Boerenbank kwartetten in de polder (niks aan de hand)
De burgemeestersbenoeming in Lansingerland verliep in 2007 net als elders geheim, zo is dat bij wet geregeld.
Dhr. Bovens, Heugens en in het begin ten Kate zaten o.a. in de vertrouwenscie, informatie blijft 75 jaar geheim.
Sinds het moment van benoemen roept een aantal gebeurtenissen tezamen de vraag op of de belangen van
90% van de bevolking voldoende objectief kunnen worden behartigd.
In het dorp wordt een tweedeling gevoeld. Vooral mensen met (in)directe (tuin)bouwbelangen zijn enthousiast,
veel anderen voelen zich al jaren vervreemd van hun omgeving en politiek bestuur.
Afgelopen week aankondiging van het op 1 november 2012 aftreden van Wethouder den Uil van Lansingerland.
" Het 'Samen uit, Samen thuis gevoel' van de coalitie partners is de afgelopen dagen alleen maar sterker
geworden ", aldus PvdA Lansingerland (26/10). 'Een zwarte dag voor de democratie', aldus CU (26/10/2012).
BING: "Hierbij moet worden opgemerkt dat betrokkene hierop kennelijk niet of nauwelijks is aangesproken door
zijn medecollegeleden en/of andere betrokkenen." Den Uil was wethouder vanaf 2001 (Bergschenhoek).
Interessante vraag na het optreden in 'de Slag om Nederland afl.19 Ridderkerk' is nog altijd, hoe een wethouder
van gemeente Westland (D'66 Monster, later 'Gemeentebelangen Westland') binnen enkele jaren kon uitgroeien
tot burgemeester van Lansingerland en planologisch regisseur van Zuid-Holland.

De Slag om Nederland 'Ridderkerk' (kort in herinnering)
Vorige maand de uitzending van de Slag om Nederland afl. 19 met burgemeester Van Vliet van Lansingerland.
Terwijl bedrijventerreinen in Lansingerland braak liggen, heeft Van Vliet in Ridderkerk geijverd voor 90 ha erbij.
De Stadsregio met Van Vliet is daarbij zover gegaan dat door hen verzocht is om een grenscorrectie, het
afsnijden van een stuk grondgebied van Ridderkerk en het toebedelen aan Barendrecht of Rotterdam.
De Ridderkerkse wethouder Los had een alternatief plan van 30 ha dat rekening hield met de bevolking en dat
werd gesteund door de groente & fruitsector 'die op papier gesteld hebben niet meer dan 15 ha nodig te hebben'.
De argumenten 'leefbaarheid en economische haalbaarheid' zijn door de Stadsregio terzijde geschoven.
Van Vliet onderstreept in de uitzending het belang: "Het blauw gearceerde gebied geeft aan de tuinders die zich
hadden gegroepeerd en dus in één verkoop hun glastuinbouwbedrijf te koop aan hadden geboden."
Het zou dit keer gaan om 70 miljoen euro (1 miljoen euro per hectare). Het AD: 90 miljoen euro, ruim 30 telers.
Er is ook 30 miljoen euro subsidie voor Nieuw Reijerwaard, maar desondanks:
"Weet u zeker dat het bedrijventerrein vol gaat komen?" Van Vliet: "Zekerheid daarover heb je natuurlijk nooit",
een begrijpelijke reactie gezien ervaringen met Bleizo, Oudeland en Wilderszijde. Van Vliet en de zijnen zetten
desondanks via de Stadsregio een machtsmiddel in om de volledige 90 ha ontwikkeling af te dwingen.
"Hoe verantwoordt u het dreigen met een grenscorrectie?" Van Vliet: "We hebben juist alles geprobeerd om dat
te voorkomen en met succes, want het is niet zover gekomen en ik ben blij dat het niet zover gekomen is." "Voor
de helderheid, een Stadsregio gaat niet over gemeentegrenzen." "Daartoe is niet het concrete verzoek gedaan."
Voice over: "Wie spreekt hier de waarheid?" Van Vliet's ongemakkelijke body language spreekt boekdelen.
De redactie van het programma vindt een brief van de Stadsregio aan de Provincie Zuid-Holland met de tekst:
"Het tekort aan bedrijventerreinen in de Rotterdamse regio, met name op de Zuidflank, is groot." "Wij achten
meer vertraging niet verantwoord." "Wij vragen u, [...] ook een zodanige grenscorrectie in uw besluitvorming
mee te nemen, dat R'dam en/of Barendrecht de realisatie van het bedrijventerrein ter hand kunnen nemen."
Van Vliet: "Dat zij dat opgevat hebben als een dreigement, ja dat is wat mij betreft heel spijtig."
Voice over: "Van Vliet ontkent ... , terwijl het zwart op wit staat geschreven."
Kijkers krijgen door het grote gebrek aan logica de indruk dat het uitkopen van oude kassen hogere prioriteit had,
dan het opheffen van een vermeend 'groot tekort' aan bedrijventerreinen.

