
Rhoon, 23-02-2012 

Betreft: Reactie op visiedocument Het Buijtenland van Rhoon 
van: Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde 

Aan: het college van B&W en de Raad van Albrandswaard. 

cc. aan GS en PS van de Provincie Zuid Holland 

Geacht College, 

Inleiding 

Namens de Vereniging Agrarische belangen en haar leden geef ik hierbij een reactie op het bij 
brief van 1 februari 2012 toegezonden "visiedocument" van de heer Heijkoop. 

Alvorens het visiedocument te bespreken wil ik eerst ingaan op uw begeleidende brief 
(kenmerk 110305) van de gemeente Albrandswaard. 

De tweede alinea: De heer Heijkoop stelt met zoveel mogelijk belanghebbende organisaties 
en direct betrokkenen gesproken. 

Reactie: Het is bij de contactpersoon dhr. Wunderink en ondertekenend wethouder van Praag 
bekent dat, omwille van de procedure bij de Raad van State, het merendeel van de betrokken 
agrarisch ondernemers niet deel hebben kunnen nemen aan de totstandkoming van dit 
"visiedocument". Zie ook pagina 4, tweede alinea: 

"hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat veel agrariërs zich maar in beperkte 
zin willen uitspreken zolang hun beroepsprocedure bij de Raad van State loopt. " 

Men zou denken dat een "visie" juist met de betrokkenen opgesteld zou moeten worden. Er is 
hier dus willens en wetens bewust voor gekozen het proces bij de Raad van State niet af te 
wachten maar juist met gelijkgestemden (diegene die voor het plan zijn en dus niet bij de 
Raad van State in procedure zijn) het document op te stellen. Hierbij verliest het document al 
direct zijn waarde. Omwille van de procedure zal ik het niet nalaten toch inhoudelijk op het 
visiedocument in te gaan. 

Voorts is het uiteraard volstrekt onaanvaardbaar dat men eerst voor de bedrijfsvoering van 
onze leden zeer beperkende bestemmingsplannen vaststelt, en vervolgens pas gaat beginnen 
met een verkenning van de mogelijkheden of en, zo ja, op welke wijze het plan kan worden 
uitgevoerd. Het project kan niet worden uitgevoerd zonder steun van de agrariërs. Het project 
wordt niet gesteund door de agrariërs en is dus niet uitvoerbaar. 



Reactie op Visiedocument Het Buijtenland van Rhoon. 

Pagina 4: 
De doelstelling (een "gedragen integrale visie", waarbij "'gedragen' zodanig geïnterpreteerd 
moet worden dat gezamenlijk met de[...] agrariërs natuurboeren en natuurbeheer zijn 
onderzocht") wordt in het visiedocument meteen onderuitgehaald. Het betreft hier geen 
gedragen integrale visie. 
Dit wordt verwoord in de zin; 

"Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat veel agrariërs zich maar in beperkte 
zin willen uitspreken zolang hun beroepsprocedure bij de Raad van State loopt." 

Laatste alinea: 

"Mij zijn enorme interpretatie verschillen opgevallen." 

Met deze constatering is verder niets gedaan, waardoor het hele stuk gebaseerd is op een grote 
aanname. 

Pagina 5: Het Proces 
Het proces is zeer slecht verlopen. Getuige hiervan is een pagina-grote advertentie in het 
lokale weekblad de Schakel. U kunt deze advertentie lezen als bijlage 1. In deze advertentie, 
opgesteld namens de boeren, kunt u lezen dat de heer Heijkoop niet geroemd wordt om zijn 
werkwijze. Vreemd genoeg verwoord de heer Heijkoop zelfde terughoudendheid van de 
Vereniging van Agrarische belangen en de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) tot de Raad 
van State uitspraak heeft gedaan (eerste alinea). De heer Heijkoop komt bij de 2e alinea tot 
vier categorieën van partijen. Deze weergave is volstrekt onjuist; ten eerste doet de heer 
Heijkoop voorkomen of hij, ik citeer: 

"Uit deze overleggen, gesprekken en oriëntaties kwamen de volgende categorieën 
naar voren ", 

de vier categorieën uit gesprekken met de boeren heeft geconcludeerd. Dit is onjuist! De heer 
Heijkoop heeft de boeren, na veel beloftes met ruimte in het bestemmingsplan tot 
aanpassingen toe, de eerste avond bij elkaar gebracht. De boeren hebben op die avond 
aangegeven: 

(a) niet met het bestemmingsplan overweg te kunnen en 
(b) wel te willen blijven ondernemen maar dan wel volgens hun eigen 

boerenvariant of een compromis hiervan. 

