
- ingezonden - 
 
Vergeet die ingezonden stukken – laat u juist informeren op 14 april en oordeel zelf. 
 
Ik zie weer zoveel onzin in de pers verschijnen dat ik me “uitgedaagd” voel om een reactie te 
geven en daarmee onnodige “ruis” op de lijn te voorkomen. En tevens om de mensen te 
wijzen op een openbare informatieavond over het alternatieve plan van de boeren waarin 
uitgebreid hun plan zal worden toegelicht. Nu worden er overal meningen geventileerd en 
onwaarheden verkondigd die afbreuk doen aan de intentie van de boeren. Dat deze 
ondernemers sowieso al hun bedrijfsvoering compleet om willen gooien om aan de wens van 
een paar hobbyisten te willen voldoen is al bijzonder, dat ze tot nu toe alle planmakerij uit 
eigen zak betalen helemaal. Dus wat er nu via ingezonden stukken aan onzin wordt 
verkondigd doet geen recht aan hun initiatief. Dat zult u 14 april zelf kunnen zien en 
beluisteren (en daar dan uw vragen stellen om te weten te komen hoe het verhaal wél in 
elkaar steekt). Vanaf 20:00 in het Gemeentehuis aan de Hofhoek in Poortugaal bij een 
zogenaamde “Ontmoeting en Dialoog” van de raad en burgers (voorheen Carroussel). 
 
Het is onderhand wel nodig en tijd ook, want ook in de laatste Schakel stonden er weer 
ingezonden stukken van mensen die ergens de klok wel hebben horen luiden maar geen 
idee hebben waar de klepel hangt. Om te zeggen dat door het alternatief van de boeren het 
afschermen c.q. milieubeschermende maatregelen nemen tegen het lekken van de gifstort  
in gevaar komt slaat nergens op. Het zijn twee totaal verschillende projecten, want ook in het 
originele plan van de Provincie voor het Buijtenland van Rhoon is er 0,0 Euro gereserveerd 
om iets aan de gifstort te doen. Sterker nog, het was een eis van het PPA destijds om eerst 
de gifstort op te ruimen en dan pas aan het Landschapspark te beginnen maar die link kon 
en mocht niet gemaakt worden omdat het andere verantwoordelijkheden en projecten betrof.  
 
Dus ook geen geld van het Buijtenland voor andere projecten (indammen gifstort, onderhoud 
grienden, behoud recreatievoorzieningen op o.a. Hoge Veld etc etc). De gifstort staat daar 
helemaal los van. Het is wél zo dat in het alternatief van de boeren er een hele grote 
rietaanplant met separate afvoersloot langs het voormalige stort is ingetekend dat als een 
soort helophytenfilter de schadelijk stoffen zou moeten uitfilteren en afvoeren. Dat de 
provincie wellicht nu opeens het alternatief van de boeren gebruikt als stok om onder hun 
opruimplicht af te komen kan ik niet staven. Wel dat er al regelmatig druk wordt uitgeoefend 
om de toegezegde maatregelen (afdekken P-plaats met isolerend kleidek, keerwanden slaan 
en afvoer lekkend gif etc.) en het monitoren van de afvalstroom ook daadwerkelijk aan te 
gaan pakken.  Maar ook hier neemt de Provincie haar verantwoordelijkheid niet en laat de 
zaak op zijn beloop. Dat heeft niets met het alternatieve plan van de boeren van doen. 
 
Want er wordt maar al te makkelijk voorbij gegaan aan welke impact dit allemaal heeft op de 
boerenbedrijven. Dat zijn gewoon volwaardige en moderne ondernemingen, met de tijd 
meegegroeid door de decennia heen en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Van 
computergestuurde machines, GPS implementatie, mobiele applicaties en een vergaande 
versobering in gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen (deze vormen extra, 
maar soms noodzakelijke kosten, dus gebruiken ze zo min mogelijk). Dit komt  de prijs van 
het levensmiddelenpakket voor de consument ten goede en houdt het betaalbaar, maar 
vraagt van de ondernemers enorme investeringen in tijd en geld. Het zijn ondernemers die 
zich constant moeten aanpassen aan nieuwe regelgeving en wetten, maar door hun 
creativiteit en harde werken, dit steeds een stapje voorblijven om hun bedrijf toch efficiënt uit 
te kunnen blijven voeren. Tegen de verdrukking in. En die heel goed kunnen rekenen, iets 
wat de natuurdames duidelijk minder beheersen gezien hun ingezonden rekensommetjes. 
 
Vertaal anders de plannen van de Provincie nu eens naar “het dorp” in plaats van het 
buitengebied. Zeg nu eens tegen de ondernemers van Albrandswaard dat ze de computers 
weg moeten doen en weer handgeschreven of met typemachines en carbonnetjes aan de 



slag moeten. Dat ze voor het transport terug moeten naar paard en wagen, de berichten en 
facturen weer met de post en per koerier laten bezorgen – kortom, 60 jaar terug in de tijd.  
Want dat is wel wat de Provincie verlangt van de boeren en wat bij de laatsten dus niet op 
draagvlak kan rekenen. Elk zichzelf respecterend bedrijf of onderneming in “het dorp” zou 
dat ook niet doen. En dan heb ik het nog niet eens over het beslag op grond en gebouwen 
dat de Provincie denkt te kunnen leggen. Dus dat de boeren met het (zelfbetaalde) laten 
opstellen van een alternatief al zoveel water bij de wijn hebben willen doen is op zichzelf al 
een mooi gebaar dat waardering en een reële kans verdient.  
 
Het zou goed zijn als de Rhoonse Natuurtantes en “Alle” Havendammers (daar mag u grote 
vraagtekens bij zetten, want er hebben al diverse bewoners gereageerd dat zij niets van die 
brief weten en er niet achter staan) dat ook eens onder ogen zouden willen zien. En met 
deze ondernemers in gesprek gaan in plaats van een en ander via die ingezonden stukken, 
die overigens de plank helemaal mis slaan, van zich af te schrijven. Ook ZIJ zijn allemaal 
van harte welkom 14 april om het ware verhaal achter het alternatieve plan te ontdekken. 
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