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Lessen uit het
Buijtenland
Jenny May is projectmanager bij VINU en was
van eind 2016 tot begin 2019 onafhankelijk
projectleider in het Buijtenland van Rhoon.
Co Verdaas is dijkgraaf bij Waterschap
Rivierenland en deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU/Delft. Hij was van
2015-2018 kwartiermaker in het Buijtenland
van Rhoon vanuit bureau Over Morgen.
Met dank aan Raymond Mange en Willy
Cornelissen van de Provincie Zuid-Holland en
Anja Jongejan van de gebiedscoöperatie
Buijtenland van Rhoon voor het tegenlezen
en meedenken.

Planologie op orde, ruim voldoende budget, juridische doorzettingsmogelijkheden en tóch geen gelopen race. Het Buijtenland
van Rhoon is een historisch poldergebied net ten zuiden van
Rotterdam, dat een groen uitloopgebied moet gaan worden
voor de regio. De eerste plannen daarvoor dateren van begin
deze eeuw toen de aanleg van de Tweede Maasvlakte werd
voorbereid. Afgelopen jaar is de gebiedscoöperatie Buijtenland
van Rhoon van start gegaan met de realisatie van een gedragen streefbeeld. De route ernaartoe was lang en moeilijk. Uit
dat proces kunnen we veel leren.
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H

et Buijtenland van Rhoon is
ongeveer
600
hectare
groot en een van de laatste
groene buitengebieden op het eiland IJsselmonde. Er staan meerdere eeuwenoude hoeves en het is
tot op de dag van vandaag voor
het overgrote deel in agrarisch gebruik.
Toen begin deze eeuw de plannen
voor de Tweede Maasvlakte gestalte kregen, is door de maatschappelijke partners een ‘dubbeldoelstelling’ afgesproken: naast
economische groei moest worden
geïnvesteerd in ecologie en leefbaarheid van de regio Rotterdam.
Een voortvloeisel daaruit was de
afspraak om in de Rotterdamse regio 750 hectare natuur en recreatiegebied te realiseren, boven op
de wettelijk vereiste natuurcompensatie. De rijksoverheid werd
opdrachtgever voor deze 750 hectare. Deze opdracht werd vervolgens gedelegeerd aan de Provincie
Zuid-Holland, als verantwoordelijke bestuurslaag voor natuur- en
recreatieontwikkeling.

Een moeizaam proces
De provincie stelt het plan Landschapspark Buytenland op en start
de planologische procedure. Kern
van het plan is dat het zuidelijk
deel van het gebied een transformatie ondergaat naar natte natuur, van het type zoetklei-oermoeras.
Daarvoor
zal
een
krekenlandschap worden aangelegd. De zittende boeren moeten
ten behoeve van dit plan worden
onteigend. In het noordelijk deel
van de polder moet de nadruk komen te liggen op recreatie. De gemeente beweegt mee omdat men
een inpassingsplan wil voorkomen, maar het plan stuit op groot
verzet vanuit het gebied. De boeren zien het plan absoluut niet zitten en ook veel omwonenden
hechten aan het bestaande cultuurhistorische polderlandschap.
Het verzet neemt een vlucht en
krijgt veel media-aandacht. De
boeren organiseren zich en vanuit
de ‘polderkinderen’ komt een petitie tegen de plannen, ondertekend door 35.000 mensen. Onder

druk van de publieke opinie vinden in de Tweede Kamer en Provinciale Staten debatten plaats
met als resultaat dat de plannen
niet worden doorgezet. In 2014
krijgt oud-landbouwminister Cees
Veerman de vraag om te onderzoeken of er alternatieven zijn
waarvoor meer draagvlak bestaat.

