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Raad van State gunt Batavier opnieuw Pyrrusoverwinning
Nadat we in de discussie over het terugpompen van grondwater al eens door de Raad van State formeel in het
gelijk werden gesteld, maar er niets wijzer van werden, is dit opnieuw het geval; nu bij de uitspraak over de
herplant van bomen langs de A4 in Schiedam. De Raad van State verklaarde op 17 januari het hoger beroep van
Batavier cum suis gegrond, maar we zijn er niets mee opgeschoten.
Geen inhoudelijke beoordeling
De zitting van de Raad van State op 14 november 2017
stond in het teken van het al dan niet goed volgen van de
procedures door de gemeente Schiedam. Maar toch mochten
gemeente Schiedam enerzijds en Batavier, Milieudefensie en
Bomenridders anderzijds ook nog ingaan op de échte vraag:
wat is een boom? Althans wat kan als een boom worden
beschouwd als er “volwaardige een-op-een herplant” is
beloofd. Helaas waagde ook de Raad van State zich niet aan
het antwoord op deze vraag. Op 17 januari deed de Raad
uitspraak en het staat er zo fraai: “verklaart het hoger
beroep gegrond”. Feest dus! 4000 echte bomen terug? Zo
werkt dat dus niet bij de Raad van State, want ook die kwam
niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil.
Staatsraad Bijloos heeft zich in zijn uitspraak beperkt tot de
procedure.

mist in waar het de goedkeuring van dit plan betrof. Daar
had men expliciet een apart besluit voor moeten nemen,
zoals ook de Rechtbank Rotterdam al had aangegeven en
niet impliciet zoals de gemeente betoogde.

Nieuwe procedure gestart
De gemeente moet dus een nieuwe beslissing nemen over het
uitvoeren van het beplantingsplan en dat besluit staat weer
open voor bezwaar. Dit heeft het college van B&W
overigens al gedaan: in januari 2017 werd het oude besluit
tot het uitvoeren van het beplantingsplan alsnog
gepubliceerd. En daar hebben Batavier c.s. uiteraard bezwaar
tegen gemaakt. Er was op 16 juli 2017 zelfs al een zitting
van de bezwaarschriftencommissie (die overigens adviseerde
het bezwaar ongegrond te verklaren). De gemeente heeft de
beslissing op dat bezwaar toen echter aangehouden tot na de
uitspraak van de Raad van State.

Gemeente teruggefloten
Het College van B&W van Schiedam heeft volgens de Raad
van State volgens de wet gehandeld door niet tot handhaving
van de vergunning over te gaan toen Batavier c.s. daar eind
2014 om vroeg: er was namelijk door Rijkswaterstaat wel
zoals geëist in de vergunning een beplantingsplan ingediend.
De gemeente ging echter de
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Vlaardingers wel belanghebbend

Maar het hoger beroep van Batavier c.s. was toch “gegrond”
verklaard? Ja, dat klopt, maar dat betrof één aspect, namelijk
dat gemeente en rechtbank ten onrechte een van de
bezwaarmakers, de Vlaardingse Stichting Boombehoud,
niet-ontvankelijk hadden verklaard. De Raad van State vindt
deze stichting die opkomt voor de groene belangen van de
Vlaardingers, wel belanghebbend: de herplant zou immers
tot aan de gemeentegrens van Vlaardingen plaatsvinden. En
doordat dit beroep “gegrond” werd geacht, werd de zaak
door Batavier c.s. gewonnen. Weer een Pyrrusoverwinning
dus.
Nieuwe beslissing in april
Inmiddels heeft de gemeente Schiedam aan Batavier laten
weten dat de in januari 2017 opnieuw gestarte procedure zal
worden vervolgd conform de uitspraak van de rechtbank en
de Raad van State. Men verwacht dat het nieuwe besluit
(beslissing op bezwaar) begin april genomen zal worden.
Met een beetje pech begint het hele rechtbankcircus weer
opnieuw! De vraag “wat is een boom?” is dus nog altijd niet
beantwoord. Maar Batavier gaat uiteraard door! Deze
kwestie is inmiddels het vierde jaar ingegaan.

John Witjes

En met dit kluitje
stuur ik u dus het
bos in!
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De alternatieve feiten van de
gemeente Schiedam
In een persbericht reageerde de gemeente Schiedam op de
uitspraak van de Raad van State in de kwestie van de
herplant van 4000 bomen. Het college laat zich in het
nieuwsbericht over de uitspraak van de Raad van State niet
van zijn beste kant zien. Ik zou het "flake news" willen
noemen: snippernieuws. Want men geeft slechts een klein
deel van het nieuws weer en dan nog hetgeen waardoor
Schiedam juist gehandeld lijkt te hebben.
Ten eerste is Schiedam op de vingers getikt omdat wat al te
gemakkelijk een hele groep belanghebbenden geen bezwaar
mocht maken tegen de tekortschietende herplant bij hen
voor de deur. Schiedam "discrimineerde" de Vlaardingse
omwonenden op deze manier. Het lijkt een detail (zeker
zoals Schiedam het presenteert in het bericht), maar is wel
essentieel: belang houdt niet op bij de gemeentegrens.
In de tweede plaats heeft de RvS weliswaar gezegd dat
Schiedam terecht het zgn. handhavingsverzoek heeft
afgewezen, maar de uitspraak bevestigt dat het
gemeentebestuur verkeerd heeft gehandeld door het
beplantingsplan niet als zelfstandig besluit voor te leggen
aan de stad. Hierdoor werd aan belanghebbenden (zoals
Batavier) de mogelijkheid onthouden om bezwaar tegen de
voorgenomen herplant te maken.
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Jammer dat het gemeentebestuur een dergelijke eenzijdige
en tekortschietende berichtgeving aan de eigen inwoners
presenteert zonder duiding, zonder diepgang. Het is al erg
genoeg dat burgers naar de rechter moeten stappen om het
eigen gemeentebestuur aan de afspraken te houden, maar als
dat zelfde college dan ook nog eens de feiten verdraait, gaat
dat nóg een stapje verder.
Op 6 maart jl. moest de wethouder op kritische vragen
tijdens de gemeenteraadsvergadering impliciet erkennen dat
de in 2011 opgelegde herplantplicht inferieur was. Maar dat
was de schuld van het vorige college, zo zei hij.
Tegenwoordig wordt er volgens hem veel consciëntieuzer te
werk gegaan bij het afgeven van kapvergunningen: in de
meeste gevallen wordt nu wél een minimale plantmaat
opgelegd. Het had de wethouder in zijn laatste
raadsvergadering gesierd als hij daarna had toegezegd dat
het college nu alsnog zou bepalen dat er 4000 échte bomen
geplant gaan worden. Maar helaas, dit punt zal weer aan de
rechter moeten worden voorgelegd door partijen als Batavier
en Bomenridders die de strijd voor een volwaardige herplant
niet opgeven.