Burgemeestersbenoeming Lansingerland (augustus 2007) en Rabo Bouwfonds (CIF)
Van Vliet werd burgemeester van Lansingerland na VVD interim-burgemeester Eenhoorn (o.a. VECAI tot 1996).
Sommige mensen vermoeden dat Rabobank-belangen de benoeming in Lansingerland subtiel stuurden,
bijvoorbeeld via het kopje 'Bestuurlijke ervaring' in de 'profielschets' gevolgd door wat bemoediging in de
vertrouwenscommissie. Men moet ervan uitgaan dat alle sollicitanten een gelijke kans hadden.
Het vermoeden zou te maken hebben met een opvallende transactie in de eerste maanden van het
burgemeesterschap. In augustus 2007 een bericht over verdubbeling van winst bij CAIW tussen 2002 en 2006.
"De verkoop van CAIW aan vastgoedspecialist Bouwfonds Asset Management, onderdeel van Rabo Bouwfonds,
was een goed bewaard geheim." "Maar een handvol mensen wist ervan." "Tot dat selecte groepje behoorde
Ewald van Vliet." "Verbree vertelt dat diens vertrek als burgemeester naar Lansingerland in augustus van het
vorig jaar (2007) werd aangekondigd, juist toen de onderhandelingen voorzichtig op gang kwamen."
Burgemeester van Vliet, "die als wethouder van Westland ook president-commissaris van CAIW was, begeleidde
als adviseur de verkoop." "De eerste contacten met het Bouwfonds dateren van juli 2007", zegt Verbree.
"Voor die tijd hadden we niet eens gedacht aan een verzelfstandiging." (bron: Algemeen Dagblad 14/1/2008).
In de bijzondere openbare vergadering van de raad van de gemeente Westland gehouden op 6 september 2007
sprak voorzitter J. van der Tak (CDA), oud wethouder R'dam, burgemeester van Westland, bij het afscheid van
Van Vliet als wethouder Westland (blz.4 onderaan): "Westland wordt Lansingerland. Van Greenport Westland
naar Greenport Oostland. Wij breiden inmiddels onze invloed uit, dat zult u begrijpen."
'Korte lijnen' heet het jaarbericht van Caiway 2007 (toelichting titel blz. 4).
'Besluit Algemeen Bestuur CAIW d.d. 19 januari 2008 tot verkoop van alle bezit van CAIW' (blz.3-7)
beschrijft de transactie, waarbij men minimaal 4,25% rente verwachtte ter vervanging van dividend (blz.5).
Advieskosten worden als eerste genoemd naast andere 'regelingen voor het personeel' en andere niet
gespecificeerde kosten, samen 'geraamd op 6% à 7% bruto-opbrengst'. Na aftrek resteert € 110 miljoen.
Voorstelbaar is dat overheden alle toenmalige (of langere termijn) belangen graag willen publiceren en duidelijk
willen maken dat deze op geen enkele wijze van enige invloed kunnen zijn geweest op beleidsbeslissingen of
standpuntposities van gemeenten. Vooral wellicht, omdat het de verkoop van een destijds publiek bedrijf betreft.
110 miljoen euro van Rabo Bouwfonds (CIF) plus een aantal onbekende afspraken (management buy-out).
De opbrengst in Westland 'veilig' geparkeerd via een deposito bij de Rabobank ('een bank met ideeën' ).
Plots zorgen over rendement en 'kwijtraken', ook in Midden-Delfland (deposito-garantiestelsel 100.000 euro),
terwijl de winst daarvoor 'elke 4 jaar verdubbelde' en wellicht daarmee ook de waarde. Aan de vragen van
raadsleden lijkt af te leiden, dat niet bekend is dat een bank een som spaargeld ongeveer 10x (!) kan uitlenen.
De transactie creëerde in dat geval mogelijk (!) zo'n 1 miljard euro extra kredietcapaciteit voor de Greenport.
Welk plan had Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (CIF)?
"Ter verdere uitbreiding en diversificatie van de activiteiten zoekt men, voor beleggers als pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen, nu ook naar investeringsmogelijkheden in andere onroerende zaken dan ‘echt’
vastgoed, waaronder (glas)kabelnetwerken. De aankoop van CAIW is de eerste investering" (blz.3).
Van Vliet ondertekende in Lansingerland al snel een overeenkomst met VolkerWessels Reggefiber (glasvezel),
dat later gekocht werd door KPN (Rabo Mobiel). KPN wilde daarna ook CAIW overnemen van Rabo Bouwfonds.
De Wintrack masten van nieuwe hoogspanningsverbindingen worden geplaatst door VolkerWessels Telecom.
Telecom? Via de hoogspanningsmasten blijken glasvezelkabels mee te lopen in één van de bliksemdraden.
Dan lijkt meteen duidelijk, waarom geen serieuze (!) weerstand tegen Randstad 380 kV en HSL kon ontstaan.
Aan de nevenfuncties van de CEO van Tennet is te zien hoe belangen verbonden zijn. NOVEC BV dochter van
TenneT Holding B.V. is aanbieder van antenne-opstelpunten. Relined richt zich op de verhuur van Dark Fiber,
overcapaciteit van de glasvezel-telecommunicatie infrastructuren van TenneT en ProRail.