Uit de patstelling
Cees Veerman baseert zijn advies
onder meer op een alternatief
plan dat de agrarisch ondernemers in het gebied zelf hebben
laten opstellen. Kern daarvan is
om weliswaar hoogwaardige natuur te realiseren, maar daarbij uit
te gaan van akkernatuur: flora en
fauna die traditioneel thuishoren
in het agrarisch gebied, maar in de
verdrukking komen vanwege intensivering van de landbouw.
Veerman adviseert om de realisatie veel meer vanuit het gebied
zelf te organiseren, in de vorm van
een gebiedscoöperatie. Een commissie van drie kwartiermakers
brengt vervolgens advies uit aan
Provinciale Staten hoe dit zou kunnen. In 2016 stemmen Provinciale
Staten in met dit advies, met daarbij de kanttekening dat ze de (natuur)doelstellingen verifieerbaar
uitgewerkt willen zien. In 2017 en
2018 wordt door deskundigen,
agrarisch ondernemers, natuurorganisaties en recreatiepartijen het
streefbeeld
‘Buijtenland
van
Rhoon’ opgesteld en de gebiedscoöperatie opgericht.

De gebiedscoöperatie
De gebiedscoöperatie is in 2018
opgericht en heeft als leden natuurorganisaties, agrarisch ondernemers en recreatieondernemers
die actief zijn in het Buijtenland
van Rhoon. Bedrijven en organisaties die het streefbeeld onderschrijven en daaraan een actieve
bijdrage willen en kunnen leveren,
mogen lid worden. Particulieren
kunnen hun bijdrage leveren via
een van de verenigingen die lid
zijn. De coöperatie maakt jaarlijks
een jaarplan en vraagt op grond
daarvan een financiële bijdrage
aan bij de provincie. Met de pro-

vincie zijn in een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt
over de voorwaarde waaraan de
coöperatie en de jaarplannen
moeten voldoen. Binnen die kaders heeft de coöperatie veel ruimte om zelf plannen te ontwikkelen
en uit te voeren. Naast het jaarplan
maakt en actualiseert de coöperatie jaarlijks een meerjarenplan, zodat ze kan beoordelen of de realisatie van het streefbeeld op
schema ligt. De coöperatie monitort de doelen uit het streefbeeld
intensief, periodiek zijn er metingen door onafhankelijke deskundigen. Via een jaarverslag legt de
coöperatie verantwoording af aan
de provincie. Binnen de coöperatie
heeft de algemene ledenvergadering het voor het zeggen.

De lessen
Het gebiedsproces in het Buijtenland van Rhoon heeft – van de
vaststelling van de PKB-PMR tot
de oprichting van de gebiedscoöperatie – dertien jaar in beslag genomen. Dat is lang, zeker gezien
het feit dat het geld – een gebruikelijk knelpunt bij natuur- en recreatieontwikkeling – hier van begin
af aan was geregeld. Langdurige
onduidelijkheid over de toekomst
van het gebied heeft niet alleen de
politiek hoofdpijn bezorgd, maar
vooral een enorme impact gehad
op de levens van inwoners en
agrarische ondernemers in het gebied. Zij verkeerden jarenlang in
onzekerheid over hun toekomst.
Er zijn veel lessen te trekken uit dit
proces die breder van toepassing
zijn op ruimtelijke ontwikkelingen
in Nederland. Zonder de pretentie
te hebben volledig te zijn, zetten
we er vijf op een rij.

01

Anticiperen op
weerstand
voorkomt leed

In onze ogen had veel leed bespaard kunnen blijven in het Buijtenland van Rhoon als de overheid
aan de voorkant beter over het
plan had nagedacht en vervolgens
had doorgepakt met de uitvoering. De landelijke politiek heeft
zonder te praten met bewoners en
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Locatie en streefbeeld
NATUUR
Buijtenland
van Rhoon
met veel natuurvriendelijke akkers en graslanden (roze), boomgaarden
(donkergroen) en
recreatielocaties.
Beeld Landschapsarchitect Peter Verkade

