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Pasen, april 2013
Betreft: hamerstuk en planvorming zorgboerderij Buytenhof
Geachte College en Raadsleden,
Terug van vakantie heb ik getracht de afgelopen periode qua politieke ontwikkelingen en
besluitvorming te doorgronden en daarvoor de nodige raadstukken en verslagen doorgeworsteld.
Daarbij is mij in elk geval één onderwerp opgevallen waarop ik wil reageren, en dat doe ik bij deze
dan ook. Het betreft uw voornemen om uw medewerking te verlenen tot uitbreiding van de
Buytenhof met 2 zorgwoningen.
Allereerst de opmerking dat ik de families Visser en van der Ent alle succes gun en van harte hoop
dat hun plannen, ook door toekomstige ontwikkelingen vanuit de Provincie of anderszins, niet
gedwarsboomd worden en tot uitvoering gebracht kunnen worden . Echter de voorgestelde
locatiekeuze voor deze uitbreiding van hun diensten- en zorgpakket roept bij mij wel vragen en
bezwaren op.
Zoals ook tot aan de Raad van State aangevochten kan ik mij niet conformeren aan nieuwe
bebouwing binnen de oudste polder van dit gebied, de "opwaspolder" aan weerszijden van de
Oudeweg . De bebouwing langs deze weg wordt nu gevormd door aan weerszijden (oude)
boerderijen en boerenschuren, landelijk agrarisch en daarom ook in alle uitgedachte plannen en
tekeningen en polder met cultuurhistorische waarden die conserverend bestemd zou moeten
worden.
De beelden daarover in alle plannen van de afgelopen jaren spreken voor zich denk ik, overal
wordt de polder juist extra geaccentueerd en naar voren gehaald door de watergang er omheen te
verbreden of bomen aan te planten om de polder heen om zo het cultuurhistorisch karakter en
specifieke verkaveling te versterken.
Ik ben van mening en heb de angst dat deze voorgestelde bouwlocatie alleen maar precedenten
schept voor de toekomst. Want ook op andere tekeningen, ontwerpen en in het bestemmingsplan
staan aan de noordzijde langs de Oudeweg "wijzigingsbevoegdheden" (lees bouwkavels) en rode
stippen en sterren die aangeven dat daar recreatieve voorzieningen en woningen zouden mogen
worden gebouwd.
En voor je het weet staat de oudste polder dus "vol" woningen om over de zuidkant ervan nog
maar niet te spreken. Daar moet ook binnen nu en 10 jaar wat gebeuren, en ik ben een beetje
uitgekeken op die witte blokkendozen en villa's die her en der verspreid in de polders verschijnen .
Een schoonheid/welstandcommissie die daar paal en perk aan stelt en ook kijkt of een gebouw
binnen het karakter en gezicht van de polder past is er blijkbaar niet.
Vandaar dat ik, alvorens deze stap bij De Buytenhof gezet wordt, aan de bel wil trekken .
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Beeld uit de Albrandswaardse Variant (Peter Verkade- mei 2005)
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Rijksadviseur Landschap mei 2007
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lnrichtingsvisie Buytenland (Verkade 2009)
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Schetsontwerp Verkade 2012
Dit is slechts een greep uit alle ideeën en ontwerpen. Bovenstaande plaatjes laten duidelijk zien
dat in alle ontwerpen deze opwaspolder met respect omkadert en uitgelicht wordt en dat de
bijzonderheid en cultuurhistorische ervan alleen daarmee al wordt benadrukt. Bebouwing ervan
zou onherstelbare schade veroorzaken en afbreuk doen aan dit gebied.
Dat direct betrokkenen en buren daarover verder niet worden geïnformeerd vind ik overigens ook
niet juist, maar dat is eigenlijk ook weer niet zo bijzonder gezien mijn ervaringen daarmee uit het
verleden (wijziging bestemming wonen > agrarisch in 1983, toekennen bouwvergunning loods
naast mijn huis zonder kennisgeving) . Misschien beter om die al vroeg in de planvorming te
betrekken om zo niet achteraf allemaal geharrewar en bezwaren te moeten verwerken.
Zo kan ik me heel goed indenken dat er langs de Nieuweweg, waar al sprake is van diverse
lintbebouwing, een en ander wel goed in te passen en te realiseren is. Bijkomend voordeel in mijn
ogen is dat het daarbij in het zicht en dichter bij de Buytenhof ligt, dit logistieke voordelen heeft en
waarbij het ook meer als één complex gezien wordt en naar buiten treedt.
Tevens vraag ik me af hoe de ontsluiting geregeld is, want voor een zorgcomplex moeten o.a.
hulpdiensten een goede doorgang en bereikbaarheid hebben. Gaat dit via het erf en door de
boomgaard van de Buytenhof of komt er een nieuwe ontsluiting via de Oudeweg? Ik kan me ook
hier weer bij voorstellen dat een ingang vanaf de Nieuweweg veel voordelen biedt. Daar kan, naast
ontsluiting van de Buytenhof, dan ook parkeerruimte gerealiseerd worden . lets waar bij de
groeiende populariteit van de Buytenhof en de toestroom van bezoekers bij evenementen behoefte
aan blijkt te zijn. Op het laatste schetsontwerp van Verkade 2012 staat dan ook tussen Nieuweweg
en de Buytenhof een P ingetekend.
Wat ik hierbij ook nog ter overweging mee wil geven is het volgende : In het recreatie- en
natuurgebied Hitland in Nieuwerkerk a/d IJssel is jaren geleden een boer onteigend voor natuur en
recreatie. Zijn boerderij is ondertussen een streekmuseum geworden. Ook hij wilde graag een paar
zorgwoningen op zijn bedrijf bouwen. Maar die procedure duurde erg lang en dat pakte voor hem
achteraf beter uit. Want het bleek dat de zorginstantie die daar mee te maken heeft vond dat die
twee (of drie) zorgwoningen te weinig was i.v.m . de noodzakelijke dag- en nacht zorg en
begeleiding die (op den duur) nodig is. Hij kreeg alleen de noodzakelijke subsidie en medewerking
als er tenminste een stuk of zes, of misschien nog wel meer woningen gebouwd zouden worden.
Aldus geschiedde.
Als de gemeente hier nu JA tegen zegt is de locatie bepaald.
Wat ik hiermee zeggen wil is dat het op termijn niet ondenkbaar is dat er nog meer zorgwoningen
bij "moeten" komen en dan is deze locatie in mijn ogen zeker niet de juiste.
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Ik heb geen idee of dit het goede moment is om mijn "bezwaar" kenbaar te maken maar zou een
inhoudelijke reactie uwerzijds met een motivatie waarom deze polder hiervoor zou moeten worden
aangetast graag ontvangen.
Met vriendelijke groet,
W.G. Warnaar

Tevens een afschrift verzonden aan:
De Buytenhof- familie's Visser en van der Ent
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