Wordt de Hoeksche Waard één gemeente of komt er een Hoeksche raad?

Politiek op
[eiland houdt
de adem in
Bestuurlijk Hoeksche Waard houdt de
| adem in. De provincie maakt vanavond in Strijefy
bekend of het eiland één gemeente wordt of :
l verder moet met een regioraad. Op het spel ' i •
staan, naast de toekomst van de Hoeksche
Waard, banen van bestuurders en raadszetels.
Folkert van der Krol
Hoeksche Waard

Wie nog de illusie heeft dat de vijf
gemeenten op dezelfde voet verder
kunnen, vergist zich. Het bestuur
van de Hoeksche Waard gaat linksof rechtsom op zijn kop, zelfs als de
Zuid-Hollandse commissaris van
de koning Jaap Smit en gedeputeerde Rogier van der Sande vanavond in het Strijense dorpshuis
Streona aankondigen dat ze de fusie
van Binnenmaas, Oud-Beijerland,

Cromstrijen, Korendijk en Strijen
niet doorzetten. In dat geval moet
een Hoeksche raad worden opgetuigd, die beslissingen voor het hele
eiland neemt. Gemeenteraden
gaan dan alleen nog over de lokale
aangelegenheden.
Wordt het toch een fusie dan gaat
over enkele jaren het mes in het bestuur: er blijft nog slechts één van
de vijf burgemeesters over en voor
meer dan de helft van alle 15 wethouders is evenmin plek. Ook het
aantal raadszetels wordt in dat sce-

A Hoeksche Waardse politici discussieerden eindeloos over de bestuurlijke toekomst, maar werden het
niet eens. Vandaag hakt de provincie daarom de knoop door. ARCHIEFFOTOJOEPVANDERPAL

nario gereduceerd, van 83 nu naar
37 in één gemeente Hoeksche
Waard. Het kan de machtspositie
van een aantal (lokale) partijen
flink onder druk zetten.

Referendum
De belangen zijn dus groot. Dat was
en is in alles voelbaar. De Hoeksche
Waardse politiek kwam er niet uit.

Gemeenteraden die in meerderheid tegen een fusie zijn (Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk)
broeden op een referendum als de
provincie de herindeling doorzet.
De sfeer tussen voor- en tegenstanders van een fusie, aangeduid als
'herindelers' en 'samenwerkers', is
om te snijden. Ook binnen partijen
rommelt het. VVD, CDA en SGP

zijn in sommige gemeenten vóór
en in andere tegen een fusie. In
Cromstrijen is zowel CDA als
Cromstrijen '98 intern verscheurd,
De enige manier voor de provincie om een tussenweg te bewandelen is te beginnen met een regioraad, die later wordt gevolgd door
een herindeling. Vanavond blijkt
wat de provincie het beste vindt.
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» In 2O2O één gemeente

Hoeksche
Waard
fuseert
De Hoeksche Waard stevent af
op een grote gemeentelijke
fusie. Vanaf 1 januari 2020 moeten Binnenmaas, Korendijk,
Oud-Beijerland, Cromstrijen en
Strijen opgaan in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.
Folkert van der Krol
Strijen

Dat hebben Gedeputeerde Staten
(GS) van Zuid-Holland besloten.
Commissaris van de koning Jaap
Smit en gedeputeerde Rogier van
der Sande maakten het historische
besluit gisteravond wereldkundig
in het bomvolle dorpshuis Streona
in Strijen.
Volgens hen is één gemeente
sterker dan vijf afzonderlijk. Zij geven aan de herindeling de voorkeur
boven het alternatief van vijf zelfstandige gemeenten met daarboven een Hoeksche Raad, die
belangrijke beslissingen over het
eiland neemt. „Dit samenwerkingsmodel is niet werkbaar", aldus
Van der Sande.

GS zien daarom geen andere mogelijkheid dan de herindeling door
te zetten. „Het is tijd om te werken
aan een nieuwe gemeente", stelde
Van der Sande. Provinciale Staten
en later de Tweede Kamer moeten
de eilandfusie nog wel goedkeuren.
Het besluit tot een herindeling
valt slecht bij een flink aantal politieke partijen in de Hoeksche
Waard. Een meerderheid in de
gemeenteraden van Binnenmaas,
Cromstrijen en Korendijk wilde
een versterkte samenwerking van
de vijf gemeenten. Alleen de raden
in Oud-Beijerland en Strijen (lokale partij Strijens Belang uitgezonderd) kozen volmondig voor
een fusie.
De Hoeksche Waard krijgt vanwege de herindeling te maken met
twee gemeenteraadsverkiezingen:
in 2018 en in 2019. De Hoeksche
Waard telt op dit moment één
waarnemend burgemeester en vier
benoemde, van wie Klaas Tigelaar
(Oud-Beijerland) en Aart-Jan
Moerkerke (Strijen) hun vertrek al
hebben aangekondigd.» Regio