Rabo Greenport 380 kV belangen
Bekend is dat Van Vliet de belangen van de Greenports goed behartigt, o.a. 'Bestuursvoorzitter Horti Fair'.
'Welkom in de tuinbouwgemeente Lansingerland', 'burgemeester van de tuinbouwgemeente Lansingerland'.
Je kunt geen krant openslaan of de Westland-Oostland Metropoolregiopropaganda komt je tegemoet (blz. 41).
Op pag.28 meende de gemeente recent industrieterreinen te verkopen via een paginavullende advertentie met
een foto van een lachende paprikateler in een lokale (!) krant. Een advertentie in Ridderkerk met een andere foto
was wellicht effectievere inzet van gemeenschapsgeld geweest. Mogelijk diende de advertentie een lokaal doel.
'Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau' , volgens Wikipedia.
Van der Tak en Van Vliet denken iets minder gemeentelijk: "Elke Metropool heeft een Greenport nodig"
'Nodig' ... de meeste bloemen kun je niet eten. Er gaat niets boven volledig objectief 'gemeentelijk' bestuur.
Als iedere Metropool een 'Greenport' krijgt, betekent dat méér concurrentie en minder export in de toekomst.
Op de vorige pagina zagen we 'advieskosten' via Rabo Bouwfonds CIF mogelijk resulteren in een basis onder
zo'n 1 miljard euro extra kredietfaciliteit via de Rabobank, waarmee dan mogelijk opnieuw risico's toenamen.
Van der Tak in 2007: "Wij breiden onze invloed uit, dat zult u begrijpen" , maar ... was dat verstandig?
"Van alle glastuinbouwondernemers in Nederland schreef afgelopen jaar 90% rode cijfers."
"In 2012 zullen er meer tuinbouwbedrijven te koop komen dan in voorgaande jaren", aldus Fred van Heyningen,
directievoorzitter van Rabobank Westland en bestuurslid van Greenport Holland.
"De kredietportefeuille glastuinbouw van de Rabobank heeft even op zeven miljard euro gebalanceerd, maar is
momenteel aan het dalen. Tot 2004 steeg deze gestaag, maar na die datum verdubbelde dit bedrag in razend
tempo. De Westlandse bank heeft alleen al vier miljard euro uit staan."
Ook de directievoorzitter Rabobank Zuid-Holland Midden kwam recent over uit Greenport Betuwse Bloem.
Gewone burgers krijgen het gevoel dat niet alleen bij de gemeente, maar ook bij hun bank de Greenport heerst.
Verouderde bedrijven houden door hoger wordende gasprijzen, overproductie en lage prijzen het hoofd niet
boven water, een risico voor de bank. "Bij paprika teelt kom je 10 euro/m2 tekort en het eind is nog niet in zicht."
Van alle glastuinbouwondernemers schreef afgelopen jaar 90% rode cijfers. 80% gefinancierd door Rabobank.
Zuid-Holland helpt 200 hectare verspreid glas te verminderen, waarna gewoon elders geclusterd nieuw gebouwd
kan worden (gestreefd wordt naar behoud van areaal in Zuid-Holland). Volgens de onderhandelaar in Ridderkerk
steeds een win-winsituatie: "Dit is al op tien plekken in ZH succesvol gedaan.''
"Agrarische ondernemers met grote nieuwbouwprojecten kunnen profiteren van interessante subsidieregelingen.
Zelfs als uw bedrijf onvoldoende winst maakt, kunt u met Sale & Leaseback van de Rabobank profiteren van
deze lucratieve regelingen." (bron: www.rabobank.nl oktober 2012 en dit betreft 'Stallen en Kassen' !).
De door banken veroorzaakte kredietcrisis zorgde voor minder burgerrechten (crisis- en herstelwet) en onnodig
veel braakliggende gronden. Burgers subsidiëren deze onverstandige ontwikkelingen en de overheid voelt zich
desondanks niet verplicht om eerdere compenserende afspraken na te komen: groenblauwraamwerk2010.nl.
Burgers hadden door gebrek aan openheid van overheden te laat in de gaten wat er op de achtergrond speelde.
Modernere kassen zijn kleine energiecentrales, die elektriciteit leveren als men het zelf niet nodig heeft of als de
prijzen goed zijn. Daarbij vrijkomende warmte en CO2 benut men om het gewas te laten groeien of ramen open.
Telers konden tot eind 2006 maximaal tien jaar een MEP-subsidie van maximaal zeven eurocent per kWh
ontvangen, een regeling die te succesvol en daarom te duur werd.
Er ontstonden gesubsidieerde problemen op het hoogspanningsnet dat de decentraal opgewekte energie vanuit
geconcentreerd gelegen kassen niet aan kon. In het Westland moest 'congestiemanagement' worden ingesteld.