ondernemers in het gebied,
zelf een plan vastgesteld dat inzette op een zoetklei-oermoeras. Dat
er veel maatschappelijke weerstand ontstond is dan nauwelijks
verrassend te noemen. Vervolgens
is de Tweede Kamer gaan schuiven, onder druk van de publieke
opinie en de argumenten die op
tafel kwamen. De provincie voelde
evenmin de ruimte om door te
pakken. Het plan voor een zoetklei-oermoeras ging van tafel, de
inwoners en ondernemers inwoners verkeerden vervolgens jarenlang in onzekerheid. De impact
daarvan op de betrokkenen is
enorm geweest.
De les die we daaruit trekken: het
had erg geholpen als de argumenten tegen het moeras eerder op
tafel waren gekomen. Wij vragen
ons af waarom niet de vraag is ge-

steld of het plan wel goed genoeg
was om aan vast te houden als de
krant volstaat met tegenargumenten. Als het antwoord dan toch bevestigend was, maakte dat de weg
vrij om door te pakken en de wettelijke instrumenten die de overheid heeft daarvoor in te zetten.
Ook als een plan geen draagvlak
heeft maar wel goed is onderbouwd, dan voorkomt daadkrachtig optreden leed doordat betrokkenen snel duidelijkheid krijgen en
dóór kunnen.
Begrijp ons niet verkeerd, het
streefbeeld dat RECREATIE
er uiteindelijk
kwam, is in vele opzichten beter
dan het oorspronkelijke plan.
Maar deze gang van zaken heeft
onnodig leed veroorzaakt; overigens in het volle besef dat de
agrarisch ondernemers zelf hebben bijgedragen aan de onzeker-
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heid over hun toekomst doordat
zij de plannen ter discussie stelden. Zeker weten zullen we het
nooit, maar als de overheid eerder
het gesprek met het gebied was
aangegaan dan was het ongetwijfeld sneller en beter verlopen.

02

Beleg verant
woordelijkheden
helder

De verantwoordelijkheden rond
de planvorming waren niet helder
belegd. Het Rijk als opdrachtgever, de provincie als opdrachtnemer en de gemeente als bevoegd
gezag: uiteindelijk was diffuus wie
nou écht aan de lat stond. Let wel:
het is altíjd moeilijk – zo niet onmogelijk – om grip te houden op
een politiek proces als er druk
wordt uitgeoefend via de pers en
publieke
opinie.
Desondanks

500

1000

Natuur
Bomendijk en dijkzone Het dijkprofiel wordt behouden van dijksloot tot

dijksloot, de bomen worden gehandhaafd en aangevuld. De dijkzones worden
extensief ingericht en beheerd met aan de zonzijde een bloemrijk grasmengsel. Aan
de schaduwzijde wordt incidenteel struweel aangeplant aan de overzijde van de
dijksloot.

Natuurvriendelijke watergang 1:20 De belangrijkste oostwest
waterlopen vormen een natuurlijke dooradering van het landschap. De natuurlijke
watergangen worden voorzien van een zeer flauwe natuurvriendelijke oever met
plasdras en begeleid met brede akkerranden.
Natuurvriendelijke watergang 1:3 Overige waterlopen worden voorzien
van een natuurvriendelijke oever en geflankeerd door akkerranden van minimaal 6
m breed.