»'Ik ben teleurgesteld dat ons model geen kans krijgt'
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Tegenstanders van fusie
volharden in hun verzet
Raad die belangrijke beslissingen
voor het hele eiland neemt.
Dat de provincie kiest voor een
fusie van Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en
Strijen is voor hen een bittere pil.
„Ik ben teleurgesteld dat ons model geen kans krijgt", aldus Scheerhoorn. De 'samenwerkers' bepalen
morgenavond hoe ze met de situatie omgaan. Ze kunnen nog proFolkert van der Krol
beren de Tweede Kamer op andere
gedachten te brengen. In CromStrijen
strijen werd gisteravond al een reNieland geldt met onder anderen ferendum mogelijk gemaakt
Nieland waarschuwt voor de koPeter van Loo (CDA Binnenmaas)
en Albert Scheerhoorn van Ge- mende periode: „Er moet een
meentebelangen Binnenmaas als nieuwe organisatie worden opgegrote tegenstanders van een fusie. bouwd. Daarom zal de Hoeksche
Zij ontwierpen een samenwer- Waard tot de fusie intern gericht
kingsmodel met een Hoeksche zijn. Dat is dodelijk voorde streek."
De politici die een fusie van de
vijf Hoeksche Waardse gemeenten niet zien zitten, zijn
niet van plan de strijdbijl te begraven. „Wij leggen ons niet bij
een herindeling neer en gaan
door met het samenwerkingsmodel dat we hebben ontworpen", zei Binnenmaas-raadsfid
Hans Nieland gisteravond.

De voorstanders van de gemeentelijke fusie juichen het besluit van
Gedeputeerde Staten van ZuidHolland toe, maar hikken ook aan
tegen de datum van i januari 2020.
Hoeksche Waarders moeten daardoor twee keer voor een nieuwe
raad naar de stembus. Bij een herindeling in 2019 is er slechts één
verkiezing nodig. „De provincie
heeft gekozen voor een toekomst-

Laten we zorgen dat
Het Familiediner niet
naar de Hoeksche
Waard hoeft te komen
-Aart-Jan Moerkerke

bestendige oplossing, maar die extra verkiezingen zijn zonde", zegt
Jelle Stelpstra (PvdA Korendijk).
„Het risico bestaat dat meningen
dan verharden en dat helpt niet."

Kont tegen de krib
Maurice Pahladsingh (D66 OudBeijerland) hoopt dat de voorstanders van samenwerking nu mee
willen denken over de herindeling.
„Als ze de kont tegen de krib
gooien zal dat niet veel goeds voor
de Hoeksche Waard opleveren."
Ook scheidend burgemeester
Aart-Jan Moerkerke van Strijen
waarschuwt voor ruzie. „Laten we
er voor zorgen dat Hef Familiediner
niet naar de Hoeksche Waard hoeft
te komen, maar dat we één familie
blijven."

Eiland in Iban van fusie
De Hoeksche Waard moet één
gemeente worden. Maar de vrees
om samen te gaan met vooral OudBeijerland zit diep geworteld.
Folkert van der Krol
Hoeksche Waard

helemaal naar Heinenoord." In Numansdorp hoeft de provincie ook
niet te rekenen op steun van de inwoners. Cromstrijen, waar het dorp
deel van uitmaakt, bereidt al een referendum over de fusie voor. „OudBeijerland is velen hier een doorn
in het oog", zegt een Numansdorpse. „Vroeger was het haat en
nijd tussen de dorpen. Dat leeft nog
steeds. Ze zitten op hun geld. Bij
een fusie van de gemeenten gaat
alles in één pot. Elk dorp wil over
zijn eigen hachje gaan."
Zelf woont ze al veertig jaar in het
dorp, maar een echte Hoeksche
Waardse voelt ze zich niet. „Als je
hier niet bent geboren, word je dat |
nooit. Ze houden je altijd een beetje
op afstand", vertelt ze. „Zelf ben ik
wél voor een herindeling. Eén gemeente maakt het eiland sterker."

