
Aan: Provinciale Staten van Zuid-Holland,      

 Postbus 90602,         

 2509 LP Den Haag. 

Van: ing. L.W. Vreugdenhil,        

 Haakweg 33,          

 3151 XD Hoek van Holland. 

Betreft: Oranjebonnen, realisatiestrategie & het morele niks van ambtelijk Rotterdam 

Hoek van Holland, 12 december 2017    

Geachte statenleden, 

De Gedeputeerde Groen van de Provincie Zuid-Holland heeft in de vergadering van de 

commissie Duurzame Ontwikkeling d.d. 6 september 2017 het volgende toegezegd: 

A. De commissie wordt geïnformeerd over de bestedingen van de 3,5 miljoen euro aan 

subsidie voor het pilotproject Oranjebonnen en over de resultaten daarvan: 

B. Hij zal actief in gesprek gaan met de gemeente Rotterdam over de realisatiestrategie 

bij het pilotproject Oranjebonnen. Hij zal Provinciale Staten daarvan informeren vóór 

de raadsverkiezingen in maart 2018. 

Diverse commissieleden hebben gesteld het van groot belang te achten dat de ambities uit het 

Ambitiedocument Oranjebonnen
1
 binnen de gestelde termijn – vóór 2020 – zijn gerealiseerd. 

Inmiddels ligt er ook een bestuurlijk vastgesteld Ontwikkelplan Oranjebonnen.  

Uit de subsidiebeschikking
2
 blijkt dat de volgende argumenten zijn gebruikt om de subsidie 

toe te kennen: 

“Het project behoort tot de categorie Pilots uit het Uitvoeringsprogramma Groen 2013. Het 

project Oranjebonnen draagt bij aan de volgende doelen uit de beleidsvisie Groen: 

Toename recreatie in het groen (doel 1.3) en Behoud van Biodiversiteit (doel 1.4). Het 

project draagt ook bij aan een gezonde basis voor de grondgebonden landbouw via het 

vergroten van de afzetmogelijkheden van agrarische producten in de stad.” 

Voorts geldt de volgende specifieke verplichting:  

“Conform artikel 10 van de Slg dient u jaarlijks schriftelijk verslag (tussenrapportage) uit 

te brengen over de inhoudelijk en financiële voortgang van de activiteiten in het afgelopen 

kalenderjaar. Bij deze tussenrapportage mag u teven een verzoek om een voorschot 

indienen voor het desbetreffende jaar. Deze tussenrapportage zullen wij beoordelen.”  

Er is weer veel tijd verstreken sinds dit subsidiebesluit. Het project Oranjebonnen viel daarbij 

buiten de scope van de Rekenkamer Rotterdam naar gebiedsontwikkeling van deze polders.  

                                                           
1
 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oranjebonnen/21030319_-DEFINITIEF-VASTGESTELD-BW-
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2
 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4813896/2/16bb8263 
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Inmiddels heeft u een bericht gehad over onderwerp A. Deze informatie is gebaseerd op de 

informatie die vanuit het “innovatieteam” Oranjebonnen wordt aangereikt. Er is kennelijk niet 

gecontroleerd op de juistheid hiervan. Hierover bent u separaat geïnformeerd. Er wordt nu 

gewacht op de realisatiestrategie. Het ontbreekt immers tot op heden aan een adequate 

publieke strategie om de gestelde publieke doelen te bereiken. Dit is ook nodig als antwoord 

op de private strategie van vastgoedspeculanten die vooral bezig zijn met een vermeerdering 

van de waarde van hun agrarische vastgoedbezit. Sinds de deals die gesloten zijn bij het 

verwerven van de gronden voor de huidige Hoekse Baan hangt er immers een doem over het 

gebied vanwege de toegezegde verwachtingen. Er was indertijd gehoopt op een minnelijke 

verwerving en men had verzuimd tijdig het onteigeningsinstrument “als stok achter de deur” 

in te zetten waardoor men zich in de onderhandelingen met de rug tegen de muur had laten 

plaatsen. Uiteindelijk werden de gestelde doelen m.b.t. een robuuste verbetering van de 

waterhuishouding, aanleg van de (Provinciale) Ecologische Hoofstructuur, verduurzaming 

van de landbouw en een recreatieve route door het gebied ondergeschikt gemaakt aan wat 

toen nog de “Tweede Ontsluitingsweg” werd genoemd. Daarmee werd niet alleen het 

bereiken van deze publieke doelen opgeofferd, maar werden ook de mensen opgeofferd die 

zich als partner van de overheid hadden opgesteld bij het realiseren van de gewenste 

maatschappelijke resultaten. Het tekent het gebrek aan aandacht voor “de menselijke maat”  

en het tekent het gemis aan daadwerkelijke betrokkenheid met onze polders. Er is mij geen 

politieke of religieuze overtuiging bekend waarin men dit gedrag goedkeurt. Achteraf heeft  

de gemeente Rotterdam alles in het werk gesteld dit te verhullen. Er werd met dit gedrag 

immers niet alleen veel maatschappelijke -, zakelijke - en persoonlijke schade veroorzaakt, 

maar het betekent ook schade aan het noodzakelijke vertrouwen in de overheid in het 

algemeen en bepaalde overheidsfunctionarissen in het bijzonder. Deze ambtenaren moesten 

beschermd worden, terwijl men de burgers en ondernemers die door dit overheidshandelen 

werden getroffen aan hun lot overliet. Voorts moest worden voorkomen dat de gemeente 

vanwege een onrechtmatige overheidsdaad civiel aansprakelijk gesteld zou worden voor de 

geleden schade. Uiteindelijk heeft het onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam laten zien 

hoeveel publiek geld er is verkwist met de ambtelijk voorgewende kennis, hoeveel publieke 

kansen er zijn gemist en hoeveel publieke mogelijkheden onbenut zijn gebleven in onze 

polders. Omfloerst werd ook aangeduid dat dit kwam door een gebrek aan prioriteit: de beste 

ambtenaren werden op de belangrijkste klussen gezet en het oplossen van de problemen van 

en in onze polders werd toebedeeld aan ambtenaren die op de loonlijst stonden en ook wat te 

doen moesten hebben. Het project Oranjebonnen werd dan ook niet opgestart om alsnog van 

betekenis te zijn voor onze polders, maar om een baantje te regelen voor de voormalige 

projectleider Oranjebuitenpolder. Het tekent het gebrek aan een inspannings- , resultaats- 

verantwoordingsverplichting dat dit kon gebeuren. Het tekent ook het gebrek aan adequate 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. Na alle wederom ontstane problemen bij het 

project Oranjebuitenpolder is deze overheidsfunctionaris niet ontslagen vanwege een gebrek 

aan competentie, maar overgeplaatst naar een ander project. Het mag als typerend worden 

beschouwd voor de organisatiecultuur van het ambtelijk apparaat van de gemeente Rotterdam. 

Het adagium “geen woorden, maar daden” geldt door een gebrek aan prioriteit niet voor de 

Bonnenpolders en de Oranjebuitenpolder. Daar is vooral sprake van veel “gemodder”.  