John Witjes

Geluid (1)
Kort na opening van de A4MD hielden ambtenaren van wat
tegenwoordig het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
heet, het nog vol: op de weg moest 130 km/u gereden
kunnen worden. Dat was toen al tegen de gemaakte afspraak
in. Die luidde: 100 km/u als maximum.
Bovendien: zo snel rijden is: meer herrie, meer
luchtvervuiling, meer onveiligheid. Dus: hoe onbezonnen
kun je zijn?
Gelukkig is die 130 km/u nu helemaal uit beeld, zeker nu er,
met de regelmaat van de klok, files op de nieuwe weg staan
(of rijden).

Henk Tetteroo

Veren langs de Ketheltunnel - Foto John Witjes

En ten slotte suggereert de gemeente in het bericht dat de
gemeente gelijk heeft gekregen t.a.v. de (kwaliteit van de)
herplant. En dit is echt bezijden de waarheid. Over die
kwestie heeft de Rechtbank Rotterdam noch de Raad van
State tot nu toe een uitspraak willen doen. Dit punt is weer
naar voren geschoven en zal in de volgende ronde aan de
orde komen bij de rechtbank.
File onder de Woudweg (we zien 'm wel!) - Foto Henk Frigge 30-12-2015.
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Conclusies second opinion TB-A4DS* bij buurtschap Hodenpijl zijn
ontluisterend

een eigen richtlijn voor opgesteld; als het uitstralingseffect
groter is dan 2 dB, dan moet worden getoetst 'als ware de
weg aangepast'. Er gelden dan andere verkeersaantallen als
uitgangspunt bij toetsing dan bij een niet aangepaste weg.

* Tracébesluit A4 Delft-Schiedam

'Significant effect' bij buurtschap Hodenpijl

Situering buurtschap Hodenpijl

Volgens het Tracébesluit bedraagt het uitstralingseffect voor
de woningen in buurtschap Hodenpijl maximaal 3 dB. Er is
dus sprake van een 'significant effect'.
In het TB is een geluidscherm onderzocht voor buurtschap
Hodenpijl. Dit scherm, van 240 m lang en 2 m hoog, is
echter als 'niet doelmatig' aangemerkt (lees: kosten en
geluidreductie wegen niet tegen elkaar op).

Buurtschap Hodenpijl bestaat uit een verzameling woningen
gelegen halverwege tussen Den Hoorn en Schipluiden. De
woningen die het dichtst bij de A4 liggen, zijn gesitueerd
direct ten Zuiden van het Gaag-aquaduct. De woningen zijn
ingeklemd tussen de Tramkade, de parallel gelegen
Rijksstraatweg, en Rijksweg A4 en zijn gesitueerd op een
driehoekig terrein. De kleinste afstand tussen de woningen
en de A4 bedraagt 60 m.

Standpunt Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft in een overleg met buurtschap
Hodenpijl op 16-12-2016 aangegeven, "dat met het
toepassen van 2-laags ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) aan
de Wet is voldaan". Het uitstralingseffect is namelijk door
het 2-laags ZOAB gereduceerd met 1,5 dB en bij een
uitstralingseffect tot 1,5 dB hoeven geen geluidreducerende
maatregelen te worden toegepast.
Twijfels bij uitkomsten TB-A4-DS

Buurtschap Hodenpijl - foto Google Earth

Onderzoeksgebied TB-A4-DS

Na de opening van het A4-tracé Delft-Schiedam ondervindt
buurtschap Hodenpijl ernstige geluidhinder. Het buurtschap
heeft sindsdien zijn bedenkingen gehad bij de
geluidbelastingverhoging (= uitstralingseffect) op zijn
woningen ten gevolge van de opening van dit tracé. Als
namelijk de verkeersintensiteiten, ter hoogte van het
buurtschap, vóór en na opening van het tracé A4-DS met
elkaar worden vergeleken (lees: logaritmisch op elkaar
worden gedeeld), komt zij op veel hogere waarden uit dan
het Tracébesluit aangeeft.

Het akoestisch onderzoek bij het TB-A4-DS richt zich in
eerste instantie op de woningen die direct langs dit tracé
gelegen zijn. Echter ook het effect van de opening A4-DS op
de 'aansluitende wegen', en de daaraan gelegen woningen, is
onderzocht. Dit betreft zowel de hoofdwegen als secondaire
wegen. Onder de hoofdwegen valt ook het bestaande stuk
A4 dat ten Noorden van de afslag Delft is gelegen en dat
langs de woningen van buurtschap Hodenpijl loopt. Het
onderzoek naar het effect op de aansluitende wegen wordt
het 'uitstralingseffect' genoemd.

Onderzoeksvraag second opinion

Toetsing van het uitstralingseffect

De conclusies van second opinion onderzoek zijn
ontluisterend. Het uitstralingseffect voor de woningen
binnen buurtschap Hodenpijl is veel hoger dan 3 dB. Het is
zelfs met toepassing van 2-laags ZOAB (Zeer Open Asfalt
Beton) hoger dan 5 dB en dit is niet toegestaan binnen de
(toen geldende) Wet Geluidhinder. Conclusie van DGMR is:
er had bij buurtschap Hodenpijl een geluidwerend scherm
moeten worden toegepast om dit uitstralingseffect teniet te
doen.

Bij een uitstralingseffect van meer dan 2 dB is sprake van
een 'significant effect'. In dat geval moet door
Rijkswaterstaat onderzoek gedaan worden naar
geluidreducerende maatregelen om dit effect teniet te doen.
De (toenmalige) Wet Geluidhinder geeft geen duidelijke
richtlijnen over hoe getoetst moet worden in geval van een
uitstralingseffect. Rijkswaterstaat heeft hier echter