Er komt een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar, schreef de Greenport in 2007. "Dit bedrag betekent - naast
de 150 miljoen euro in 2006 - opnieuw een geweldige impuls voor de Nederlandse economie, waarvan de
tuinbouw één van de belangrijkste pijlers is, de subtitel van het stuk: 'Intensieve Greenport lobby beloond'.
De Rabobank becijferde (2007) dat de schade van de WKK-crisis 60 miljoen euro per jaar bedroeg.
Er werd ook gelobbyd voor lagere gasprijzen (2008) en een nieuw Randstad 380 kV hoogspanningsnet.
Tegenslag voor de tuinbouwsector was dat vanaf 2008 geen nieuwe subsidies meer voor WKK's op fossiele
brandstof werden gestart, doordat er teveel methaan in de atmosfeer terecht komt.
Een milieuprobleem bij aardgasgestookte verbrandingsmotoren ontstaat doordat een paar procent van het
aardgas onverbrand wordt uitgestoten. Een bijkomend aandachtspunt is het groeiende WKK-vermogen in de
glastuinbouw: van 1.650 MW (elektrisch) tot 3.000 MW in 2010. Inmiddels stoten deze gasmotoren 1,13 Mton
aan CO2-equivalenten uit, een relatieve bijdrage van 3,5% aan de totale emissies van overige broeikasgassen.
Er is wel een nieuwe subsidie voor Wkk-installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals
biomassa of aardwarmte, de regeling (SDE+). Budget 2012: € 1,7 miljard euro.
Ondanks alle subsidies en steun wilde de tuinbouwsector in februari 2012 opnieuw op korte termijn met het
ministerie van EL&I en de banken overleg over mogelijkheden om de tuinbouw beter perspectief te bieden.
" De sector zit opnieuw om een regeling te springen, omdat een deel van de glastuinders met het bedrijf wil
stoppen. Ze kunnen dat nu niet vanwege de schuldenpositie en het ontbreken van een koper voor het bedrijf. "
"In 1995 was het aandeel van de totale land- en tuinbouw in het bruto binnenlands product (bbp) nog 3,2%.
In 2011 afgenomen tot 1,5% van het bbp." Je kunt dus afvragen of de subsidiegelden effectief besteed zijn.

Burgemeester Van Vliet al in 2005 betrokken bij de Randstad 380 kV
In gemeente Westland was Van Vliet, destijds wethouder, persoonlijk betrokken bij het 380 kV dossier.
Opvallend is het steeds terugkerend patroon van vakkundig geruststellen, vertrouwen winnen en doorgaan.
Op 7 februari 2005 NRC: De overlast zal meevallen, verwachten Tennet en ook wethouder Ewald van Vliet, van
de gemeente Westland, die binnenkort moet oordelen over een vergunning. Er wordt voldaan aan de allerstrengste gezondheidsnormen die niet eens in de buurt komen van discutabele waarden.
Op 1 maart 2005 schreef burgemeester Deetman van Den Haag: Pas vanaf begin 2004 kregen de schaal en
omvang van de plannen van TenneT een concrete vorm, hetgeen 18 januari 2005 tijdens een informatie-avond
door de gemeente Westland en TenneT aan omwonenden en andere belanghebbenden is gepresenteerd.
Het college heeft recent de gemeente Westland bereid gevonden om in overleg met provincie, Stadsgewest
Haaglanden, gemeenten Rijswijk en Midden Delfland, TenneT, etc. een hernieuwd onderzoek te laten uitvoeren
naar alternatieve locatie voor geplande transformatorstation nabij Wateringseveld.
Van Vliet vergadering commissie Ruimtelijke ordening Gemeente Westland d.d. 9 november 2005 (blz.1):
"Na inlichtingen ingewonnen te hebben bij professor Koeman stelt het college zich op het standpunt dat het
verdedigbaar is dat een staketsel niet tot een bouwwerk moet worden gerekend."
Het gaat in de betreffende vergadering om dit staketsel niet zijnde een bouwwerk, verdeelstation Wateringseveld.
Woordenboeken moeten nog worden aangepast: http://www.encyclo.nl/begrip/staketsel.
Wethouder Van Vliet informeerde op 18 januari 2006 de raad van gemeente Westland (blz.4):
"TenneT heeft gekozen voor een 1e fase en 2e fase. In de 1e fase vindt de toetsing aan het bestemmingsplan
plaats, aan de eisen van Welstand en aan het bouwbesluit . Aan de 1e fase zit een fatale termijn vast, te weten
25 januari 2006. Dit houdt dus in dat het college a.s. dinsdag een besluit moet nemen voor de 1e fase."
De wethouder meldt dat er bij veel externen adviezen zijn aangevraagd (blz.5).:
"Dhr . Koeman heeft zich georiënteerd op een eerder advies van TenneT." "Alles overwegend denkt het college
van B&W dat de aanvraag voor de 1e fase toegekend moet worden." "Spreker heeft er geen bezwaar tegen het
advies van professor Koeman ter beschikking te stellen." "De heer Koeman geldt als de autoriteit op het gebied
van ruimtelijke ordening. Vandaar dat het college zijn raad zwaar heeft laten wegen."

