
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geacht College, 
	
Het cluster Stadsontwikkeling heeft de gebiedscommissie Hoek van Holland advies gevraagd 
over het document “Plan Natuurontwikkeling in de Bonnenpolder” en dat advies is op 15 maart 
jl. besproken. Wij hebben kennisgenomen van de plannen van Natuurmonumenten, Zuid-
Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland en sturen u hierbij onze reactie. 
 
De plannen zijn mede tot stand gekomen via een aantal intensieve participatiesessies. De 
plannen van de drie partijen zullen samen met een ambtelijk advies worden voorgelegd aan het 
College en leiden tot een ontwerpbestemmingsplan voor het hele poldergebied in Hoek van 
Holland. Graag ziet de gebiedscommissie van Hoek van Holland uiteindelijk dit 
ontwerpbestemmingsplan voor advisering tegemoet.  

Gezien het belang van het poldergebied voor Hoek van Holland heeft de gebiedscommissie de 
plannen van de drie partijen door middel van een enquête voorgelegd aan de bevolking van 
Hoek van Holland. Met trots bieden we de uitkomsten van de enquête aan u aan om dit te 
betrekken bij uw besluitvorming en het vervolg van het ontwerpbestemmingsplanproces, waarbij 
wij opmerken dat er ten aanzien van de interpretatie van de uitkomsten van de enquête vrijwel 
unaniem is. Wij doen een oproep aan het gemeentebestuur om het 
ontwerpbestemmingsplanproces met voortvarendheid op te pakken. De gebiedscommissie 
constateert dat een meerderheid van de bevolking tegen natuurbegraven is. 
De gebiedscommissie adviseert daarom ook unaniem tegen natuurbegraven.  

Dat betekent echter niet dat daarmee dat wat betreft de gebiedscommissie alles weer open is 
voor de Bonnenpolder. Uitgangspunt voor ons blijven de vastgestelde visies voor de 
Oranjebonnen van 2013 en 2016 met de daarin opgenomen randvoorwaarden en het 
Gebiedsplan van 2014. 

Voor de gebiedscommissie blijft voorop staan, dat de polders bestemd blijven voor groen en 
licht agrarisch en toeristisch gebruik. Ook dat blijkt duidelijk uit de enquête. Veel bewoners laten 
blijken veel gebruik te maken van de polder en dragen ook veel goed bruikbare suggesties aan 
voor een groen, recreatief en licht toeristisch gebruik van de polder. Wij hopen dat in het 
vervolgproces deze energie wordt vastgehouden en bewoners blijvend worden betrokken én 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen om de polder op die manier te (laten) gebruiken. Wij 
constateren dat de bereidheid tot intensieve participatie in Hoek van Holland duidelijk is 
aangetoond. 

Wij constateren dat een overgroot deel van de bevolking en de gebiedscommissie de 
uitdrukkelijke wens heeft om het open en groene polderlandschap voor het nageslacht te 
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behouden waarbij tegelijkertijd de dreigende verpaupering van het groen, de wegen en de 
paden wordt hersteld en de toegankelijkheid wordt verbeterd. Toegezegde gelden dienen te 
worden veiliggesteld en aangewend.  

De gebiedscommissie constateert dat het natuurbegraven vooral noodzakelijk is om de 
financiering rond te krijgen. De gebiedscommissie denkt, dat als de wil echt aanwezig is bij de 
gemeente voor een behoud van de natuur er ook mogelijkheden zijn. Gedacht daarbij kan 
worden om opbrengsten uit de haven ten bate van de natuur te laten komen. Wij menen dat 
Hoek van Holland daar ook recht op heeft ter compensatie van bijvoorbeeld het fijnstof van de 
intensieve scheepvaart, de grote CO2 uitstoot, de intensieve overslag van erts uit de haven en 
ten behoeve van de beloofde natuurcompensatie uit de haven. 

 

 
 
 
	
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
G.J.B.M. Wenting      K.C. de Koning 
Rayondirecteur        Voorzitter Hoek van Holland  
  