Hoeksche Waard, open eiland ten
zuiden van Rotterdam. Pittoreske
dorpjes, kleurige landbouw en natuurgebieden. Maar de 'groene
long' tussen Rotterdam en Dordrecht is, zo vindt de provincie
Zuïd-Holland, beter af als één gemeente de regie voert. Het is een
schok voor het gebied, waar van
oudsher rivaliteit heerst tussen
dorpen, die soms even ver weg van
elkaar als van Rotterdam liggen.
Strijen, met ruim 8.700 zielen, is
al eeuwen een zelfstandige gemeente en als het aan veel inwoners
' ligt, blijft dat ook zo. Ze hebben
l weinig op met Oud-Beijerland, met
bijna 24.000 inwoners de grootste
kern van de Hoeksche Waard. „Ik
i woon al 45 jaar op Strien", zegt een
vrouw uit Strijen, geboren in het Duurder
nabijgelegen Mookhoek. „Van mij Vele anderen zien schaalvergroting
hoeft die fusie niet. Ik wil niet bij absoluut niet zitten. Dat geldt ook
Oud-Beijerland horen. Dan moet ik voor Nel uit Puttershoek. „Ik denk
zeker straks daarheen voor het ge- dat het duurder wordt voor de inwoners. Voordelen? Die zie ik niet",
I meentehuis."
Een oudere Strijenaar valt haar "zegt ze. „Er is nog een stukje oud
l bij: „Ik wil dat het blijft zoals het nu zeer naar Oud-Beijerland, vooral bij
is. Voor oudere mensen is het moei- de oudere generatie. Kom niet met
lijk om naar andere dorpen te een Oud-Beijerlander thuis, werd
j komen. De Rabobank is hier al weg. er vroeger gezegd."
Ze is op stap met Hetty, een Nuje naar die bank wilt, moet je

BEZWAREN
Onder anderee inwoners,
gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen
na de zomer hun bezwaren
indienen tegen het fusiebesluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland.
GS stellen dan een herindelingsontwerp op, waarop in
de acht weken erna kan worden gereageerd. Gemeenten
hebben daar drie maanden
de tijd voor.
Begin 2017 buigen Provinciale Staten zich over het herindelingadvies. De PVV in
Zuid-Holland .heeft al naar
buiten gebracht fel tegen de
opgelegde fusie te zijn.
Als Provinciale Staten het
herindelingsadvies aannemen, komt het in de Tweede
Kamer. GS willen dat de fusie
op 1 januari 2020 ingaat. Ze
dringen er bij de gemeenten
op aan om eerder, bijvoorbeeld in 2018, de ambtelijke
apparaten van de vijf gemeenten en samenwerkingsverband SOHW al samen te
voegen. Volgens GS komt dit
de voorbereiding van de
fusie ten goede.
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A Tegenstanders van de fusiegemeente Hoeksche Waard
laten van zich horen. FOTOQPPHOTO

in de dorpen 's-Graverjdeel, Westmaas, Maasdam, Puttershoek en
Maasdam, omdat het anders niet
werkte. En ja, ook nu hoor je bij de
voetbalvereniging nog dat er van
clubs uit Oud-Beijerland moet
worden gewonnen."
Arie Kruithof, voorzitter van de
Numansdorpse voetbalvereniging
NSW, kent de sentimenten.
„Vroeger was er meer rivaliteit,
maar grote broer Oud-Beijerland
roept nog altijd emoties op", verzekert hij. „Ik ben niet blij met de
fusie. Eén gemeente is misschien
efficiënter, maar je hebt ook te
maken met gevoel en betrokkenheid. Als clubbestuur hebben we
nauwe contacten met de gemansdorpse die in de zorg werkt. meente. Als er wat is, kunnen we
„Ik ben sceptisch over het samen- die meteen inschakelen. De vraag
voegen van gemeenten. Inwoners is of die korte lijnen blijven. Na de
willen persoonlijke aandacht en fusie moet niet alles op Oud-Beijgeen eenheidsworst zijn. In mijn erland worden gericht. Wij willen
werk hebben we de gemeente geen wijk van Oud-Beijerland
Binnenmaas juist weer opgedeeld worden."

Op het volle terras van Kwalitaria De Beuk in Puttershoek is geen
voorstander van de fusie te vinden. „Het gemeentehuis zal wel in
Oud-Beijerland komen", verzucht
een Puttershoekse. „Ja, ik sta af en
toe nog wel aan de balie. Vorige
week nog, je hebt toch wel eens
een nieuw paspoort of rijbewijs
nodig."
Twee mannen die achter haar
zitten, moeten evenmin iets van
een fusie weten. „Negentig procent van de Hoeksche Waarders is
tegen", zegt een van hen. „Je moet
eens vragen aan het gemeentebestuurvan Oud-Beijerland hoeveel
schulden ze hebben", vult de ander aan. „Dan weet je genoeg."