Hoewel in de verslagen nergens voorletters en titels worden genoemd van adviseur 'Koeman', wiens advies het
Westlandse College tussen november 2005 en januari 2006 'zwaar heeft laten wegen', wordt verondersteld dat
het prof.mr. N.S.J. (Niels) Koeman betreft.
Er is navraag gedaan bij mevr. C. Alsemgeest van het griffiesecretariaat van gemeente Westland, die de stukken
heeft opgezocht, maar nergens volledige titels noch voorletters heeft kunnen vinden:
'Er staat overal dhr. Koeman of prof. Koeman. Dat is eigenlijk een beetje slordig en niet helemaal zoals het hoort'.
Op de vraag of dan wellicht het advies zélf gearchiveerd was, klonk sympathiek resoluut: 'Nee, dat is er niet'.
Het blijkt niet gearchiveerd in het gemeentearchief (oktober 2012).
Er is wel een uitspraak van de Raad van State gevonden, waarbij mr. N.S.J. Koeman, advocaat te Amsterdam,
de gemeente Westland vertegenwoordigde in de zaak Wateringseveld.
Dhr. Koeman, is sinds januari 2010 staatsraad bij de Raad van State, voorzitter van de Hermitage a/d Amstel en
was in 1994 al eens actief in het Westland namens stichting Verwerken Tuinafval Westland (zoekterm 'koeman').
Googlend niet geheel onbesproken, het meeste kan men negeren, maar één publicatie is opvallend ...
'Crisiswet roept grote twijfels op' schrijft het FD op 17 februari 2010: "Alleen Raad van State-lid Koeman
enthousiast, ondanks vernietigend oordeel van Raad van State." "Niels Koeman, hoogleraar Milieurecht, lid van
de Vrom-raad en van de commissie-Elverding, die vorig jaar het kabinet adviseerde over versnelling van de
besluitvorming bij infrastructuurprojecten, was als enige in brede zin positief over het wetsvoorstel." "Hij zei het
toe te juichen dit wetsvoorstel als 'bestuursrechtelijk experiment' door te zetten." " 'Buitengewoon opmerkelijk
van een net aangetreden lid van de Raad van State'. 'De Raad van State zelf was vernietigend over de wet.' "
De NMa deed achteraf onderzoek naar doelmatigheid van bestede gelden in het Westland bij de aanleg van een
ander nieuw verdeelstation in De Lier, waarbij geconstateerd werd: "... door de noodgedwongen en geforceerde
situatie, waarin Tennet is geplaatst, is voor grond meer betaald dan in een meer vrije markt situatie het geval zou
zijn geweest. " "Er is geen documentatie beschikbaar over de selectie en prijsvorming."
Europees is Tennet onder bezielende leiding van CDA ministers in Duitsland een avontuur begonnen.
De kosten van de miljarden investeringen worden via de elektriciteitsrekening ook aan burgers doorberekend.
Mensen stellen: 'Bouwend Nederland, Greenport en Rabobank besturen vanuit de Eerste (!) Kamer gesteund
door lokale bestuurders de dorpen'. Misschien is dat wel dat 'bestuursrechtelijk experiment' en zo bedoeld?!
Het 'toeval' wil dat Van Vliet op tijd in Lansingerland was, om het 380 kV tracé tussen Wateringen en Bleiswijk
bestuurlijk te helpen afronden. Er gebeurde ook daar veel om vertragingen te voorkomen. Van Vliet's nieuwe
raad in Lansingerland haalde in juni 2008 een groot in Zoetermeer bij Siemens gepland hoogspanningsstation
naar de andere kant van de A12, binnen de grenzen van Lansingerland met extra kosten voor de gemeente.

Misleiding van burgers, een klein detail
In januari 2009 drukte 'de overheid' de publieksfolder: ‘Licht in de Randstad, ook ná 2010 …’.
"Uit het capaciteitsplan van TenneT blijkt dat er de komende jaren meer elektriciteit getransporteerd moet worden
naar de Randstad dan TenneT met de huidige hoogspanningsverbindingen aankan."
CBS
NOS

: "Nederland sinds oktober 2009 netto-exporteur van elektriciteit"
: "Nederland krijgt energieoverschot, de vraag zal volgens ECN maar bescheiden stijgen"

"De elektriciteit die in de centrales wordt opgewekt moet naar uw huis getransporteerd worden."
"Daar zijn hoogspanningsverbindingen voor nodig. Het hoogspanningsnet wordt beheerd door TenneT."
"TenneT heeft geconstateerd dat er in de Randstad een nieuwe hoogspanningsverbinding moet komen."
"Anders kan TenneT niet garanderen dat er na 2010 nog genoeg stroom in dit gebied geleverd kan worden."
Tennet : "De komende jaren groeit de productie van energie in Nederland met ruim 50 procent"
CBS
: "Productie WKK’s versus het niet toegenomen verbruik door particulieren (spaarlampen, leds, etc.)"