Het onderzoek naar de gebeurtenissen met het pand Boompjeskade heeft veel blootgelegd 

over de zieke cultuur binnen het gemeentelijk vastgoedbedrijf. Dit deel van de ambtelijke 

organisatie van de gemeente Rotterdam werd jarenlang aangeduid als “een staat in de staat” 

en vervulde een dominante rol bij gebiedsontwikkelingsprocessen in en rond de stad. Ook 

onderzoeken van de Rekenkamer Rotterdam naar facetten van het werk van het toenmalige 

OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) duidelijk gemaakt hoe problematisch het was om 

deze tak van dienst aan te sturen. Allerlei directiewisseling, reorganisaties en uiteindelijk het 

samenvoegen van dit onderdeel met andere onderdelen tot een cluster Stadsontwikkeling heeft 

geen verbetering laten zien. Bij Boompjekade 10-14 was er geen sprake van een incident:  

   



De aanpak van de problemen sindsdien geeft weinig vertrouwen voor de toekomst. Het kwaad 

in de organisatie zelf wordt niet effectief bestreden. Het gezegde “Zachte heelmeesters maken 

stinkende wonden” zal zich hier uiteindelijk ook tonen en daarmee hobbelt men van incident 

naar incident.  Met een motie over “streetwise ambtenaren” is er vooral aandacht voor externe 

bedreigingen, maar onvoldoende voor het interne gevaar van ambtenaren met een gebrekkig 

moreel besef en het risico daarbij voor ondermijning van het vertrouwen in de overheid:  

 



Bij aanvang van het project Oranjebonnen is er in de toenmalige Hoekse deelgemeenteraad 

een motie aangenomen over het bewaken van een tijdspad: 

 



Inmiddels zijn we meer dan 5 jaar verder. De deelgemeenteraad als vorm van lokaal bestuur 

bestaat niet meer. De huidige Hoekse gebiedscommissie behoort als ‘ogen & oren” van het 

centrale stadbestuur te functioneren, maar heeft onvoldoende de vinger aan de pols gehouden 

waar het gaat om bewaken van de oorspronkelijke doelstellingen, het controleren van de ooit 

vastgestelde budgetten en het toezien op het uitgestippelde tijdspad. Daarbij is de rol van één 

van deze volksvertegenwoordigers tamelijk discutabel vanwege “een dubbele pet” als vice-

voorzitter van de gebiedscommissie en bewoner van de Bonnenpolder:  

   



Een andere huidige volksvertegenwoordiger was indertijd als bestuurder van de deelgemeente 

Hoek van Holland betrokken bij het debacle van de uitvoering van het bestuurlijk vastgestelde 

Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen: 

 



Om het ambtelijk apparaat goed te kunnen aansturen is een zekere mate van moreel overwicht 

en intellectueel overzicht noodzakelijk. Men zal dus van onbesproken gedrag dienen te zijn en 

men moet een redelijk werk- en denkniveau hebben waarbij men voorts in staat moet zijn om 

te kunnen denken in scenario ’s en oplossingsrichtingen. In het openbaar bestuur dient men 

zich ervan bewust te zijn dat men deze functie vervult om een maatschappelijke bijdrage te 

leveren en publieke doelen te bereiken. Daarbij is er geen sprake van dat het doel de middelen 

heiligt. Misleiding en bedrog mag nooit een bestuurlijk instrument zijn. Voorts zal het gebruik 

van de factor “tijd” niet mogen worden ingezet om partijen systematisch te frustreren en/of te 

ontmoedigen door ze mee te nemen in een langdurig bureaucratisch proces of door ze na een 

langdurige procedure uiteindelijk voor een voldongen feit te plaatsen doordat men achter de 

feiten komt aan te lopen. Om tot een afgewogen bestuurlijk oordeel te komen, zal men zich 

bewust moeten van de persoonlijke agenda’s die ambtenaren soms hanteren. Daarbij kan de 

blik op het behalen van maatschappelijk aanvaardbare resultaten soms worden vertroebeld 

door persoonlijke sympathieën of persoonlijke ambities die een professionele houding in de 

weg staan. Als voorbeeld schets ik u de situatie rondom het pand Nieuw-Oranjekanaal 20.   

Dit gemeentelijke object ligt buiten de grens van het projectbestemmingsplan Oranjebonnen 

en valt derhalve ook buiten het hiervoor vastgestelde exploitatieplan:  

 

 

 

 



Dit gemeentelijke pand was in 2005 aangekocht met de omliggende gronden. Hiervoor werd 

een forse prijs betaald. Het pand zelf was na een brand in 1997 in 1998 nieuw opgeleverd: 

 

De gemeente Rotterdam had deze gronden en de opstallen primair aangekocht vanwege de 

wens om de vrije beschikking te krijgen over gronden die werden verpacht en waarop men de 

illusie had geld te gaan verdienen door deze gronden te saneren. De pachter was slechts bereid 

om afstand te doen van deze gronden als de rest van zijn bedrijf ook zou worden opgekocht. 

Uiteindelijk bleek de prijs van deze gronden bij doorverkoop aan de Provincie Zuid-Holland 

vanwege de ligging in de Ecologische Hoofdstructuur een fors obstakel te zijn. De gemeente 

Rotterdam was zelf verantwoordelijk voor het opdrijven van de grondprijs en daarmee ook 

voor de uiteindelijke conclusie dat het budget te beperkt was om gronden aan te kopen voor 

de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur in de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolders. 

De gemeente had de illusie die hoge grondprijs weer te kunnen terugverdienen met het 

sanereren van het perceel dat nu Oranjeheuvel wordt genoemd. Ook dat was een misrekening.  



Bij de start van het project Oranjebonnen werd er – naast het melden van een aantal andere 

ontwikkelingen – ook gemeld dat met zocht naar mogelijkheden voor de aardappelloods:  

 

Ondergetekende had hier toen een plan (“De Hof van Vreugde”) voor klaarliggen: 

 



Tot een inhoudelijke bespreking van dit plan is het nooit gekomen. Er werd niet gereageerd 

op een verzoek daartoe:  

 

In de correspondentie met de gemeente is dit bedrijfsplan aanwezig en veelvuldig gemeld. 



In april 2007 is er een presentatie van dit bedrijfsplan geweest in een commissievergadering 

van de toenmalige deelgemeenteraad:  

 

Dit plan is later geactualiseerd en bijgesteld om vooruitlopend op de uitvoering van het 

Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen alvast op de locatie Nieuw-Oranjekanaal 20 van start 

te kunnen gaan. Dit had ook de instemming van het toenmalige deelgemeentebestuur. Er 

bleek echter helaas sprake te zijn van veel ambtelijke weerstand. Het was onduidelijk waarop 

die ambtelijke onwil was gebaseerd. Er was echter ook een bestuurlijk onvermogen om deze 

ambtelijke onwil te breken en daarmee was er jarenlang sprake van een patstelling. Toen de 

deelgemeente als bestuurlijke laag werd opgeheven, greep men ambtelijk zijn kans. Kort na 

de opheffing was er sprake van een intimiderende inbraak waarbij er niet zozeer iets werd 

gestolen, maar de opzet was om het wooncomfort te vernietigen door het slopen van een toilet 

en het aanrecht en voorts zoveel mogelijk te vernielen. Het “De Hof van Vreugde” was 

demonstratief op de keukentafel gelegd. Kennelijk had dit alles ten doel dat ik zou vertrekken. 

Ofschoon de politie direct had toegezegd een sporenonderzoek te verrichten werd dit later met 

drogredenen en pseudo-argumenten weer ingetrokken. Er was geen andere conclusie mogelijk 

dan dat er na ruggespraak werd besloten geen prioriteit te geven aan een onderzoek. Ook werd 

de schade niet hersteld. Dat alles heeft gezorgd voor een uitermate onveilig gevoel in een 

periode waarin ook het onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam plaatsvond. Van dit alles is 

een uitgebreid dossier, maar dit werd ook niet bij het onderzoek betrokken. Het bleek zelfs dat 

kort daarop de 2 onderzoeksters die waren aangesteld een functie elders hadden aanvaard 

waarbij er één zelfs bij het bestuursconcern van de gemeente Rotterdam - de organisatie die ze 

eerder moest onderzoeken - kwam te werken. Ook dat gaf geen gevoel van vertrouwen. 