Rotte kaas
Oud-Beijerlandse Janine Kats, die
met haar man Willem al tientallen jaren een watersportwinkel
runt en medeorganisator is van de
Spuidagen in haar dorp, kan er wel
om lachen. „Die antipathie is er al
zolang. 'Oud-Beijerland is gesticht
op rotte kaas en onderwicht', is
een bekende uitspraak", weet ze.
„Maar er zijn ook veel mensen uit
Hoeksche Waardse dorpen die
hier heel graag komen en het, zoals afgelopen weekeinde met de
Spuidagen, gezellig vinden. Ik
denk dat het bestuur van de Hoeksche Waard krachtiger wordt
dankzij de fusie. En alle dorpen
houden gewoon hun eigen identiteit. Het is vooral aan de mensen
zelf om hun dorp mooi te houden.
In Puttershoek doen de winkeliers
momenteel heel veel om het centrum mooi en goed te maken. Dat
stopt na een fusie toch niet?"
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Provincie hakt de knoop door: herindelen
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Na vele jaren hinken
op twee gedachten
is dinsdagavond 5
juli de knoop door de
provincie doorgehakt:
de vijf gemeenten in
de Hoeksche Waard
fuseren in 2020 tot één
gemeente. Dat historische
besluit maakte
gedeputeerde Rogier
van der Sande bekend
in dorpshuis Streona in
Strijen voor een bomvolle
zaal. 'Als vanonderop
er niet uitkomt zal
vanbovenaf het moeten
doen', sprak de ook
aanwezige Commissaris
van de Koning, Jaap Smit.
Tekst en foto's: Conno Bochoven
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HOEKSCHE WAARD - Het was

bepaald geen gemakkelijk
besluit, liet een half fitte
Van der Sande weten. 'Het
verschil tussen herindeling
of versterkt samenwerken
leek klein maar was in do
praktijk te groot om elkaar
to kunnen vinden. Er bleef
niets anders over dan een
besluit te nemen.' De gedeputeerde prees de groep
'samenwerkers' voor hun
inzet, maar zei dat de variant 'te weinig oplossingen
biedt voor de toekomst van

Zelden zal Rogier van der Sande zo'n aandachtig gehoor hebben gehad. Want het was een historisch moment dinsdagavond. De
spanning was voelbaar. Toen het hoge woord er uit was bleef het muisstil in de zaal, een enkeling waagde een voorzichtig applausje.

do Hooksche Waard'. En hij
zag een paradox: een regioraad die besluiten kan nemen en aan de andere kant
de wil om gemeenten zelfstandig te laten blijven. De
provincie voorziet veel onenigheid, chaos en zo wordt
de gewenste kwaliteitsslag
niet gehaald. Fusie geeft het

eiland volgens de provincie
wel de vereiste slagkracht
om tegenspeler van formaat
te zijn tegen anderen steden
en omliggende gebieden.
'Want het moot bestuurlijk
beter, dat was van meet af
aan duidelijk', aldus de gedeputeerde. Ook het pleidooi van bedrijfsleven en

maatschappelijk middenveld voor een fusie heeft bij
het besluit een belangrijke
rol gespeeld. Het wordt volgens Van der Sande vooral
de uitdaging de afstand tussen bestuur en burger niet te
vergroten en de 17 dorpen
hun identiteit te laten behouden. De herindeling kan

pas l januari 2020 ingaan.
'Er is echt tijd nodig, ook gezien de gespannen politiekbestuurlijke verhoudingen',
aldus Van der Sande, 'het
is niet even vijf gemeentehuizen ontruimen. Het zou
wel mooi zijn voor die tijd al
ambtelijk te fuseren.' Strijen burgemeester Aar t-Jan

Moerkcrke sprak de hoop uit
dat de 'familie met vijf gezinnen de familieband goed
houdt'. Peter van Loo (CDA
Binnenmaas) is uitgesproken voorstander van samenwerken, 'De provincie durft
het gewoon niet aan, dat is
heel jammer', reageert hij,
'ik moet overigens nog zien
dat het allemaal doorgaat.
De Tweede Kamer is niet
meer zo voor fusie. En we
hebben er hier geen rommeltje van gemaakt, dat is vaak
een argument voor herindelen.' Maurice Pahladsingh
(D6G Oud-Beijerland) is blij
met de fusie. 'Eindelijk is er
duidelijkheid. De Hoeksche
Waard moet nu rust nemen.
Na de zomer kunnen we aan
de slag om er samen uit te
komen.' Dat vindt ook Jelle
Stelpstra {PvdA Korendijk):
'We moeten niet blijven strijden. Dal is niet in het belang
van burger en eiland.' Dick
Polderdijk (Cromstrijen '98)
noemt hot jammer dat de
provincie de wil van een
meerderheid van de burgers
negeert.'Dat is niet netjes.'
Alma Vervelde laat namens
de fracties van de gemeenteraad van Ond-Beijcrland
weten het besluit 'moedig'
te vindon. 'Eén gemeente
Hoeksche Waard een doel
om je met alle krachten voor
in te zetten.' GroenLinks
prijst de provincie. Sandra
Hol: 'Die blinkt doorgaans
niet uit in daadkracht, maar
dit is een goed besluit'.