Rabo Greenport en Bouwend Nederland lobby
Mr. drs. L.C. Brinkman (CDA) voorzitter Bouwend Nederland (17 jaar), president-commissaris RABO-Vastgoed
Groep, voorzitter stuurgroep Bleizo, voorzitter Raad van Commissarissen APG, lid Raad van Commissarissen
"Movares", vanaf mei 2006 (voorheen Holland Railconsult,het ingenieursbureau van de HSL-Zuid) etc.
Movares heeft in 2009 een integrale scan gemaakt van de kansen van ontwikkeling van de locatie BleiZo.
'Wethouder Jos van Rey van Roermond licht effecten Design en Outlet Center toe', meldt Van Vliet (2010).
Hermans (59), lid van de Eerste Kamerfractie VVD, oud-minister, -burgemeester, -Kamerlid en -Commissaris van
de Koningin, wordt de eerste voorzitter van Greenport Holland met een benoemingstermijn van vier jaar.
"Met zijn enorme kennis en ervaring verwachten we optimale politieke en bestuurlijke lobbyinzet ..."
De projectorganisatie Bleizo met (oud-)wethouder Den Uil en burgemeester Van Vliet werkt samen met:
•Stadsgewest Haaglanden
•Stadsregio Rotterdam
•Provincie Zuid-Holland
•TenneT
•Ministerie van Infrastructuur en Milieu
•Prorail
•NS
Je zou zeggen, los dan meteen dat probleem met die HSL even netjes op, druk, druk, druk .....
„In de Provinciewet staat dat bijbanen alleen zijn toegestaan als de schijn van belangenverstrengeling vermeden
kan worden" , aldus Statenlid Vermeulen in de Telegraaf in 2008.
"De Zuid-Hollandse commissaris van de Koningin Jan Franssen (VVD) is in opspraak geraakt door zijn
commissariaat bij aannemer Van Gelder Groep. Tijdschrift Revu stelde dat een omstreden vergunning voor de
bouw van een kolencentrale zijn werkgever 7 miljoen euro oplevert." (bron: Telegraaf oktober 2008).
De commissaris was vanuit zijn functie ook belangrijk bij de benoeming van burgemeester Van Vliet.
De Van Gelder Groep was betrokken bij de reconstructie van de Boterdorpseweg in Lansingerland (2009).
Voordat iemand hierboven meer leest dan wat er staat, er wordt geen belangenverstrengeling verwacht.
Het sterke punt van het (on)democratisch experiment 2012 is juist dat 'netwerken' normaal is geworden.
De overheid = het bedrijfsleven, de burgers zijn hun geldautomaat en zo'n ding ... heeft geen rechten.
Jonge mensen krijgen de 'Rabo Greenport BNL normen en waarden' overgedragen van de oudere garde.
Berkel en Rodenrijs was begin deze eeuw pilotgemeente 'Dualisme en lokale democratie (2001)'.
Dualisme was bedoeld om vertrouwen van kiezers terug te winnen, nadat bij gemeenteraadsverkiezingen een
steeds dalende opkomsttrend zichtbaar was. Het CDA verloor in Lansingerland 3 van 9 zetels (maart 2010) bij
een lagere opkomst dan 2006. Het College vertegenwoordigt 20 van de 31 zetels (vóór vertrek raadslid 21/31).
Het CDA heeft aanvullend nog 6 zetels. Besturen kan heel eenvoudig zijn als neuzen dezelfde kant op staan.
De CDA-fractievoorzitter van Lansingerland legt als VIA directeur (sinds mei 2010, 2 maanden na verkiezing) uit,
dat het aantal arbeidsimmigranten de komende jaren moet verdubbelen om economische ontwikkeling mogelijk
te maken. Gepoogd wordt om de problemen in Den Haag niet te laten toenemen (zie uitleg filmpje).
Van alle glastuinbouwondernemers schreef afgelopen jaar 90% rode cijfers. 80% gefinancierd door Rabobank.
Het resultaat was onmogelijk geweest zonder de hulp van laagbetaalde harde werkers uit Polen.
Op de website CFconsulting.nl staat onder het kopje Netwerk een goede tekst voor de CDA verkiezingsfolder:
'Het bezitten van een groot netwerk is essentieel voor doelmatig lobbywerk. 700 mensen in het netwerk, o.a.
mensen uit het bedrijfsleven, advocaten, Europarlementariërs, rechters, belangenbehartigers van landelijke
organisaties, burgemeesters, Tweede Kamerleden, wethouders, gedeputeerden, raadsleden, Statenleden,
bewindslieden, ambtenaren. Met een knipoog naar de uitspraak: Het maakt niet uit wie je bent, maar wie je kent.'

Dat geleuter over (de schijn van) belangenverstrengeling
Eerste Kamerleden, CdK's, burgemeesters, raadsleden hebben niet zelden 'van lobby hun werk gemaakt'.
De nadelen zijn voor elke burger duidelijk. De bevolking betaalt materieel en immaterieel en wordt dan ook nog
gemanipuleerd of voor de gek gehouden door ... 'de overheid'. Er is één probleem ...
"Belangenverstrengeling of belangenvermenging duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient,
die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van het ene of het andere belang in het
geding komt. Belangenverstrengeling kan de geloofwaardigheid van een beroep en beroepsgroep aantasten."
Als je ziet hoe er over de hele 'club' gesproken wordt, dan is juist dat laatste aan de orde op dit moment.
Er zijn mensen die vertellen dat Van Vliet met een IWC horloge om zijn pols zou (!) lopen (wat kan het schelen).
Interessanter is de vraag of een College en Raadsleden met allerlei soorten zakelijke verbanden in staat mogen
worden geacht om burgerbelangen bij HSL, Randstad 380kV en (tuin)bouw voldoende objectief, ongekleurd en
goed te dienen zonder financiële risico's te lopen met geld van de bevolking. Het lijkt onmogelijk.
" 'Griekenland aan de Rotte' - Vragen en antwoorden over gemeenteschulden [...] casus 'Lansingerland'. "
Er is geen geld voor bijvoorbeeld fase 2 en 3 van het Annie MG Smidtpark. Er is sinds het aantreden van de
burgemeester zo'n 3 miljoen euro extra besteed aan 'horti en economie' (zo'n 250 euro per gezin 4 personen).
Er is een principebesluit genomen over de A13-A16 door het Bergsche Bos. Er is geen geld voor het eindelijk
inrichten van reststrookjes 'natuur' (compensatie voor eerdere 'ontwikkelingen'). Crisis, bezuinigen en klagen.
Bezuinigen? Luister wat minder naar de Bouw en de Greenport lobby.
O, dat kan niet? Het bestuur is (deels) de lobby en je moet elkaar steunen, zeker nu!
De president-commissaris van de RABO-Vastgoed Groep en Bouwend Nederland voorzitter' kijkt uit over Bleizo.
De subsidiesectoren 'bouw' en 'tuinbouw' vullen elkaar perfect aan, de 'Crisis- en herstelwet' doet de rest.
In het dagelijks bestuur van Bleizo zit naast burgemeester Van Vliet aftredend wethouder Den Uil, die met zijn
bedrijf vele inrichtingen van Rabobanken verzorgde en met Van Mierlo Bouw de Rabobank Westland in De Lier
bouwde volgens dit bericht. Van Mierlo is de bouwer van de Gouden Griffel en Gouden Uilbuurt in Lansingerland.
In Bleizo wordt gewerkt aan de komst van nieuwe kantoren, terwijl zo'n 23% leeg staat in Zoetermeer.
In Bleizo wordt gewerkt aan een Factory Outlet Center dat banen zou creëren (geen 55+, het moet goedkoop).
In Bleizo wordt gewerkt aan een energieverslindend pretpark, je moet iets met al die 'groene' stroom.
Het is nodig om Bouwend Nederland aan dekking voor een vervoersknooppunt Bleizo te helpen. O, zit dat zo?!
De Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding, de A4, de A13/A16, de Blankenburgtunnel etc., lobby.
Er moet aan alle kanten geld bij en de informatie wordt niet transparant gepubliceerd. Het enige waar echt veel
geld in omgaat is in de realisatie van de projecten zelf. Winsten privatiseren, verliezen nationaliseren.
Onevenredig veel bouwgerelateerd in de Quote 500, één resultante van 17 jaar Bouwend Nederland lobby.
Natuurlijk heeft het óók consequenties voor de bestaande kantorenmarkt, de middenstand in het Stadshart in
Zoetermeer en ook in omliggende gemeenten zoals Lansingerland, maar het is 'nodig' net zoals de Greenport.

