'Houd weer referendum'
PVV wil dat burgers beslissen over fusie gemeenten
DEN HAAG/HOEKSCHE WAARD! De Zuid-Hollandse PWfractie heeft gisteravond in de statencommissie gepleit voor een Hoeksche Waards referendum over een
gemeentelijke fusie. 'Luister eens naar de mensen.'
FOLKERT VAN DER KROL

Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk kozen voor een intensievere samenwerking, Oud-Beijerland en
Strijen voor een fusie. Omdat de politici op het eiland er niet uitkomen,
zijn Gedeputeerde Staten een zogenoemde Arlii-procedure (wet Algemene regels herindeling) begonnen.
Die kan leiden tot een fusie van de
gemeenten Binnenmaas, Oud-Beijcrland, Cromstrijen, Korendijk en
Strijen.
Peter van Loo (CDA Binnenmaas),
die gisteravond namens groep 'samenwerkers' de statencommissie
toesprak, zei bereid te zijn mee te
j werken aan een referendum. Hij
j kreeg in elk geval steun van statenlid Jan Zwerus (PW), die refereerde
aan het referendum uit 2003.
Toen stemde een overgrote meerderheid van de Hoeksche Waarders
tegen een herindeling. In alle ge-

meenten lag de opkomstpercentage
boven de 50 procent.
Het leidde er destijds toe dat een
fusie van tafel ging. Zwerus vindt
dat ook nu de burgers het laatste
woord moeten krijgen. „Laten we
weer een referendum houden."
Gedeputeerde Staten hebben aangegeven de meningen van onder
meer maatschappelijk middenveld
én de inwoners te peilen. Maar hoe
ze dat laatste willen doen, is niet
duidelijk. Gedeputeerde Rogier van
der Sande ging gisteravond ook niet
in op het verzoek van de PW voor
een referendum.

Koek op
Liefst 24 van de 35 politieke fracties
in de Hoeksche Waard vinden dat
referendum niet nodig. Zij zijn er al
uit. Voor hen is er geen andere uitkomst denkbaar dan één gemeente

- Rogier van
derSande:
'Ik wil mijn
stinkende
best doen er
met de Hoeksche Waard
uitte komen.'
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Hoeksche Waard. Mamïce Pahladslngh (D66 Oud-Beijerland), die namens de 'herindelers zijn zegje
deed, gaf onomwonden aan dat 'de
koek op is', „Wij zitten muurvast. De
Hoeksche Waard heeft oplossingen
nodig, geen experimenten."
Met de laatste opmerking doelde
hij op het oprichten van een regioraad boven de vijf gemeenten die
belangrijke besluiten voor de hele
Hoeksche Waard zou moet nemen.
Dat voorstel komt van de samenwerkers.
Cromstrijen'98 vervult in het hele
proces ook een opvallende rol. Als
enige partij in de Hoeksche Waard
heeft ze de provincie laten weten

de Arhi-procedure niet te zien zitten.
Van de statenfracties liet alleen
D66 onomwonden weten voorstander te zijn van één gemeente Hoeksche Waard, al lijken ook enkele andere fracties geen andere uitkomst
van de Arhi-procedure te verwachten. Dit komt onder meer doordat
de provincie een versterkte samenwerking niet kan opleggen en een
fusie wél.

Gedwongen huwelijk
Van der Sande wil er nog geen uitspraken over doen. „Als we nu kiezen voor een herindeling is dat een
gedwongen huwelijk" zei hij.
Tegelijkertijd ziet hij veel overeenstemming tussen de twee kampen.
Beide hebben aangegeven dat 'niets
doen geen optie is', dat de Hoeksche
Waardse gemeenten een ongedeelde, gezamenlijke toekomst hebben en dat er veel meer op Hoeksche Waards niveau moet worden
besloten. „Alleen over de vorm is
men het niet eens. Ik wil mijn stinkende best doen om er met de
Hoeksche Waard uit te komen."