 

 



Over deze tot op heden onopgeloste vernieling kwam het volgende in de krant:   

   

 

 



Toen ik niet “vrijwillig” vertrok, werd een ontruimingsprocedure opgestart. Dit was de 

verklaring van de ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk was:  

      

Hier werd glashard gelogen, maar dat werd bestuurlijk getolereerd. Uiteindelijk bleek dat 

zelfs de rechter waarde toekende aan deze ambtelijke verklaring en dat het verzoek van de 

gemeente werd gehonoreerd in een gerechtelijke uitspraak. Dit alles vond plaats kort na de 

publicatie van het rekenkamerrapport “Gemodder in de polder”. De verantwoordelijke 

wethouder volgde daarbij de ambtelijke instructies op en liet zich “in het pak naaien”.         

Er werd een poging gedaan – ingefluisterd door communicatiemedewerkers die recht moeten 

praten wat krom is – om een beeld neer te zetten van een daadkrachtig -, doortastend  - en 

slagvaardig bestuurder. Er werd gesproken over een bouwval, terwijl de gemeente daar zelf 

verantwoordelijk voor was. Hij wilde aan de slag met het gebied, terwijl er geen andere 

interesse was in deze locatie dan de interesse van ondergetekende.  



Dit schreef de krant erover: 

 

 

 

 

 

 



De echte kenners wisten wel beter: 

 

De rechter vond dat ze de ambtenaar moest geloven:  

 



Er was daarbij erg veel haast: 

 

En vol trots verscheen dit op de gemeentelijke website: 

 

Tijdens het schrijven van deze brief ligt de genoemde locatie er nog leeg en verlaten bij. Er is 

zelfs geen sprake van het aanbieden van deze locatie. Er zijn dan ook geen geïnteresseerden. 

Met de sloop is veel publiek geld verspild, zijn publieke kansen gemist en publieke 

mogelijkheden onbenut gebleven. Dit ambtelijke spel werd bestuurlijk acceptabel gevonden.  

Er heeft zich ook geen enkele collega-ambtenaar gedistantieerd van dit verwerpelijke spel.   

Ook de leden van de Hoekse gebiedscommissie hebben er verder het zwijgen toe gedaan. Op 

deze wijze heeft men als “ogen & oren” van het centrale stadsbestuur ook geen toegevoegde 

waarde en wordt de neerwaartse spiraal van deze vertegenwoordiging vooral bevestigd.    



Google Earth laat ons het verschil zien tussen de activiteiten in 2005 en 2017: 

 

 

Dit “succes” zal de verantwoordelijke ambtenaren een satanisch genoegen hebben opgeleverd. 

Dat is echter geen publiek doel. Er is ook geen maatschappelijk resultaat bereikt met dit spel. 

Helaas wordt de samenleving door de verantwoordelijke wethouder onvoldoende beschermd. 



Dit soort ambtelijke spelletjes gebeuren ook bij het in gebruik geven van gemeentelijk 

agrarisch vastgoed. Hierover is op 7 december 2004 dit beleid kenbaar gemaakt: 

  



 

Deze brief wordt beëindigd met de zin dat het dossier Vreugdenhil gesloten zal blijven. Zulks 

is echter niet afgesproken in de genoemde commissievergadering en derhalve een leugen.  



De uitgangspunten werden al geschonden toen de voormalige eigenaar van de opstallen en 

omliggende gronden van het perceel Nieuw-Oranjekanaal 20 niet in de gelegenheid werd 

gesteld tot voortgezet gebruik. Dit gebruik werd door de verantwoordelijke ambtenaar gegund 

aan een bevriende relatie in de 30 kilometer verderop gelegen gemeente Lansingerland. Toen 

er een pachter werd gezocht voor de hoop vervuilde grond die nu “Oranjeheuvel” wordt 

genoemd was er sprake van een soort open sollicitatie die ertoe moest leiden dat de voorkeur 

van de verantwoordelijke ambtenaar achteraf gerechtvaardigd kon worden. De procedure om 

een kandidaat te selecteren was een farce.  

Hierover waren 2 publicaties: 

 

 



 

In de geliberaliseerde pachtovereenkomst (welke dateert van 28 augustus 2015) zijn er geen 

voorwaarden en belemmeringen opgenomen t.a.v. het gebruik en beheer welke een bijdrage 

zouden kunnen leveren aan de gewenste agrarische en recreatieve functie (bijlage 1). Er is 

geen bepaling opgenomen waarmee duurzaam gebruik – te weten biologische landbouw – kan 

worden afgedwongen. Agrarisch natuurbeheer en bevordering van de biodiversiteit zijn niet 

aan de orde en kennen derhalve geen prioriteit in deze pachtovereenkomst ofschoon het wel 

tot de doelstellingen van het project Oranjebonnen wordt benoemd. De pachter wordt in 

artikel 14 wel geïnformeerd over de vervuiling van de bovenlaag met anorganisch materiaal. 

Er werd de suggestie gewekt dat er gewassen zouden worden geteeld die vanwege de 

verontreiniging niet in de voedselketen terecht zouden komen. In 2015 is er maïs geteeld, in 

2016 was het wintertarwe en in 2017 is er wederom maïs geteeld. Er was geen sprake van 

controle op de bestemming van deze gewassen. Met dit ambtelijke spel was het vooral de 

bedoeling hun bevriende relatie Dijkshoorn uit Bleiswijk een gunst te verlenen. Dat is echter 

geen publiek doel als het bevorderen van de lokale economie in onze polders, het stimuleren 

van duurzame en verbrede landbouw en het prikkelen van de werkgelegenheid ter plekke. 

Deze handelswijze illustreert de werkwijze van de afdeling vastgoed van de gemeente 

Rotterdam v.w.b. het in gebruik en/of beheer geven van gemeentelijk agrarisch vastgoed. 

Door een gebrek aan prioriteit en inhoudelijke kennis van dit bestuurlijke instrument wordt  

dit ambtelijke spel door de verantwoordelijke wethouder geaccepteerd.     



Deze wethouder liet zich bij zijn aantreden direct “in het pak naaien” en stemde ook in met 

een besloten werkbezoek waarvan de beslotenheid vooral het doel had critici te weren: 

  



Ondergetekende had de raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte verzocht zelf eerst 

eens te komen kijken in het gebied voordat men een besluit over het rekenkamerrapport 

“Gemodder in de polder” zou nemen, maar was niet welkom. Daarentegen werd er wel ruimte 

geboden aan een presentatie voor een stoeterij in het gebied: 

 

Ambtelijk werd de informatievoorziening in een door hen gewenste richting gemanoeuvreerd. 

