
Politici promoten
fusie tijdens 'Tour'

l Ze zijn lid van uiteenlopende poli-
tieke partijen in vijf aparte ge-

I meenten, maar ze trokken zater-
dag wel gezamenlijk op. Ongeveer
35 voorstanders van een gemeen-
telijke fusie hielden een Tour d'
Hoeksche Waard, waarbij ze in
acht dorpen het gesprek aangin-
gen over de voorgenomen herinde-
ling.

| Suzanne Eijgenraam
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„Weet u dat er een fusie aan zit te ko-
men?", vraagt Martijn Verweijen van
D66 in Korendijk, die deze zaterdag op
het Marktplein in Oud-Beijerland
staat. „Jazeker", reageert voorbijganger
Theo Luijendijk uit Westmaas. „Ik ben
groot voorstander. Als één gemeente
kun je een veel krachtiger geluid laten
horen."

Even later klinkt een andere me-
ning. Marie en Adam de Jong uit
Mijnsheerenland willen zo'n herinde-
i ing helemaal niet. „Va'n de fusie tot
Binnenmaas is het ook niet beter ge-
worden. Als er vroeger een probleem
was, liep je naar het gemeentehuis
waar je iedere ambtenaar kende.
Straks is er nog veel meer afstand."

Zulke uiteenlopende meningen
klinken de hele dag irt allerlei dorpen.
De Tour d' Hoeksche Waard is bedacht
om inwoners te informeren over de
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In gesprek over de fusie in het centrum van Oud-Beijerland.
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voorgenomen bestuurlijke herinde-
ling. Daarom delen de (burger)raads-
leden van in totaal 25 fracties die voor-
stander zijn folders uit. Ook willen ze
luisteren naar de gevoelens die onder
de bevolking leven

„Dit is best bijzonder", zegt Léon
Hoek van de Korendijksc VVD. „Nor-
maal gaan we alleen met verkiezingen
de straat op voor onze eigen partij. Nu
hebben we een bijzondere coalitie met
alle partijen." De meeste inwoners
zijn goed op de hoogte, merkt ]acob
Lagendijk van de PvdA in Strijen. „Al
sprak ik net nog iemand die geen idee

met alle
partyen Is best
wel bijzonder
-Léon Hoek (VVD)

had dat er een fusie komt."
De politici horen allerlei standpun-

ten aan. „Die fusie had drie jaar gele-
den al moeten gebeuren", zegt ie-
mand. „Ik denk dat het geld oplevert",
reageert een ander. Een tegenstander
zegt: „Ik ben niet zo van het groot-
schalige, ik ben bang dat mijn dorp
haar identiteit verliest." Anderen zijn
er nog niet uit. „Ik moet er nog even
aan wennen", klinkt het bijvoorbeeld.
En: „Het maakt mij eigenlijk niet uit."

Onder andere in Puttershoek delen
de raadsleden zienswijzen voor een
herindeling uit. Mensen kunnen daar
hun gegevens op zetten en het formu-
lier voor 21 november inleveren bij de
provincie Zuid-Holland, die moet be-
slissen over het herindelingsontwerp.

Ook hier merken de raadsleden een
grote betrokkenheid. „Mensen besef-
fen wel dat het vreemd is dat nu vijf
raden iedere maand over dezelfde on-
derwerpen vergaderen, waar dan vijf
ambtenarenkorpsen voor aan het

. werk zijn", zegt Astrid Butter van
GroenLïnks in Strijen.

De zorgen die ze horen, gaan vooral
over de vraag of iemands dorp zal ver-
anderen. „Maar hun dorp blijft hun
dorp", belooft Arnold de Man van de
Strijense VVD. Ook vrezen mensen
dat bijvoorbeeld het zwembad of een
andere accommodatie in hun dorp
moet sluiten. De Man: „Maar dat zou
dan ook nu al aan de orde zijn."



Provincie investeert 4 miljoen extra

Scholierenbus
rijdt vak
v C > H # 4 £ ex^.U.^I

De scholierenbussen in de Hoeksche Waard gaan vaker
rijden. Dit maakte de provincie Zuid-Holland maandag
bekend. De nieuwe dienstregeling van Connexxion
leidde sinds eind vorig jaar tot klachten, onder meer
over overvolle schoolbussen. Alle aanpassingen gaan
in met de nieuwe regeling van n december.