Hiervan is niets terug te vinden in de rapportage van de heer Heijkoop. Wij zijn dan ook 
verbijsterd dat er voor de juiste verslaglegging geen 5e categorie naar voren is gekomen. 
Deze 5e categorie wil boer blijven in het gebied, staat open voor meer toegankelijkheid en ziet 
eventueel kansen om vanuit een commercieel bedrijf (dus niet: natuurboeren!) recreatie en 
natuur - deels - erbij te beheren. 

Omdat deze groep in deze eerste bijeenkomst met de heer Heijkoop merkte dat hij al vier 
categorieën op papier had staan en er voor de massa toch geen ruimte was, hebben we te 



kennen gegeven hier niet mee uit de voeten te kunnen. Ook hier, is niets over terug te vinden 
in het verslag. 

De rest van de bijeenkomsten heeft de heer Heijkoop het dus zonder de overgrote 
meerderheid van de boeren uit het gebied moeten stellen. Minder dan een handvol 
ondernemers waarvan er slechts één woonachtig is in het gebied heeft verder bijgedragen aan 
de visie. Ik wil hierbij dan ook duidelijk stellen dat de bevindingen niet gestoeld zijn op de 
agrarische expertise uit het plangebied daar zij, de zittende ondernemers, massaal niet 
deelgenomen hebben aan het tot stand komen van de visie. 

Pagina 8: Inrichtings- en beheervisie 
Derde alinea: 

"Stadslandbouw kan rekenen op een groot draagvlak en grote interesse [...]". 

Volgens het visiedocument bestaan er mogelijkheden voor "stadslandbouw". Onduidelijk is 
wat in dit verband dan met "stadslandbouw" wordt bedoeld. Naar het oordeel van de (leden 
van de) vereniging is de door de heer Heijkoop voorgestane ontwikkeling in strijd met de 
PKB en dus met het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan. Stadslandbouw is op de 
voorgestelde wijze dus ook niet te realiseren. 

Bovendien wordt ook deze vorm niet ondersteund door één van de 4 categorieën van partijen 
die de heer Heijkoop benoemd heeft. Wat ook verwonderlijk is, is dat "stadslandbouw" wel 
aan de te behalen natuurdoeltypen zou voldoen en de reguliere landbouw niet? Dit 
onderscheid is niet helder. Onderbouwing hiervoor ontbreekt volledig. 

Pagina 10: 
Eerste alinea: 

Hier volgt een opsomming van niet onderbouwde aannames, "het begrip hoogwaardige 
natuur ", "[...] het concreet benoemen van aantallen doelsoorten en dergelijke kunnen 
rekenen op een diversiteit aan opvattingen en blijven discutabel." 

Voorts wordt het aantal van 43 doelsoorten genoemd. Is er onderzoek gedaan hoeveel 
doelsoorten er nu rondlopen, vliegen of kruipen? Is er gekeken hoe er met de huidige 
bedrijfsvoering via de boerenvariant ook aan deze doelsoorten kan worden voldaan? 
Of worden het er juist minder volgens de nieuwe plannen? Het is toch onbestaanbaar dat 
agrariërs met gezonde met commerciële bedrijven alvast moeten wijken, terwijl nog discussie 
worden en kennelijk zullen blijven worden gevoerd over "aantallen doelsoorten en 
dergelijke"? 

Pagina 12: 
Eerste alinea: 

"Dit impliceert mijns inziens dat nagenoeg alle gevestigde bedrijven uitgeplaatst zullen 
moeten worden [...]" 

Hier wordt gesproken over het zuidelijk deel van het plan wat echter wel twee derde van het 
totale areaal betreft. Hierbij moet ook nog opgemerkt worden dat de meeste bedrijven 
gevestigd in het midden en noordelijk deel, soms de helft van hun percelen in het zuidelijk 



deel hebben liggen. Met andere woorden, door te stellen dat alle bedrijven uit het zuidelijk 
deel uitgeplaatst moeten worden heeft dat verregaande invloed op alle bedrijven in het 
plangebied. Ook dit gegeven, dat kennelijk niet ter discussie staat, maakt het project 
financieel volstrekt onuitvoerbaar. 

