuren. Maar daar deze
totaal falen in enige vorm van communicatie (zie bijvoorbeeld hier: laatste nieuws ruim 3 maanden oud
http://www.buijtenland.nl/nieuws) over dit nu al meer dan 15-jarige verschil van inzicht tussen bewoners en
gebruikers enerzijds en de plannenmakers anderzijds, maakt dit rondschrijven nog steeds tot een nuttig
noodzakelijk kwaad. Vandaar dat ik er dan ook vrolijk mee verder ga in de hoop dat het allemaal op den duur
zal bijdragen tot een oplossing voor alle partijen waarbij wij onze polders zoveel mogelijk behouden, de boeren
hun boterham kunnen blijven verdienen en er voor de natuur en recreatie ook extra ruimte geboden wordt.
Oftewel, het alternatieve boerenplan, opgesteld in opdracht van de boeren door de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap en het Louis Bolk Instituut uitvoeren omdat dit voor alle partijen biedt wat men wil. Wat is er,
naast dit stokpaardje, nog meer…..
Polderkinderen, Burgerinitiatief en Tweede Kamer
Donderdag 18 juni a.s. van 11.00-11.45 uur in het gebouw van de Tweede Kamer mogen de Polderkinderen
alsnog hun Burgerinitiatief toelichten voor een speciale Kamercommissie volgens een aparte procedure zoals
in gang gezet door Jaco Geurts van het CDA. Hij heeft er (gelukkig en voldoende gezond verstand blijkbaar)
grote moeite mee dat het Burgerinitiatief van de polderkinderen, dat door ruim 41.500 mensen is ondersteund
op louter procedurele afwijkingen van tafel geveegd is en wil dat de polderkinderen alsnog gehoord worden.
Hetgeen dus nu is afgesproken voor deze dag. Er is een lijst voor genodigden waarvoor men namen heeft
gevraagd, maar ik kan me niet voorstellen dat deze vergadering besloten is - zodra ik weet of deze openbaar
is zal ik daarover nader berichten, want het is tenslotte een zaak van openbaar belang en de
achterkamertjespolitiek houden we hier niet.
Polderkinderen in de pers
Ze zijn al vaak in het nieuws en bij actualiteitenprogramma’s op TeeVee en radio geweest en zowel geciteerd
als geïnterviewd, maar in de Nieuwe Oogst geven ze blijk nog steeds geen genoegen te nemen met de
oneigenlijke manier waarop ze door de Commissie voor Burgerinitiatieven en Verzoekschriften met een kluitje
in het riet zijn gestuurd. Dus hebben ze nogmaals een boekje open gedaan over hun beweegredenen en het
democratisch feilen van onze hedendaagse politiek. De regels, waar de overheid graag naar handelt, slaan
helemaal nergens op en zijn al jaren achterhaald. Het voortschrijdend inzicht over gebruik en inzet van

moderne media is de politiek nu eenmaal vreemd. En o.a. dat proberen de Polderkinderen via dit artikel
duidelijk te maken, ik heb het bijgesloten.
De 6 ha Buytenland - Binnenland - Rhoonse Weide…..
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de 6 ha niet door Omnia kan worden ingevuld zoals de initiatiefnemers
voor ogen stond. Het hotel met manege en educatief duurzaam natuurgebiedje in onze Klimaatbuffer kan niet
voldoen aan de eisen en voorwaarden die aan de invulling ervan in het verleden zijn toebedacht. Wat voorlopig
resteert is dat prachtige rode kunstwerk, de verlokking - ook wel de rode boog genoemd, maar voor verdere
invulling wordt aan “de markt” gevraagd met initiatieven te komen. Getuige ook het schrijven van de gemeente
Albrandswaard dat is bijgesloten…..
Reacties op Polderkolder 349
Voor de Polderbewoners hoop ik dat ze de moed niet verliezen in het verzet tegen het Ontmoedigingsbeleid en de lange
adem van Politiek. Er komt een moment dat ze toeslaan als het verzet afzwakt,verouderd etc. Of wanneer de beslissing
definitief is. Het brandmerkt de politici.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste Wim Gé,
Wel een ijzingwekkend goed artikel van Martin Sommer in De Volkskrant. De gehele mallotigheid van het ambtelijke
circus wordt erin aangetoond. Sommer is en blijft een van de belangrijkste opinieleiders in Nederland. Ik zal hem
persoonlijk bedanken voor deze verhelderende bijdrage aan de strijd tegen het bureaucratisch onrecht. Maar,
medestrijders, wel oppassen voor 1 april-grappen. Wat beter helpt is zo'n schitterende, alles vertellende foto van de
Essendijk in De Volkskrant.
Moedig voorwaarts,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wim Gé,
Jammer van enkele storende onjuistheden in het Volkskrantartikel van Martin Sommer (zo heef hij het o.a. over
‘ontpolderen’). Succesvolle plannen stoelen doorgaans op een zichtbare bestuurder met ambitie en visie, wellicht dat het
daar de komende collegeperiode met een nieuw college van GS ook voor het Buijtenland van Rhoon van gaat komen.
Met vriendelijke groet