HOEKSCHE WAARD - De extra
schoïierenritten in de Hoek-
sche Waard zijn onderdeel
van een groter provinciaal
verbeterplan voor het OV. Op
initiatief van de SP trekt de
provincie hier vier miljoen
euro voor uit. Het SP-voor-
stcl hiervoor kreeg afgelopen
zomer steun van alle partijen
in Provinciale Staten.
De provincie Zuid-Holland
investeert het extra geld
onder meer in extra ritten
voor de scholierenlijnen 662
(Zuid-Beijerland-Oud-Be-
ijerland), 669 (Oud-Beijer-
land-NurnansdorpJ, 666
(Maasdam - Oud-Beijerkmd)
en 668 ('s Gravendeel-Oud-
Beijcrland).

Ook in de avonduren zijn er
verbeteringen. De lijnen 160,
164, 166, 167 en 117 rijden
dan een uur langer door. Ook
de verbinding 's-Gravendeel-
Dordrecht op zondagavond
wordt hersteld. Op zater-
dagmiddag rijdt buslijn 166
een extra rit naar Rotterdam
Zuidplein. Volgens SP-frac-
tievoorzitter Lies van Aelst
komen de problemen die nu
worden aangepakt, niet al-
leen door de nieuwe aanbe-
steding eind vorig jaar. "Het
kabinet heeft de afgelopen
jaren flink bezuinigd op de
Rijksbijdrage voor OV. Met
het extra geld van de pro-
vincie wordt dit nu zo goed
mogelijk hersteld."

SGP wil extra
site over seks
KORENDIJK De gemeente
Korendijk gaat op verzoek
van de SGP pleiten voor
een extra ünk over seksua-
liteit op de jeugdteamsite
van de Hoeksche Waard.
Eerder wilde de SGP de
link naar sense.info (via de
link infovoorjou.nl) verwij-
derd zien, omdat deze uit-
gebreid sekstechnieken
beticht. Een motie van de
partij werd aangenomen,
maar infovoorjou.ni blijkt nu
aan alie eisen te voldoen.
Vrijefiefde.nl komt in cle
richting van wat de SGP
voor ogen heeft en de par-
tij wii deze link nu ook op
de jeugdteamsite zien.

Rioolheffing
en ozb daalt
in 'Beijeriand'

Meer bussen voor scholieren
in de Hoeksche Waard

De scholie-
renbussen in de Hoeksche Waard
rijden vanaf n december vaker. Die
moet de klachten van reizigers over
lange reistijden en overvolle bussen
verlichten. De provincie investeert
in totaal 4 miljoen euro om het
scholierenvervoer te verbeteren,
waarvan een deel in de Hoeksche
Waard.

De problemen begonnen eind
vorig jaar toen vervoerder Con-
nexxion een nieuwe dienstregeling

BINNENMAAS

op het eiland invoerde. Er komen
extra ritten op de lijnen 662, 666,
668,669.

Ook gaan de scholierenlijnen
richting Barendrecht, Hellevoet-
sluis, Middelharnis en Rotterdam
straks vaker. Verder rijden de lijnen
160,164,166,167 en 117 een uur lan-
ger door en wordt de verbinding
's-Gravendeel-Dordrecht op zon-
dagavond hersteld. De provincie
onderhandelt nog over de invoe-
ring van een regioabonnement.

OUD-BEIJERLAND Oud-
Beijerlanders gaan volgend
jaar aanzienlijk minder ge-
meentelijke belastingen be-
talen. De onroerende zaak-
belasting (ozb) daalt met
2,5 procent, de rioolheffing
gaat zelfs met 10 procent
omlaag. Dat bleek gister-
avond tijdens de begro-
tingsraad. Wel wordt de
verlaging van de ozb nog
gecorrigeerd met de infla-
tie. De lastenverlaging is
voor de inwoners een
mooie meevaller, omdat
vorig jaar de ozb en de ri-
oolheffing nog stegen.

Burgerpeiling over herindeling
definitief ook in Binnenmaas
A*>HU_/fXV. i t . OXMC>
Ook in de gemeente Binnen-
maas komt een burgerpeiling
over de herindeling van de
Hoeksche Waardsc gemeen-
ten. Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland besloten eerder
dat het eiland één gemeente
moet worden.
Cromstrijen, Korendijk en nu
ook Binnenmaas willen we-
ten of de inwoners daar voor
of tegen zijn. Zij pleiten voor
een intensievere samenwer-
king van de vijf gemeenten en
dat een Hoeksche Raad beslis-
singen voor heel het eiland
neemt. De burger peiling, gis-
teravond in de raad van Bin-

HOEKSCHE WAARD

nenmaas, wordt gesteund
door GBBM, CDA, de Fractie
Nieland en de Fractie Baars.
Het wordt tegelijkertijd met
de Tweede Kamerverkiezin-
gen in maart gehouden.
De andere partijen ageerden
fel. Zij vrezen zij dat inwoners
op het verkeerde been worden
gezet als de vraag niet wordt
gesteld wat de kiezers van de
Hoeksche Raad vinden.
CDA'er Peter van Loo stelde
dat deze vraag nog niet hoeft
te worden beantwoord, om-
dat de provincie heeft aange-
geven geen plan B te hebben
als de fusie niet doorgaat.