Pagina 14: Aanbevelingen 
Eerste alinea: 

"De uitvoeringsfase zal namelijk gepaard gaan met frequente keuzemomenten rondom 
concrete uitvoeringsvraaestukken waarbij telkens weer de inbreng van alle deskundige 
partijen noodzakelijk zal blijken. " 

Deze overweging is voor de (leden van de) vereniging onbegrijpeliik. De keuze is toch 
gemaakt bij de vaststelling van het bestemmingsplan cq. het uitwerkingsplan? Ook wordt 
gesproken over een "bottem up-benadering".Om vanuit de bestemming "natuur" toch weer 
agrarische activiteiten mogelijk te willen maken, is de wereld op zijn kop. Dit is ook 
onhaalbaar en kan alleen maar leid tot enorme kapitaalvernietiging. 

De pkb beschrijft "robuuste natuur". De omvang in hectares en de criteria voor de robuustheid 
zullen in dit gebied nooit gehaald worden. De poging om draagvlak onder de boeren te vinden 
en tegelijkertijd te beschrijven dat bijna alle bedrijven uitgeplaatst zullen moeten worden is 
absolute waanzin en innerlijk tegenstrijdig met elkaar. Het visiedocument toont aan dat het 
ten koste van alles willen doorzetten van het project, onzorgvuldig is geweest en niet goed is 
doordacht. In elk geval heeft men onvoldoende rekening gehouden met de maatschappelijke 
en financiële onuitvoerbaarheid van het plan. 

De oplossing moet gezocht worden in een erkenning van de onmogelijkheden in het gebied 
om aan de eisen van de pkb te voldoen. Of er terug gegaan moet worden in de procedure naar 
de vier andere zoekgebieden of dat er aanpassingen in het bestemmingsplan komen is niet aan 
ons. 

Feit blijft dat de ondernemers in het gebied al jaren anticiperen op de steeds dichterbij 
komende burger. Feit is ook dat vanuit het ministerie van EL&I heel sterk de focus gericht is 
op ondersteunen en faciliteren van agrarische bedrijven om in te zetten op verbreding. Vanuit 
de agrarische bestemming (dus geen: "natuurbestemming") is verbreding en stadslandbouw 
ook logisch en wellicht mogelijk. Het optimaliseren van de reeds bestaande infrastructuur 
door middel van wandelpaden, ruiterpaden en fietspaden om zo de toegankelijkheid te 
waarborgen kan zelfs de verbrede bedrijven in de kaart spelen. 

Echter, alles vanuit de agrarische hoofdbestemming, met - eventueel en op bescheiden schaal 
- recreatief medegebruik. 

Namens (de leden van), 
de Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde 
p/a. Postbus 218 
2990AE Barenderecht 

A. vos 
Voorzitter 
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Dhr. Heijkoop, aangesteld door de gemeente en Provincie Zuid Holland om het proces 
rond het Buytenland van Rhoon in goede banen te leiden, heeft zich de woede van de 
zittende ondernemers op de hals gehaald. 

De deskundige stelt in zijn visie dat hij dit in overleg met de boeren heeft opgesteld. 
De boeren zijn één keer naar het gemeentehuis gelokt met de belofte dat er ruimte in 
het bestemmingsplan zou komen om te kunnen blijven ondernemen. Toen duidelijk 
werd dat de heer Heijkoop zijn 4 oplossingen al op voorhand had opgeschreven 
en niet met de beloofde mogelijkheden kwam voor boeren om te kunnen blijven 
ondernemen hebben ze het pand verlaten en elk overleg afgezegd. 

Het is dus niet zo dat de boeren achter het visiedocument Heijkoop staan. 

Wij vinden het geen goed plan dat we geen commerciële gewassen meer mogen telen 
en moeten leven van uw belastingcenten. 

Wij gaan niet voor niets massaal naar de Raad van State. 

De provincie wil alle boeren uitkopen en hun productieve grond afwaarderen naar 
zoetklei oermoeras. 
Naast het feit dat, ons inziens, uw leefbaarheid daarmee niet gebaat is, kost dit 
grapje volgens onze berekeningen een slordige 300 miljoen euro. En blijft het de 
gemeenschap elke dag geld kosten. 