Gezien de verschillen in het 'uitstralingseffect' tussen het
akoestisch onderzoek bij het Tracébesluit en eigen
berekeningen van buurtschap Hodenpijl is adviesbureau
DGMR benaderd om een second opinion uit te voeren op het
TB-A4-DS. De hoofdvraag is geweest; zijn de
uitgangspunten van het TB-A4-DS correct en is het scherm
inderdaad niet doelmatig?
Conclusie second opinion
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Toelichting conclusie DGMR
Verklaring die adviesbureau DGMR hiervoor geeft is als
volgt: De woningen van buurtschap Hodenpijl maken in het
TB deel uit van een grotere groep woningen, sector A
genaamd. Voor heel deze sector geldt inderdaad een
uitstralingseffect van 3 dB. Dit is echter een gemiddelde
over alle woningen te samen. Volgens adviesbureau DGMR
had op de woningen van buurtschap Hodenpijl moeten
worden ingezoomd, omdat zij het dichtst bij de A4 liggen.
Dit is niet gebeurd.
Bovendien is in het TB voor de woningen van buurtschap
Hodenpijl getoetst als een 'niet aangepaste weg', terwijl,
gezien de hoogte van het uitstralingseffect, getoetst had
moeten worden 'als ware de weg aangepast'.
Om de doelmatigheid van het scherm te bepalen had ook
moeten worden ingezoomd op buurtschap Hodenpijl. Het
scherm van 240 m lang en 2 m hoog blijkt dan voor 88%
doelmatig te zijn. Bovendien is een 2e doelmatigheidsregel
niet toegepast. Als namelijk de kosten voor het onderzoek
naar binnenniveau en gevelisolatie en het uitvoeren van de
gevelisolatie per woning hoger zouden zijn dan € 1.700,-- is
het plaatsen van een geluidsscherm goedkoper. Dit laatste is
hoogstwaarschijnlijk het geval.
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Blik voor Bata
Al sinds 2003 ben ik zwerfafvalpakker. Ik raap onder meer:
blik, plastic flessen en statiegeldflessen. Soms hoor ik
iemand vragen: Jij verzamelt toch afval? Misverstand.
Wat ik ermee doe? Flessen waar statiegeld op zit, lever ik in
bij de winkel van herkomst. Rijk word je er niet van: zo
weinig zijn het er.
Plastic flessen gaan, nadat ik ze kleingemaakt heb, naar de
containers die je her en der kunt vinden.
En blik? Dat plet ik eerst onder een ouwe schoen (volume
winnen) en daarna scheid ik het met een magneet in ijzer en
aluminium. Ik breng het spul, in aparte tassen, naar Ben
Jansen Metaalrecycling aan de Lagosweg in Delft.
Voor ijzer krijg ik 10 cent per kilo, voor aluminium 50 cent
(huidige prijzen). Ik kom er sinds augustus 2013. Ik heb
zodoende nu in totaal 289 euro 60 verdiend.
En dat geld stort ik, ongeveer maandelijks, op de rekening
van Batavier.

Overleg met gemeente en Rijkswaterstaat
Binnenkort zal een overleg tussen Gemeente MiddenDelfland, Rijkswaterstaat en buurtschap Hodenpijl worden
belegd, om de ontluisterende resultaten van het second
opinion rapport aan de orde te stellen. Dit zal plaatsvinden
zodra Rijkswaterstaat eigen onderzoek op het second
opinion rapport heeft afgerond.

Henk Tetteroo
Jij bent toch een flessentrekker?
Nee, meer een blikvanger.

Informatie
Zowel het second opinion onderzoek van adviesbureau
DGMR als het akoestisch onderzoek bij Tracébesluit A4-DS
en het verslag van de bespreking van buurtschap Hodenpijl
met Rijkswaterstaat (d.d. 16-12-2016) zijn in te zien op de
website van buurtschap Hodenpijl onder de button 'info'.
Onder de button 'geluid A4' zijn de resultaten van de
doorlopende metingen op een van de woningen
weergegeven. Diverse artikelen m.b.t. de geluidoverlast van
buurtschap Hodenpijl zijn te vinden onder de button 'media'.
Agnes Goettsch
Werkgroep geluidhinder A4 van buurtschap Hodenpijl
http://www.buurtschaphodenpijl.nl

Batawikietje
Wikipedia 13 maart 2018
De decibel, symbool dB, is geen eenheid, maar is een verhouding op een
logaritmische schaal. Daarbij betekent 0 dB een verhouding 1, dus gelijkheid. Elke
verhoging met 10 decibel betekent een vergroting in vermogen of energie met een
factor 10. Een verhoging met 20 dB betekent dus een factor 100, een verhoging met
30 dB een factor 1000 enz. Vooral verhoudingen van vermogens worden uitgedrukt
in dB.

Donaties
Het mag duidelijk zijn: als u deze Nieuwsbrief leest, dat wij
nog niet kunnen stoppen met ons werk. Ook al is de weg
gebouwd, er liggen nog steeds losse einden die bewaking
vereisen.
Naast de jaarlijkse vaste lasten zoals website- en bankkosten
( plm.€ 350), hebben we uitgaven voor bv. het bomenproces.
Gelukkig ziet een aantal mensen het belang van ons
doorgaan in en helpt ons met donaties. U ook?
NL51 TRIO 0254 6586 52
t.n.v. Stg Bewaking Afspr.
Tracébesluit\Bestuursovereenkomst A4 Delft-Schiedam.

Chris Smitskamp
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Weidevogelpact op vele fronten
actief
Het Weidevogelpact ontplooit steeds meer activiteiten en
timmert flink aan de weg. Aangezien er vele factoren van
invloed zijn op de weidevogelstand, is een brede aanpak ook
noodzakelijk. Die aanpak begint geleidelijk aan vruchten af
te werpen.
Het Weidevogelpact is in juni 2014 ingesteld en betreft een
samenwerkingsverband tussen LTO Delflands Groen,
Natuurmonumenten, de Agrarische Natuurvereniging
Vockestaert, Weidevogelwacht Midden-Delfland en KNNV
afdeling Delfland, later aangevuld met het
Hoogheemraadschap van Delfland, met het doel de
achteruitgang van de weidevogelstand in Midden-Delfland
te stoppen en de weidevogelstand te verhogen. Het
Weidevogelpact komt voort uit de afspraken die in het kader
van het IODS (Integrale Ontwikkeling gebied tussen Delft
en Schiedam) zijn gemaakt.

info@stichtingbatavier.nl
www.stichtingbatavier.nl

Voor het verminderen van predatie is ook voor jagers eraan
meegewerkt dat zij een lichtbakvergunning krijgen voor
afschot van vossen. De Vogelwerkgroep en de
Wildbeheereenheid (jagers) gaan structureel met elkaar
overleggen over hoe jagers het beste de predatiedruk kunnen
helpen verminderen.
Er zijn zonnepompjes besteld voor veehouders of andere
terreineigenaren die enkele greppels op hun
graslandpercelen plas-dras willen zetten zodat die delen van
de percelen aantrekkelijker worden voor weidevogels. Dat
vereist ook weer overleg over wie de eigenaar blijft/wordt
van die pompjes en hoe het gebruik ervan geregeld kan
worden.