Hoofdwatergang / secundaire watergang

Jaartal
draagt een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling wel
2006
Akkerranden De situering van de akkerranden op het kaartbeeld is indicatief en
bij aan
standvastigheid en het nekrijgt nadere invulling in de specifieke bedrijfsplannen. Van belang is een minimale
m), enkele bredere delen en een fijnmazige dooradering van het
menbreedte
van(6verantwoordelijkheid
op
akkerlandschap.
de juiste
plek. Het was voor de
Griend De voormalige natste gedeelten van de polders (eeuwkanten) werden
veelal ingericht
als griend tenmakkelijker
behoeve van geriefhout.
Deze grienden worden
provincie
wellicht
gegereconstrueerd.
weest om de ingezette lijn vast te
Hoogstamboomgaard De voormalige hoogstamboomgaarden worden
houden
(zie ook
les 1) alslocaties.
de Tweegereconstrueerd
op de oorspronkelijke
De definitieve situering
2006-2010
van de overige boomgaarden wordt afgestemd op de bedrijfsplannen
de Kamer
meer op
en de bodemgesteldheid.
Er wordtafstand
minimaal 10 hawas
en maximaal 30 ha
hoogstamboomgaard gerealiseerd. Alles minder dan 30 ha wordt vervangen door
gebleven.
De burger ziet de overflorarijke-akkers.
heid Riet
overigens
vaak als
Langs de Leidingenstraat
en deéén
dijkslootgeheel
aan de voet van de primaire
waterkering worden rietzones gemaakt van 9 m breed. Via gefaseerd 2010
beheer wordt
en maakt
geen
tusvoorkomen dat
een langeonderscheid
aaneengesloten wand van
riet gaat ontstaan.
2013
sen Rijk, provincie en gemeente.
Zuiveringsmoeras Rhoonse stort De exacte uitvoering van met name de
rietvelden behorende bij de Rhoonse stort is nog onderwerp van gesprek. Op het
kaartbeeld staat het zoekgebied dat qua inrichting en beheer het beste past bij de
natuurdoelen van het streefbeeld.

03

2013-2014
Maak
Flora akker
De vruchtwisselingen en bemestingsniveau worden afgestemd op
betrokkenen
een historische vorm van akkerbouw met oude gewassen. De bouwplannen zijn
kleinschalig en
er worden geen bestrijdingsmiddelen
‘eigenaar’
van gebruikt. De situering op het
kaartbeeld is indicatief en moet worden afgestemd op de bedrijfsplannen. Van het
totaal aan flora akkers wordt ca 20 ha ingericht als wintervoedselakker.
probleem
en oplossing
2014

Korenmolen in Binnenland In Het Binnenland wordt een korenmolen,
naar voorbeeld van het Hert, herbouwd voor de verwerking en verkoop van
streekproducten en informatievoorziening aan de recreant.
Horecagelegenheid Horecagelegenheid Dit is een start- en rustpunt voor
wandelaars en fietsers, waar men informatie kan krijgen over routes in het gebied
en fietsen kan huren. De horecavoorziening is een trekpleister op zich: vanaf het
terras heeft men uitzicht op het eeuwenoude polderlandschap en kinderen kunnen
spelen in de natuurspeeltuin.
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Waterwipmolen in Zegenpolder Dit is een start- en rustpunt voor wandelaars en
fietsers, waar men informatie kan krijgen over routes in het gebied en fietsen kan
huren. Maar de horecavoorziening is ook een trekpleister op zich: vanaf het terras
heeft men uitzicht op het eeuwenoude polderlandschap en kinderen kunnen spelen
in de natuurspeeltuin.

Gebeurtenis

Boerderij De boerderijen in het plangebied vertellen de ontstaansgeschiedenis van
het landschap en worden zo mogelijk recreatieve knooppunten met activiteiten en
voorzieningen op en rondom het erf.

Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) vastgesteld, waarin staat dat in het Buijtenland van
Rhoon hoogwaardige natuur en recreatie met
De Zegenhoeve Een voormalige boerderij dichtbij het dorp Rhoon en daarmee
een
vanzelfsprekend medegebruik
startpunt voor wandelingen ontwikkeld
in de Zegenpolder.
agrarisch
moeten
worden.
De Buytenhof Een gemengd boerenbedrijf met zorgfunctie, theeschenkerij,
boerderijwinkel en door het seizoen heen een scala aan agrarische activiteiten.

De Vlakkenburg Een voormalige boerderij die nu dienst doet voor de
informatievoorziening voor het Buijtenland van Rhoon en ruimte biedt aan
vergaderingen en presentaties.