Geen geld voor onderwijs en zorg maar wel 300 miljoen uitgeven voor nieuwe 
hoogwaardige natuur en vervolgens constateren dat de natuurbeheerders de huidige 
natuur niet eens kunnen beheren. 

Wij zijn altijd tegen dit onzalige plan geweest en zullen dit op deze manier altijd 
blijven. 

Geen enkele boer is tegen interactie met de burger. 
Geen enkele boer is tegen een toegankelijkere polder 
Wij willen juist een toegankelijke polder (zie ook de door ons mede georganiseerde 
Polderdagen en wandelpaden). 
Wij hebben al stadslandbouw. 
Wij zijn al Aequor erkend leerbedrijf. 
Wij hebben al een recreatieve neventak. 
Wij ontvangen al honderden schoolkinderen op onze bedrijven. 
Wij worden al gewaardeerd door de omgeving van Rotterdam. 
Wij onderhouden het landschap al honderden jaren, gratis! 

De provincie wil dat u dat gaat betalen, ons hebben ze niet meer nodig! 

Het feit blijft: er is geen draagvlak onder de boeren voor deze plannen. 



De Schakel ! ƒ 

Donderdag 16 februari 2012 

Nieuwe vrijwilligers 
Home-Start BAR in de 
startblokken 
Acht vrijwilligers hebben een 
interne training gevolgd als 
voorbereiding op hun taak 
als vrijwilliger bij Home-
Start BAR.(Barendrecht, 
Albrandswaard, Ridderkerk). 
Als afsluiting ontvingen ze 
hun certificaat uit handen 
van Bianca Tamerus (coör
dinator CJG Barendrecht). 
De vrijwilligers zijn heel 
enthousiast en graag bereid 
om gezinnen vanuit de 
genoemde gemeenten een 
steuntje in de rug te bieden. 
Home-Start biedt laagdrem
pelige (opvoedings)steun in 
gezinnen met minimaal één -
kind onder de zeven jaar. De 
vrijwilligers komen weke
lijks'bij een gezin thuis. In 
Barendrecht, Albrandswaard 

en Ridderkerk wordt Home-
Start aangeboden via het 
Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Door sterke groei van 
Home-Start BAR is er nog 
steeds behoefte aan nieuwe 
vrijwilligers. Met name inwo
ners vanuit Ridderkerk en 
Albrandswaard zijn zeer wel
kom om het vrijwilligersteam 
te komen versterken. 

Meer informatie over de 
werkwijze van Home-Start 
is te vinden op www.home-
start.nl. Voor meer informa
tie over Home-Start BAR 
kunt u terecht bij de coördi
nator: Jeanette Dekker 010-
4444618 of 06-46275324 of 
per mail: home.start.BAR@ 
cjgrijmnond.nl 

Gert van Herk, Henk de Klerken Ardjan Vos (vlnr) gebogen 
over de ingekleurde kaart. 

Vervolg: Boeren woedend op Heijkoop 

'Hoezo een p^drag^É visiei^ 
Om inzichtelijk te maken hoe 
groot het landelijk gebied van 
de protesterende boeren ten 
zuiden van de Essendijk is, 
hebben zij een grote kaart 
van het gebied samengesteld. 
De landerijen van de protes
terende boeren zijn roze-rood 
ingekleurd. In één oogopslag 
wordt de omvang van het 
gebied van de protesterende 
boeren duidelijk. „Hoezo een 
gedragen visie", pareren de 
agrariërs Gert vanHerk,Henk 
de Klerk en Ardjan Vos de 
conclusies van Jan Heijkoop 
in zijn visiedocument Het 
Buijtenland van Rhoon. Het 
drietal vindtdat het.Heijkoop' 
dan ook had gesierd als .hij 
zijn opdracht had terugge
geven aan gemeente en'pro-
vincie. Zorgbóerderij "De 
Buytenhof die;eveneens is het-. 
betreffende.gebied ligt, is niét 
ingekleurd. „Logisch vindt 
hèt drietal. De zprgböerdérij 
past in de'.ontwikkélingsvisie 
van het .gebied. I)e eigenaar, 
is niet het soort boer waar; het; 
om gaat.",Béhalve:zorgboef-
derij- Dé Buytenhof waren 
volgens het drietal t>vefc agra-; 
riërs 'inde omgeving van de 
Rijsdijic gésprekspaltner yan' 
Heijkoop.-„Zij yallen echter 
niet m het "bestemmingsplan-
gebied waarbinnen getraiis-. 
fónneerd mset -worden." 
Daar waar gesproken, wordt 
.over succesvolle workshops 
geven de drie agrariërs aan 
dat déze activiteiten slechts 
door.-, .ehkelingen;.,-jwerden^ 
bezocht.. ,jEn zeker met dopr 