Een greep uit wat er in het kader van het Weidevogelpact in
2017 is gebeurd of zeer binnenkort zal gebeuren:
De Vogelwerkgroep Midden-Delfland heeft via cursussen
veel vrijwilligers opgeleid tot vogelteller en -beschermer in
Midden-Delfland en gaat hier ook mee door. In de komende
tijd zal de aandacht nog sterker zijn gericht op het zoeken en
beschermen van nesten. Bij mestinjectie waarbij een lange
slang de vloeibare mest naar de sleepslangbemester voert,
worden alle nesten vernield als daar zo’n sleepslang
overheen wordt getrokken. Daarom is het noodzakelijk om
tijdelijk een speciale sleepslangnestbeschermer (een metalen
afgeplat koepeltje dat met ‘pootjes’ in de grond wordt
vastgezet) over de nesten te plaatsen als er op deze wijze een
graslandperceel bemest wordt. Er zijn (meer) vrijwilligers
voor nodig om dit uit te voeren.
Er zijn hiertoe dan ook sleepslangnestbeschermers besteld.
In de Duifpolder is een experiment gedaan met het
aanbrengen van een kattenrooster om te voorkomen dat
katten weidevogelkuikens opeten. Dit experiment wordt
nog een jaar voortgezet.
Het weidevogelpact heeft ook een persbericht uitgebracht
om katteneigenaren in Midden-Delfland er op te wijzen dat
zij hun katten in de broedperiode zoveel mogelijk binnen
moeten houden. Katten zorgen ook voor veel verstoring en
eten o.a. weidevogelkuikens.
Het plaatsen van ooievaarspalen wordt zoveel mogelijk
ontmoedigd in het open gebied van Midden-Delfland,
aangezien ook ooievaars graag een kuiken lusten.
Dit ontmoedigen geldt ook voor de aanplant bosschages en
bomen omdat dergelijke landschapselementen een
uitvalsbasis kunnen vormen voor predatoren als buizerds en
kraaien. Daarom vestigen weidevogels zich niet dichtbij
deze bosschages en bomen en moet openheid in
weidevogelgebied bevorderd worden.

Uitleg bij plas-drasgebied op Hoeve Ackerdijk - Foto : Geesje Veenbaas

Wandelpaden worden in het broedseizoen afgesloten voor
wandelaars om verstoring van weidevogels zoveel mogelijk
te voorkomen.
Dat het Weidevogelpact goed let op allerlei factoren en
gebeurtenissen die de weidevogels benadelen, blijkt wel uit
de brief die namens het pact is verstuurd aan de organisatie
van het Kwakelconcert. Dit concert is op 24 juni gehouden
dichtbij het Jachthuis in de Foppenpolder, vlakbij de
Commandeurspolder en de Duifpolder, waar veel
graspercelen liggen met een hoge weidevogelstand. Dit
concert heeft daardoor veel verstoring veroorzaakt en het
pact wil voor een eventueel volgend concert overleg over de
(minder storende) locatie.
Er is veel energie/tijd gestoken (o.a. via een veldbezoek en
aansluitende workshop door leden van betrokken
organisaties) in het weer geschikt maken van het
Kraaiennest (tegenwoordig een recreatiegebied bij De Lier)
voor weidevogels. Door de gevolgen van herinrichting rond
2000 zijn de weidevogels daar zo goed als verdwenen. Er is
en wordt in samenwerking aan gewerkt om dit gebied
opnieuw aantrekkelijk te maken voor diverse soorten
weidevogels.
Er is een succesvol weidevogelcafé gehouden waar agrariërs
in een gemoedelijke sfeer ervaringen konden uitwisselen en
inspiratie opdoen betreffende beheersmaatregelen ten gunste
van weidevogels. Plan is om vaker zo’n café te houden.
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Ook is er een avond georganiseerd over biodiversiteit in
relatie tot een toekomstbestendig melkveebedrijf. Hier
kwamen ongeveer 30 belangstellende veehouders op af van
wie er 8 zich verder willen oriënteren op een bedrijfsvoering
die meer biodiversiteit oplevert, hetgeen gunstig is voor
weidevogels.
Op allerlei plaatsen in Midden-Delfland wordt gewerkt aan
het kappen van bomen of bosschages of het afzetten daarvan
zodat ze als knotbomen beheerd worden. Dat kappen of
afzetten is noodzakelijk om de openheid in het gebied te
bewerkstelligen die nodig is voor een goede
weidevogelstand. Dit vergt veel overleg met diverse partijen.
Ook aan berm- en dijkbeheer gericht op een kruidenrijke
vegetatie wordt aandacht besteed. Ook dat is een gunstige
factor voor weidevogels.
Er is uitgebreid overlegd hoe de Waterberging Woudse
Polder nog aantrekkelijker kan worden gemaakt voor
weidevogels zonder de functie van calamiteitenwaterberging
aan te tasten.
Ook heel belangrijk is dat er veel inspanning geleverd is en
wordt om kerngebieden (grotere aaneengesloten gebieden
met de juiste omstandigheden voor een hoge
weidevogeldichtheid) voor weidevogels in te richten. Dit
kost veel tijd, maar is van groot belang voor het verhogen
van de totale weidevogelstand in Midden-Delfland.
Ook in 2017 zijn de weidevogelbroedparen weer geteld. De
resultaten zijn door de Vogelwerkgroep gepresenteerd op
een bijeenkomst, georganiseerd door het Agrarisch
Collectief Midden-Delfland. Enkele resultaten volgen
hierna.

Resultaten weidevogelinventarisatie
Het aantal broedvogels is redelijk geweest het afgelopen
jaar. Kievit en tureluur hadden redelijk veel broedterritoria
en de veldleeuwerik neemt toe in aantallen. Het broedsucces
(overleving van de kuikens) kan en moet echter nog beter.
De Vogelwerkgroep ziet problemen bij het overleven van
kievitkuikens op maispercelen en voor grutto’s is de
aanwezigheid van percelen met uitgesteld maaien niet altijd
gewaarborgd (noodzakelijk voor gruttokuikenoverleving).
De hiervoor gemelde inspanningen (in het kader) van het
Weidevogelpact zullen hopelijk de komende jaren bijdragen
aan nog betere resultaten.

