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Betreft: beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur inzake Het Buijtenland van Rhoon 
 
Hierbij doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur inzake een financiële 
verantwoording van de reeds gemaakte kosten en het nog te spenderen budget in de 
planning van Het Buijtenland van Rhoon. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dit niet 
te willen openbaren heb ik in de pers mogen teruglezen, maar dat vind ik onjuist. 
 
In de loop der jaren is er, van de beschikbare 144 miljoen Euro, al een behoorlijk deel 
uitgegeven aan juridische procedures, plannenmakerij, ingehuurde adviesbureaus, 
kunstprojecten en anderszins. Als burger, bewoner van het gebied en daardoor direct 
betrokken belanghebbende, heb ik er recht op om te weten of de nog resterende middelen 
voldoende zijn om de voorgestelde plannen naar behoren uit te voeren. Lopen de uitgaven 
nog steeds (aantoonbaar) parallel aan het budget? 
 
Hoeveel is er uitgegeven, waaraan en hoeveel resteert er om in het beoogde 600 ha grote 
gebied gronden aan te schaffen, daarna in te gaan richten en ook nog eens te beheren in de 
toekomst. Dat is van wezenlijk belang voor mij en mijn leefomgeving. Ik wil concrete cijfers 
over de huidige stand van zaken omdat ik mijn twijfels heb over de haalbaarheid van de (te) 
hoge ambities. Zodat we straks niet met een half uitgewerkt en ingericht gebied komen te 
zitten omdat er geen middelen meer zijn om de afronding van het totale plan te financieren.  
 
Tijdens de zitting bij de Raad van State heeft uw advocaat namens de provincie betoogd dat 
er voldoende middelen zijn en dat, indien die ontbreken, daar wel een potje voor gevonden 
zal worden waar uit geput kan worden. In deze tijd van bezuinigingen en schaarste weiger ik 
dat zomaar te geloven en ik vraag dan ook openheid van zaken en cijfers via de WOB. 
 
Over de planning en het nog beschikbare budget hoeft verder niet geheimzinnig gedaan te 
worden, want ik mag aannemen dat er verantwoord met onze belastingcenten wordt 
omgesprongen en alle cijfers inzake de uitgaven voorhanden zijn. 
 
Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van mijn verzoek met daarin tevens 
aangegeven hoe en wanneer u de gevraagde stukken zult openbaar maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Gé WARNAAR 
 
P.S.: Een afschrift van deze brief gaat tevens naar de Nationale Ombudsman, het Platform Polders 
Albrandswaard, de Gemeente Albrandswaard, de Vereniging Agrarische belangen en wordt als bijlage 
met de Nieuwsbrief Polderkolder aan de geabonneerde bewoners en belangstellenden verzonden. 
 