Planvorming Landschapspark Buijtenland
van Rhoon, met daarin het voornemen voor
De
Vossenburg Een akkerbouwbedrijf met verkoop van eigen producten en een
moerasnatuur
breed palet aan paardgerelateerde activiteiten.
Vaststelling Bestemmingsplan Buijtenland
Belevingsplek algemeen Op markante punten in het landschap worden
belevingsplekken gerealiseerd met zitgelegenheid en informatievoorziening
(picknickplekken, uitzichtpunten, vogelkijkhutten). De belevingsplekken trekken de
meeste recreanten aan zodat de vogelrustgebieden worden ontzien.

Na uitspraak Raad van State wordt bestemmingsplan onherroepelijk.

Belevingsplek molenplaats Portlandpolder De locatie van de oorspronkelijke
watermolen in de Portlandpolder wordt gemarkeerd in de vorm van een
vogelkijkpunt.

‘Polderkinderen’ organiseren een handtekeningenactie tegen de plannen voor het Buijtenland
Belevingsplek
wiel De voormalige dijkdoorbraak van de Schenkeldijk
van Rhoon.
resulteerde in een wiel. Het wiel wordt zichtbaar gemaakt en wordt één van de
belevingsplekken in het gebied.

Alternatief plan van agrariërs getiteld ‘Levend

Leidingenstraat
Belevingsplek
pluktuinvan
In het Buijtenland
van Rhoon
komen twee pluktuinen,
Het Graskruidenweiland
Buijtenland vanOp deRhoon
is wordt
eeneen aantal kavels ingericht
Buijtenland
Rhoon’
gepresenteerd
als graskruidenweiland. De situering op het kaartbeeld is indicatief en moet worden
waarvan er reeds één is gerealiseerd (De Buytenhof).
afgestemd op de bedrijfsplannen.
schoolvoorbeeld
van een proces
2014
Cees Veerman brengt advies ‘Behoud de polders
dat inSchraal
de soep
loopt
omdat
deplangebied
om- is van origine zeer laag
Belevingsplek
De eendenkooi
van ZHL
wordt beteruit.
zichtbaar en
grasland
Een aantal
kavels in het
van het eendenkooi
Buijtenland
van
Rhoon’
beleefbaar gemaakt, onder andere via rondleidingen door vrijwilligers.
gelegen. Deze ligging wordt geaccentueerd door het afgraven van de bouwvoor en
geving
nietalsbetrokken
het beheer
schraal grasland. is bij het op2016
Kwartiermakers brengen rapport ‘Kansen
stellen van het plan. Politieke afNatuurspeeltuin
streefbeeld
worden twee openbare
Pakken
inIn het
het
Buijtenland
vannatuurspeeltuinen
Rhoon’ uit.
Haag / struweel Rondom de flora-rijke akkers en de hoogstamboomgaarden
nagestreefd,
bij voorkeur bij de entrees van het gebied. De locaties zijn nog niet
worden elzenhagen
), knip- en scheerheggen
en struweel aangeplant. Om de
stemming
was gericht
op pacificatie
bepaald en onderdeel van nadere uitwerking.
natuurwaarden te optimaliseren heeft struweel de voorkeur. De hagen accentueren
Provinciale Staten besluiten om advies
de amorfe
blokverkaveling
Buitenland van Rhoon) ten opzicht2016
van de
en vond
plaats
met(polder
(natuur)organimeer open en rechtlijnige strokenverkaveling (Molenpolder, Portlandpolder en
Hoofdfietsroute
Een directe en brede
en fietsverbinding van Rotterdamkwartiermakers
op wandelte volgen.
Zegenpolder).
saties,
niet met de mensen in het
Zuid naar het Buijtenland van Rhoon en overige recreatie- en natuurgebieden lands
de Oude Maas.
Stiltegebied
Voor de akkervogels
is het vanin
groothet
belang dat er grotere
gebied
zelf. Grote
ingrepen
2017-2018
Opstellen Streefbeeld en Oprichting
aaneengesloten en open stiltegebieden worden gehandhaafd. Deze gebieden
Struinpad
Bestaande en nieuwe onverharde struinpaden maken het Buijtenland
worden nieten
doorsneden
doorpersoonlijke
recreatieve routes.
Gebiedscoöperatie
landschap
in de
levan Rhoon toegankelijk voor de recreant.
vens van mensen kunnen nou een2019
Start uitvoering
Recreatie
Ruiterroutes De ruiterroutes staan nog niet ingetekend op het streefbeeld.