» Twee keer naar de stembus
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'Verkiezing
in 2O18 slaat
nergens op'
De datum 21 maart 2018 staat al
lange tijd omcirkeld in de politieke agenda's: gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie zit er te
wachten op verkiezingen terwijl
iedereen weet dat anderhalf jaar
later de stekker uit de gekozen
Hoeksche Waardse college's
wordt getrokken?
Bas Boerma
Hoeksche Waard
„Ik in ieder geval niet", zegt felle
Stelpstra, PvdA-fractievoorzïtter in
Korendijk. „ In feite krijgen we dan
anderhalfjaar lang een soort 'demissionair kabinet' dat alleen lopende zaken kan afhandelen. Wil je
iets leuks voor je eigen dorpen realiseren, vergeet het dan maar."
Dat voorziet ook GroenLinksfractievoorzitter Sandra Hol uit
Oud-Beijerland. „Je gaat in 2018
praten over Oud-Beijerland terwijl
je weet dat je een jaar later over dezelfde onderwerpen voor de hele
Hoeksche Waard moet praten. Dat
is lastig. Ik hoop vooral dat de burgers wel de moeite nemen te stemmen, want er ligt nog altijd een opdracht voor de gemeente tot 2020:
de fusie voorbereiden."
Daarnaast heeft een gemeenteraadsverkiezing in 2018 ook een
menselijke kant, zegt Stelpstra,

„Wie gaat zijn baan opgeven om
wethouder te worden in een gemeente waarvan je zeker weet dat
die in 2020 wordt opgeheven? Ik
zou er niet aan moeten denken.
Mijn voorkeur gaat er naar uit om
deze situatie stilzwijgend te verlengen. Een verkiezing in de Hoeksche
Waard in 2018 slaat namelijk nergens op; het voegt niets toe."
Hol zou ook graag zien dat de verkiezingen op het eiland worden opgeschort tot 2019, zodat dan ineens
gestemd kan worden voor een gemeenteraad in de Hoeksche Waard.
Maar de kans dat dat gebeurt is

Wie wil wethouder
zijn in een gemeente
die sowieso
wordt opgeheven?
-Jelle Stelpstra (PvdA Korendijk)
klein. Stelpstra: „Wettelijk gezien l
moet er in 2018 gestemd worden,
dus dat zal ook wel gebeuren. Ik 1
hoop dan maar dat de meningen tijdens de campagnes niet verharden, i
Dat zou zonde zijn. Het is juist zaak l
de strijdbijl te begraven en met zijn
allen te gaan voor een mooie toekomst in de Hoeksche Waard."
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Zinspelen op referendum
CROMSTRIJEN - De Raad van
Cromstrijen heeft op 10 mei
l in een motie aangegeven dat
l zij in bijzondere situaties
gebruik wil maken van de
mogelijkheid orn de inwoners van Cromstrijen te betrekken bij zwaarwegende
beslissingen. Alleen besluiI ten van de raad die naar
het oordeel van de raad ini grijpende gevolgen kunnen
hebben voor de bevolking,
i kunnen onderwerp van een
referendum zijn. Niet geheel
toevallig is deze motie ingediend door CDA, Cromistrijen 98 en de VVD; de
partijen die tegen een herindeling van de Hoeksche
Waard zijn. Miranda den
j Tuinder (D66): "Het is onbej grijpelijk dat lokale VVD en

CDA nu kiezen voor een referendum, hun landelijk leiders zijn daar absoluut geen
voorstander van." JHck Heur
volman (VVD) meent echter dat het wel degelijk een
democratisch en legitiem
strijdmiddel kan zijn als je
gemeente opgeheven wordt!
Den Tuinder: "Een referendum mag nooit door politici
gebruikt worden om te doen
waarvoor zij gekozen zijn,
het volk vertegenwoordigen
en besluiten nemen." Jaap
Oudeman (SGP) en Piet Penning (PvdA) stemden hier
volledig mee in en vinden
een referendum overbodig.
Tijdens de vergadering werd
meerdere malen gezinspeeld
op een referendum over het
herindel i ngsbesluit.