Van Lobby werk maken loont
Het is lonend om bij grotere belangen in elke partij lobbyisten van een bepaalde sector te positioneren.
Mensen bevoordelen zichzelf niet, maar worden spin in hun eigen web en die centrale positie loont.
We hebben afgelopen week in Limburg en Lansingerland gezien dat de lijntjes kort en dun zijn.
Hoe groter de risico's, des te vaster in het zadel. Er ontstaat steeds vanzelf draagvlak voor nog meer risico's.
Belangenbehartiging is prima, maar wat nu gebeurt lijkt in sommige opzichten volledig onverantwoord.

Netwerk gemeente Lansingerland verkeerd ingezet
Wat zou je met zo'n netwerk onder normale omstandigheden makkelijk een oplossing moeten kunnen bereiken,
om je advertentieteksten waar te maken. U zoekt ruimte, het ruisende groen? www.buitenleveninderandstad.nl
Het gaat niet om mensen of om ethiek of een eerlijk verhaal, het gaat om rendement ten koste van mensen.
http://www.groenelandscheidingn470.nl
http://www.hoogspanningsmastennee.nl
http://www.kiezenenverbinden.nl
http://www.stopherriehsl.nl.
http://www.tenniet.nl etc.
Vergeten we niet nog iets? O ja, 500.000 werklozen in Nederland (oktober 2012).
Negatieve rentabiliteit en oplopende kosten in de tuinbouw, ondanks Poolse hulp en subsidies.
Iedereen moet werken tot 67 jaar. Hoeveel procent vaste 55+ banen creëert de subsidie-Greenport?
Zouden Polen over 15 jaar nog steeds laagbetaald werk doen? 'Pray for delay'.
Waarom zouden burgers nog stemmen en met hun stem een Greenport bestuur zonder balans legitimeren?
Kernvraag: Wie kunnen nog volledig onafhankelijk voor de belangen van 90% van de bevolking opkomen?
Belangenbehartiging is niet erg, het gaat om evenwicht, balans, objectiviteit, onafhankelijkheid.

Gemeentehuis Lansingerland
Lansingerland heeft inmiddels een 32,4 miljoen euro kostend nieuw gemeentehuis van dezelfde architect als de
Hermitage aan de Amstel. Een groot deel staat leeg, maar dat heeft niets te maken met verdere fusie-ambities.
Op RTV Lansingerland is het bovenste geluidsfragment verhelderend: 'Gemeentehuis Lansingerland impopulair'
Eén burger gaat zelfs zover om het nieuwe gemeentekantoor te vergelijken met het 'paleis van Ceaușescu'.
Wethouder ten Kate (VVD): "Bouwers zijn gretig om te bouwen hebben we gemerkt, dus we kregen ook een
voordeeltje in de aanbesteding en daardoor hebben we het nog een keer op een rijtje gezet en toen bleek dat de
terugverdientijd eigenlijk al bij een jaar of 5 zat." "Op vrij korte termijn is het nieuw bouwen goedkoper dan het
handhaven en uitbreiden van de oude gebouwen."
"Het ontwerp dat nu gerealiseerd is, was het goedkoopste dat is ingediend." "Het lijkt misschien niet zo, maar de
materialen die gekozen zijn, zijn ook goedkoop, veel beton en glas en dat is goedkoop bouwen."
"Goedkoop hoeft ook niet altijd lelijk te zijn, dus het ontwerp dat gekozen is, is er ook eentje die wel past bij de
financiële situatie waar we in zitten." 5x 'goedkoop' en 1x 'voordeeltje' en de laatste zin spreekt boekdelen.