Zijkrant 

de boeren waar de work-, 
shops in wezen voor bedoeld 
waren." In zijn visiedocu
ment geeft Heijkoop even
eens aan dat stadslandbouw 
in Het Buijtenland kan reke
nen öpgröót draagvlak en dat 
die': igöed -gecombineerd kan 
worden «mét natuurontwik-

;: keling,! en-rrecreatie. „Waar, 
zijn :ze,£mee'bezig! ■ Ze pak
kemteerst ons landaf zodat 
we geencommerciële.gewasr

. sen meer mogen telen en 
'' dus geen ondernemer, maar 

beheerder  zijn. Veryolgens. 
.; mogen'we wél weer ;wat
v gewassen verbouwen pin 
■'} deze'aan dëïdeur'te verkopen. 
I Wij;v'als. commerciële, toóeren; 
!.»' zijn. goed in staat .het .lanck 
; schap „b.èheerbaar temaken 
i met wandelpaden1.. Reden; ook 
■ji:waarom' .wij;, gekomen zijn;! 
"Tmetnde .1Bo,erenyafiant maar, 

die is doodgezwegen." De 
boeren tot slot: „Geen enkele 
boer is tégen interactie met de 
burger. Geen enkele boer is 
tegen een toegankelijker pol i 
•der: Wij; willen juist èen toe j 
gahkelijke'polder. Zie ook de ; 

: door. ons mede georganiseer Ir 
de .ppldérdagen. Wij hebben j ^ 

. :al.stadslandbouw. Wij^zijhiU; 
; al: Aequor erkend leerbedrijf; ],> 
Wij hebben al eèh re.creatie£,i : 

r vé neventak: Wij ontyangen? 1̂  
al honderden schoolkind&;[^r 
ren op  onze., bedrij ven. 'Wij rku 

rwórcleri al gewaardeerd door jü" 
de (Mngèving van. Rotteidanu i, 
Wij;óhdérhouden hét land I 

..schap al. 'honderdeh1. Jaren,. l 
rrjgratisCDe..Provincie:ml daj \ 

burgers idat gaan? betalen, ons 1 
■'■hebben*zeuièj meer;nodig [ 

Maar,feit .blijft, dafér geen I 
~cdraagyliJ£ voor deze iplannen ' 
■ onder deboeren.is.',' 

Burgemeester 
Harald Bergmann 
in TK&KS 

Burgemeester Harald 
Bergmann is zondag 19 
februari te gast in het radio 
programma Tussen Kerk
bank en Kantinestoel bij 
radio President. Van 12 tot 
13 uur praat Jan Jongerius 
met de burgemeester over 
het verloop in het j aar 
2011. Ook wordt vooruit 
gekeken naar veel zaken 
die er aan gaan komen in 
2012 en dfr verdere toe
komst.  Het programma js 
te beluisteren via www. 

;radiopresident.nLen pp de" 
kabel van Albrandswaard. 

.FM.107.9. .De herhaling 
van het programma is te 
beluisteren op dansdag~2i,.; 
februari;van41.tót:13uur.:'■■'. ■ 

TheaBoonstoppèl [ 

itec.. v . , - ; ; 
'ssrt.'.: . )'■

Thea.Boonstoppét 'epgKh'.i < 
seert tot 16 mia^ haar ,; 
natuurr. en mkcrofoto's ;' 
'ojpde «JcppsitiezoWef vaa i 
bibliotheek Poortugaal ,.'; 
aan de Dorpsstraat 34,';*
thea Boonstop|rel heeft ! L 
vorig jaar haar sdnlderijen ' ' 
tentoongesteld. Vanwege .' •■ 
het schilderen en het zoe y. 
ken naar onderwerpen ; 
yoor de schilderijen," zij 
wilde niet vaa. 

http://www.homestart.nl
http://www.homestart.nl
http://cjgrijmnond.nl
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