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Geachte leden van de commissie,

Daar gaan we weer!!!

Precies een jaar geleden (12 februari 2013) stonden we ook al voor deze commissie om in te spreken
over de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan Oostvlietpolder. Ook toen ging het er om de
bouw van een woning mogelijk te maken ter hoogte van het weidevogelgebied 't Vogelhoff. Enkele
weken later heeft de gemeenteraad gelukkig besloten het bestemmingsplan niet te wijzigen en geen
woningbouw toe te staan tussen Vlietweg 74 en 76. Dit besluit is door de Raad van State vernietigd,
omdat in de structuurvisie Oostvlietpolder onvoldoende was gemotiveerd, waarom op die plaats geen
woningbouw is toegestaan. De Raad van State heeft daarbij het gemeentebestuur, zoals gebruikelijk, 
de mogelijkheid geboden met een betere motivatie te komen. In plaats van gebruik te maken van 
de geboden mogelijkheid om een betere motivatie te leveren, stelt het gemeentebestuur opnieuw voor
om de bouw van een woning tussen Vlietweg 74 en 76 toe te staan.

Als burgemeester en wethouders niets anders weten te verzinnen dan het voorstel van vorig jaar te
herhalen, lijkt het ons ook niet nodig om hier met een heel andere reactie te komen. Sinds vorig jaar is
er immers niets veranderd?

In het voorjaar van 2010 heeft het college, gesteund door een overtuigende meerderheid in de
gemeenteraad, gekozen voor het groen houden van de Oostvlietpolder. In 2011 heeft de gemeenteraad
een amendement op de structuurvisie aangenomen, waarin bouwen ter hoogte van het weidevogel-
gebied niet wordt toegestaan. Punt. Niet mits of tenzij, maar punt. Door een fout is dit amendement
onjuist in de structuurvisie terecht gekomen en van deze fout maakt het college nu dus gebruik, door
opnieuw woningbouw aan de rand van het weidevogelgebied toe te staan.

Het college hoeft deze woningbouw nog steeds niet toe te staan; de beslissing van de Raad van State
geeft het college daarvoor alle ruimte. Het enige dat het college hoeft te doen is de eerder gemaakte
fout te herstellen en de tekst van de structuurvisie te corrigeren conform het door de gemeenteraad
aangenomen amendement. Dit is middels een rectificatie in december 2013 reeds gebeurd.
Desondanks stelt het college voor om alsnog de bouw van een woning tussen Vlietweg 74 en 76 toe 
te staan hetgeen dus volledig in strijd is met de in december 2013 gepubliceerde rectificatie van 
de structuurvisie 2025!!

We willen er nogmaals op wijzen dat de stand van de grutto wereldwijd nog steeds achteruit gaat en ú
opnieuw aan zet bent. De grutto broedt voornamelijk in de Hollandse polders en overal wordt hun
broedgebied aangetast. Juist in de Oostvlietpolder nam het aantal broedparen van de grutto de



afgelopen jaren toe, net als het aantal broedparen van andere beschermde weidevogels. Die positieve
ontwikkeling mag u niet teniet doen door nu toe te staan dat er gebouwd mag worden aan de rand van
het weidevogelgebied. Daarnaast wordt door verder door te bouwen langs de Vlietweg passanten 
de beleving van het natuurlijke, cultuurhistorische en agrarische landschap ontnomen. Juist die
doorkijkjes op diverse plekken met weidevogels, koeien, schapen, sloten en soms oude schuurtjes
maken die beleving vanaf de Vlietweg nu zo aantrekkelijk!

U heeft vorig jaar vastgesteld, dat er geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden aan de rand van
het weidevogelgebied. Nu komt het college opnieuw met het voorstel woningbouw toe te staan. 
Wij zien geen enkele reden, waarom u het voorstel van het college nu wel zou moeten honoreren. 
Als u het voorstel van het college overneemt, geeft u in feite het signaal af dat ieder voorstel voor
woningbouw uiteindelijk wordt goedgekeurd, bestemmingsplan of geen bestemmingsplan, en dan is
het hek natuurlijk van de dam.

U heeft in dit verkiezingsjaar zéker de plicht om te laten zien dat de keuze voor een groene
Oostvlietpolder geen politieke manoeuvre is om stemmen te trekken, maar een oprechte en principiële
keuze. Als u dit bouwplan nu niet tegenhoudt, wat kunt u dan nog doen om een volgend bouwplan
tegen te houden en een volgend en een volgend? U moet hier nu een streep trekken om uw
geloofwaardigheid te behouden en om te laten zien dat het u menens is met uw keuze voor een groene
Oostvlietpolder.

Vorig jaar besloot ik met een oproep: Laat het niet zo ver komen dat de gemeenteraad van Rio de
Janeiro nog eens een brandbrief aan de Nederlandse regering moet sturen om het weidevogelgebied in
Nederland te beschermen, zoals gemeenteraden in Nederland zich zorgen maken over het
Amazonegebied. Het kan toch niet waar zijn dat we alsnog contact op moeten nemen met Brazilië?


