
Aan:   de volksvertegenwoordigers 

van de gemeente Rotterdam, 

     

     

Van:    

     

 

Betreft: Oranjebonnen & vertrouwen in de overheid 

 23 april 2020   

Geachte raadsleden, 

Bij deze attendeer ik u op het raadsbesluit dat op 23 april 2015 is genomen n.a.v. het rapport 

“Gemodder in de polder” van de Rekenkamer Rotterdam (bijlage 1). Tevens is op die datum 

een motie aangenomen over duurzame agrarische ontwikkelingen in onze polders (bijlage 2). 

De behandeling
1
 van dit onderzoeksrapport van de Rekenkamer Rotterdam was een treurige 

demonstratie van raadsleden die loyaal wilden zijn aan hun partij- en/of coalitiegenoot en 

bereid waren om daarbij hun politieke principes en/religieuze overtuiging op te offeren. 

Ditmaal betrof het een wethouder van Leefbaar Rotterdam die bestuurlijk verantwoordelijk 

was voor het “gemodder in de polder”, maar dit verschijnsel was in het verleden ook zichtbaar 

bij wethouders van D’66 (  het CDA (  en de PvdA 

(  Deze wethouders lieten zich als buikspreekpop van het ambtelijk apparaat 

gebruiken en er was altijd een raadsmeerderheid bereid om aan hun verklaringen waarde toe 

te kennen. Met deze houding is in het landelijk gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis 

veel maatschappelijke -, zakelijke - en persoonlijke schade veroorzaakt. Waarheidsvinding 

werd niet opportuun geacht; electoraal waren de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder niet 

interessant. De Rekenkamer Rotterdam heeft dit in haar onderzoek eufemistisch “een gebrek 

aan prioriteit” genoemd. Er is geen aandacht geweest voor “de menselijke maat” en er was 

evenmin aandacht voor “het menselijk kapitaal” in het gebied. Deze houding is de afgelopen  

5 jaar niet gewijzigd. Er wordt aan burgers/ondernemers gevraagd om hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen, maar u heeft als volksvertegenwoordigers in meerderheid 

geen boodschap gehad aan ons. Er is wél aandacht voor investeerders van buitenaf.  

Schokkend bij dit alles is het om te ervaren dat misleiding
2
 als een acceptabel middel wordt 

beschouwd en het uitsluiten van partijen getolereerd wordt. De bestuurlijke besluitvorming 

wordt op deze wijze stap voor stap in een bepaalde ontwikkeling gemanoeuvreerd waarbij het 

private belang prevaleert en er met drogredenen en pseudo-argumenten een zgn. publiek doel 

wordt verzonnen om de werkelijke intenties te camoufleren. Er wordt ambtelijk stevig ingezet 

op de beeld- en opinievorming van de verantwoordelijke wethouder en op sleutelfiguren in de 

diverse fracties. Het vereist een zeker intellectueel niveau om dit ambtelijke spel te doorzien 

en moreel niveau om dit bespreekbaar te maken en te bestrijden. Het is echter een taboe.  

1
 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/91455/Gemeenteraad%2023-04-2015 

2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrog_(Nederlands_privaatrecht)  

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/91455/Gemeenteraad%2023-04-2015
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrog_(Nederlands_privaatrecht)


Opportunisten en populisten wijzen graag op de gevaren die onze democratie van buitenaf 

bedreigen. De casus “Oranjebonnen” laat echter zien wat de gevolgen zijn van bijna 30 jaar 

groenbeleid als er sprake is van lokale ambtelijke obstructie. Ondanks landelijk en provinciaal 

groenbeleid is er in de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder nauwelijks iets gerealiseerd. 

