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Betreft: Gebiedsontwikkelingsplan de Bonnen 
 
Hoek van Holland, 
15 juli 2006 
 
Geachte raad, 

 
In november 2003 werd in de deelgemeenteraad van Hoek van Holland unaniem een motie van    
de plaatselijke PvdA aanvaard: er zou in het tweede kwartaal van 2004 een visie aan de raad ter 
goedkeuring worden voorgelegd om een samenhangend beleid in het gebied te voeren om beter     
te sturen waardoor verdergaande verpaupering kan worden voorkomen. Hiermee werd impliciet 
beoogt een koude sanering te voorkomen en wederom perspectief te geven aan de bestaande 
agrarische ondernemers. 

 
Als bestuurder of volksvertegenwoordiger behoort men zich te realiseren dat het niet het ultieme 
doel is om een rapport, plan of visie te presenteren, maar om mensen te helpen. De mens behoort 
immers centraal te staan. Het rapport, plan of visie is slechts een middel c.q. instrument om het 
doel (mensen helpen!) te realiseren. Een plan of visie behoort een perspectief te schetsen en een 
beleidskader met randvoorwaarden en middelen te omvatten. Het is daarbij belangrijk om 
zorgvuldig met mensen om te gaan, mede in het kader van het gewenste draagvlak voor de 
gewenste ontwikkelingen. Voorts kan het niet zo zijn dat een traject zo lang duurt dat de meest 
betrokken mensen economisch, psychisch en fysiek uitgeput raken. Op de website van onze 
stichting hebben wij reeds in december 2000 – en dus ver voor de fatale gebeurtenissen op 19 
september 2001 - hiervoor gewaarschuwd bij het hoofdstuk “gebiedsvisie”. Het bestuur van onze 
stichting beseft als geen ander dat een uitputtingsslag niet in het voordeel is van de 4 ondernemers 
in de Bonnen. Men heeft dan ook geparticipeerd in de projectgroep die de planvorming begeleid 
vanuit de veronderstelling dat er onderkent werd dat er sprake is van een gemeenschappelijk 
probleem en dat er daarbij ook gemeenschappelijk naar oplossingen moet worden gezocht. Als 
zodanig is de projectgroep ook samengesteld en dit is ook meegenomen in de opdrachtformulering.  
 
Het is dan ook niet correct als één partij tijdens dit project maatregelen neemt die strijdig zijn met 
de gemaakte afspraken, uitgesproken intenties en gewekte verwachtingen en daarmee niet alleen 
schade toebrengt aan het onderlinge vertrouwen, maar ook aan het snel realiseren van de doelen die 
gesteld zijn. Dit gedrag behoort niet door de andere partijen getolereerd te worden en zeker niet 
door de deelgemeente als bestuurlijke regisseur van het project. Er behoort zorgvuldig te worden 
omgegaan met de belangen van de huidige bedrijven en er behoort respect te zijn voor de huidige 
verhoudingen in het gebied. Dat is de basis om samen te werken aan een nieuwe situatie. Daarbij 
behoort men op een constructieve wijze problemen stap voor stap op te lossen en zullen ook de 
sociale consequenties goed in beeld moeten worden gebracht. Op deze wijze kan er op een 
fatsoenlijke manier worden gewerkt aan een geleidelijke overgang naar de toekomstige situatie.         
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Inmiddels is het juli 2006 en is er nog steeds geen toekomstvisie voor de Bonnenpolders door u 
vastgesteld. Naar verwachting zal dit nu pas in het derde of vierde kwartaal van dit jaar gebeuren. 
In januari van dit jaar is er echter wel een gebiedsontwikkelingsplan geproduceerd, welke was 
gebaseerd op het door de deelgemeenteraad op 22 december 2005 vastgestelde voorkeursscenario.  
Hierbij was ondermeer rekening gehouden met de melkveehouderijtak op het biologische bedrijf 
van ing. L.W. Vreugdenhil, handelend onder de naam “Hoeve Rijckevorsel”. In april van dit jaar 
zijn in opdracht van het Dagelijks Bestuur een tweetal bedrijfsplannen gemaakt voor de twee 
resterende bedrijven in de Bonnenpolder: één voor M. Noordam op de Bonnenwoning en één voor 
ing. L.W. Vreugdenhil op de Hoeve Rijckevorsel. Laatstgenoemde heeft zijn bedrijfsplan aan het 
Dagelijks Bestuur aangeboden in een schrijven d.d. 17 april 2006. Het Dagelijks Bestuur van de 
deelgemeente Hoek van Holland is als bestuurlijk regisseur verzocht aan te geven hoe op basis van 
dit bedrijfsplan de gewenste en afgesproken eindsituatie kan worden bereikt.  
 