Dynamiek in beeld
Gebr. Duijvestijn verliet Wateringen en schaalde op naar 13,5 ha in Pijnacker, Ter Laak Orchids breidde er juist
uit via nieuwbouw tot een bedrijf van vergelijkbare omvang. Van Vliet Contrans verzorgt afvalstromen en levert
granulaat voor aanleg van de A4 door consortium A4ALL (Boskalis, Heijmans en VolkerWessels) en 100 meter
verderop het 380 kV verdeelstation Wateringseveld.
Op één Google Map is dit voorbeeld van de dynamiek in Wateringen in één beeld te vatten
Een begoniakweker met 4 ha aan weerszijde van de rivier legt uit dat centraliseren en goede verbindingen met
de Bloemenveiling van Naaldwijk belangrijk zijn (Blankenburgtunnel). Bijna alle belangen komen samen.
Alles zit aan elkaar vast. Als de Greenport smeekt om wegen en tunnels heeft Bouwend Nederland wat te doen.
Glastuinders in het Oostland die grootschalig willen uitbreiden, moeten hun oog maar laten vallen op WestBrabant en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden", aldus burgemeester Ewald van Vliet van Lansingerland.

De reden dat het niet breekt, het zit allemaal aan elkaar ... vast
8 miljard euro voor een HSL, die bijna leeg rondrijdt en dorpjes van elkaar splitste, die 'nodig' moesten fuseren.
HSL Jorritsma (VVD) Trouw 23/4/1997, '5 vragen over het failliet van de HSL' Volkskrant 15/2/2012.
Overlast in Lansingerland en die andere fusiegemeente Kaag en Braassem, waar toevallig ook Bas Eenhoorn
(VVD) de eerste burgemeester was, die opgevolgd werd door Marina van der Velde-Menting (VVD) destijds
manager projectbureau Noord/Zuidlijn. Ook in Kaag en Braassem een enkel kritisch Raadslid dat een paar
kritische vragen durft te stellen en ook daar weggezet als 'malle Pietje'. Democratie en dualisme 2012.
Raadslid Neeleman wordt nú zelfs nog door bijna al zijn collega's in Lansingerland weggezet als een soort 'halve
gare', terwijl er juist ook begrip zou kunnen zijn voor het feit dat iemand zich in steeds sterkere bewoordingen
gaat uiten als de rest van de wereld normale principes structureel in hechte samenwerking blijkt te vergeten.
Er zijn mensen, die vinden dat 'lobby' en publiek bestuur gescheiden zouden moeten worden.
In Ridderkerk heeft men gezien, wat er gebeurt als raadsleden plots voor burgerbelangen opkomen.
Men verzint een Stadsregio, die wat druk zet of een Metropoolregio, het subsidiegeld blijft heus wel regeren.
Als je geld uitleent heb je er alle belang bij dat het 'goed' komt. Als je steeds meer geld uitleent (of als overheid
via subsidie investeert), worden de belangen steeds groter en de risico's ook. Kredietcrisis.
Het probleem is dat het team risico's steeds groter maakt en burgerbelangen noodgedwongen ondergeschikt.
Iedereen lijkt onderdeel van het systeem, belangen van burgers blijken structureel niet uitgangspunt van beleid.
Het enge is dat er juist op zo'n moment te weinig Neeleman-achtige Raadsleden zijn overgebleven, om nog
enige weerstand te bieden en Colleges te dwingen om in onafhankelijkheid rationele beslissingen te nemen!!
Op 19 oktober 2012 kondigde de Rabobank aan dat zij na 2012 een punt zet achter de sponsoring van
professionele wielerploegen. "De internationale wielerwereld, inclusief al haar instituties, is behoorlijk verziekt",
aldus financieel directeur Bert Bruggink van de bank.
'Door te weinig concurrentie op de huizenmarkt in ons land rekent de Rabobank riante winstmarges. Hierdoor
betalen huizenbezitters jaarlijks soms wel duizenden euro's te veel, zo blijkt uit economisch onderzoek.'
'Rabobank vindt dat pensioenfondsen moeten helpen bij het oplossen van de woningmarktcrisis door voor 85 tot
90 miljard euro aan hypotheken van de banken over te nemen.' Dat zei Piet Moerland, bestuursvoorzitter van
Rabobank augustus 2012 tegen de Volkskrant. Nieuwbouwprijzen x 3 in 15 jaar tijd.
De lijnen met Bouwend Nederland en pensioenfonds zijn kort: http://925.nl/archief/2009/02/05/pensioenfondsen
Burgemeester Van Vliet heeft Dualisme in het pakket en de contacten met 'Greenport China'
(Rabobank Group and Agricultural Bank of China).

Doormodderen of aanpakken
Op de eerdere bladzijden staan 'linken' naar voor iedereen leesbare openbare publicaties.
Iedere gewone burger die deze informatie op een rij ziet zegt 'dit kan toch niet?'. Geen idee.
Het is niet aan burgers om de richting te bepalen, dat is aan de vertegenwoordigende democratie.
Misschien donderdag 1/11/2012 en dan zaterdag 3/11/2012 een nieuwe column van Youp: 'Juiningerland'.
Mocht de volksvertegenwoordiging tot een beslissing komen, dan zal het nog een hele toer worden om te
voorkomen dat er een nieuw blik 'vertegenwoordigers' opengetrokken wordt.
Belangenbehartiging is goed, het gaat om evenwicht, balans, objectiviteit en onafhankelijkheid. Het is aan u.

