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Aan de deelnemers aan het overleg inzake een gebiedsvisie voor de Bonnen. 
 

Hierbij nodig ik u uit voor dit overleg, zoals reeds overeengekomen op donderdag 16 september 
2004 om 14.30 uur in het deelgemeentehuis aan de Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland. 
 
De agenda voor deze bijeenkomst kan als volgt luiden: 
1. opening en waar nodig kennismaking en vaststellen agenda. 
2.  bespreken visie van de verschillende partijen op het gebied  
3.  bespreken notitie, is een gebiedsvisie een goede aanpak, is opdrachtformulering goed  
4.  financiën  
5.  conclusie en vervolg afspraak. 
6.  rondvraag. 

 
 
Hierbij gevoegd is een gespreksnotitie, die als onderlegger bij agendapunt 3 kan worden gebruikt. 
 
Ik hoop u allen donderdag de 16e te kunnen begroeten, 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Milieu, 

Volkshuisvesting en Cultuur, 
 
 
 
 

H. Noordtzij. 
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GEBIEDSVISIE “DE BONNEN” 
 

Inleiding 
 

Door de extreme neerslag in september 1998 en oktober 1999 is duidelijk geworden 
dat het gebied De Bonnen onder druk staat. Ook de extreme regenval in 2001 in de 
afgelopen maand betekende wederom grote schade, zowel economisch als aan de 
natuur, voor het gebied.  
De positie van de vier agrarische ondernemers in de Bonnenpolders is ernstig 
aangetast en men is - mede onder druk van planologische en macro-economische 
bewegingen - bezig met een heroriëntatie van de bedrijfsvoering. Samen met een 
bewoner heeft men zich verenigd in een stichting welke als doelstelling heeft “het 
bewaren en bewaken en waar mogelijk versterken van de kwaliteit van natuur, 
landschap en landbouw in de Bonnen”. Op deze wijze probeert men ook een 
gesprekspartner te zijn in de contacten met overheden en maatschappelijk 
organisaties.Ook de negatieve gevolgen voor het Staelduinse bos zijn groot. 
Ofschoon in de diverse ruimtelijke plannen de Bonnenpolders staan ingekleurd als 
“landschappelijk en natuurwetenschappelijk agrarisch gebied” laat een SWOT-
analyse zien dat op termijn de agrarische exploitatie zwakten en bedreigingen kent, 
maar dat de sterke kanten en kansen niet voldoende worden benut door 
tegengestelde belangen tussen pachters en verpachters en verschillende visies 
tussen diverse organisaties en overheden..  
Recent heeft er een nieuw bestemmingsplan buitengebied ter inzage gelegen. 
Daarnaast is er door de stadsregio Rotterdam een visie 2020 waarvan ook De 
Bonnen deel uitmaakt. Door de provincie is er in het kader van de begrenzingen 
van natuurgebieden aangegeven dat een deel van de Bonnen aangekocht kan 
worden voor natuurdoeleinden.  
Verder is het hoogheemraadschap Delfland bezig met een plan om de 
wateroverlast in heel haar gebied aan te pakken om te komen tot een definitieve  
oplossing van de wateroverlast.  
Er zijn dus veel partijen die een belang hebben in De Bonnen. De vraag is hoe te 
komen tot een aanpak die aan alle belangen recht doet.  

 
Historie 

 
Sedert september 2000 probeert de Stichting De Bonnen een integrale gebiedsvisie 
te realiseren. De uitvoering van de opdracht door een groep studenten van de 
toenmalige Agrarische Hogeschool Delft is mislukt. De Stichting De Bonnen heeft 
zich in het voorjaar van 2001 tot de DLV gericht met het verzoek een offerte uit te 
brengen inzake de opdracht een integrale gebiedsvisie te realiseren voor de 
Bonnenpolders. De Stichting De Bonnen was van mening dat slechts een integrale 
visie - waarbij de DLV als intermediair zou optreden - de huidige patstelling kon 
doorbreken. Zij hebben bij de DLV een offerte aangevraagd.  
Vervolgens is de Stichting De Bonnen is op zoek gegaan naar partijen die een 
financiële bijdrage zouden kunnen leveren bij de realisering van deze opdracht. 
Helaas is het de stichting niet gelukt voldoende subsidie te verkrijgen. Het bestuur 
van de Stichting de Bonnen heeft in het voorjaar van 2003 besloten zich niet langer 
pro-actief op te stellen, maar zich zou gaan beperken tot het voeren van bezwaar- 
en beroepsprocedures. 
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Motie 
Onderwijl wint bij diverse partijen de overtuiging terrein dat het noodzakelijk is een 
integrale gebiedsvisie voor de Bonnenpolders te realiseren en dat de fakkel dient te 
worden overgenomen van de Stichting De Bonnen. 
Bij de begrotingsvergadering van de deelgemeente Hoek van Holland in november 
2003 is de volgende motie ingediend en unaniem ondersteund:   

