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Onderwerp: FW: Open Brief: Noodkreet van Carnisse Grienden en PPA.
Urgentie: Hoog
 
Zeer geachte dames en heren,
Naar aanleiding van een ledenvergadering van de Vereniging De Carnisse Grienden 
van 12 april j.l. doen wij u hierbij een open brief toekomen gericht aan de 
Vereniging Albrandswaards Landschap (AWL)
 
Open brief aan de Vereniging Albrandswaards Landschap te Rhoon:
 
Zeer geacht bestuur,
Het laatste half jaar lezen wij in de regionale en landelijke pers helaas steeds
vaker over minder inkomsten bij de natuurclubs en de bezuinigingen die worden 
doorgevoerd. Ook Albrandswaard ontkomt niet aan de zichtbare en voelbare 
gevolgen. Met het doorvoeren van de bezuinigingen op het onderhoud van de 
grienden in Rhoon en Barendrecht is de opmaat gemaakt naar verval en verdwijnen 
van deze voor Europa zo unieke natuurgebieden. 
De vereniging De Carnisse Grienden maakte zich gisterenavond in haar algemene 
ledenvergadering terecht grote zorgen. 
Maar waar niet is verliest de keizer zijn recht.
 
Wat de gewone burger echter niet begrijpt is dat er ondanks de ingrijpende en 
voelbare bezuinigingen in Rotterdam en de provincie Zuid Holland en ondanks de 
niet afgemaakte Natura 2000 en EHS-gebieden, men in Rhoon binnenkort toch wil 
starten met de ingrijpende transformatie van prachtige polders in Rhoon waarvoor
geen draagvlak is. 
Maak eerst je beloftes naar Europa en Nederland waar voordat je daarvan de 
rekening gepresenteerd krijgt in plaats van € 120 miljoen te investeren in “Het 
Buijtenland van Rhoon” waarvan men bijvoorbeeld nog niet weet waar men met die 
1.000.000 m3 grond heen moet die vrij komt bij het graven van moerassen. Is dit 
wel een duurzaam plan?.
 
Wij hopen dat de noodkreet van de Carnisse grienden goed is doorgedrongen. Wij 
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verwachten dan ook dat U als bestuur van AWL, die de spreekbuis van alle natuur-
en milieuorganisaties in Albrandswaard wil zijn, op zeer korte termijn verdere 
actie gaat ondernemen en bij al uw contacten, stakeholders, inclusief de 
politieke in Rhoon, de Provincie en de Tweede Kamer.
Laat alle betrokken weten dat het afmaken van andere natuurgebieden en het op de
juiste wijze beheren van bestaande natuurgebieden de enige juiste investering is
in de toekomst voor onze natuur.
 
Juist in deze tijd van recessie is met een integrale aanpak van het landschap 
winst te halen zowel voor de natuur, voor de recreatie als voor de boeren. 
Ongestoord doorgaan met de transformatie van een prachtig polderlandschap met de
kans dat vanwege bezuinigingen de (te) hoog gestelde ambities toch niet worden 
waar gemaakt, komt bij de burger niet goed over. 
Een aanpassing van de plannen waarbij natuur, recreatie en werkgelegenheid op 
een juiste en duurzame wijze worden ingepast in het landschap is niet alleen 
goed voor de verbetering van de leefbaarheid van de Rotterdammers, maar spaart 
ook het karakter van ons hoog gewaardeerde polderlandschap uit de Gouden eeuw. 
 
Met vriendelijke groet namens het Platform Polders Albrandswaard,
 
Thedie Binder
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