Er werd een informele sfeer gecreëerd die de werkelijkheid moest verdoezelen: 

 

 



Die informele werkwijze is een onderdeel van de ambtelijke strategie. Bestuurders en 

volksvertegenwoordigers worden in “wandelgangen & achterkamers” bijgepraat op een 

manier dat er vooral sympathie ontstaat voor de ambtenaren die betrokken zijn bij een project 

en dat er onvoldoende aandacht is voor de burgers en ondernemers die worden geconfronteerd 

met de gevolgen en effecten van het betreffende project. Die werkwijze wordt ook gehanteerd 

bij het wegmasseren van mogelijke weerstand bij de realisatie van een natuurbegraafplaats in 

de Bonnenpolders. Het vraagt dan een rechte rug om vast te houden aan een reeds doorlopen 

participatie- en besluitvormingstraject. Het vereist bestuurlijke kracht om de pogingen recht te 

praten wat krom is te negeren en standvastig, daadkrachtig en slagvaardig uitvoering te geven 

aan het in 2016 door het college van B&W vastgestelde Ontwikkelplan Oranjebonnen. 

Het definitieve Ontwikkelplan Oranjebonnen is immers tot stand gekomen met bewoners, 

eigenaren en ondernemers in het gebied, de Provincie Zuid-Holland, DCMR en het 

Hoogheemraadschap van Delfland:   

 

Het getuigt van een grote mate van onzorgvuldigheid als men de geformuleerde ambities en 

doelstellingen opnieuw ter discussie gaat stellen en bereidheid toont om concessies te doen 

aan de publieke doelen die men heeft gesteld. Impliciet erkent men dan ook in gebreke te 

blijven voor wat betreft een publieke strategie om deze publieke doelen te realiseren. Met een 

zwalkend beleid biedt men ruimte aan vastgoedspeculanten die mogelijkheden zien een 

meerwaarde te realiseren voor hun agrarische vastgoedbezit, het drijft de prijs hiervan op en 

belemmert uiteindelijk de overheid zelf ook om binnen de beschikbare budgetten gronden aan 

te kopen om deze publieke doelen te realiseren. Men dient dan vooral een privaat belang en 

daarvoor zijn overheidsfunctionarissen niet aangesteld en bestuurders niet gekozen. Men geeft 

ook voeding aan een toenemend wantrouwen jegens de overheid en daarmee zullen integrale 

gebiedsontwikkelingsprocessen nog moeilijker verlopen en dus ook nog duurder worden. Het 

slechte imago van de gemeentelijke overheid is te danken aan individuen binnen het ambtelijk 

apparaat met een gebrek aan normen en waarden. Voor het zijn bestuurders slechts passanten.  



Ook wethouder Eerdmans heeft daarbij de afgelopen drieëneenhalf jaar bestuurlijk niet het 

verschil kunnen maken. Van “Kendoe” in de Oranjebonnen is geen sprake geweest: 

 

 



 

 

 



 

 

 



Op 8 juni 2016 heb ik bij een vergadering
3
 van de Rotterdamse raadscommissie Bouwen, 

Wonen & Buitenruimte gebruik mogen maken van het spreekrecht. Toen was ook de laatste 

voortgangsrapportage Oranjebonnen verschenen. Ik heb het toen gehad over de aantoonbare 

leugens van de verantwoordelijke wethouder. Hij is immers bestuurlijk verantwoordelijk voor 

de informatie die aan de gemeenteraad wordt verschaft. De meerderheid van de gemeenteraad 

van Rotterdam heeft dat niet bezwaarlijk gevonden en deze voortgangsrapportage is voor 

kennisgeving aangenomen. Ik heb het toen ook gehad over de les van mijn oude vader:        

“Je hebt te maken met mensen die bereid zijn je te besodemieteren en als het ze niet linksom 

lukt, zullen ze het rechtsom gaan proberen” (bijlage 2).  

Meningsverschillen zijn inherent aan politiek; de wijze waarop deze worden opgelost tekenen 

het beschavingsniveau. Ieder commissie- en raadslid behoort te beschikken over dezelfde 

informatie en deze moet tijdig, juist en volledig zijn aangeleverd. De discussie kan dan gaan 

over de interpretatie van deze gegevens en de weging van de verschillende (f)actoren bij het 

vormen van een opinie en uiteindelijk het nemen van een besluit. Het is daarbij belangrijker 

om loyaliteit te tonen m.b.t. principes dan loyaliteit jegens personen. Verkregen informatie 

dient te worden getoetst op juistheid en vervolgens kan er een toets aan de eigen politieke 

en/of religieuze overtuiging plaatsvinden. Het is onverstandig om een blind vertrouwen te 

stellen in de ambtelijk aangereikte informatie en de ambtelijk voorgewende deskundigheid.  

Bij loyaliteit aan een wethouder vanwege partij- en/of coalitiebelangen kan waarheidsvinding 

wel eens minder essentieel worden. In de politiek spelen daarbij ook de electorale belangen 

soms een rol. Het landelijk gebied is dunbevolkt, kent weinig potentiële kiezers en dat kan 

betekenen dat plattelandsbeleid wat minder prioriteit krijgt. Dit gebrek aan prioriteit heeft de 

Rekenkamer Rotterdam ook aangetoond in haar onderzoek “Gemodder in de polder”:  
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Een belangrijk onderdeel van blijvend en zichtbaar investeren in de relatie met publieke en 

private partijen die bij de ontwikkeling van de Oranjebonnen betrokken zijn is vertrouwen. 

Met liegen wint men nu eenmaal niet aan vertrouwen. Het is voor de betrokken ambtenaren 

wellicht mogelijk om de eigen bestuurder en de commissie- en raadsleden op het verkeerde 

been te zetten, maar dat geeft een probleem bij de meest betrokken bewoners en ondernemers 

in het landelijk gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis. Hier is immers iedere dag 

opnieuw het “gemodder in de polder” zichtbaar en het raakt deze mensen in hun zakelijke en 

persoonlijke levens. Betrokken ambtenaren profileren zich op hun Linkedinprofiel met hun 

maatschappelijke betrokkenheid door te melden dat men actief is voor Amnesty International 

of Keti Koti, maar men is onverschillig voor het lot van de medeburgers die afhankelijk zijn 

van een goed functionerende overheid inzake een competente en integere regievoering bij een 

integraal gebiedsontwikkelingsproces. Op een kafkaëske wijze kunnen mensen jarenlang door 

de overheid worden gegijzeld bij planvorming. Het “gemodder in de polder” is daar een 

voorbeeld van. Door te zwijgen en weg te kijken kunnen agrarische ondernemers met een 

langdurig pachtcontract als prooi worden uitgeleverd aan dubieuze vastgoedspeculanten. 

Intern kan men ambtelijk al grinnikend, gniffelend en glimlachend bezig zijn met 

“alternatieve feiten” en “desinformatie”, maar extern is het ambtelijke spel voor de echte 

gebiedsdeskundigen duidelijk, doorziet men de fa ade en weet men de ambtelijk gedoseerd 

gebrachte informatie op zijn juiste waarde te schatten.  

Ondergetekende is zelf ooit actief geweest in de lokale politiek, heeft derhalve “in de keuken 

gekeken” en heeft dus kennis van de gevaren van ambtenaren met een bedenkelijke moraal. 

