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 Illegale graafwerkzaamheden Cromstrijen 

 

 

 

Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting 

De gemeente Cromstrijen heeft besloten niet op te treden tegen illegale 

graafwerkzaamheden van de 'bevriende' projectontwikkelaar Midstate in de 

Torensteepolder. In het gebied ten zuiden van Numansdorp groef Midstate eind 

augustus een grote geul en een waterberging. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

dreigt na onderzoek in opdracht van de provincie met een dwangsom als Midstate de 

Torensteepolder niet herstelt. Volgens het gemeentebestuur worden de 

werkzaamheden echter later alsnog gelegaliseerd als er een nieuw bestemmingsplan 

voor de Torensteepolder wordt aangenomen. Midstate wil daar 176 woningen 

bouwen. Midstate zou onnodig op kosten worden gejaagd als het werk ongedaan 

moet worden gemaakt. ,,Bovendien komt daardoor ook de relatie tussen de gemeente 

en Midstate onder druk te staan,'' aldus b en w. (bron: AD/Rotterdams Dagblad 23-2-

2015) 

 

1. Kan GS aangeven of zij instemt met het voorstel van de gemeente Cromstrijen niet op 

te treden tegen deze illegale graafwerkzaamheden? 

 

Antwoord 

Zowel gemeente als GS zijn het er over eens dat de ontgronding in strijd is met het 

vigerende bestemmingsplan. De gemeente dient in beginsel dan ook handhavend op 

te treden maar dient op grond van vaste jurisprudentie hiervan af te zien indien er 

concreet zicht bestaat op legalisatie.  

 

De gemeente had voor het gebied een nieuw bestemmingsplan Torensteepolder 

vastgesteld. De ontgronding is niet in strijd met dat bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan Torensteepolder is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State vernietigd, maar de gemeente is voornemens om medio 2015 het 

bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. Voordat hiertoe kan worden overgegaan 

dienen een aantal onderzoeken die voor de eerste vaststelling van het 

bestemmingsplan Torensteepolder waren opgesteld te worden geactualiseerd. Zolang 

de resultaten hiervan niet bekend zijn bestaat er nog geen concreet zicht op 

legalisatie. Het afzien van handhavend optreden komt ons in dit stadium formeel dan 

ook prematuur over, maar wij verwachten dat op korte termijn alsnog duidelijkheid 

over de legalisatiemogelijkheden zal ontstaan. 
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2. Kan GS aangeven indien dit niet het geval is op welke wijze zij de gemeente 

Cromstrijen gaan bewegen wel te handhaven? 

 

Antwoord 

Wij wachten op korte termijn eerst de resultaten af van de actualisering van de 

onderzoeken en de vervolgstappen van de gemeente daarop. 

 

3. Is GS met de SP van mening dat het niet handhaven in deze kwestie mogelijk een 

precedentwerking heeft naar andere gemeente? 

 

Antwoord 

Nee, omdat bij iedere handhavingszaak alle relevante feiten en omstandigheden 

dienen te worden betrokken en deze van zaak tot zaak verschillen. In deze situatie 

betreft het een ontgronding die relatief eenvoudig ongedaan kan worden gemaakt. Er 

is zeker geen sprake van een onomkeerbare situatie. 

 

4. Zo nee: Kan GS aangeven hoe dit in voorkomende gevallen niet leidt tot ongewenste 

ontwikkelingen? 

 

Antwoord 

Zie 3. 
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