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wijst herindeling af
Provincie moet knoop zien te ontwarren
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[twee van de vijf gemeen-
ten in de Hoeksche Waard
'willen fuseren. Binnen-
maas, Korendijk en
Cromstrijen zien een
herindeling niet zitten.
De bestuurlijke toekomst

! van het eiland Ligt vanaf
nu in handen van de
provincie.
FOLKERT VAN DER KROL

BAS BOERMA

Kr werd gisteravond in de vijf ge-
meenteraden simultaan vergaderd
over maar één onderwerp: moet de
Hoeksche Waard één grote ge-
meente van 85.000 inwoners wor-
den? Het landelijke gebied ten zui-
den van Rotterdam bleek tot op het
hot verdeeld. Gevolg is dat gedepu-
teerde Rogier Van der Sande van-
daag in alle vroegte zijn opwachting
maakt bij de burgemeesters om per-
soonlijk tekst en uitleg te krijgen.

Unaniem
De politici in Oud-Beije'rland en
Strijen schaarden zich bijna una-
niem achter een herindelingsplan.
De gemeenteraad in Oud-Beijcrland
had maar 22 minuten nodig om een

é Leo Stehouwer (links) en Pieter van der Meer van het CDA Crom-
strijen stemmen tegen de herindeling . FOTO QPHOTO

- eensgezinde - stem (19 tegen 0) uit
te brengen. Strijen deed er iets lan-
ger over. „Een sterk bestuur op het
eiland is noodzakelijk," stelde Jan
van Westen, fractievoorzitter van de
SGP/CU in Strijen. De stemming
kwam na een schorsing uit op elf
stemmen vóór en twee (van Stiïjens
Belang) tegen herindelen.

In Cromstrijen was het een dub-
beltje op zijn kant (8 tegen 9), maar
koos een krappe meerderheid na

m
D66, PvdA en SGP
willen een
herindeling
doordrukken
-RobTamerius

een schorsing ditmaal niet voor een
gemeentelijke fusie. Leo Stehouwer
(CDA): „Het zijn lastige dagen voor
mij geweest, waarbij er vooral druk
is uitgeoefend door de voorstanders
van herindeling om mij een be-
paalde richting op te duwen." Hij
stemde toch tegen de herindeling.
Twee jaar geleden was men nog wel
voor een herindeling.

Onduidelijk
„Ook bij een herindeling blijft de
identiteit van de kernen gewaar-
borgd," stelde SGP'er Jaap Oude-
man. „De rekening voor de burgers
is bij één Hoeksche Waard volstrekt
onduidelijk," wierp fractievoorman
Dick Heuvelman van de WD tegen.
„Wij doen niet aan draaikonterij en
zijn voor een herindeling," maakte
PvdA-fractieleider Piet Penning dui-
delijk. „D66, PvdA en SGP willen
een herindeling over de rug van de
bewoners doordrukken," haalde Rob
Tamerius van Cromstrijen'98 uit
naar de andere fracties. Hij brak een
lans voor een referendum onder de
bevolking. Binnenmaas (9 tegen 12)
en Korendijk (5 tegen 10) zijn juist
tegen een herindeling en wijzigden
gisteravond het voorstel, waarover
lang was gesteggeld. Samen met
Cromstrijen gaan zij voor een betere
bestuurlijke samenwerking.
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Compleet verscheurd verder
Dat maken herindelingsdebatten in vijf gemeenteraden duidelijk
HOEKSCHE WAARD l In de Rotterdamse regio groeit het
aantal fusiegemeenten. Goeree-Overflakkee, Nisse-
waard, Krimpenerwaard en Zuidpias zijn de recentste
voorbeelden. De Hoeksche Waard is echter compleet
verscheurd. Hoewel 51 raadsleden op het eiland voor
herindeling stemden, gaven de 32 tegenstemmers
gisteravond de doorslag
BAS BOERMA en FOLKERT VAN DER KROL

De vijf gemeenteraden konden gis-
teravond duidelijk niet tot een een-
duidig standpunt komen. Qua
raadsleden was er een meerderheid
vóór een herindeling; qua gemeen-
teraden was de uitslag 2-3. In tegen-
stelling tot twee jaar geleden trok-
ken de tegenstanders van een grote
herindeling nu aan het langste eind.
Dat had Ie maken met de rol van
CDA'er Leo Stehouwer in Crom-
strijen. Zijn stem gaf er de doorslag
(8-7).