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
De Polders en bewoners gaan Europees met Isabelle Boon
Vorig jaar geregeld aandacht gegeven aan Isabelle Boon, die de seizoenen en werkzaamheden in Het
Buijtenland van Rhoon op beeld heeft vastgelegd. Na een drukke tijd is het dan bijna zover, aanstaande
vrijdag opent de World Expo 2015. Vanaf vrijdag zal de eerste foto serie te zien zijn (zie ook haar site
www.isabelleboon.com ). In de deze serie zijn twee 'bekende' beelden te zien, nl Leo Kooijman met de
aardappels en Adjan Vos in zijn aspergemobiel. Voor de rest van de impressies uit de polders zie hier
http://www.isabelleboon.com/?page_id=461
Ondertussen werkt Isabelle door aan de tweede serie, die zal gaan over Urban farming. Alvast een tip van de
sluier, Cees van der Sman zal waarschijnlijk in deze serie voorkomen. Deze serie van vanaf 1 augustus
tot eind oktober te zien zijn. Verder zal er op de site van worldexpomilaan2015.nl om de twee weken een
beeldcolumn over de fotoprojecten te zien zijn. De eerste editie gaat over rivierkreeftvisser Andre,
zie http://worldexpomilaan2015.nl/nl/#/invasion-of-taste

LINKS
Slecht nieuws voor onze lotgenoten in het Zeeuwse
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hedwigepolder-mag-definitief-onder-water-gezet-worden
Wat dat betreft is er voor onze “eenzame” strijder tegen het gemodder in de Bonnenpolder, Leen Vreugdenhil,
nog hoop…..
A. http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=210817/15bb2638_Van_het_presidium_een_voorstel_tot_vaststelling_van_het
_Rapport_Rekenkamer_Rotterdam__Gemodder_in_de_polder__onderzoek_naar_gebiedsontwikkeling_Oranj
ebuitenpolder_en_Bonnenpolder.pdf
B. http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=211041/type=pdf/15_amendement_A__SP_e.a._rapport_Gemodder_in_de_p
older_AANGENOMEN.pdf
C. http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=211038/type=pdf/15_motie_2_PvdD_e.a._Duurzaam_agrarisch_in_ontwikkelg
ebied_Oranjebonnen_AANGENOMEN.pdf
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=223067&h=Rotterdamwil-door-met-Oranjebonnen#.VUD9OSHtlBc
We hebben op 1 april de Provinciale wietkwekerij op de Vlakkenburg aangehaald, Rotterdam volgt inmiddels
het initiatief
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-04-2015/rotterdam-klaar-voor-gereguleerde-wietteelt
Er zijn een aantal “ateliers” geweest over de inrichting en recreatieve mogelijkheden voor het eiland
IJsselmonde onder de titel GroenIJsselmonde. Wachten is op beeld en info.
http://www.groenijsselmonde.nl/default.aspx
Voor recreatieve lezers is dit nog wel een aardig wetenswaardigheidje…
http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-04-2015/nieuwe-dienstregeling-rhoonsveer
Gewoon Zuid-Hollands landschap, veenweidegebied dicht bij de stad zoals Midden-Delfland, is niet mooi
genoeg…..
http://www.rijnmond.nl/nieuws/21-04-2015/rotterdam-en-lansingerland-begonnen-met-zuidpolder
Ook net klaar met het zaaien van mijn akkerrand en ik zag buurman Vos vandaag ook nog bezig….
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=223719&h=Dijksma:coulant-met-inzaaidatum-akkerrand#.VUD6USHtlBc
Op Ijsselmonde, met name de Zegen- en Portlandpolder zien we ze ook steeds vaker fourageren vanuit de
grienden (zie ook in bijlage)
http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-04-2015/recordaantal-reeen-geteld-op-flakkee
En tot slot nog een keer de Poldermeiden…..

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=222594&h=Poldermeiden
-%27nog-niet-klaar%27-met-Buijtenland#.VUD9viHtlBc
AGENDA
02/05 Rotterdamse Oogst

10-17 uur

Oogstmarkt Noordplein

11/05 Gemeenteraad
20:00 uur
Gemeentehuis Albrandswaard Hofhoek
https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/11-mei/20:00
23/05 Rotterdamse Oogst

10-17 uur

oogstmarkt Heemraadsplein

18/06 Tweede Kamer
11.00-11.45 uur Tweede Kamer Procedurevergadering Burgerinitiatief. Locatie en
toegankelijkheid nog onbekend.
Dit was het wel weer voor deze keer - geniet van het voorjaar in onze polders en tot een volgende
Polderkolder!
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