Op blz. 2 van het Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen is het volgende vermeld:  
“Het doel van het project voor De Bonnen is het maken van een integraal en uitvoeringsgericht 
gebiedsontwikkelingsplan waarin de functies natuur, waterhuishouding, landbouw, recreatie en 
landschappelijke kwaliteit optimaal op elkaar zijn afgestemd of zijn gecombineerd.                      
Het gebiedsontwikkelingsplan is een gemeenschappelijke visie gekoppeld aan een uitvoerings- en 
financieringsplan. Het vormt ook een toetsingskader voor andere plannen in het gebied en is de 
basis voor verdere afspraken over de ontwikkeling van De Bonnen.                                                
De gebiedsvisie moet gedragen zijn door de gebruikers en door de betrokken bestuurders.” 
In een schrijven d.d. 19 juni 2006 aan het Dagelijks Bestuur hebben wij onze opvattingen kenbaar 
gemaakt over de actuele situatie in de Bonnenpolders en gevraagd die maatregelen te nemen die 
noodzakelijk zijn om het geschonden vertrouwen weer te herstellen.   

 
Het zal door ons op prijs worden gesteld als u het Dagelijks Bestuur daarop ook wilt aanspreken. 
Zoals reeds eerder gesteld behoort de mens centraal te staan: het zijn mensen die gevraagd hebben 
om een gebiedsvisie, het zijn mensen die geanticipeerd hebben op de toekomst en het zijn mensen 
die ook weer uitvoering moeten geven aan het huidige gebiedsontwikkelingsplan. De mensen 
waaruit ons bestuur bestaat hebben de afgelopen jaren meer dan voldoende hun betrokkenheid 
getoond en ook – sommigen mede in hun bedrijfsvoering - laten zien waarvoor zij staan. Hiervoor 
verwijzen wij u naar de paragraaf “Motivatie” van het hoofdstuk “De Stichting” op onze website.  
 
Een gebiedsontwikkelingsplan dient integraal en uitvoeringsgericht te zijn, d.w.z. dat functies op 
elkaar zijn afgestemd of zijn gecombineerd. Het betekent echter ook dat er een afsprakenkader is 
om aan de slag te gaan, om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen en om individuele plannen 
binnen de afgesproken kaders te realiseren. Het is daarmee ook een instrument om publieke en 
private wensen optimaal op elkaar te af te stemmen en kan op die manier in een later stadium veel 
vertraging door bezwaar- en beroepsprocedures voorkomen. Een gebiedsontwikkelingsplan is geen 
doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Van een gebiedsontwikkelingsplan mag 
worden verwacht dat het oplossingen biedt voor de problemen waarvoor mensen gesteld zijn.     
Van een overheid mag worden verwacht dat men zodanig stuurt dat men ontwikkelingen die een 
positieve en constructieve bijdrage leveren aan het gewenste resultaat steunt en dat men voldoende 
moreel gezag heeft om een partij die een negatieve en destructieve bijdrage levert aan het gewenste 
resultaat hierop aanspreekt en corrigeert.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
ing. A.H.M. Weterings, 
voorzitter Stichting de Bonnen 
    
Bijlage:  - motie Bonnenpolders, 20 november 2003 

- brief aan het Dagelijks Bestuur inzake de intentieverklaring, 19 juni 2006   