maal niet onbesproken worden
Doelstelling is om in overleg met de branche te komen tot voldoende veilige
Entreegebied met parkeren De vanzelfsprekende entrees van het
ruiterroutes
vastgesteld
een opprovincieBuijtenland vanvanuit
Rhoon zijn gesitueerd
de drie hoekpunten: de Rhoonse haven,
de Koedoodhaven en het Binnenland. Hier worden parkeerplaatsen aangeboden
Napoleonroute De een
Napoleonrouteop
wordt beter
gemaakt inDe
de
hetbeleefbaar
proces.
betrokkenen
tentie
huis zodat
of deministerie.
resultaat
is kan recreëren.
recreant wandelendHet
of met de
fiets in het gebied
Tevensvoor kostenbesparing:
recreatieve routing.
is er een horecavoorziening waar men informatie kan krijgen over de routes en
bezienswaardigheden.
hebben zich georganiseerd in hun
betrokken lokale natuurvereniging
verzet:
inhoudelijk verzet tegen de
groepsvorming
en
wil wel
ronselen
voor
plannen,
emotionele
weerzin
tegen
Entreegebied
het Binnenland
De grootste
entree is het Binnenland
in vrijwilligers Blauwe
verbinding
De Koedood isverzet,
onderdeel van maar
de Blauwe Verbinding
tussen
het noorden van het plangebied, omdat hier de recreatiedruk het hoogst mag zijn.
Rotterdam-Zuid en Barendrecht. In het Binnenland komt een verhuurpunt voor
onderlinge loyaliteit maakten het
een enthousiaste
initiaeen Dit
van
opgelegd
plan en
punt isboven
tevens bezoekerscentrum
met transferium,
kanoverhuur,beheer,
verkoop van
kano’s.
streekproducten en fietsverhuur.
uiteindelijk moeilijker om later de
tiefnemer via crowdfunding en
een overheid die haar zin dooromslag te maken van verzet naar
vrijwilligers een oude molen herdrukt. In het Buijtenland van Rhoon
vooruitdenken. Uiteindelijk is een
stellen. Een betrokken lokale geis de koers omgegooid: betrokkeplanvormingsperiode van vier jaar
nen werden gezamenlijk eigenaar
meenschap is geen bedreiging,
(PKB-PMR tot vaststellen bestemvan het probleem (de behoefte aan
maar juist het fundament voor een
mingsplan) gevolgd door een ‘hernatuur en recreatie) én van de opgebied.
stelperiode’ van negen jaar. Gedulossing (agrarische natuur/natuurinrende die negen jaar zijn hoge
clusieve landbouw). De gebiedscoEen goed begin
kosten gemaakt voor externe adlijkt tot nu toe een
is het halve
9 a öperatie
pril 2018
viezen, bemiddeling, onderzoesuccesvolle vorm om dit eigenaarwerk, een slecht
Opgesteld door
ken, inzet voor grondverwerving,
schap te organiseren.
begin het dubbele
alternatieve plannen enzovoorts.
In het Buijtenland van Rhoon is een
En die kosten lopen nog even
Het creëren van draagvlak is niet
voortvarende start gemaakt na
door; het bestemmingsplan zal bijhet enige voordeel van deze aanvaststelling van de PKB-PMR, maar
voorbeeld opnieuw aangepast
pak. Lokale kennis en betrokkenachteraf bezien was het beter gemoeten worden met het oog op
heid heeft in het Buijtenland van
weest om te kiezen voor zorgvulde doelen uit het streefbeeld. Tijd
Rhoon geleid tot een beter plan:
digheid in plaats van snelheid.
en budget voor een zorgvuldig
plaatselijke agrarisch onderneDoor de gekozen aanpak is een
proces en het bouwen aan ondermers en natuurpartijen kennen
vertrouwensbreuk ontstaan tussen
ling vertrouwen in het voortraject
het gebied en weten dus waar het
overheid en gebied. Zoals het
van dergelijke ontwikkelingen, is
altijd nat is, waar vroeger met
spreekwoord al zegt: vertrouwen
daarom in onze ogen een investeRoundup gespoten werd en hoe je
komt te voet en gaat te paard. Het
ring die zich dubbel en dwars teeen perceel goed kunt beheren.
gebrek aan vertrouwen heeft een
rugbetaalt.
Naast een beter plan is er zelfs pogrote en langdurige impact gehad

