
Provincie neemt regie
Hoeksche Waard over
Gedeputeerde: Helpen om impasse te doorbreken
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HOEKSCHE WAARD De provincie gaat de bestuurlijke
impasse in de Hoeksche Waard doorbreken. Dat zegt
gedeputeerde Rogier van der Sande van Zuid-Holland
tegen deze krant. Oud-BeijerLand en StrEjen besloten
donderdagavond te fuseren tot één gemeente Hoek-
sche Waard. Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk
kozen voor intensieve samenwerking.
FOLKERT VAN DER KROL EN BAS BOERMA

De provincie grijpt in, omdat het de
Hoeksche Waardse gemeenten 'he-
laas niet is gelukt om met een ge-
deeld beeld over hun bestuurlijke
toekomst te komen,' aldus gedepu-
teerde Rogier van der Sande.

„Als provincie hebben wij de ge-
meenten lang de tijd gegeven voor
dit proces en hebben wij waar ge-

wenst meegedacht. De gemeenten
wilden zelf de regie houden en dit
heeft meerdere jaren en meerdere
onderzoeken in beslag genomen. Nu
is de provincie aan zet om te helpen
een oplossing te vinden voor de ont-
stane situatie en de impasse te door-
breken. Hierover wordt ook gespro-
ken met de betrokken gemeenten.

In januari neemt Gedeputeerde Sta-
ten hierover een besluit."

De voor-
standers van
een fusie ver-
welkomen de
boodschap
van de pro-
vincie. „De
bestuurlijke
impasse
moet zo kort
mogelijk

duren," vindt de Ond-Bcijerlandse
D66-voorman Maurice Pahladsingh.
„We hebben dit in de Hoeksche
Waard met zijn allen over ons afge-
roepen. We moeten nu zo goed mo-
gelijk de provincie ondersteunen."
Pahladsingh verwacht dat de pro-

'Hogere
bestuurs-
laag kan
alleen
een fusie
afdwingen

vincie op een fusie aanstuurt. „Er is
slechts één ding wat een hogere be-
stuurslaag kan afdwingen en dat is
een herindeling. Voor alternatieven
is geen draagvlak," zegt hij.

Peter van Loo van het CDA Bin-
nenmaas is het daar niet mee eens.
„De provincie kan ook zeggen 'gij
zult samenwerken'. Dat is onze inzet
de komende tijd." 'Samenwerker'
Karoline Vort horen (CDA Koren-
dijk) verwacht dat de partijen er uit
komen. „Ik zie dit niet als een over-
name door de provincie. Natuurlijk
zijn alle ogen op ons gericht, maar
ingrijpen zullen ze pas doen als wij
vast blijven houden aan twee kam-
pen. Dat zie ik niet gebeuren. We
streven hetzelfde doel na; een sterke
en slagvaardige Hoeksche Waard."