De Waterberging Woudse Polder is apart geïnventariseerd.
Daar zijn vanaf 2015 extra maatregelen ten behoeve van
weidevogels toegepast. Vooral de grutto was succesvol in
het grootbrengen van jongen in dit gebied; de overige
soorten broedden er wel, maar daarvan zijn geen jongen
gezien die vliegvlug waren (scholekster, kievit en tureluur).
Er is wel een paartje patrijzen met jongen gezien; een soort
die steeds minder vaak wordt gezien in Nederland.
Al met al mag gezegd worden dat het Weidevogelpact heel
goed bezig is en hopelijk lang zo enthousiast doorgaat zodat
op den duur de doelstelling van het pact gehaald gaat
worden!
Geesje Veenbaas
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Fietsen (2)
Uitkijkpunt
Op mijn tochtjes door Midden-Delfland fiets ik vaak ook
even langs een nieuw uitkijkpunt. Het ligt, nu een paar jaar
denk ik, in de polder Noord-Kethel ten noordwesten van
buurtschap Kandelaar.
Vanaf hier kun je mooi naar het noorden kijken, over de
weilanden, met Delft aan de horizon.
Toen ik er op 23/10/17 even naartoe ging, merkte ik hoe
verwaarloosd het was:
- er lag allerlei zwerfvuil (blikjes, plastic, snoepwikkels, een
- helaas lege - wodkafles)
- de hellingen moesten nodig gemaaid worden: veel
traptreden waren onzichtbaar door overwoekering
- uit de vloer bovenop was een grote tegel gesloopt en
weggehaald.
En zo was er nog het een en ander.
Ik heb het uitkijkpunt schoongemaakt. Bij latere tochtjes heb
ik dat opnieuw gedaan. Kleine moeite, grote voldoening.
Ik heb ook contact gehad (enkele malen) met de heer L.
Vormer van de Provincie.
Op 27/2/18 mailde hij me:
'Onlangs heeft de Provincie afspraken gemaakt met
Staatsbosbeheer
(SBB) over de overdracht van het uitkijkpunt. SBB is de
uitvoerende organisatie namens de coöperatieve vereniging
die het recreatieschap MD (opgeheven eind 2017) opvolgt.
De beschadigingen van het uitkijkpunt zullen binnenkort
door de Provincie worden gerepareerd (vervangen balken en
kapotte tegels).
Deze werkzaamheden worden nu ingepland.
Gebleken is dat de zitbank zo vandalismegevoelig is dat
deze niet meer zal worden teruggeplaatst. De picknickbank
onderaan de heuvel kan wel gewoon blijven staan.
SBB gaat vanaf nu het beheer en onderhoud uitvoeren.
Daarmee hopen we dat alles er binnenkort weer netjes
uitziet.'
Henk Tetteroo

Batawikietje
Wikipedia 28 maart 2018
Jacob Hendrik Slicher (Arnhem, 18 decembeer 1863 - Brussel, 8 mei 1938) was een
Nederlands burgemeester en jarenlang bestuurslid van de ANWB.
Van hem zijn de bekende woorden:
Laat niet als dank voor 't aangenaam verpozen,
de eigenaar van 't bos de schillen en de dozen.
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Bomen tellen langs de
Ketheltunnel
Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen bleek de
kwestie van de tekortschietende herplant van bomen langs
de A4 in Schiedam een brandende kwestie te worden.
Omdat een van de coalitiepartijen als succes claimde dat de
bomen inmiddels allemaal geplant waren, organiseerde
GroenLinks op 24 februari een fietstocht langs de nieuwe
aanplant. Voorzitter John Witjes van Stg Batavier werd
gevraagd als gids op te treden.
Vanwege de “Siberische kou” bleef de bomentelfietstocht
beperkt tot de flanken van de Ketheltunnel. De vergelijking
met Siberië ging verder dan alleen de kou: het landschap
lijkt nog in de verste verte niet op een stadspark.
John Witjes refereerde bij de start van de tocht aan de
bezwaarprocedure die nog altijd loopt. Centraal daarbij staat
de vraag “wat is een boom?”. De gemeente heeft daarvan
een nogal beperkte definitie gegeven, waardoor er discussie
is over het aantal terug te plaatsen “echte bomen” 400 of
4000, zoals o.a. Batavier eist.
Nog los van die discussie bleek bij de fietstocht al snel dat er
geen sprake is van het inmiddels geplant zijn van 4000
bomen of zelfs 4000 “veren”. De gemeente heeft zelf in een
rapport (van september 2017) aangegeven dat er hooguit
1000 veren geplant zijn en dat 40% daarvan niet is
aangeslagen. Dat was goed zichtbaar: op de flanken van de
Ketheltunnel staat, zo lijkt het, alleen wat struikgewas met
een enkele wat langere spriet (veer) ertussen. Ook de
beloofde groene aankleding van de geluidschermen aan de
stadskant is niet gelukt: de onderaan de schermen geplante
wingerd is veel te klein en voor een groot deel niet
aangeslagen. Alleen ter hoogte van Sportpark WillemAlexander lijkt het groen het wat beter te doen. Maar ook dat
is schijn: er staan te weinig bomen en hier ontbreekt (ook
volgens het gemeentelijke rapport) 75% van de beoogde
veren.

John Witjes van de Batavier: “De deelnemers aan deze
fietstocht hebben met eigen ogen kunnen zien dat de
beloofde groene kwaliteit vooralsnog ver te zoeken is en dat
de gemeente zelfs de eigen interpretatie van het begrip één
op één compensatie van de 4000 gekapte bomen volstrekt
onvoldoende heeft ingevuld. Het is aan de politiek om het
college daar nog eens op aan te spreken.”

