
NÜMANSDORP Illegale graafwerkzaamheden
in de Torensteepolder ten zuiden van Nu-
mansdorp houden politiek Cromstrijen in de
greep. In pogingen de verantwoordelijke pro-
jectontwikkelaar Midstate niet voor het hoofd
te stoten lijkt de gemeente de boel te hebben
getraineerd. Zelfs burgemeester Jan Luteijn
goochelt met de feiten.
FOLKERT VAN DER KROL



-4 Het ille-
gaal laten
graven van
een kanaal
in de Toren:

steepolder
zorgt voor
veel poli-
tieke com-
motie in
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l l II Mij hebben niets te
" » f» «verstoppen,' zegt

Luteijn. Die uit-
spraak doet hij een
week geleden tij-

dens een gemeentelijke vergadering.
De gemeente Cromstrijen is dan al
maanden uiterst geheimzinnig over
dit dossier. De reden dat een half-
jaar lang totale radiostilte heerst,
houdt er mogelijk verband mee dat
het opschorten van een besluit bur-
gemeester en wethouders niet slecht
uit komt. Anders hadden ze de 'be-
vriende' projectontwikkelaar Mid-
state wel moeten aanpakken.

Terug in de tijd. Eind augustus
2014, ruim een maand nadat de
Raad van State het omstreden plan
van de gemeente en Midstate om in
de Torensteepolder 176 woningen te
bouwen heeft vernietigd. Onaange-
kondigd begint de Strijense aanne-
mer Kuipers Infra in opdracht van
Midstate te graven in de polder. Het
werk gaat bijna dag en nacht door
en de gemeente doet niets.

Inwoner John Zeilstra, één van de
mensen die bij de Raad van State de
aanleg van een randweg naar de
polder heeft kunnen tegenhouden,
vertrouwt het niet en vraagt de ge-
meente om uitleg. Die geeft in eer-
ste instantie aan van niets te weten.
Een opmerkelijk antwoord, gelet op

de al jaren durende en innige relatie
tussen projectontwikkelaar en ge-
meente, nog ontstaan in de tijd dat
voormalig wethouder Ineke Korbijn
(Cromstrijen'98) de woningbouw-
plannen voor Numansdorp-Zuid
onder haar hoede had.

En nog steeds kan Midstate reke-
nen op onvoorwaardelijke steun van
de gemeente. Zelfs nu het CDA,
waarvan huidige wethouder Pieter
Paans het woningbouwplan tijdens
de vorige raadsperiode nog hekelde,
deel uitmaakt van de coalitie.

Begin september blijkt de project-
ontwikkelaar een deel van de pol-
dergrond voor bijna 10 miljoen euro
te hebben gekocht. Het college van
b en w komt rond die tijd met sum-
miere informatie over de graafwerk-
zaamheden: er is zonder medewe-
ten van de gemeente een waterber-
ging gegraven. Uitgezocht wordt of
Midstate een vergunning nodig had.

De gemeente vertelt pas recent
dat de projectontwikkelaar wel de-
gelijk heeft gemeld 'kleine ingrepen'
in de polder uit te gaan voeren, om
zo een belastingvoordeel te verkrij-
gen. Door nu te graven hoopt Mid-
state een bedrag, dat vermoedelijk
in de tonnen loopt, terug te kunnen
vorderen van de belastingdienst.

John Zeilstra tipt de provincie die
daarop de Omgevingsdienst Zuid-

A Numansdorper John Zeilstra stelde het gegraaf in de Torenstee-
polder aan de kaak. ARCHIEFFOTO

Holland Zuid laat uitzoeken of Mid-
state volgens de' regels heeft gehan-
deld. Dat blijkt niet het geval. De
Omgevingsdienst besluit Midstate
een dwangsom van 25.000 euro in
het vooruitzicht te stellen als het ge-
graaf niet ongedaan wordt gemaakt.

