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'Chinees riet op het gemeentehuis
heeft niets met Cittaslow uitstaande'
door Simon van Zuilen

Midden-Delfland - De inschrijveffior de
bouw van het gemeentehuis, zljnfráherwe-
ge de aanbesteding wel geïnformeerd dat er
wat het gebruik van het riet betreft afgewe-
ken zov worden van de eerder uitgebrachte
bestekbeschrijving. Hierin stond dat het ge-
bruik van de eerder omschreven rietsoort
niet haalbaar was, en dat er met een andere
rietsoort dan eerder omschreven gerekend
mocht worden. ,,Naar mijn idee heeft ie-
dereen een gelijke en eerhjke kans gehad
in het aanbestedingstraject," geeft rietdek-
ker Wiebe van den B"rg uit Dètfgauw aan.
Ztjn bedrijf heeft de opdracht niet gekre-
gen. ,,Maar ik ben het wel met de reacties
eens, dat Schipluiden een naaÍn heeft hoog
te houden op het gebied van streekprbduc-
ten en het zogenaamde 'Cittaslow'.
Eerder had rietdekker Jan Voogt uit Delft al
gewezen op het gebruik van Chinees riet op
het dak van het nieuwe gemeentehuis van
Midden-Delfland, dat ztch presenteert als
de Cittaslow-hoofdstad van Nederland. De
hoofdstad van Cittaslow laatnaar buiten uit
geen kans ongebruikt om het Cittaslow-ge-
beuren te promoten, met het streven naar de
hoogste kwaliteit van leven voor inwoners
en koesteren van streekproducten als enke-
le van de belangrijkste kenmerken. Van den
Bergh Rietdekkers dacht eind 2010 rond te
zin met aannemer Stout, maar krpeg het
werk uiteindelijk niet. ,,De reden hiervoor:
een prljsverschil van meer dan tien procent.
Ondanks de eerdere mondelinge overeen-
stemming werden wij lomp aan de kant ge-
schoven. Ook dit zijn de feiten." Het werk is
uiteindelijk naat Rierdekkersbedrijf H. van
Ginkel uit Lunteren gegaan.

Streekproduct
Dat er geen riet uit eigen streek of land
r,vordt gebruikt, wordt door diverse me-
destanders van Cittaslow betreurd. Door
rietciekker Jan \bclgt, door Wiebe van den
Berg, door de politieke partijen Mijn Partij
en OGP en door de Koninklijke Nederland-
se Natuurhistorische Vereniging (KNNV).
Deze wijst het gebruik van Chinees riet af.
,,Het riet uit de Vlietlanden van Natuurmo-
numenten is een streekproduct," zo stelt
voorzitter Geert van Poelgeest, ,,dathet be-
langrijkste natuur- en recreatiegebied van
Midden-Delfland helpt in stand te houden,
wat, zoals de heer Voogt terecht aangeeft,
weer van groot belang is voor de rietvógels,
insecten en de zeld-ame in dit gebied voor-
komende Noordse woelmuis." -

Aanbesteding 2010
Ed Roeling, 'fractievoorzitter van Mrjn
Partij , zegt niet te hebben geweten dat er
tussentrjds van het bestek is afgeweken.
,,Mobht het waar zrjn dat de aanbesteding
tussenttjds is gewqzigd, dan zin wij be-

nieuwd wat de reden daarvan is. Er is ge-
noeg riet in de regio verkrijgbaar. In ieder
geval ontloopt de gemeente dan een dure '

rechtszaak. Politiek gezien wordt het er niet
beter op. In feite betekent deze wijziging dat
het college willens en wetens heeft gekozen
voor Chinees riet. Er ligt aandeze wijziging
in ieder geval geen raadsbesluit ten grond-
slag, zoals voor de tussentijds ingebrachte
duurzame maatregelen. Na een aanlooppe-
riode heeft de gemeente in juni 2008 het
Cittaslow-certificaat behaald. Nota bene
als hoofdstad van Cittaslepqlrlederland. Be-
grn 2010 is de aanbesteding'afgerond. Het
was dus al anderh aLf jaar bekend dat we

' moesten voldoen aan de gestelde eisen van
Cittaslow. In zo'n groot project als een ge-
meentehuis laat de gemeente een hele grote'-
verplichting richting inwoners liggen. We
promoten bijna blj alles met Cittaslow. Dan
is toch het minste wat ie kunt doen drt zelf
uit te dragen. Chinees iiet op het gemeente-
huis heeft niets met Cittaslow uitstaande."
Volgens Roeling is er vanaf 2010 tot nu toe
voldoende gelegenheid geweest om zich
van Nederlands riet te voorzien.

Verbazing
De OGP stelt wat het gemeentehuis en Cit-
taslow betreft de verb azing al lang voorbij
te zqn. ,,fo de periode dat onze gemeente
toetrad tot de Europese Cittaslowbeweging
gaf ze een sloopvergunning voor het monu-
ment de Oude Veiling te Maasland, voor de
laatste boerderij in Schipluiden, de Johan-
nahoeve en laat ze een gemeentehuis bou-
wen, waarvan de architect zeLf vol trots zer
dat het ontwerp niet paste in de kern Schip-
luiden.' Als er volgens OGP afgeweken van
het bestek zou zin, moet dat worden her-

steld. ,,Maar veel belangrijker bhjft 'Doe
wat je zegt', \Mant dat is de echte basis voor
het vertrouwen van de burgers in de poli-
tiek." OGP heeft hierover een rngezonden
mededeling opgesteld, die elders in deze
Schakel is gepubliceerd.

Praktijk
Rietdekkersbedrijf H. van Ginkel uit Lun-
teren heeft kennis genomen van de ontstane
commotie, die volgens directeur Gijs van
Ginkel nergens voor nodig is. Het Cittas-
low-verhaal kent hij inmiddels wel aan de
hand van de reacties, maar zegthem op zich
niet zoveel. Het rietdekkersbedrUf heeft te
maken met de prakttjk, waarin het volgens
eigen zeggen de grootste gebruiker is van
Nederlands riet. Van Ginkel: ,,Maar dan
moet het wel voorhanden ztjn, Nederlands
riet is er in de winter nog niet in voldoende
mate aarwezig. Nederlands riet beslaat ook
maat 30 procent van de markt, en is in deze
t{d van het j aar zo goed als op. De nieuwe
oogst moet nog indrogen, is omstreeks mei
of juni gereed voor gebruik. Chinees riet
is hier in de winter volop verkrij gbaar. Het
Chinese riet is van goede kwaliteit en is niet
chemisch behandeld."
Het wijzigen van het bestek voor ander riet
heeft volgens rietdekker Van Ginkel niet al-
leen met de prijs te maken. ,,Het gaatlouter
om het beschikbaar zrjnin deze tud van het
jaar, het prtjsverschil is te verwaarlazen.
Daar gaat het niet om, het prijsverschil is
nog geen 10.000 euro." Rietdekker Voogt
had een prljsverschil van rond de 15.000
euro aangegeven. Het bedekken van het riet
op het gemeentehuis is voor het Lunterse
bedrijf een grote klus, Van Ginkel denkt er
nog zo'n vljf weken mee bezrg te ztjn.


