
Provinciale SP illegaal graven aan kaak
FOLKERT VAN DER KROL
NUMANSDORP | Het Zuid-Hollandse
SP- statenlid Frank Hoogendam wil
van het provinciebestuur ophelde-
ring over de illegale graafwerkzaam-
heden in de Torensteepolder. Hij
verbaast zich. dat de gemeente
Cromstrijen heeft besloten niet op
te treden tegen projectontwikkelaar
Midstate, die eind augustus een ka-
naal en waterberging in de polder
ten zuiden van Numansdorp liet
graven.

Namens de provincie heeft de
Omgevingsdienst Zuid-Hoïland
Zuid wel een dwangsom van 25.000
euro aangekondigd, maar de ge-
meente wenst de 'bevriende' pro-
jectontwikkelaar niet aan te pakken.
Midstate wil in de Torensteepolder,
met medewerking van de gemeente,
een omstreden nieuwbouwwijk met
176 woningen bouwen.

Hoogendam wil van het provin-
ciebestuur weten of het de ge-
meente Cromstrijen gaat bewegen
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alsnog op te treden. Midstate kocht
de grond in september en wilde met
de illegale graafwerkzaamheden
mogelijk belastingvoordeel behalen.
Hoogendam vreest dat andere ge-

meenten zich in de toekomst net zo
gaan opstellen als de provincie niet
ingrijpt. Het provinciebestuur buigt
zich volgende week over de vragen
van Hoogendam.

Cromstrijen gedoogt het gegraaf
in de polder, omdat er een nieuw be-
stemmingsplan in de maak is
waarin de werkzaamheden alsnog
worden gelegaliseerd. Ook willen b
en w vermijden dat de relatie met
Midstate 'onder druk komt te staan'.

De PvdA in Cromstrijen is woe-
dend. Fractievoorzitter Piet Penning
heeft gisteren een lange lijst schrif-
telijke vragen aan het college van b
en w gestuurd. Zo twijfelt de oppo-
sitiepartij er sterk aan dat het gegra-
ven kanaal binnen bet nieuwe be-
stemmingsplan past.

Penning laakt verder de 'zeer ge-
brekkige communicatie' van het col-
lege van b en w. Volgens hem leven
onder inwoners gevoelens dat er
sprake is van rechtsongelijkheid en
is de betrouwbaarheid van de over-
heid richting de burgers in het ge-
ding. Burgemeester Jan Luteijn ver-
dedigt donderdag tijdens een raads-
commissie het besluit om Midstate
niet aan te pakken.


