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Brief aan B&W Rotterdam n.a.v. behandeling
Oranjebonnen in commissievergadering 11 april 2018
Geachte Statenleden,

Op 11 april 2018 heeft u in de commissie Duurzame Ontwikkeling gesproken over de laatste
ontwikkelingen rondom het project Oranjebonnen, mede naar aanleiding van de schriftelijke
terugmelding van 2 maart 2018 over mijn gesprek met wethouder Eerdmans van Rotterdam.
ln deze vergadering toonde u zich zeer positief over het initiatief van Natuurbegraven Nederland,

Vereniging Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap om in de Bonnenpolder een
natuurlijk groengebied van 130 ha met een natuurbegraafplaats van maximaal 30 ha te
realiseren. lk heb toegezegd om bij de gemeente Rotterdam onder de aandacht te brengen dat er
in Provinciale Staten een breed gedragen wens is om het gebied door middel van dit plan verder
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te ontwikkelen. Verder heb ik aangegeven dat ik bereid ben om voor de uitvoering van dit plan
expertise te delen indien daar bij Rotterdam behoefte aan is.
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en de buslûnen

90, 385 en 386 stoppen

Ter informatie stuur ik u hierbij de brief die ik aan het college van B&W van Rotterdam heb
gezonden.
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Gebiedsontwikkeling Oranjebonnen
Geacht college,
Op 11 april j.l. heeft de provinciale Statencommissie Duurzame Ontwikkeling de stand van zaken
van de gebiedsontwikkeling Oranjebonnen besproken. De aanleiding hiervoor was mijn brief van

2 maart 2018 waarmee ik de commissie heb geihformeerd over mijn gesprek met wethouder
Eerdmans over de Oranjebonnen op 26 januari 2018 (zie bijlage). Graag informeer ik u over de
uitkomsten van het gesprek in de Statencommissie.
De commissie heeft haar brede steun uitgesproken voor het plan van Natuurbegraven Nederland,

Vereniging Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap voor de realisatie van een natuurlijk
groengebied van 130 ha, met daarin een natuurbegraafplaats van maximaal 30 ha, in de
Bonnenpolder. De commissie heeft geconstateerd dat in de afgelopen twee decennia in de
Bonnenpolder de realísatie van publieke doelen sterk is achtergebleven, mede door een gebrek
aan medewerking van grondeigenaren, en dât het huidige plan daarvoor nu een reële kans biedt.
Het plan kan echter alleen worden uitgevoerd als aan enkele randvooruaarden wordt voldaan.
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Eén van die randvoonryaarden, die de provincie net als uw gemeente erg belangrijk vindt, is
draagvlak in de omgeving.

lk ben mij ervan bewust dat de beslissing om het plan van Natuurbegraven Nederland en haar
partners al dan niet een plaats te geven in het bestemmíngsplan Oranjebonnen, op basis van
adviezen van de deelgebiedscommissie en het projectteam, bij uw college ligt.
lk wil u ter overweging meegeven dat de provincie veel belang hecht aan een aantrekkelijke en
beleefbare groene Bonnenpolder. De Bonnenpoider en het Staelduinse Bos zijn niet alleen
belangrijk voor de direct omwonenden, maar voor de inwoners van een veel groter gebied dat het
Westland en een deel van Midden-Delfland omvat.
De commissie heeft mede daarom aangegeven dat zij ervoor wil zorgen dat aan een andere

belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van het plan, de financiële dekking, kan worden
voldaan, door een deel van de provinciale middelen die bestemd zijn voor de realisatie van het
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Natuurnetwerk Nederland beschikbaar te stellen voor het nieuwe natuurlijke groengebied in de
Bonnenpolder. Daarbij geldt overigens wel dat de 30 hectare die voor het natuurbegraven wordt
gereserveerd niet in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Natuurnetwerk Nederland.
De provincie en uw gemeente werken sinds 2012, ieder vanuit hun eigen rol, samen aan de
uitvoering van het Ambitiedocument Oranjebonnen. Wij ondersteunen financieel en met de inzet

van medewerkers de netwerkende aanpak die samen met uw gemeente en de stadsregio is
gekozen. De provincie is bereid om u bij de eventuele verdere uituoering van het plan van
Natuurbegraven en partners met specifieke kennis te ondersteunen als daar van uw kant
behoefte aan is.
Hoogachtend
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