De heer Anton Buitenhuis, Insteek 85, te Boskoop, aan het woord
betreffende genomen maatregelen na wateroverlast september 2018


Vraag: Welke maatregelen heeft u genomen na de wateroverlast op uw kwekerij ?
Antw.: Middenpad met 20 cm opgehaald en het containerveld aangevuld met lava. Door
de inklinking van het veen lag het containerveld in een V. Nu ligt het containerveld weer
afwaterend naar de sloot.



Vraag: Op welk termijn worden deze maatregelen uitgevoerd ?
Antw.: 50% van het containerveld is inmiddels uitgevoerd en de andere 50% willen
wij januari 2020 uitvoeren.



Vraag: Verwacht u dat deze maatregelen voldoende zijn voor de toekomst ?
Antw.: Het is een verbetering, maar niet afdoende tegen de wateroverlast zoals wij
afgelopen jaar hebben gehad. Daar is geen afdoende maatregel door ons voor te
nemen.



Vraag: Bent u van plan om uw bedrijf te verplaatsen naar een hoger gelegen gebied?
Antw.: Nee, dat is geen optie voor ons. Het is ook de vraag of dat financieel haalbaar
zou zijn.



Vraag: Heeft u nog plannen voor verbetering op de langere termijn ?
Antw.: Wij proberen telkens in het onderhoud aandachtspunten te verbeteren.
Bijvoorbeeld; als pompen vervangen moeten worden, dan plaatsen wij zwaardere
pompen met meer capaciteit daarvoor terug.



Vraag: Hoe heeft u de samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland ervaren ?
Antw.: Goed! Bij de wateroverlast is er voldoende aandacht geweest voor de situatie.
Wij weten dat maatregelen die hiervoor genomen worden, altijd verschillende jaren
duren voordat deze zijn uitgevoerd. Ons inziens is de beste oplossing: een overstort
naar de Middelburgse Polder.



Vraag: Hoe heeft u de samenwerking met de Gemeente ervaren ?
Antw.: Goed! Wethouder Van Velzen is verschillende keren wezen kijken.



Vraag: Hoe heeft u de samenwerking met SBGB ervaren ?
Antw.: Prima! Het is noodzakelijk dat SBGB tussen Hoogheemraadschap van Rijnland
en de getroffen kwekers in staat. SBGB heeft een ingang bij Hoogheemraadschap van
Rijnland en er wordt naar SBGB geluisterd. Dat dit voor de getroffen kwekers nooit snel
genoeg gaat, is duidelijk, maar ik denk dat wij dankbaar mogen zijn dat SBGB onze
belangen behartigt !