John Witjes
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Het ecoaquaduct door de tijd in beeld
Van boven naar beneden: 2012, 2013, 2015 (foto's Henk
Frigge) en 2017 (foto John Witjes).
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Stand van zaken ecopassage de
Schie (IODS)
Deze ecopassage zal worden aangelegd aan beide zijden van
de Schie t.b.v. de Noordse woelmuis en de
waterspitsmuis als verbinding tussen de Vlietlanden van NM
(Natuurmonumenten) en de Ackerdijkse Plassen van NM.
Het gaat om het maken van twee 'oren' in de dijk/weg met
het doel in luwe poelen te voorzien, zodat de muizen (maar
ook andere fauna) de Schie in en uit kunnen. Via een buis
onder de weg door kunnen de dieren dan de polders
intrekken. De witte zandzakken, die nu te zien zijn op de
Delftweg en de Kandelaarweg, zijn
bedoeld als voorbelasting voor de aanleg van de 'oren'.
Volgens projectleider Lodewijk Vormer van de
provincie was er op gerekend dat de voorbelasting al gereed
zou kunnen zijn. Dat proces is helaas nog
gaande. Pas als het inzakken van de bodem voldoende is
gevorderd, worden de oren aangelegd. De laatste
metingen lijken echter aan te geven dat het zakken minder
wordt en dat zou betekenen dat we binnenkort
meer duidelijkheid hebben over de planning van de
werkzaamheden.
De Schie ligt er al eeuwen en het is maar de vraag of de
watermuizen er met de ecovoorziening makkelijker
overheen kunnen. Maar dit voorstel van de oren (die
overigens niet recht tegenover elkaar liggen) zorgt er
in elk geval voor dat dit kleine stukje van de Schie over een
natuurvriendelijke oever gaat beschikken. Dat is
wel een doorbraak, want in het enkele jaren durende overleg
in de Klankbordgroep Kader Richtlijn Water,
waar ondergetekende namens de KNNV Delfland in zat,
vond men dat een kanaal als de Schie met zijn
bestemming voor grote binnenvaartschepen, totaal
ongeschikt zou zijn voor nvo's (natuurvriendelijke oevers).
Nu komt er dan toch een stukje nvo. Ik ben benieuwd naar
de resultaten; eigenlijk niet in de eerste plaats voor de
watermuizen want ik vermoed dat die wel eens lang op zich
kunnen laten wachten gezien de tocht die ze moeten maken
helemaal vanuit de Vlietlanden, maar vooral voor andere
fauna, die via de oren in elk geval in en uit het water kan en
aan beide kanten via de wegonderdoorgangen veilig de
polders kan bereiken.
Overigens bestaat een niet onbelangrijk deel van de
ecovoorziening er ook uit dat over een ter plaatse zo lang
mogelijk tracé de vernieuwde houten beschoeiingen onder
het peil liggen, zodat fauna in elk geval de
schuine kant van basaltsteen op kan klauteren. Met name de
watermuizen kunnen dat prima.
Huub van ’t Hart
Secretaris Natuurbescherming KNNV afdeling Delfland
Delft, 2017-08-09
Naschrift
Iinmiddels is het werk aan het deel van de ecopassage ten westen van de Schie eind
2017 afgerond.. Ter hoogte van de Kandelaarbrug kun je de resultaten zien. Ten
oosten van de Schie is men nog niet zo ver. Daar, net ten zuiden van het dorpje
Zweth, aan de Delftweg, staan de grote witte zandzakken er nog.
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Geluid (2)
Toen het nog niet zeker was of de A4MD gebouwd zou gaan
worden (tot 2012 2) en ook in de aanlegfase (tot december
2015), stelde RWS herhaaldelijk dat het mee zou vallen met
het geluid van de nieuwe weg.
En van de argumenten die men aanvoerde, was dat er
geluidsabsorberend materiaal aangebracht zou worden op de
wanden langs de weg (verdiept gedeelte). Dit zou flink veel
minder geluid gaan geven. Men beriep zich op
laboratoriumtesten die dit zouden uitwijzen.
Als dit zou kloppen, zou dit winst zijn, Voor iedereen, hoe je
ook tegen de weg aankijkt.
Nu de weg ruim twee jaar open is, is het zinnig om wat dit
betreft een voorlopige balans op te maken. Blijken de labresultaten ook in de praktijk uit te komen? Voorzichtigheid
is geboden, stelt Batavier.
Eerst horen, dan geloven. Het gebeurt immers wel vaker dat
er verschil is tussen lab en praktijk (zie de reusachtige
affaire van de sjoemelsoftware).
Tweede punt: als de pretentie wordt waargemaakt, zou het
materiaal ook aangebracht kunnen worden ter hoogte van
het Gaag-aquaduct tussen Den Hoorn en Schipluiden. Op de
wanden van de huidige weg, of, liever nog:
op een te bouwen geluidsscherm om daarmee de bewoners
van buurtschap Op Hodenpijl (althans deels) te verlossen
van de enorme herrie daar.
Derde punt: als de pretentie waargemaakt wordt, zou het
materiaal op grote schaal ingezet kunnen worden bij andere
geluidsknelpunten langs wegen in den lande. Wat een
voordeel!
Ik heb het bovenstaande voorgelegd aan RWS (e-post van
10/2/18 ). RWS reageert wel maar op een wel heel
onbevredigende manier (e-post van 21/2/18). Men zegt
alleen te willen rekenen, niet te willen meten. En op de
ideeën van het mogelijke verschil tussen lab en praktijk en
van de potentieel grootschalige toepassing gaat men al
helemaal niet in.
Met communicatie zouden we verder kunnen komen. Maar
op deze manier lukt dat niet.
Wordt vervolgd.

Henk Tetteroo
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Vraagtekens brandveiligheid
Ketheltunnel nog niet
weggenomen
In augustus 2017 stuurde de minister van I&W een brief aan
de Kamer en het gemeentebestuur van Schiedam waarin
aangegeven werd dat er bij een grote brand in de
Ketheltunnel en drie andere recent opgeleverde tunnels veel
schade aan het beton kan ontstaan. De minister kon niet
garanderen dat het beton niet zou “afspatten”. In lekentaal
betekent dit dat betonlagen scheuren en loslaten, hetgeen de
stevigheid van de constructie direct zou ondermijnen.
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Tunneldak direct ontruimen
Het Schiedamse college van B&W (verantwoordelijk voor
de veiligheid van de gebruikers van de tunnel) antwoordde
op raadsvragen geen relatie te zien tussen deze nieuwe
bevindingen en de eerdere twijfels over de constructie
(scheurvorming en extra wapening in enkele tunneldelen).
“Zolang er adequate afspraken met de hulpdiensten zijn,
wordt het intrekken van de vergunning niet overwogen tot
tenminste het nader onderzoek is afgerond. Gezien het
advies van de veiligheidsbeambte wegtunnels dat onverkort
is overgenomen is dat ook niet noodzakelijk.” Deze beambte
tunnelveiligheid van RWS heeft gesteld dat in geval van een
grote brand (200MW) het direct ontruimen van het
tunneldak bij landtunnels geïndiceerd is.

Extreme hitte
De minister schreef: “Voor een goed begrip van de situatie
is van belang dat de kans op een extreem
grote brand in een wegtunnel zeer klein is en zich in ons
land ook nog nooit heeft voorgedaan. Bekende
vrachtwagenbranden uit de Nederlandse geschiedenis zijn de
brand in de Velsertunnel (1978) en de brand in de
Heinenoordtunnel (2014), beiden met circa een kwart van de
intensiteit dan waarmee de proef is gedaan. De brand in de
Mont Blanc-tunnel (1999), die indertijd mede aanleiding gaf
tot nieuwe Europese regelgeving, had eveneens een lagere
intensiteit.”

Rapport Effectis
De brief van de minister was een reactie op een rapport van
Bureau Effectis dat op verzoek van Rijkswaterstaat
onderzoek deed naar de brandwerendheid van betonnen
constructies. In dat onderzoek werden praktijkproeven
gedaan die in een rapport werden beschreven. Op het plaatje
(foto 5) is afkomstig uit het Effectisrapport over de
brandproeven.

't Is opgelost
hoor.