>«*
'Nieuwe dienstregeling van bus
neemt groot deel klachten weg'
In de Hoeksche Waard wordt
tevreden gereageerd op de
nieuwe dienstregeling van de
bussen. Vervoerder Connex-
xion laat vanaf 11 december
extra bussen rijden op vooral
scholierenlijnen, dankzij ex-
tra geld dat de provincie be-
schikbaar stelt.
„Een belangrijk deel van de
klachten wordt weggeno-

men", zegt PvdA'er René
Krabbe die met het CDA en
SGP Korendijk een zwartboek
opstelde over het busvervoer
op het eiland.
Volgens hem blijft er nog wel
wat te wensen over. Zo is de
nachtbus van Rotterdam naar
de Hoeksche Waard in de
weekeinden voor stappende
jeugd nog niet terug.



• Grootste partij Binnenmaas mogelijk terug van zeven naar vijf

GBBM raakt in één klap
raadslid en bestuur kwijt
GemeenteBelangen Binnen-
maas (GBBM) is in één klap haar
bestuur en raadslid Peet van
Meel kwijtgeraakt. Laatstge-
noemde maakte gisteren in een
brief bekend uit de fractie van
de grootste partij van Binnen-
maas te stappen.

Folkert van der Krol

Binnenmaas

Het is een nieuwe dreun voor
GBBM. Aan het begin van deze
raadsperiode splitste Hans Nieland
zich al af van de coalitiepartij, de
grootste van zowel Binnenmaas als
de Hoeksche Waard.

Nu stopt Peet van Meel uit on-
vrede bij GBBM. „Het botert al lan-
ger niet tussen mij en de rest van de

fractie", aldus Van Meel. „Ik heb
mijn onvrede geregeld uitgespro-
ken, maar we zijn steeds verder uit
elkaar gegroeid. Vorige week zijn er
dingen over mijn functioneren ge-
zegd. Tien keer hetzelfde zeggen is
niets voor mij, maar binnen de frac-
tie werd dat wel verwacht."

Van Meel meldde zich af voor de
begrotingsraad van gisteravond.
Ook morgenavond, als er weer een
raad is, blijft zijn stoel leeg. „Ik be-
raad me de komende twee weken
of ik doorga als raadslid", zegt hij.

Eenmansfractie
Mocht Van Meel besluiten zijn zetel
niet op te geven, dan houdt GBBM
nog vijf van de zeven zetels over,
één meer dan het CDA. Dat zag eer-
der Piet Baars na een conflict als

eenmansfractie verdergaan. De co-
alitie van GBBM, CDA en VVD
heeft nog wel een meerderheid.

Van Meel vindt ook dat de raads-
fractie het partijbestuur in de kou
heeft laten staan. „Mireille Louwe-
rens is een fantastische voorzitter.
Met het bestuur was ik al bezig het
verkiezingsprogramma van 2018
voor te bereiden, maar voor de rest
van de fractie was dat nos een ver-

Beloftes zijn niet
nagekomen. Op een
gegeven moment
houdt het op
-Mireille Louwerens

van-mijn-bed-show." Louwerens
onderschrijft de lezing van Van
Meel. „Beloftes zijn meermaals niet
nagekomen. Op een gegeven mo-
ment houdt het op. Het document
over de verkiezingen had de fractie
nog niet eens doorgelezen. We wa-
ren het ook niet eens met de wijze
waarop de fractie tegenover Van
Meel stond. Hij heeft veel werk ver-
zet."

GBBM-raadslid Jon van Eenen-
naam zegt teleurgesteld te zijn over
het besluit van Van Meel. „Hij had
zoveel ideeën, maar in de politiek
kun je niet alles bereiken."

Hij ontkent dat de fractie zich
niet met de verkiezingen van 2018
bezighoudt. „Het bestuur heeft een
plan van aanpak opgesteld en wij
hebben daar vragen over gesteld."



