From: Info
Sent:
Wednesday, July 18, 2018 12:19:39 PM
To:
Info
Cc:
Subject: FW: Status Natuurbegraven Bonnenpolder

Van: Zorgen om de Bonnen [mailto:noreply=sannevermeulen.com@mail124.suw111.mcdlv.net] Namens Zorgen om de Bonnen
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 11:03
Aan: Griffie
Onderwerp: Status Natuurbegraven Bonnenpolder

Bekijk deze mail in uw browser

Stand van zaken Natuurbegraven
Door de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en het vormen van een nieuwe
coalitie in Rotterdam is het even stil geweest rond "natuurbegraven" in de
Bonnenpolder.
"Nieuwe ronde nieuwe kansen" zal het uitgaanspunt geweest zijn bij
Natuurbegraven Nederland bv (NBN). Onlangs hebben ze besloten de armen
weer uit de mouwen te steken en het lobby-vuur op te laaien.
Omdat we graag zien dat iedereen goed en dus niet eenzijdig geïnformeerd
wordt over dit onderwerp informeren we u middels deze mail over de stand van
zaken.
Even een sprongetje terug in de tijd;
Begin 2016 heeft NBN 128ha grond aangekocht in de Bonnenpolder te Hoek
van Holland.

Al gauw werd duidelijk dat men hier 80ha en 34.000 "natuurbegraven" wenste
te realiseren.
Dat viel bij bewoners uiteraard niet in goede aarde, er immers is nogal wat te
doen over "natuurbegraven". Zo blijkt het helemaal niet zo milieuvriendelijk en
levert het een nare sfeer op.
Er is een petitie (zowel digitaal als op papier) opgesteld en die is ruim 2300
keer getekend.
Hiervan is ongeveer de helft Hoekenees en driekwart inclusief het Westland.
Vanwege de weerstand zijn de oppervlakte en het aantal graven later gewijzigd
in 30ha en 10.000. Er blijkt echter dat het hiermee niet rond te rekenen valt en
NBN doet een beroep op de Provincie en de gemeente om mee te betalen.
Na een enorme marketing campagne van NBN, met o.a. (kranten)advertenties,
excursies, "ateliers", websites, flyers en info avonden met veel angstzaaierij is
er een enquête gehouden onder de Hoekse bevolking of een
natuurbegraafplaats in de polder wenselijk zou zijn.
De enquête is opgesteld door een gerenommeerd onderzoeksbureau uit
Rotterdam, OBI.
Het resultaat was een helderde enquête met voldoende informatie over het
onderwerp en een duidelijke uitkomst. Een ruime meerderheid (67%) is tegen
"natuurbegraven".
De Hoekse gebiedscommissie heeft op basis van de petitie, de uitkomst van de
enquête en door zich geruime tijd de verdiepen in het onderwerp een unaniem
negatief advies opgesteld aan het college van B&W. De gebiedscommissie is
van mening dat een natuurbegraafplaats onwenselijk is en dat men zich moet
houden aan het opgestelde ontwikkelplan voor het gebied. Hier staat immers in
dat een natuurbegraafplaats ongewenst is.
Net voor de verkiezingen is er gepeild hoe alle Rotterdamse partijen denken
over het onderwerp. Vrijwel alle partijen hebben geantwoord. Men zegt te
luisteren naar de bevolking en de uitslag van de enquête en/of het advies van
de gebiedscommissie zijn hierin leidend.
Ook toenmalig wethouder Eerdmans heeft aangegeven dat de bewoners zelf
aan zet zijn.
De gemeente Westland heeft inmiddels ook meermaals aangegeven niet blij te
zijn met de gekozen locatie voor een natuurbegraafplaats.
Ondanks het ontbreken van draagvlak, de twee jaar durende strijd met de
bewoners en het advies van de gebiedscommissie lijkt NBN de strijdbijl nog

niet neer te willen gooien. Opmerkelijk, ze hebben immers eerder aangegeven
te stoppen als zou blijken dat de bevolking er niet op zit te wachten.
Dus gooit NBN het over een andere boeg; de bevolking zou opeens niet goed
geïnformeerd zijn en slechts op basis van emotie gestemd hebben. Dat
ondanks dat er dus tal van info avonden, ateliers en excursies georganiseerd
zijn door -nota bene- NBN zelf. Plus alle advertenties, drie websites het
infokatern en de flyers van NBN. Zelfs de website van NBN stond letterlijk in de
enquête. Snapt u het nog?
We begrijpen het wel, NBN is een commercieel bedrijf, er moet geld in het
laatje komen en de zaken stuitten overal in Nederland -terecht- op verzet.
We hopen dan ook dat Rotterdam woord houdt en dit snode plan halt toe
roept. Pas dan kan Hoek van Holland weer rustig ademhalen en zorgeloos
genieten van de rust in de polder zonder begraaf activiteiten.
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