 
De deelraad van Hoek van Holland 
in vergadering bijeen op 20 November 2003, 
overwegende dat: 

  
- mede door het ontbreken van een gebiedsvisie voor het gebied De Bonnepolder 

het gebied verpaupert, 
- door een gebiedsvisie het mogelijk wordt om samenhangend beleid te voeren 

over dit gebied, 
- het mogelijk wordt beter te sturen in het gebied waardoor verdergaande 

verpaupering kan worden voorkomen; 
 

draagt het dagelijks bestuur op: 
- om in het eerste kwartaal van 2004 opdracht te geven een gebiedsvisie voor het 

gebied de Bonnepolder te (laten) maken, 
- om in het tweede kwartaal van 2004 genoemde visie in de raad ter goedkeuring 

voor te leggen, 
- het voor het maken van de gebiedsvisie benodigde geld te zoeken binnen: 

o de provincie, 
o derden (Zuid-Hollands Landschap), 
o de post nieuw beleid. 

 
Hiermee is het initiatief tot het maken van een integrale gebiedsvisie bij de 
deelgemeente Hoek van Holland komen te liggen. De deelgemeente neemt 
hiermee als lokaal deelbestuur de regiefunctie op zich t.a.v. de stimulering van de 
lokale (plattelands)economie en de inrichting van het open landelijk gebied De 
Bonnen.  
Bij dit proces zijn vele partijen betrokken daarom zijn uitgenodigd om te participeren 
in het proces: de Stichting de Bonnen, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, 
de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en een 
vertegenwoordiger namens de verpachters in het gebied. 
Om deze regiefunctie optimaal te kunnen uitvoeren heeft deelgemeente Hoek van 
Holland ook het twee grote gemeentelijke diensten bij dit overleg uitgenodigd, 
namelijk het ontwikkelingsbedrijf (OBR) en de dienst stedelijke ontwikkeling (DS+V).  
 
Opdrachtformulering 

 
De motie bevestigt impliciet de noodzaak om te komen tot een samenhangend, 
d.w.z. integraal beleid voor de Bonnenpolders. Dit betekent dat niet alleen zal 
moeten worden voldaan aan ruimtelijke claims op het gebied, maar ook aan de 
vitaliteit van het gebied. Concreet betekent dit dat er concessies zullen moeten 
worden gedaan en compromissen zullen moeten worden gesloten om de huidige 
impasse te doorbreken. 
Door het maken van een integrale gebiedsvisie kan in kaart gebracht worden welke 
stappen nodig zijn om een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van de De 
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Bonnen.  Het gaat om het landschap, de natuur, de recreatieve druk, de 
waterproblematiek alsook om de economische rentabiliteit van de agrarische 
bedrijfsvoering. Per slot van rekening zijn de boeren de economische dragers van 
het landelijk gebied. 
 
De opdracht zou kunnen luiden: 
 
Welk evenwicht en draagvlak kan er gevonden worden voor toekomstige 
ontwikkelingen t.a.v. natuur en landschap, infrastructuur, waterbeheersing, 
landbouw en recreatie op een wijze die recht doet aan de cultuurhistorische 
vorming van het gebied en de economische perspectieven van de agrarische 
bedrijven als beheerders van het landelijk gebied?   

 
Uitvoerende partij 

 
Er zal moeten worden erkend dat de deskundigheid over plattelandsvernieuwing 
niet bij de deelgemeente Hoek van Holland, noch bij de gemeente Rotterdam 
aanwezig is. Er zal daarom externe deskundigheid moeten worden ingehuurd. 
Hiertoe zullen minimaal een tweetal marktpartijen worden uitgenodigd een offerte 
uit te brengen. 