Tekort schietende controle
Onze deskundige Ad de Kanter bleek minder gerustgesteld.
Voor hem blijkt uit deze nieuwe bevindingen eens temeer
dat de controle op de constructie bij de bouw veel te wensen
heeft overgelaten. Hij ziet juist in de combinatie van
‘onvolkomenheden’ een groot gevaar voor de constructie.
De belasting bij bijvoorbeeld tunnelmoot 27 (kruising met
de Brederoweg) is al kritisch, laat staan als daar een grote
brand zou ontstaan.
Hittewerende platen
In het blad Cobouw zei een deskundige van Arcadis te
verwachten dat er brandwerende materialen in de tunnel
zullen moeten worden aangebracht. “Herbouwen van deze
vier tunnels is onbetaalbaar. Alternatief is extra hittewerende
bekleding. Dat zal kostbaar zijn, maar noodzakelijk. Het ligt
denk ik meer voor de hand dan dat je aan de norm gaat
sleutelen.”
Het is wachten op …..
Het Schiedamse gemeentebestuur gaf eind augustus aan
geen aanleiding te zien om extra aanvullende maatregelen te
eisen. “Aan de hand van uitvoeriger testen van het
betreffende betonmengsel zal RWS een voorstel doen voor
maatregelen gericht op de lange termijn. Dat voorstel zullen
wij toetsen en kritisch beoordelen.” Sindsdien hebben wij
noch de politiek meer iets van dit onderwerp vernomen…. .
John Witjes
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Bomenridder Jaap overleden
In de strijd van Batavier, Milieudefensie, Stg Boombehoud
en Bomenridders voor een volwaardige herplant van 4000
bomen speelde Jaap van Oostendorp, jurist bij de
Bomenridders, een belangrijke rol. De laatste keer dat ik
hem sprak was bij de zitting daarover bij de Raad van State
in november. Strijdvaardig, kritisch en deskundig. Jaap
overleed kort na de uitspraak van de Raad van State.

in de afgelopen jaren al tienduizenden handtekeningen tegen
de aanleg van de weg opgehaald. Maar toch lijkt de
discussie weer elke keer van voren af aan te beginnen. En
vanuit diverse gemeenteraden wordt geroepen dat áls die
weg er dan moet komen, men ‘m niet wil zien, horen of
ruiken.
Waar hebben we dat eerder gehoord?

John Witjes
De strijd om die bomen terug te krijgen is echter nog lang
niet gestreden.
Helaas moeten wij het verder zonder Jaap doen.

John Witjes

A4-Zuid: gaat de geschiedenis
zich herhalen?
Onlangs zijn lokale politici in de Hoekse Waard weer gaan
lobbyen voor de aanleg van de A4-Zuid tussen Benelux en
Klaaswaal. Hoewel de weg officieel niet meer in plannen
voorkomt, denken sommige politici dat als zij maar hard
genoeg roepen dat zonder dit stukje A4 de Hoekse Waard
ten dode opgeschreven is, de plannen weer uit de la gehaald
zullen worden. Inmiddels laten de tegenstanders ook weer
van zich horen. En terecht, want deze weg zal een prachtig
landschap ten zuiden van Rotterdam gaan doorsnijden en
geen oplossing bieden voor de geconstateerde
mobiliteitsproblemen. De stichting tot Behoud van de
Hoeksche Waard als
Polderlandschap (BHWP) is sinds 2006 en de werkgroep
Stop A4 BK (Beneluxtunnel Klaaswaal) vanaf 2007 actief in
het verzet tegen de komst van de A4-Zuid. Er werden

Stroomstoring geeft
verkeersinfarct
Net na middernacht op 25 januari was er een stroomstoring
in de Schiedamse wijk Groenoord. En toen bleek hoe
kwetsbaar de veiligheidsvoorzieningen in de Ketheltunnel
zijn. Want door deze storing ontstond er een verstoring van
de elektriciteit in de tunnel en in de veiligheidssystemen.
Daardoor gingen de lichten op rood en de bomen naar
beneden. Ook toen de stroomstoring al weer opgeheven was,
bleef de tunnel dicht. Er moest nog van alles gerepareerd
worden, waardoor in de vroege ochtend er van grote
vertragingen op alle wegen rond Rotterdam sprake was.
Tegenover Omroep West verklaarde Rijkswaterstaat dat een
accu, die van twee zijden uit Schiedam wordt gevoed, de
tunnel daarna nog maar een half uur van stroom kon
voorzien. Er zou wel een noodstroomvoorziening zijn,
waarbij de stroom niet meer vanuit Schiedam komt maar
vanuit Delft, maar de overschakeling daarnaartoe is niet
goed gegaan. Rijkswaterstaat zou gaan onderzoeken waarom
de overgang naar de andere stroomtoevoer is mislukt.
Als zoiets simpels als een stroomstoring al dit soort
gevolgen kan hebben, zetten wij vraagtekens bij de
robuustheid van de veiligheidsvoorzieningen bij grotere
calamiteiten. Dan lost deze weg al helemaal geen problemen
op, maar veroorzaakt ze juist.

John Witjes
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Meer en meer blik

Pollers en de A4

Sinds de opening van de A4 DS heeft Rijkswaterstaat de
verkeersintensiteiten in de regio nauwkeurig bijgehouden.
Het betrof onder meer de rijkswegen A13 en A4 en een
aantal provinciale wegen.

Sinds juli vorig jaar ben ik met pensioen. Dat betekent onder
meer dat ik niet langer ongeveer 100 kilometer per week van
en naar mijn werk fiets. Ik werkte op scholen in Den Haag
en Delft. Bewegen is gezond en leuk. Ik moet mijn
kilometers dus op een andere manier gaan maken.
Fietstochtjes door Midden-Delfland liggen dan binnen
beenbereik: ik woon in Delft, in Tanthof-west.
Sinds oktober vorig jaar ben ik er op gaan letten: de pollers
in M-D die het sluipverkeer op de polderwegen (noord-zuid
en andersom) moeten tegengaan. Ze staan op de
Rotterdamseweg, op de Schieweg, op de Harreweg en op de
Holyweg.
Ze zijn bijna allemaal buiten werking, alleen die op de
Schieweg is de laatste tijd weer in functie.
Tijdens dezelfde tochtjes zie ik, als ik boven de nieuwe A4
een kijkje neem (op de Woudweg, op de Oostveenseweg, op
de Zuidkade) dat het verkeer op de rijksweg heel vaak vast
staat of langzaam rijdt. Nu al, twee jaar na opening van de
weg (december 2015)!
Combineer deze twee gegevens en de vraag ligt voor de
hand: gaat er een nieuwe golf sluipverkeer door het gebied
spoelen?
Mijn licht opgestoken bij de gemeente Midden-Delfland. Zij
vertelden me het volgende:
1. Met de stichting Batavier constateren we de files op
de A4 en het weer toenemende sluipverkeer op het
onderliggende wegennet. We delen de zorgen
hierover.
2. De files op de A4 richting Schiedam zijn ontstaan
door het werk aan de Maastunnel en de
buitendienststelling van de Hoekselijn (tot: midden
2020). Daardoor komen er problemen in de
Beneluxtunnel en daardoor weer moet het verkeer ter
hoogte van de Ketheltunnel gedoseerd worden.
3. De pollers zijn geplaatst in 2005. Er was voorzien
dat deze na opstelling van de A4 niet meer nodig
zouden zijn. Beheer en onderhoud van de pollers is
lastig geworden omdat de techniek verouderd is.
Vervanging is kostbaar. We monitoren de situatie met
behulp van de geplaatste permanente telpunten op het
onderliggende wegennet. Op basis daarvan bepalen
we de eventuele noodzaak tot vervanging.
Na het gesprek realiseerde ik me dat er ook noordelijker, ter
hoogte van Den Hoorn/ Rijswijk, al vaak opstoppingen zijn.
Deze hebben dus niets te maken met werk in de Maastunnel
en wat daaraan vastzit.
Batavier pleit ervoor dat het sluipverkeer op de noordzuidwegen (en andersom) tegengegaan blijft worden.

