Standpunt bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend
met betrekking tot kwaliteitsverbeterings-voornemens bij de Oolderplas
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend ondersteunt van harte dat er nieuwe
kwaliteitsimpulsen worden geboden aan het gebied bij de Oolderplas.
Het bestuur ondersteunt eveneens het voornemen riviernatuur specifieke aandacht te geven want
op herten en wat andere dieren na, is alles wat de Nieuwe Wildernis bij de Oostervaardersplassen
te bieden heeft ook op wat kleinere schaal bij de Oolderplas te vinden. En … bevers doen hier
beter hun best dan daar en dat mag wat ons betreft uitgebuit worden.
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend is er namens de naturisten ook verheugd
over dat het gedeelte van het terrein waar nu naaktrecreatie plaats vindt, niet wordt opgenomen in
het bestemmingsplan en in omvang gelijk blijft. Er blijkt waardering uit voor het toenemende aantal
bezoekers en ook voor de kwaliteitsverbetering die ons bestuur daar tijdens de normale
bezoekuren heeft weten te bereiken.
Ook een Pannenkoekenhuis annex bezoekerspaviljoen en andere nieuwe of verbeterde attracties
op alle oevers aan de noordzijde ondersteunt het bestuur van harte… mits er goede openbare
parkeervoorzieningen voor alle bezoekers komen die de bewoners van Ool op geen enkele wijze
meer overlast bezorgen, en mits er ook meer aanlegsteigers in het hele gebied komen conform de
grote behoefte daaraan die ons inziens nog steeds onvoldoende onderkend wordt.
Het bestuur is naast dit alles echter van mening dat de gemeentelijke regie in gebreke is gebleven
door haar niet vanaf het allereerste begin als volwaardige partner in het project en het
bestemmingsplan te betrekken. Gemeentelijke regie is volgens haar opvatting (we gebruiken de
definitie van de heer Pröpper): een bijzondere vorm van sturen die gericht is op afstemming van
actoren, van hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog
op een bepaald resultaat”.
Het bestuur mocht tot 25 augustus 2015 niet mee doen in gang van zaken. Is op die dag en de
volgende tot nu toe voortdurend als aparte partner behandeld en zelfs gehinderd in het
aanbrengen van afstemming tot een samenhangend geheel. Dit is niet alleen niet overeenkomend
met de uitspraken van de gemeenteraad op 24 februari 2014 dat het project en het bestemmingsplan Oolderplas aan de voorkant zou moeten starten met overleg van alle belanghebbenden van
onderop. Dit tekortschieten van de regie is ook niet louter wat procedureel gezeur van onze kant,
maar gaat inhoudelijk over de belangrijkste kwestie van alle voornemens die vanavond aan de
orde zijn en dat is dat het bestuur van de Stichting altijd al in haar inspraak - als enige partner
overigens - naar voren heeft gebracht een uitstroomdrempel/kadeverlaging aan de noord/westzijde
van de Oolderplas te bepleiten zonder invaart. Dit als oplossing voor de benodigde snellere afvoer
bij hoogwater vanwege de klimaatsverandering, terwijl de initiatiefnemers met Rijkswaterstaat, de
Provincie en de Gemeente in dit kader juist vanaf het begin aan de slag zijn gegaan om juist wel
een invaart te realiseren.
Dit standpunt van het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend - geen invaart - is verder
niet zo maar uit de lucht gegrepen, maar wordt bevestigd door de MER van het Ontwerp
Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030. Daarin staan op pagina 44 twee argumenten
tegen die ook gelden voor een nieuwe invaart aan de noordzijde van de Oolderplas te weten:
1. De Oolderplas gaat mee stromen en daardoor ontstaat erosie en sedimentatie, hetgeen leidt
tot een oncontroleerbaar riviersysteem.
2. Het waterpeil in de Oolderplas zal gaan veranderen. Dit houdt ook in dat veel - op de huidige
peil ingestelde - voorzieningen aangepast dienen te worden.

Maar er is meer.
Het water in de Oolderplas komt er nu vanuit de diepte omhoog en stroomt nu via de bestaande
invaart vooral uit in de Maas; het is een kwelplas, dit weet het bestuur uit eigen meetervaringen
van haar voorzitter. Een nieuwe invaart aan de noordzijde gaat dit veranderen; er komt dan bij laag
water doorstroming door de plas vanuit de bestaande invaart en dit zal effecten hebben die ook
nog bijzondere aandacht verdienen.
Van drie effecten wil het bestuur weten hoe ze worden beoordeeld en of er oplossingen voor zijn:
1. De uitstroom aan de noordzijde zal verdroging van het achterland van de Oolderplas en een
grondwaterdaling tot gevolg hebben.
2. De isolatie van de stortlocatie Nijskens Nack op Heresteerten (Isabellagreend) voldoet wellicht
niet meer; er komt mogelijk gif de Oolderplas in.
3. De kwaliteit van het Maaswater is de laatste tijd behoorlijk in het geding (21 lozingen van giftige
stoffen op jaarbasis) en dit gaat dan het Zuidelijke plasje Isabellagriend bij het naaktstrand en
de Oolderplas instromen.
De effecten van doorstroming van de Oolderplas zijn in de MER ontwerp IGSV niet beoordeeld.
Een gezamenlijke analyse van alle partners aan het begin van het project rond deze contraargumenten en effecten had omdat er in de beschikbare informatie slechts 1 mening pro invaart
zonder argumenten te vinden is, er toe kunnen/ moeten leiden dat de weg die tot nu toe bewandeld is, niet opgegaan zou zijn. Het bestuur vindt dit een bijzonder ernstige en kwalijke kwestie.
Graag erkent het bestuur dat er mogelijk andere argumenten pro invaart zijn, die zwaarder wegen
dan deze tegenargumenten; ze zijn echter niet bekend. Het bestuur heeft de gemeentelijke regie
de afgelopen weken bestookt met de vraag of die er misschien toch zijn, maar zij heeft ook hierin
tot nu toe nul op het rekest gekregen.
Als zo op dit moment de conclusie getrokken moet worden dat ons bestuur gelijk heeft, dan vraagt
zij alle partners om tot een herstart en heroriëntatie in het project te komen en daarbij ook mee
zorg te dragen voor betere voorwaarden voor een adequate uitoefening van de gemeenteregie.
Ons verdere perspectief voor de Oolderplas. Een kadeverlaging aan de noordzijde van de
Oolderplas creëert ruimtelijk een gebied dat niet doorsneden wordt met een te overbruggen
nieuwe invaart en schept zo dus planmatig gezien nieuwe en meer ruimtelijke mogelijkheden voor
natuur, voor parkeren op het terrein en voor wandelwegen. Ook de kosten voor compensatie van
riviereffecten vanwege binnendijks bouwen zullen veel lager zijn want die zullen bij alleen een
kadeverlaging lager zijn dan die van een kadeverlaging met nieuwe invaart en met een brug. Deze
financiële ruimte schept nog meer nieuwe mogelijkheden, waarover het bestuur wel een idee heeft.
Vanavond doet het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend tot slot als haar input voor
de verdere uitwerking in het licht van voorgaande bevindingen een dringend beroep op de
organiserende partners om samen met ons de ontwikkelingen opnieuw te bekijken. Graag horen
we wat u, organisatoren van deze bijeenkomst, daar van vindt.
Voor alle aanwezigen heeft de Stichting een extra-editie van onze nieuwsbrief meegebracht die
een en ander uitgebreid toelicht.
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