
Johan van Wolfswinkel: het gaat mij om de toekomst van het gebied

Johan van Wolfswinkel is gemeenteraadslid in Albrandswaard.  
Hij vertegenwoordigt met een éénmansfractie de ChristenUnie/SGP. Aan de 
vooravond van de beslissing over het ontwerpbestemmingsplan geeft hij zijn 
mening over Landschapspark Buytenland. 

Hoe is het om gemeenteraadslid te zijn bij een  
onderwerp als Buytenland
Heel bijzonder. Door de PKB wordt het Landschapspark je eigenlijk in de schoot 
geworpen, terwijl de mensen die er wonen het ervaren dat hun land wordt  
afgepakt. Dat is het grote dilemma waar je mee worstelt. Als ik thuis kom van 
een raadsvergadering en ik zeg “we hebben het landschapspark gehad”, dan 
zegt mijn vrouw “je moet het laten zoals het is”. 
We zijn in tien jaar gekomen tot de Albrandswaardse Variant. En die komt rede-
lijk terug in het bestemmingsplan. Alleen: de interpretatie van die variant is 
voor velerlei uitleg vatbaar. Men realiseert zich niet dat de Albrandswaardse  
Variant aangeeft dat er een heleboel gaat veranderen. En in dát spanningsveld 
moeten wij als raadslid de verkiezingen in. 
Het ligt ook gevoelig. Je legt je oor te luisteren bij een heleboel organisaties,  
je denkt mee en op een gegeven moment moet je een verantwoorde beslissing 
nemen die goed is voor de samenleving. 
Kijk, een besluit nemen is moeilijk. Maar geen besluit nemen is voor jarenlang 
nog veel moeilijker. Dat geeft onrust. Er wordt gezegd: “dit duurt al tien jaar”. 
Dat is een signaal: het duurt veel te lang en wij burgers willen een besluit.  
En dan zou je als gemeenteraad gaan zeggen “we nemen geen besluit want het 
is te moeilijk?” Dan diskwalificeer je jezelf. Dus je zult als raad heel gedegen 
een besluit moeten nemen. En ik hoop dat iedereen daar zijn verantwoordelijk-
heid in neemt. 

Welke reactie verwacht u van de gemeenteraad op het 
ontwerpbestemmingsplan? 
Heb je een glazen bol? Ik denk dat het lastig wordt. Maar ik hoop dat het wel 
lukt om dat bestemmingsplan er doorheen te krijgen. Maar goed, ik ben met 
maar één zetel, dus zo’n grote macht hebben wij niet. Ik zal wel proberen om 
-met anderen- er heel kritisch maar wel realistisch naar te kijken. Het gaat er 
mij niet zozeer om van halen we het wel of halen we het niet. Het gaat mij om 
wat is de toekomst van het gebied en hoe kleden we dat in. Als je water in de 
wijn doet om het te kunnen halen, dan is dat een verkeerde doelstelling.  
We moeten er met zijn allen achter kunnen staan. 

Wat spreekt u bij het Landschapspark het meeste aan?
Het feit dat het open blijft en dat er ook garanties zijn dát het open blijft.  
En dat het voor agrariërs, die dat willen, mogelijk is om producten te verbouwen. 
Dat kan je weer inzetten als educatie, laten zien hoe dingen groeien en dergelij-
ke. Die producten kun je ook verkopen en dat geeft weer inkomsten.  
In een coöperatie kun je wel vijf verschillende soorten boerenbedrijven bij  
elkaar brengen die een scala aan producten leveren. Ik heb wel eens gek-
scherend gezegd, maak van de Essendijk een agrarische koopgoot. Maar ga het 
niet organiseren: je moet de randvoorwaarden scheppen en dan proberen de 
agrariërs bij elkaar te krijgen. Dat is, denk ik, heel belangrijk om de gemeen-
schappelijke factor te krijgen. Het zou heel mooi zijn als de agrariërs in het  
gebied zelf zeggen: “jongens hier zien we wat in”. 
En zeg tegen de boeren: in die coöperatie kan jij een boterham verdienen.  
Boeren is het vrijste beroep in heel Nederland. Dat moet je zo houden. Dus als 
je iets regelt, houd je daar rekening mee. Zet ze niet vast op iets, laat ze gewoon 
hun geld verdienen. Het ene jaar verdienen ze meer dan het andere. Geef ze een 
constante vastigheid voor het beheer van het gebied zoals je ook met een  
andere beheerder afspreekt. 

Hoe vinden we de waarden van uw politieke achterban 
terug in Landschapspark Buytenland? 
Je probeert toch altijd je rentmeesterschap in je beleid te leggen. Dat je  
kijkt hoe het gebied het beste kunt beheren. En daarbij heb je ook een verant-
woordelijkheid voor de toekomst en daar weer vanuit de verantwoordelijkheid 
om mensen levensruimte te geven en niet alles vol te bouwen. Daar worden 
mensen onrustig van. En mijn achterban denkt daar net zo over. Je draagt zorg 
voor de natuur en je geeft de waarde terug die hij eigenlijk moet hebben. 

Zou u op deze plek nog iets kwijt willen? 
Ja, Ik ben heel trots op Albrandswaard. Overal waar je zit, of dat nou het  
gemeentehuis is of in Portland, binnen tien minuten lopen zit je in het groene 
landelijke gebied. Tel je zegeningen en wees daar trots op. Etaleer dat en  
behoud dat. 

En ook dit: De provincie moet helder worden over het beheer van het gebied. 
Laat het beheer over aan de boeren. Je kunt zien of mensen het beheer doen 
met hart en ziel (of ziel en zakelijkheid) of omdat ze zoveel mogelijk meters 
moeten maken in zo kort mogelijke tijd. Dat verschil zie je als je het laat doen 
door een beheerder die het dan weer uitbesteedt of door de boer zelf. Die boer 
loopt ’s avonds nog even over zijn land. En zegt dit of dat moet ik toch anders 
doen. Dat is het verschil, het is namelijk zijn land. Hij weet er het meeste van. 
Geef hem de kans en zoek daar de goede mensen bij.

Ook die hele milieutoestand met die vervuiling moet duidelijk zijn. Daar is tot 
nu toe nogal laconiek over gedaan, maar er liggen gewoon open vaten in dat  
gebied. Wij weten het al 20 jaar en het is nu de kans om het aan te pakken.

Als Landschapspark Buytenland er straks is, wat gaat 
u er dan doen? 
Fietsen wat ik nu ook doe. En misschien wel producten halen bij de 
 coöperatieve boer. 


