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Eerste oriënterende bespreking, inzake een gebiedsvisie de Bonnen op 16 september 
2004 om 14.30 uur in het Deelgemeentehuis te Hoek van Holland. 
 
 
Aanwezig: Hilde Noordtzij(voorzitter/deelgemeente), Rob Rijlaarsdam(deelgemeente), 
Marcel Bosman en Ronald Bakker(dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Stadsdeel West), 
Albert Aartsen(Stichting Het Zuid-Hollands Landschap), David van Meegen(provincie Zuid-
Holland), Arie van  Blanken(gemeente Westland), Leen Vreugdenhil(Stichting de Bonnen) 
 
Afwezig: G. Heutink(Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam), een vertegenwoordiger van het 
Hoogheemraadschap van Delfland, Mw. L. Claessens(WLTO)  en J.C. van Duijn (ROM 
Rijnmond). 
 

 
 
Hilde Noordtzij opent de vergadering en heet allen welkom en schetst de doelstelling. 
Vervolgens stellen de aanwezige zichzelf voor. 
 
Ronald Bakker licht aan de hand van de bestemmingsplankaart landelijk gebied de 
bestemmingen toe. Er is enige onduidelijkheid of dit voorontwerp bestemmingsplan nu wel of 
niet in de inspraak is geweest. Rob gaat dit na. 
Arie van Blanken meldt dat de gemeente Westland het niet heeft mogen ontvangen in het 
kader van het vooroverleg. De aanwezigen zullen over de uitkomst van het onderzoek 
worden geïnformeerd. 
Albert Aartsen vindt dit gebied een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone 
kust en Midden Delfland via Staelduinsebos. I.v.m. grote recreatiedruk op het 
Staelduinsebos is meer bos gewenst. Bij voorkeur in de Oranjebuitenpolder al dan niet in 
combinatie met een Floriade  
Lange Bonnen bij voorkeur idem als korte Bonnen; grasland en moeras. 
Omgeving De Kreek ecologisch inrichten. Agrarische activiteiten zouden veel extensiever 
moeten, zonder grondgebonden landbouw (akkerbouw). 
David van Meegen zegt dat de provincie het gehele gebied tussen Hoek van Holland en 
Maassluis ziet als een groene laan t.b.v. natuur en recreatie. Landbouw kan daarin 
ondersteunend zijn, zonder productie. 
Arie van Blanke zegt dat de gemeente nog niet zolang nadenkt over het grondgebied van de  
buren. De betrokkenheid wordt op prijs gesteld. 
De toekomstige inrichting moet wel bij het bos passen. 
Leen Vreugdenhil schetst de actuele situatie. Er bestaat wateroverlast. 
Voor de landbouw geldt een kritieke bedrijfseconomische situatie. 
De Stichting de Bonnen werkt aan een perspectief voor het gebied. Uitgangspunt is dat de 
landbouw in het gebied blijft. Het moet dan wel een economisch perspectief bieden. Een 
integrale gebiedsvisie is gewenst, wel met een belangrijke economische component. 
De deelraad heeft in het najaar 2003 unaniem een motie aangenomen om een gebiedsvisie 
te gaan ontwikkelen. 
Hilde Noordtzij pleit ervoor om een integrale gebiedsvisie met een belangrijke economische 
peiler tot stand te brengen. De visie zal worden opgenomen in een ruimtelijk plan. 
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Leen vreest een afkalvingproces aan de oostkant i.v.m. de floriade, grond- en slibbank en 
ontsluitingsweg. 
In de visie moeten heldere keuzen gemaakt worden, ook t.a.v. de agrarische bedrijven. 
Albert zegt dat het voorontwerp, anders dan Leen stelt, erg conserverend is. Hij zegt dat in 
zijn beleving de visie een veel dynamischer beeld zal gaan geven. 
Leen zegt dat dit elkaar niet uitsluit. De grootgrondbezitters moeten niet passief op 
speculatiewinst gaan zitten wachten. 
David zegt dat de punten waarover de partijen het eens zijn, in de visie terecht komen. 
Leen stelt dat de uitgangspunten door partijen gedeeld moeten worden. Beheer is daarna 
een belangrijk item. 
Hilde Noordtzij acht discussie over een ander invulling van de Oranjebuitenpolder 
uitgesloten. Zij zegt dat na de invulling van de visie ook nog een zoektocht gestart moet 
worden naar financiële middelen. 
Ronald zegt dat het voorontwerp bestemmingsplan alles regelt, met uitzondering van natuur 
en water. 
Belangrijk is na te denken over het stopzetten van de verloedering. Projecten ter. financiering 
voor de inhoud van de visie zijn noodzakelijk. 
Ronald denkt dat de oplossingen en ideeën er al wel zijn. 
Albert dringt aan op een uitvoeringsprogramma en de financiën. Belangrijk voor partijen is 
dat de overheid, in dit geval primair de (deel) gemeente, een visie heeft. Een nader 
standpunt moet worden bepaald over het al dan niet doorgaan met het voorontwerp 
bestemmingsplan landelijk gebied. 
Hilde Noordtzij informeert wethouder Pastors over de ontwikkelingen. Zij vraagt om financiële 
bijdragen voor het opstellen van de visie en een plan van aanpak. 
Provincie en Stichting ZHL zoeken dit uit. Delfland wordt apart benaderd. Zij zouden een pot 
hebben. 
 
dS+V wil optreden als opdrachtgever. Zij formuleert de opdracht in ontwerp voor de volgende 
bijeenkomst. De partijen kunnen vóór eind september 2004 duidelijkheid geven over de 
financiën. 
 
De gemeente Westland wordt agendalid. 
 
Leen wijst op het belang van kennis van de economische aspecten. 
 
 
 

Volgende bijeenkomst donderdag 28 oktober 2004 
Om14. 30 uur in het deelgemeentehuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