 
Budget 

 
Op basis van de ervaring van de Stichting De Bonnen met de offerte van de DLV in 
het voorjaar van 2001 vormt medio 2004 een bedrag van � 30.000,- euro een 
indicatie voor het budget waarbinnen de opdracht gerealiseerd kan worden. Anno 
2001 was er de mogelijkheid tot een vervolgopdracht ingebouwd in de offerte.  
Aan alle partijen wordt gevraagd een financiële bijdrage te verlenen aan het 
realiseren van een integrale gebiedsvisie voor de Bonnenpolders:  
• Van de provincie Zuid-Holland � 
• Van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam � 
• Van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap � 
• Van het Hoogheemraadschap van Delfland � 
• Van de deelgemeente Hoek van Holland van � 
Van de Stichting De Bonnen kan geen eigen bijdrage worden gevraagd. Deze partij 
heeft aangegeven dat de financiële situatie van de betrokken agrarische 
ondernemers dermate slecht is dat hier geen geld voor kan worden vrijgemaakt. 

 
Tijdspad  

 
Gezien de vele wensen, de te regelmatig terugkerende wateroverlast, de 
verpaupering van De Bonnen is een scherp tijdpad wenselijk.  
Voorstel gereed met de gebiedsvisie 1 februari 2005. 
 
Klankbordgroep  

 
Een dergelijk project vergt een klankbordgroep om het proces te begeleiden. Er 
wordt voorgesteld aan de deelnemende partijen te vragen deel te nemen in de 
klankbordgroep. Derhalve is de voorgestelde samenstelling van de klankbordgroep: 
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• Namens de provincie Zuid-Holland ………….. 
• Namens de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap ir. A. Aartsen 
• Namens de deelgemeente Hoek van Holland W. de Groot of P. Tobé 
• Namens het Hoogheemraadschap van Delfland M. Oostdam 
• Namens de Stichting De Bonnen ing. A.H.M. Weterings of ing. L.W. Vreugdenhil 
• Namens het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam ir. G. Heutink 
Voorzitter van de klankbordgroep en bestuurlijk trekker is de portefeuillehouder 
Ruimtelijke Ordening van de deelgemeente Hoek van Holland mevr. H. Noordtzij. 

 

DEFINITIE 
Een gebiedsvisie is een basisdocument welke het karakter heeft van een convenant 
waarin partijen een gemeenschappelijke visie neerleggen over de mogelijkheden tot 
ontwikkeling en rendabele exploitatie van een bepaald gebied. Het heeft daarom 
een sterk financiële/economische onderbouwing. Dit document betekent derhalve 
niet alleen een afsprakenkader, maar daarmee ook een toetsingskader voor de 
ruimtelijke plannen van de overheid, de ondernemingsplannen van de afzonderlijke 
bedrijven, de inrichtingsplannen van het hoogheemraaadschap en de 
beheersplannen van (groot)grondbezitters en natuur- en landschapsorganisaties. 
Het poogt daarmee te zoeken naar gemeenschappelijke doelen i.p.v. het 
aanscherpen van de tegenstellingen en wil door concessies en compromissen een 
stap voorwaarts komen in de ontwikkeling van een gebied voor de periode van 
minstens 20 jaar.         

Communicatie is in dit proces dan ook een belangrijke voorwaarde. 

VOORSTEL 
Samenvattend: 

1. Een extern bureau een integrale gebiedsvisie voor de Bonnenpolders te 
laten opstellen; 

2. De opdrachtsformulering voor deze gebiedsvisie luidt: 

“Welk evenwicht en draagvlak kan er gevonden worden voor toekomstige 
ontwikkelingen t.a.v. natuur en landschap, infrastructuur, waterbeheersing, 
landbouw en recreatie op een wijze die recht doet aan de cultuurhistorische 
vorming van het gebied en de economische perspectieven van de agrarische 
bedrijven als beheerders van het landelijk gebied?”   

3. De kosten hiervan worden opgebracht door de volgende partijen volgens de 
volgende verdeelsleutel: 

o Provincie Zuid-Holland    � 
o Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam   � 
o Stichting Het Zuid-Hollands Landschap  � 
o Hoogheemraadschap van Delfland   � 
o Deelgemeente Hoek van Holland    � 

4. De klankbordgroep wordt samengesteld uit de volgende personen: 

o Namens de provincie Zuid-Holland …………..; 
o Namens de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap ir. A. Aartsen; 
o Namens de deelgemeente Hoek van Holland W. de Groot of P. Tobé; 
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o Namens het Hoogheemraadschap van Delfland M. Oostdam; 
o Namens de Stichting De Bonnen ing. A.H.M. Weterings; 
o Namens het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam ir. G. Heutink; 
o Als voorzitter fungeert mevr. H. Noordtzij. 

5. De gebiedsvisie is gereed op 1 februari 2005. 
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