De resultaten zijn opgenomen in maandrapportages die, het
woord zegt het, elke maand, en wel tot december 2017, zijn
verschenen.

Ze wijzen onder meer uit dat tussen december 2015 en
december 2017 het verkeer op de A13 en de A4 samen met
ongeveer 20.000 motorvoertuigen/etmaal is gegroeid. In
twee jaar tijd!
Wij weten dat vele partijen, onder anderen de Provincie, blij
zijn met deze ontwikkeling: de economie krijgt weer een
stevige impuls.

Maar Batavier zet er vraagtekens bij: het leeuwendeel van
het rijkswegverkeer vindt immers zijn bestemming in de
agglomeraties. Hoe moet dat dan met de leefbaarheid en de
gezondheid van de mensen?
Wanneer gaat de politiek nu eens integraal denken? Of
blijven we maar stommetje spelen?
Henk Tetteroo

Bijzonder Provinciaal Landschap
In november vorig jaar is Midden-Delfland uitgeroepen tot
Bijzonder Provinciaal Landschap. Het was een besluit van
de Provincie Zuid-Holland.

Midden-Delfland is het eerste gebied in Nederland dat deze
aanduiding krijgt.
Gedeputeerde Weber, de burgemeesters Van Bijsterveldt
(Delft) en Rodenburg (M-D) en wethouder Van Oord waren
op 16 november naar de boerderij van Arie van den Berg
aan de Rotterdamseweg in Delft gekomen om de speciale
vlag te ontvouwen.
Batavier is er blij mee.. Maar de vraag rijst meteen: wat is
dit waard in de praktijk? Hoeveel gewicht legt het in de
schaal als er nieuwe besluiten moeten worden genomen
m.b.t. Midden-Delfland?
Blankenburgtunnel: ja/nee? Sluipverkeer weren uit M-D:
ja/nee?
Woningbouw in het gebied: ja/nee?

Henk Tetteroo
Henk Tetteroo
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IODS: een poging tot een balans
Iedereen die in Midden-Delfland komt, ziet het. Er is de
laatste jaren heel veel veranderd in het gebied. Niet alleen is
er een rijksweg doorheen aangelegd, het gaat om heel veel
meer. Is het gebied erop vooruit gegaan? Dat is een erg
grootschalige vraag. Daarom een voorzichtig begin van een
antwoord.

info@stichtingbatavier.nl
www.stichtingbatavier.nl

Batavier is er een groot voorstander van dat er een dergelijke
Tafel van Borging zou komen. Het IODS-proces is nog niet
voltooid en we blijven graag meedenken.

En, hoe ingewikkeld het ook is, misschien komen we dan
ooit tot een goed onderbouwd antwoord op de vraag of het
IODS inderdaad tot een verbetering heeft geleid.

Henk Tetteroo
Wie een handzaam overzicht wil van alles wat er in verband
met de A4 de afgelopen jaren veranderd is in en om het
gebied, kan terecht op:
future-communication instantmagazine.com/futuregroep/iods
Een dergelijk overzicht is heel handig omdat er zoveel is
aangepakt en ingegrepen in en om het gebied. Het is dan een
heksentoer om het overzicht te behouden.
Nu een korte beschrijving van de geschiedenis.
Toen er een impasse was in het debat over de A4MD, zo in
2000, is toenmalig gedeputeerde Norder met het IODS
gekomen: Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam. Dat was,
eenvoudig geformuleerd, tweeledig. Niet alleen zou de
rijksweg er komen, ingepast en wel, maar ook zou het
gebied, met allerlei maatregelen en ingrepen, opgekrikt
moeten worden. Norder pretendeerde dat, alles
samengenomen, een kwaliteitsimpuls mogelijk was. Het
gebied zou er , met andere woorden, op vooruitgaan.
In 2006 (toen het IODS-convenant gesloten werd tussen
vooral bestuurlijke partijen) is deze 'kwaliteitsimpuls'
concreter gemaakt.
Er werden afspraken gemaakt m.b.t. de inpassing van de
weg. En met betrekking tot allerlei maatregelen en ingrepen
in het gebied. Dat was een politieke overeenkomst die
bepalend werd. Daarmee raakte de vraag of het gebied erop
vooruit zou gaan, eigenlijk naar de achtergrond.
Veel van de toen gemaakte afspraken zijn sindsdien
afgerond. Sommige nog niet.
Afgerond zijn: het project sanering verspreid liggende
glastuinbouw; het project recreatieve routestructuur; het
project A4 Delft-Schiedam en het project
Stedenbouwkundige ontwikkeling Vlaardingen-Schiedam.
Nog niet afgerond zijn: het project groenblauwe lint en het
project groen ondernemen, een nieuwe landbouw.
Op 24 oktober jl. voerden wij een gesprek met de heer Zjev
Ambagts (Provincie) die het IODS-proces coördineert.
Hij heeft toen verklaard dat hij wil proberen te komen tot
een zogeheten Tafel van Borging. Vanaf een nog te bepalen
tijdstip zouden betrokken partijen jaarlijks bij elkaar komen
om een nieuwe balans op te maken en hopelijk, binnen niet
al te lange tijd, een eindbalans.

Gekke Henkie
Met de gemeente.
Ja, met Henkie.
Dag Henkie, wat kan ik voor u doen?
Even over die boom.
Welke boom?
Nou, die berk in m'n achtertuin.
Wat is daarmee?
Die wil ik omhakken.
Is die boom uw eigendom?
Ja.
Heeft 'ie een dwarsdoorsnede van 30 centimeter?
Ja, ruim.
Dan moet u ons 169 euro en 35 cent betalen.
Komt u 'm omhakken dan?
Nee, dat zijn leges voor de vergunning.
O, wat gaat u dan voor dat geld doen?
Dan geef ik u een vergunning.
O, is dat alles?
Ja.
U gaat voor dat geld niet een nieuwe boom planten?
Nee.
Nou, ik ga kappen.
Nee, dat mag niet zonder vergunning.
..........
Henkie?
Henk Frigge
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