Binnenmaas
Was er druk op Binnenmaas om
voor een herindeling te stemmen,
een raadsmeerderheid bleef toch bij
haar standpunt dat bestuurlijke sa-
menwerking mooi genoeg is. Vol-
gens fractieleider Peter van T..OO
(CDA) kan de provincie straks ook

zeggen: „Hoeksche Waard, werk
samen." Daarbij gaf hij aan dat de
provincie in zijn ogen net zo ver-
deeld is over de toekomst als de
Hoeksche Waard zelf.

Oud-BeijerLand
De gemeenteraad in Oud-Beijerlaud
maakte er een vluggertje van. Pre-
cies 22 minuten had de raad nodig
om de instemming met een herin-
deling te bevestigen. Öud-Beijerland
blokkeerde daarmee liet amende-
ment over samenwerking dat nog in
de andere raden aan de orde moest
komen. Zo'n wijziging kan echter al-
leen plaatsvinden bij eenstemmig-
heid van alle vijf gemeenten.

Cromstrijen
Het 'kantelpunt'in vergelijking met
twee jaar geleden lag in Crom-

A Leo Stehouwer (m) motiveert zijn standpunt, CDA'er Pieter van der
Meer (1) en WD'er Jacco van Putten luisteren. FOTO QPHOTO

strijen. Met CDA-raadslid Stehou-
wer in een hoofdrol. Hij gaf de be-
slissende achtste stem voor samen-
werking en tegen herindeling. „Het
zijn lastige dagen voor mij geweest,"
erkende hij na afloop. „De druk is
vooral uitgeoefend door de voor-
standers van herindeling om mij
een bepaalde richting op te duwen.
Maar ik heb gezien met de drie de-
centralisaties dat samenwerking
ook in de Hoeksche Waard prima

kan werken. Dat heeft mij bevestigd
in de opvatting dat ik niet geloof in
herindeling, waar ik twee jaar gele-
den wel vóór heb gestemd." Opval-
lend was dat Koos Oostveen (CDA)
en Izaiik Van der Giesen (Crom-
strijen '98), beiden lid van een coa-
litiepartij, wel voor een herindeling
stemden.

klaar, Koreudijk had er ruim drie
uur voor nodig. Daar was de stem-
verhouding tien tegen vijf. Die laat-
sten kwamen uit de WD, D66,
GroenLinks en PvdA. „Vanavond
zijn er alleen verliezers," meende
Marijke Boorsma (WD). Karoline
Vorthoren van het CDA daarente-
gen: „Dat vertrouwen in de toe-
komst is misschien wat naïef, maar
ik ben altijd positief. We zien wel
wat de toekomst brengt."

Strijen
De enige bondgenoot van Oud-Beij-
erland bleek Strijen. Jan van dei-
Westen van de ChristenUnie/SGP:
„Voor de provincie is het fijn praten
met één sterk Hoeksche Waard be-
stuur. Een sterk bestuur op het ei-
land is noodzakelijk." Ook WD-frac-
tievoorzitter Arnold de Man ging op
die toer. „Wij staan nog steeds ach-
ter ons in 2013 uitgesproken stand-
punt: herindelen. Het moet beter en
daadkrachtiger." Jacob Lagendijk
(PvdA): „De enige manier om een
succesvolle regioraad te hebben is
met een kerngemeente. En die heb-
ben we niet in de Hoeksche Waard."

Korendijk
Was Oud-Beijerland het snelste