Een agrarisch ondernemers is er zich van bewust dat onkruid bestreden moet worden om te 

voorkomen dat het gewas wordt overwoekerd. Een arts weet dat kwaadaardige cellen moeten 

worden bestreden om te voorkomen dat er een gezwel ontstaat, het lichaam wordt aangetast 

en de persoon in kwestie uiteindelijk komt te overlijden. Het is iedere huisbewoner bekend dat 

ongedierte moet worden bestreden om te voorkomen dat er een plaag ontstaat. Iedere politicus 

zal alert moeten zijn op overheidsfunctionarissen met een gebrekkig normbesef. Het tast het 

noodzakelijke vertrouwen in onze democratie aan als dit niet wordt aangepakt. Er moet niet 

alleen worden gewaakt voor de externe bedreigingen van onze democratie, maar het is ook 

zaak waakzaam te zijn bij de interne bedreigingen. De actuele situatie in onze polders laat 

zien wat de ultieme consequenties zijn als men luistert naar lieden die m.i. gerekend kunnen 

worden tot het morele niks van ambtelijk Rotterdam. Wethouder Eerdmans is in zijn rol als 

bestuurder hiervoor verantwoordelijk. Hij heeft zich als buikspreekpop laten gebruiken en niet 

de bereidheid getoond zich in het volledige dossier te verdiepen. Ook “liegen in commissie” is 

het spreken van onwaarheid. Het getuigt van bestuurlijk onvermogen om niet te doorzien hoe 

er ambtelijk wordt getracht een hen welgevallige besluitvorming door de vergadering van het 

college van B&W, de raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte en de gemeenteraad 

te loodsen. Het dossier Oranjebonnen is complex, strekt zich uit over een aantal decennia en 

beklijft daarmee niet in het geheugen van bestuurders en volksvertegenwoordigers die er 

veelal slechts één of twee bestuurlijke perioden zitten. Door selectief met de beschikbare 

informatie om te gaan, kan men nu eenmaal de bestuurlijke besluitvorming in een ambtelijk 

gewenste richting manoeuvreren c.q. manipuleren.    



Zo is de huidige generatie bestuurders, commissie- en raadsleden de blik kwijt op wat in het 

jaar 2000 werd afgesproken als onderdeel van de realisatiestrategie om de huidige Hoekse 

Baan te kunnen aanleggen. Er is indertijd een deal gemaakt met de grondeigenaar waarbij is 

afgesproken dat er gronden zouden worden gereserveerd voor de aanleg van wat toen nog de 

Tweede Ontsluitingsweg werd genoemd en waarbij werd toegestaan dat op de resterende 

gronden een slib- en grondbank kon worden gevestigd (bijlage 3). Uiteindelijk zou dit schoon 

worden opgeleverd en een dubbelbestemming krijgen: bedrijventerrein en recreatie. Het blijkt 

dat de huidige onderhandelingen over een bomenrij aan de noordzijde van dit terrein heeft 

opgeleverd dat deze is aangelegd op kosten van de gemeente: 

 

De toekomst zal het leren hoeveel recreatie er hier wordt aangelegd. De prijs per vierkante 

meter grond voor recreatieterrein is immers van een ander niveau dan de tarieven die worden 

gehanteerd voor een bedrijventerrein. De toekomst zal het ook leren hoe de toezegging die is 

gedaan aan dhr. N. van Heijst (bijlage 4) zal worden verzilverd. Ook hier werd in het kader 

van de realisatiestrategie voor de nieuwe ontsluitingsweg aan deze private partij gegund dat 

hij een meerwaarde op zijn resterende agrarische gronden kon realiseren door het realiseren 

van 2 landgoederen. Uiteindelijk zal de gemeente gehouden worden aan deze toezegging en 

het mag niet uitgesloten worden geacht dat er wordt gewacht totdat het bedrijventerrein klaar 

is en een groene inpassing kent.  

Ook de uitvoering van het bestuurlijk vastgestelde Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen is 

opgeofferd in het kader van de realisatiestrategie voor de Tweede Ontsluitingsweg (bijlage 5). 

Er was gehoopt op een minnelijke verwerving vanwege de toezegging van het realiseren van 

de mogelijkheid 5 landgoederen, maar kennelijk was dit nog niet voldoende. Er was verzuimd 

tijdig een onteigeningsprocedure als “stok achter de deur” in te zetten, men was bevreesd 

voor verdere vertragingen en omwille van deze nieuwe infrastructuur werden de gestelde 

doelen t.a.v. de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur, revitalisering & verduurzaming 

van de landbouw, een robuuste verbetering van de waterhuishouding en het verbeteren van de 

recreatieve ontsluiting door aankoop van de Bonnenweg opgeofferd. De bestuurlijke besluiten 

bleken niets waard. Het Hoogheemraadschap van Delfland, Het Zuid-Hollands Landschap en 

de agrarische ondernemers in de Bonnenpolders kwamen met lege handen te staan.     



De realisatiestrategie van de overheid om de gewenste nieuwe infrastructuur te realiseren 

bleek vooral te bestaan uit “handjeklap” en dat gebeurde niet altijd even transparant. Het 

gebeurde ook niet altijd met voldoende aandacht voor de mensen die met de consequenties 

hiervan zouden worden geconfronteerd. Voor wat betreft het staken van de uitvoering van het 

Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen had dat geen directe gevolgen voor de medewerkers 

van het Hoogheemraadschap van Delfland en Het Zuid-Hollands Landschap, maar voor de 

agrarische ondernemers in de Bonnenpolders - en dan met name de pachters van de Erven van 

Rijckevorsel - waren de gevolgen desastreus. De gebeurtenissen in de Bonnenpolders zijn dan 

ook het toonvoorbeeld voor een ieder in het landelijk gebied v.w.b. de ultieme consequenties 

bij een positieve -, constructieve - en coöperatieve opstelling jegens de overheid bij een 

integraal gebiedsontwikkelingsproces. Een knoeiende ambtenaar kan anoniem blijven, maar 

een ondernemer loopt het risico in het openbaar faillissementsregister te komen als hij 

vertrouwen stelt in de overheid. De gebeurtenissen in de Bonnenpolders laten ook zien dat er 

nauwelijks sprake is van een inspannings-, resultaats- en verantwoordingsverplichting voor de 

ambtenaren die belast zijn met advisering en uitvoering. Deskundigheid wordt als bedreigend 

ervaren en houdt men op afstand. Met het onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam werd 

impliciet aangetoond dat er weinig waarde kan worden toegekend aan gevoerde beoordelings- 

en functioneringsgesprekken. Er bestaat grote mate van vrijblijvendheid: “In het land der 

bestuurlijk blinden is ambtenaar éénoog koning!”.    

Zo doemt er nu een gevaar op met een nieuwe vorm van “handjeklap” met de wens van de 

gemeente om de Bonnenweg te verbreden, terwijl men daar geen geld voor beschikbaar stelt. 

Het is echter een drogreden om te stellen dat men dat niet doet omdat de Bonnenweg een 

agrarische ontsluitingsweg is. Dat geldt immers ook voor de Polderhaakweg. Er is weer eens 

sprake geweest van het stellen van de verkeerde prioriteiten bij de aanleg van een netwerk van 

recreatieve routes: 

 



Inmiddels ruiken de Erven van Rijckevorsel een kans om een waardevermeerdering voor hun 

vastgoedbezit in en rond de Bonnenpolders te realiseren. In maart 2016 werd onderstaand 

verzoek gedaan bij de projectleider Oranjebonnen:  

 

In de Bonnenpolder was toen nog niets te koop, maar kort daarop gebeurde dit wel. Vanuit  

het projectteam Oranjebonnen werd het niet nodig gevonden de gronden die de gemeente in 

eigendom heeft daarvoor aan te bieden, maar was er het besef dat dit een kans was om de 

gedane toezegging aan de Erven van Rijckevorsel werkelijkheid te laten worden. Ineens was 

er wel snelheid bij deze private partij en verscheen de advertentie op Funda:  

 



In het projectteam Oranjebonnen was er echter ook het besef dat er nog wat massagewerk 

nodig zou zijn om een natuurbegraafplaats mogelijk te maken. Per slot van rekening was deze 

functie in het Ontwikkelplan Oranjebonnen als ongewenst gekwalificeerd: 