STREEFBEELD BUIJTENLAND VAN RHOON
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05
gedaan

Faciliteren is
makkelijker
gezegd dan

De Omgevingswet vraagt meer
dan ooit om een overheid die initiatieven vanuit de maatschappij
faciliteert. Zeker de laatste twee
jaar heeft de Provincie Zuid-Holland zich opgesteld als facilitator
van het gebiedsproces in plaats
van als bepalende partij. Zonder
deze opstelling had het huidige
plan en de samenwerking met de
gebiedscoöperatie geen doorgang
kunnen vinden. Tegelijkertijd is
ons wel opgevallen dat die faciliterende opstelling zeker geen gemakkelijk pad was. Er moest veel
‘institutionele weerstand’ worden
overwonnen. Daarmee doelen we
op een organisatie die simpelweg
niet gewend is om op deze manier
te werken, maar ook op beleid en
regelgeving die het lastig maken
om maatwerk te leveren. Zo bleek

het heel ingewikkeld om deelnemers aan werkgroepen een vergoeding te geven voor hun inzet
en om de financiering van de provincie aan de gebiedscoöperatie
goed te regelen. In het Buijtenland
van Rhoon was de motivatie en de
druk om het anders te doen gelukkig heel groot. Maar gelet op onze
ervaringen is er nog een lange
weg te gaan voordat faciliteren en
maatwerk leveren de norm is.
Wat daarnaast opviel is dat ‘de
maatschappij’ hulp nodig heeft
van de overheid om zich goed te
kunnen organiseren. Zelfs in het
Buijtenland waar agrarisch ondernemers en omwonenden zichzelf
actief hebben verenigd, is ondersteuning nodig om tot een goed
proces te komen. Het gesprek tussen deskundigen, natuurpartijen,
agrarisch ondernemers, recreatieondernemers en overheden heeft
begeleiding en sturing nodig. Sim-

pelweg ‘overlaten’ aan de betrokkenen volstaat niet.

En dan nu eindelijk aan
de slag!
In het Buijtenland van Rhoon liggen
prachtige kansen voor het oprapen:
een proeftuin voor natuur en landbouw die elkaar versterken in plaats
van elkaar in de weg te zitten, het
verbouwen van natuurinclusieve
streekproducten vlakbij Rotterdam
en een prachtig groen en cultuurhistorisch landschap voor omwonenden om te recreëren. Feit is wel dat
de realisatie van de plannen – dertien jaar na de PKB-PMR – nog in de
kinderschoenen staat. Het moet nog
gaan gebeuren. Hopelijk kunnen we
in toekomstige ontwikkelingen sneller, beter en met meer draagvlak tot
uitvoering komen. Maar goed: het is
het resultaat dat telt. Na een lange
aanloop hebben we voor wat betreft
het Buijtenland veel vertrouwen in
een goede afloop.
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De toekomst is helder

Rij fossielvrij
in een
handomdraai

Op weg naar een schoner milieu

Het is zover. Nu in Nederland: Neste MY Renewable Diesel™. Een fossielvrije diesel
gemaakt van hernieuwbare grondstoﬀen. Deze hoogwaardige brandstof is puur te
gebruiken of gemengd met andere diesels. Onze belofte? Tot 90% minder CO2-uitstoot.
Ontdek de voordelen. Ga naar NesteMY.nl
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