De verantwoordelijke ambtenaren kunnen anoniem blijven en zich verschuilen achter de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder. Men “vergeet” daarbij graag dat men 

deze eerst “in het pak genaaid” heeft, daarbij verantwoordelijk is voor de advisering en voorts 

verantwoordelijk is voor de uitvoering. Met een negatieve en destructieve basishouding zijn er 

altijd wel argumenten te verzinnen waarom iets niet kan, niet binnen de gestelde termijn klaar 

is en waarom budgetten zijn overschreden. De echte gebiedsdeskundigen worden genegeerd 

en er wordt bestuurlijk waarde toegekend aan de ambtelijk voorgewende deskundigheid.  Het 

“gemodder in de polder” kent tal van voorbeelden; de resultaten zijn u bekend.   

Van volksvertegenwoordigers mag worden verwacht dat men de samenleving beschermt 

tegen dit soort overheidsfunctionarissen. Dit zijn immers geen “civil servants”! Daarmee zal 

men van incident naar incident struikelen en zal er steeds opnieuw maatschappelijke schade 

worden veroorzaakt, maar ook schade aan het imago van de overheid zelf. Het wekt dus geen 

verwondering dat er een stevig probleem is met de uitvoering van het raadsbesluit inzake het 

rekenkamerrapport “Gemodder in de polder”. Wederom wordt er een andere uitleg gegeven 

aan genomen besluiten, worden termijnen niet gehaald en budgetten overschreden. Er is geen 

sprake van onvoldoende bestuurlijke instrumenten of onvoldoende fianciële middelen, maar 

van onvoldoende normbesef bij verantwoordelijke overheidsfunctionarissen. Respectloos en 

gewetenloos wordt de factor “tijd” ingezet om partijen uit te putten. Dit perspectief werd door 

de Stichting de Bonnen reeds in december 2000 voorspeld bij een opgestelde SWOT-analyse
3
. 

Het gunnen van een meerwaarde aan de Erven van Rijckevorsel voor hun agrarische vastgoed 

in en rond de Bonnenpolders is geen publiek doel, maar toch wordt daar op aangestuurd. Met 

dit spel stuurt men ook aan op lange bestuursrechtelijke - en civiele procedures waarbij niet 

alleen de vorige projectleider  (bijlage 3), maar ook de huidige en zelfs 

ingehuurde projectleider  (bijlage 4) als getuige op te roepen. Een 

rechter zal geen politiek oordeel vellen, maar zich baseren op de feiten. Deze feiten spreken 

voor zich. Helaas had een meerderheid van u geen behoefte aan een werkbezoek om deze 

feiten te aanschouwen. Daarmee schoffeert u een ieder die hiermee dagelijks moet leven. 

Daarmee ondermijnt u uw eigen geloofwaardigheid. De huidige projectleider mist iedere 

geloofwaardigheid en dat zal ook in een gerechtelijke procedure duidelijk worden gemaakt.    

met bezorgde groet, 

 

 

                                                             
3 https://www.debonnen.nl/html/gebiedsvisie_conclusie.html  

https://www.debonnen.nl/html/gebiedsvisie_conclusie.html


Bijlagen: 1a. Raadsbesluit rekenkamerrapport “Gemodder in de polder”,  

  1b. Amendement,        

  2.   Motie duurzaam agrarisch in ontwikkelgebied Oranjebonnen,  

  3.   Vml. projectleider Oranjebonnen    

  4.   Huidige projectleider Oranjebonnen   

 

c.c.: -  voorzitter Stichting de Bonnen,    

 -  actiegroep “Zorgen om de Bonnen”,    

 - gebiedscommissie Hoek van Holland,      

 - Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland,  

 - College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,    

 - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,      

 - Provinciale Staten van Zuid-Holland,      

 - Raad gemeente Westland,        

 - Raad gemeente Maassluis,        

 - Raad gemeente Midden-Delfland,       

 - Raad gemeente Albrandswaard,       

 - bestuur LTO-Noord,        

 -  directeur Het Zuid-Hollands Landschap,   

 -  Rekenkamer Rotterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1a Raadsbesluit rekenkamerrapport “Gemodder in de polder” 

 

 



 

 

 



Bijlage 1b       Amendement 

 



Bijlage 2 Motie duurzaam agrarisch in ontwikkelgebied Oranjebonnen  

 

 



 

 

 