 

Daarnaast was in het Ontwikkelplan Oranjebonnen gemeld dat het agrarische gebruik van de 

gehele Oranjebonnen mogelijk zou blijven met uitzondering van 2 gebieden:  

 

Dit past immers ook bij de ambities die bij aanvang van het project zijn geformuleerd:  

 



Voorts zou er geen afbreuk mogen worden gedaan aan de cultuurhistorische kwaliteiten: 

  

Bij de oorspronkelijke doelstelling van het project Oranjebonnen had men het over het 

versterken van het (agrarisch) ondernemerschap en stadslandbouw: 

 

 

Dit alles zou ook mogelijk zijn met de inzet van de juiste bestuurlijke instrumenten en met 

een adequate publieke strategie om deze publieke doelstellingen te realiseren. De Erven van 

Rijckevorsel hebben 128 hectare agrarisch vastgoed in hun bezit en natuurlijk is het mogelijk 

om deze oppervlakte een rendabel -, duurzaam - en vitaal landbouwbedrijf te exploiteren. Het 

was voorts bekend dat er al sprake was (geweest) van een gemengd agrarisch bedrijf in de 

Korte Bonnen welke niet alleen biologisch gecertificeerd was, maar ook een natuurcamping 

en een paardenpension exploiteerde. Op dit bedrijf was er ook sprake van een kleinschalige 

(en anonieme) zorgfunctie en werden er lessen natuur- en milieueducatie gegeven. Tevens 

was er op dit bedrijf al sprake van verkoop van op het eigen bedrijf voortgebrachte producten 

direct aan de consument, een activiteit die tegenwoordig “stadslandbouw” wordt genoemd. 

Dit bedrijf was door de overheid opgeofferd in de reeds eerder genoemde deal om nieuwe 

infrastructuur te realiseren. De ambitie om dit opnieuw te realiseren is loffelijk te noemen. 

Het is echter wat minder loffelijk om daarbij de inbreng van ondergetekende te negeren.    



Inzake de bovengemelde “stadslandbouw” was er op dit sprake van een lange traditie en een 

belangrijke economische steunpilaar. Deze werd echter bedreigd door een gedoogbeleid van 

de voormalige gemeente ’s-Gravenzande inzake een illegale detailhandel in aardappelen, 

groenten, fruit, eieren, bloemen, planten, zuidvruchten, etc. in een voormalige boerderij langs 

de Maasdijk. Hier had zich een vrachtwagenchauffeur gevestigd die deze activiteit ging 

ontplooien toen hij geen opdrachten meer kreeg als veewagenchauffeur en ook voor ander 

chauffeurwerk niet meer werd ingehuurd. Dit heeft geleid tot een handhavingsverzoek in 1990 

en na een langdurige bestuursrechtelijke procedure werd er uiteindelijk pas in 2005 echt 

gehandhaafd. Daarvoor was het nodig dat eerst de gemeente ’s-Gravenzande opging in de 

grotere gemeente Westland, er een nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening kwam en er een 

nieuwe ambtelijke leiding kwam. Het kenmerkt het belang van de aanwezigheid van een 

frisse cultuur, van “normen en waarden” (bijlage 6). Er kwam pas in 2005 een einde aan alle 

pogingen om de verantwoordelijkheid te ontlopen daadwerkelijk te handhaven; pas in 2005 

werd er gebruik gemaakt van de beschikbare bestuurlijke instrumenten en werd er niet langer 

gezocht naar argumenten om te verklaren waarom iets niet kon, niet was gebeurd en niet zou 

gaan gebeuren. Dit gedrag is nu herkenbaar bij de gemeente Rotterdam. Saillant detail is dat 

het hier dezelfde “ondernemer” betreft, maar dat ditmaal de overtredingen op het perceel 

Bonnenweg 50 te Hoek van Holland plaatsvinden. Het laat zien dat als de overheid afwezig is 

in haar controlerende en handhavende functie opleiding, vakmanschap, ondernemerschap en 

maatschappelijke opstelling geen relevante succesfactoren zijn, maar dat juist de brutaliteit 

om over de grenzen te overschrijden die de overheid heeft gesteld wordt beloond. Helaas blijft 

de provinciale overheid ook in gebreke voor wat betreft haar toezichthoudende rol.     

Momenteel vindt er dus een ambtelijk spel plaats om bestuurders en volksvertegenwoordigers 

te overtuigen van de noodzaak om een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolders te realiseren. 

Daarbij is duidelijk sprake van een tunnelvisie. Alternatieve mogelijkheden om de gewenste 

publieke doelen te behalen worden niet onderzocht. Er is immers een toezegging gedaan aan 

de Erven van Rijckevorsel om een meerwaarde voor hun agrarische vastgoedbezit te krijgen 

en die mogelijkheid is er nu. De 128 hectare landbouwgrond zou normaliter tussen de 6 en 7 

miljoen euro opleveren, maar nu ligt er een kans dat te verdubbelen. Met steun aan dit private 

belang dient men echter geen publiek doel. Voorts is hiervoor ook publiek geld nodig: 

   



In een reclamebrochure probeert men een beeld te schetsen om sympathie te winnen voor het 

voorstel. Daarbij worden ook percelen ingekleurd die geen eigendom zijn van de Erven van 

Rijckevorsel. Daarbij vergeet men dat de tuinbouwkas zou moeten worden gesaneerd om de 

openheid van het landschap te herstellen en voorts vergeet men de toezegging dat ook de 

gronden rondom het perceel Bonnenweg 2 ooit een meerwaarde zouden kunnen krijgen: 

 

Voorts gaat men in het kader van de te maken integrale afweging voorbij aan de private wens 

om op het perceel Bonnenweg 2 een partycentrum te realiseren: 

 

Ook de plannen voor het perceel Bonnenweg 30 worden niet meegenomen bij de te maken 

integrale afweging:  

 

 



Er vindt voorts een woordenspel plaats om te verhullen dat het ooit zo gewaardeerde open 

landschap van de Bonnenpolders zal worden versmald door een uitbreiding en daarmee 

verbreding van het Staalduinse Bos met 19 hectare:  

 

Men probeert de aandacht af te leiden van het feit dat deze uitbreiding plaatsvindt op gronden 

die eerder nog werden gewaardeerd vanwege hun cultuurhistorische vorming en verkaveling. 

Deze werd ooit enthousiast toegelicht bij een presentatie van het ambitiedocument:  

 

 



Met reclameteksten wordt de lezer in deze brochure verleidt om in te stemmen met een 

natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder zonder te vermelden dat er ook alternatieven zijn om 

deze polder groen en open te houden. Versterking van de karakteristieke openheid is immers 

ook mogelijk met een aantal flankerende maatregelen om duurzame (verbrede) agrarische 

activiteiten te stimuleren zoals elders in Nederland ook gebeurt. Het ontbreekt echter aan de 

ambtelijke bereidheid dit te onderzoeken. Ambtelijk is er ook niet het besef van een kostprijs 

per eenheid product en het economische model dat noodzakelijk is voor een kleinschalige 

landbouw die verhoging van natuurwaarden voorop stelt:  

 

Over het gebiedsproces wordt een beeld geschetst dat het plan tot stand is gekomen met 

bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Bonnenpolder, belangenverenigingen en 

overheden. Voorts wordt geschermd met de naam Adriaan Geuze:  

 



Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen fictie en feiten. Het is nu eenmaal een 

feit dat er geen agrarische ondernemers uit de Bonnenpolder hebben deelgenomen en dat veel 

omwonenden van de Bonnenpolder faliekant tegen dit plan zijn en zich niet wilden laten 

gebruiken als rechtvaardiging voor een zogeheten participatieproces. Ook ondergetekende 

heeft niets vernomen van noch Natuurbegraven Nederland B.V. noch Natuurmonumenten:   

 

Het is voorts belangrijk dat mensen gezien en gehoord worden en dat men zich bewust is van 

het “menselijk kapitaal”. Het volledige dossier laat zien dat er mensen zijn die zich oprecht 

met hart en ziel verbonden voelen met dit gebied en die geen andere intentie hebben dan daar 

te kunnen wonen en werken. Deze mensen hebben aangetoond een maatschappelijke bijdrage 

te willen leveren en hebben de bereidheid getoond zich aan te passen aan publieke wensen. 