Rechtvaardigen
De gemeente heeft feitelijk ook geen
andere keuze dan Midstate aan te
pakken. Er ligt in het najaar name-
lijk geen enkel plan dat het gegraaf

in de polder kan rechtvaardigen.
Maar er is wel een 'ontsnappings-
route' als Cromstrijen de zaak nog
wat kan rekken. Het college van b
en w wil het vernietigde woning-
bouwplan voor de Torensteepolder
een tweede kans geven.

In januari gaat een ruime meer-
derheid van de gemeenteraad daar-
mee akkoord. Daarmee komt de
weg vrij om Midstate te sparen.
Want het Cromstrijense college kan
nu besluiten dat het gegraaf welis-
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fitie
Projectontwikkelaar Mid-
state en de gemeente
Cromstrïjen werken al meer
dan tien jaar aan de komst
van een nieuwbouwwijk ten
zuiden van Numansdorp.
De eerste goede contacten tussen
beide partijen dateren nog uit de
tijd dat Dick Kraaijveld (2003-
2QP6) waarnemend burgemees-
ter was van Cromsirijën. Volgens
de PvdA gingen de banden verder
dan alleen zakelijk. Zo vierde voor-
malig wethouder Ineke Korbljn in,. -
het verladen vakantie met Ad Ton

waar illegaal was, maar dat er zicht
is op legalisatie. Zo geschiedt.

Het college geeft in het college-
besluit zelf aan dat de relatie met
Midstate 'ond«r druk' komt te
staan als het de projectontwikke-
laar zou aanpakken. Met andere
-woorden: Midstate sparen is een
overweging om minder streng op
te treden.

De gemeente maakt dit besluit
op verzoek van deze krant open-
baar, maar heeft weldra van deze

van Midstate. Toen er vragen van-
uit de politiek over kwamen stelde
Korbijndatzij dit zag als 'een in-
vestering in de toekomst'.'
Midstate en gemeente bleven ge-
zamenlijk optrekken, al slonken "
de plannen voor Numansdorp-
Zuid zienderogen. Door de komst
onderzoeksinstituut TNO zouden
er meer dan duizend woningen
kbrnen, maar nadet dit plan was
afgeblazen, bleven er veel minder
over. De gemeente Crarnstrijen
.maakt ziqh nu nog hard-voor 176 -
woningen in de Torensteepolder,

ontboezeming spijt. Het zorgt voor
dagenlange herrie op het gemeen-
tehuis. Oppositiepartij PvdA komt
met een lange lijst schriftelijke vra-
gen om opheldering te krijgen.

Burgemeester Jan Luteijn zegt
later: „Dat was een fout. Dat mag
nooit meer gebeuren." Vervolgens
verdedigt hij het gemeentelijke be-
sluit tijdens een commissieverga-
dering. Luteijn excuseert zich voor
dé gebrekkige communicatie naar
de gemeenteraad: „Dat had ach-

teraf bezien wel beter gekund"
Tijdens een radio-interview

rommelt de burgemeester zaterdag
met de feiten. Luteijn vergist zich
in het jaar dat het bouwplan voor
de Torensteepolder is vernietigd
(zegt 2013 in plaats van 2014) en
vertelt dat de graafwerkzaamheden
van augustus 'eind vorig jaar'
plaatsvonden.

Getreuzeld
Daardoor lijkt zijn college voortva-
rend te werk te zijn gegaan. Maar b
en w wekken met het late besluit
(een halfjaar na het gegraaf) op zijn
minst de schijn getreuzeld te heb-
ben. Net zo lang tot ze een excuus
hadden - de gemeenteraad die voor
het opnieuw indienen van het wo-
ningbouwplan kiest - om Midstate
niet te hoeven aanpakken.

De kou is nog niet uit de lucht.
De dwangsom van de Omgevings-
dienst voor Midstate ligt er nog en
de PvdA neemt geen genoegen met
de antwoorden van het college. Bo-
vendien liggen er nog vragen van
de Zuid-Hollandse SP-fractie aan
gedeputeerde staten. Het belooft
wat voor het nieuwe machtsspel
om het omstreden woningbouw-
plan voor de Torensteepolder als-
nog met succes langs de Raad van
State te loodsen.