Op de website van de Stichting de Bonnen is te lezen hoe de mensen die geboren en getogen 

zijn in deze polder zich hebben ingezet en uiteindelijk zijn gemarginaliseerd. Met een 

regenteske en feodale houding werden ze uiteindelijk alleen maar als een belemmering gezien 

om tot een maximale winst te kunnen komen en het is de lokale en provinciale overheid 

geweest die dit heeft mogelijk gemaakt. Die houding had niets te maken met 

sociaaldemocratische principes, liberale beginselen, christendemocratische overtuigingen, 

christelijke naastenliefde en/of socialistische idealen. Een simpele toets hieraan had immers al 

duidelijk gemaakt dat een dergelijke houding niet wordt gerechtvaardigd en daarmee 

ondersteund door een bepaald verkiezings- of coalitieprogramma. Het gaat over gewetensvol 

en respectvol handelen van de overheid en bestuurders zijn nu eenmaal verantwoordelijk voor 

de ambtelijke adviezen die men overneemt en uiteindelijk is men ook verantwoordelijk voor 

de ambtelijke uitvoering. Momenteel is wethouder Eerdmans verantwoordelijk voor de 

adviezen die hij overneemt van het projectteam Oranjebonnen en hij is eveneens 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen bestuurlijke besluiten. Hij is ook 

verantwoordelijk voor de vertragingstactiek die wordt gehanteerd bij mijn klacht en het laat 

zich raden welk publiek doel hiermee gediend wordt. Per heden is het echter duidelijk dat het 

instituut Ombudsman Rotterdam deze klacht gaat onderzoeken (bijlage 7). Uiteindelijk zal de 

waarheid boven tafel komen. Ik ben nog van de generatie die is opgevoed met het adagium: 

“Eerlijk duurt het langst!”.  

 



Deze vertragingstactiek kan ook worden geconstateerd bij het gesprek dat zal moeten 

plaatsvinden tussen uw gedeputeerde Weber en de Rotterdamse wethouder Eerdmans. 

Daarmee wordt getracht eerst intern een beeld te formuleren dat men alles onder controle 

heeft en dat er nu een kans ligt om alle problemen in één keer op te lossen met de inzet van 

Natuurbegraven Nederland B.V., Natuurmonumenten en Het Zuid-Hollands Landschap.    

Met deze wanhoopsdaad moet de aandacht worden afgeleid van het eigen falen bij de 

regievoering, de gebrekkige inzet van de bestuurlijke instrumenten en het ambtelijke geknoei 

in het landelijke gebied waarbij vooral de ambtelijke gunfactor een bepalende rol speelt. 

Doorgaan op deze weg zal uiteindelijk niet alleen bestuursrechtelijke consequenties hebben, 

maar ook civielrechtelijk en zelfs strafrechtelijk. Van een wethouder mag worden verwacht 

dat deze de samenleving beschermd tegen ambtenaren met een gebrekkige moraal. Er wordt 

dan vrij spel geboden aan cynische en calculerende krachten binnen een overheidsorganisatie 

en daarmee wordt het benodigde vertrouwen in de overheid ondermijnd. Ambtenaren kunnen 

wellicht een bestuurder of een volksvertegenwoordiger misleiden als het gaat over specifieke 

onderwerpen als landbouw, landschap en natuur. Het zal ze niet lukken bij deskundige en 

betrokken bewoners en ondernemers. Er wordt dan vooral wantrouwen gefaciliteerd en verzet 

gemobiliseerd. De komende periode zal laten zien of de verantwoordelijke wethouder alsnog 

afstand neemt van deze ambtelijke praktijken of dat hij ermee instemt. Dan blijkt ook of hij in 

staat is om “schoon schip” te maken, te breken met het vieze verleden en te kiezen voor een 

beëindiging van het “gemodder in de polder”.   

met bezorgde groet, 

 

ing. L.W. Vreugdenhil 

 

Bijlagen: 1. Geliberaliseerde pachtovereenkomst Oranjeheuvel;   

  2. Tekst inspreekrecht commissie BWB d.d. 8 juni 2016;   

  3. Realisatiestrategie Tweede Ontsluitingsweg (huidige Hoekse Baan) A; 

  4. Realisatiestrategie Tweede Ontsluitingsweg (huidige Hoekse Baan) B; 

  5. Realisatiestrategie Tweede Ontsluitingsweg (huidige Hoekse Baan) C;  

  6. Zieke cultuur bij handhavingsverzoek gemeente ’s-Gravenzande; 

  7. Klachtprocedure Ombudsman Rotterdam.   



 

 

c.c.: - ing. A.H.M. Weterings, voorzitter Stichting de Bonnen,    

 - mr. J.F. Weber, Gedeputeerde Groen van de Provincie Zuid-Holland,  

 - ir. M. Houtzagers, directeur Het Zuid-Hollands Landschap,   

 - mevr. I. ter Woorst, Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland, 

 - Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland,  

 - Gemeenteraad van Rotterdam,       

 - Gebiedscommissie Hoek van Holland,       

 - bestuur LTO-Noord,        

 - bestuur Midden-Delfland Vereniging,      

 - gemeenteraad Midden-Delfland,       

 - gemeenteraad Albrandswaard,       

 - gemeenteraad Westland,         

 - Hoofdofficier van Justitie arrondissementsrechtbank Rotterdam.   

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1 Geliberaliseerde pachtovereenkomst Oranjeheuvel  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Bijlage 2 Tekst inspreekrecht commissievergadering BWB d.d. 8 juni 2016 

 

“Mijn gedachten gaan de afgelopen tijd nogal eens terug naar de periode van 10 jaar geleden.  

Begin mei 2006 realiseerde ik mij dat ik op het verkeerde been was gezet bij het integrale 

gebiedsontwikkelingsproces in de Bonnenpolders. Mijn oude vader reageerde daarop door te zeggen 

dat ik te maken had met mensen die bereid zijn hun medemensen te besodemieteren en als het ze niet 

linksom zou lukken, ze het rechtsom gingen proberen. Volgens hem zou ik vanaf dat moment 

“opgejaagd wild” zijn. Ik reageerde daarop dat ik mij als partner van de overheid had opgesteld en dus 

ook veronderstelde dat deze overheid alle andere partners aan de gemaakte afspraken zou houden. Er 

konden immers belangrijke publieke doelen worden gerealiseerd en met mijn verbrede en biologische 

bedrijfsvoering had ik daaraan al een belangrijke bijdrage geleverd. Het voor mij gemaakte 

bedrijfsplan - betaald door diezelfde overheid - liet zien dat ik klaar was voor de door deze overheid 

gewenste toekomst van onze polders. Mijn vader reageerde daarop dat het daarom niet ging: voor de 

mensen die op de sleutelposities zaten was alleen “geld” belangrijk. Mijn vader had niet zo´n hoge 

dunk van de dames en heren politici. Hij was indertijd blij met de opkomst van Fortuijn omdat het 

politieke landschap werd opgeschud en hij het een moedige man vond die durfde te zeggen wat hij 

dacht. Mijn vader waarschuwde echter ook voor zijn volgelingen die bereid zouden zijn om de 

principes van Pim Fortuijn te verloochenen. Het gevaar zou van binnenuit kunnen komen. Ik was 

bekend met zijn opvattingen, maar wilde graag zijn ongelijk bewijzen.  

In juni 2006 heb ik dus voor het eerst hier op het stadhuis om aandacht moeten vragen voor de 

mogelijk verborgen agenda van de Erven van Rijckevorsel en de consequenties van een slechte 

regievoering door de overheid. In september 2006 heb ik dat nog een keer moeten doen. Helaas werd 

er toen meer waarde toegekend aan de verklaringen van de rentmeester van deze adellijke familie. 

Inmiddels blijken hun echte intenties duidelijk: het vastgoedbezit van de Erven van Rijckevorsel in en 

rond de Bonnenpolders staat te koop. Men heeft partijen jarenlang aan het lijntje gehouden en men 

gaat nu proberen een maximale opbrengst te realiseren voor de agrarische gronden rond het 

Staalduinse Bos. Dit spel is getolereerd door de overheid zonder beantwoord te worden. Deze 

bestuurlijke apathie dient geen publiek doel.   

Na het verschrikkelijke debacle in 2007 bij de uitvoering van het bestuurlijk vastgestelde 

Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen heb ik plaats moeten nemen in “de wachtkamer”.                  

We hebben toen zelf nog geprobeerd partijen te vinden die interesse zouden hebben in de toegezegde 

landgoedontwikkeling in onze polders. Ons initiatief met Parnassiabavo liep echter vast in een 

ambtelijk moeras en deze partij ging haar doelstellingen op andere gronden realiseren. Bij de doorstart 

van de plannen met zowel de Oranjebuitenpolder alsook de Bonnenpolders in 2012 bleek dat ik werd 

uitgesloten van deelname. Dit was een schokkende en kwetsende ervaring. In 2014 wilde men mij met 

drogredenen zelfs verwijderen uit deze “wachtkamer”. Mijn vader heeft toen vanaf zijn ziekbed dit 

allemaal moeten meemaken. Zoals iedere vader had hij graag trots willen zijn op zijn zoon.               

Op Tweede Kerstdag 2014 is hij overleden. Ik heb zijn ongelijk niet meer kunnen bewijzen. Een 

schrale troost is de opmerking van mijn vader toen ik ging studeren aan de H.L.S. in Dordrecht:      

“Ze kunnen je in het leven alles afpakken, maar nooit wat je hebt geleerd. Zorg ook dat ze je 

waardigheid niet afpakken!”       

 



Inmiddels is het juni 2016. Ik heb aan mijn collega Herman Weterings gevraagd of hij ook naar het 

stadhuis wilde komen. Hij reageerde door te zeggen dat hij voor een goede toneelvoorstelling liever 

naar de Schouwburg gaat. Ook hij heeft het vertrouwen in de overheid verloren. Ook hij ervaart een 

gewetenloos handelen en een gebrek aan respect. De Stichting de Bonnen is genegeerd bij de huidige 

planvorming; de Stichting Oranjebuitenpolder heeft opgehouden te bestaan. De voormannen van 

laatstgenoemde stichting - zeer begaan met landbouw, landschap en natuur - hebben indertijd gekozen 

voor een andere strategie en zo is het dus ook mogelijk geworden dat er een grote hortensiakwekerij is 

ontstaan in dit deel van de Groenzone Maasmond. Men wilde zich niet langer in de luren laten leggen 

door de overheid en heeft gekozen voor “geld”, zoals ook collega Henk van der Drift indertijd heeft 

gekozen voor “geld”.  

Nogmaals: mijn gedachten gaan de laatste tijd nogal eens terug naar de zomer van 2006. Toen was er 

ook het WK-voetbal en in de finale zagen we hoe de trotse voetballer Zinedine Zidane tot het uiterste 

getergd een tegenstander een kopstoot gaf. Dat was het moment dat ik me de woorden van mijn vader 

over “waardigheid” weer realiseerde. Ik was immers woedend over het onrecht dat mij werd 

aangedaan en werd af en toe ook overvallen door allerlei primitieve gedachten. Het verliezen van mijn 

zelfbeheersing zou een smet op mijn boerenbestaan kunnen werpen. Ik moest de strijd aangaan met 

argumenten. Als ik ten onder zou gaan, dan moest dat met opgeheven hoofd gebeuren. Een mens is 

immers niet opgewassen tegen vele vormen van slechtheid. Er is mij toen ook geadviseerd maar een 

civielrechtelijke procedure te beginnen. De civielrechter vormt zich immers een oordeel op basis van 

feiten en argumenten; in de politiek matigt zich men wel eens een oordeel aan zonder de feiten te 

kennen en zonder kennis te willen nemen van de argumenten. “Het gaat niet over gelijk hebben, maar 

over gelijk krijgen”, zo werd mij gezegd. “Je zult slechts bij de rechter je gelijk kunnen behalen, maar 

dan moet je bereid zijn minstens 10 jaar van je werkzame leven op te offeren aan juridische 

procedures” was het advies. “Al die tijd zal er echter niets gebeuren, want dan kan men zich 

verschuilen achter het argument dat het onder de rechter is”.  

Ik had zelf ooit een maatschappelijke bijdrage geleverd in de lokale politiek en wist dat mensen het 

verschil kunnen maken. Een goede bestuurder zou immers gebruik kunnen maken van de beschikbare 

bestuurlijke instrumenten, de focus houden op de te realiseren publieke doelen en zich niet laten 

ringeloren door het ambtelijk apparaat en op geld beluste vastgoedspeculanten. De afgelopen jaren 

hebben laten zien dat deze hoop tevergeefs was.  

Er is nu een moment van waarheid aangebroken. 

Zijn de raadsleden van de gemeente Rotterdam bereid: 

- oprechte betrokkenheid en interesse te tonen voor dit deel van Rotterdam?           

 - daadwerkelijk prioriteit te geven aan een gebiedsontwikkeling die recht doet aan de ooit 

   geformuleerde publieke doelen en te behalen maatschappelijke resultaten?           

 - oog en oor te hebben voor “de menselijke maat” en “het menselijk kapitaal”?           

 - kennis te nemen van de echte feiten en onderbouwde argumenten?                       

 - hun politieke principes en eventuele godsdienstige overtuiging niet te verloochenen?             

 - en niet akkoord te gaan met de aantoonbare leugens van de wethouder?” 

 

 

 



Bijlage 3  Realisatiestrategie Tweede Ontsluitingsweg (huidige Hoekse Baan)   A  

 

 



  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Bijlage 4 Realisatiestrategie Tweede Ontsluitingsweg (huidige Hoekse Baan)   B 

 

 



 

 

 



 



 

Kaart Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen - bestemmingen 

 

 

Kaart Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen – eigenaren/verpachters 

 



Bijlage 5  Realisatiestrategie Tweede Ontsluitingsweg (huidige Hoekse Baan)   C  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Bijlage 6 Zieke cultuur bij handhavingsverzoek gemeente ’s-Gravenzande 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Bijlage 7 Klachtprocedure Ombudsman Rotterdam 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