Verzet tegen
vergunning
Mosselman
PIERSHIL Een groep van 21 omwo-
nenden van de Kade in Piershil
hebben een bezwaarschrift inge-
diend tegen de o mgev i ngs vergun-
ning die de gemeente aan de firma
Mosselman heeft gegeven.

Het uienteeltbedrijf, dat al tien-
tallen jaren op de Kade is gevestigd,
wil graag een nieuwe loods bou-
wen op de huidige plek. Maar de
bewoners, die al langere tijd opge-
spannen voet leven met het bedrijf,
vrezen onder meer voor een grotere
productie en geluidsoverlast.

Volgens hen is de door de ge-
meente Korendijk afgegeven om-
gevingsvergunning 'voorbarig en
onterecht'. De Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid (ODZHZ) heeft
nog geen duidelijk antwoord van
Mosselman gekregen op, volgens
hen, essentiële vragen.

ODZHZ wacht volgens de bewo-
ners nog op een akoestisch rapport
om de eventuele geluidsoverlast te
toetsen. Het wil tevens een be-
drijfsomschrijving met betrekking
tot de nieuw te bouwen loods.

De ODZHZ tikte Mosselman on-
langs op de vingers vanwege ge-
luidsoverlast. Tijdens een meting
werd drie decibel meer gemeten
dan is toegestaan, bewoners zelf
hebben nog meer decibellen geme-
ten.

Het bedrijf zelf is verbaasd over
de overschrijding van de geluids-
normen, Volgens de bedrijfsleider
maakt Mosselman 'overdag hele-
maal geen herrie meer' omdat de
uien van het land zijn.

» Raad stuurt wethouder met motie terug naar Connexxion

Oud-Beijer blaast
nachtbus nieuw leven in
De nachtbus van Rotterdam
naar de Hoeksche Waard moet
terugkomen. Dat vindt de Oud-
Beijerlandse gemeenteraad, die
gesprekken heeft gevoerd met
jongeren.

Bas Boerma
Hoeksche Waard

Hoeksche Waardse jongeren die op
vrijdag- of zaterdagavond in Rot-
terdam op stap gaan moeten veilig
thuis kunnen komen. Daarom is
een nachtbus cruciaal, zo stelt

CDA-raadslid Arjen de Vries van
Oud-Beijerland. Met een door het
CDA ingediende motie, die alleen
door de SGP-CU niet werd ge-
steund vanwege het principiële
punt van de zondagsrust, moet
wethouder Van Waveren het on-
derwerp opnieuw aansnijden bij
Connexxion en de provincie, die de
vervoerscontracten beheert.

De motie brengt de wethouder in
een ongemakkelijke situatie. De
provincie maakte deze week be-
kend 4 miljoen euro te investeren
in het schooivervoer, waarvan een

groot deel ook voordelen voor
Hoeksche Waardse passagiers ople-
vert. „Wij begrijpen de ongemak-
kelijkheid", zegt De Vries. „Maar
tijdens het debat op het Hoeksch
Lyceum bleek dat deze bus wens
nummer één is onder jongeren.
Voor sommigen is het ontbreken
van de nachtbus zelfs een reden de
Hoeksche Waard te verlaten en in
Rotterdam te werken en te leven."

De Vries noemt het een gemiste
kans dat Connexxion tijdens de re-
cente investering niet aan de nacht-
bus richting de Hoeksche Waard

heeft gedacht. „Blijkbaar staat dit
niet hoog op hun prioriteitenlijstje.
Heel jammer."

Sinds vervoerder Connexxion
eind vorig jaar de dienstregeling in
de Hoeksche Waard op de schop
gooide, regent het klachten op het
eiland. De klachten van leerlingen
lijken, door de nieuwe investering,
inmiddels te worden aangepakt.
Over de terugkeer van de nachtbus
worden nog gesprekken gevoerd
met de Rotterdamse vervoerder
RET. Over die gesprekken is verder
niets bekend.



Gesprekken P&R
terrein in impasse
De onderhandelingen over een
nieuw P&R terrein bij het busstation
in Heinenoord zitten muurvast. De
provincie steggelt met de particuliere
grondeigenaar over de prijs.
Folkert van der Krol

Heinenoord

Het oude P&R-terrein voor foren-
sen die carpoolen of op de bus
overstappen, sloot eind februari
van dit jaar. De particuliere eige-
naar, die twintig jaar lang auto's op
het terrein had toegelaten om te
parkeren, wil kantoorpanden op
het terrein bouwen.

De provincie is verantwoorde-
lijk voor parkeergelegenheid bij
het busstation, maar slaagt er nog
steeds niet in om de noodzakelijke
grond te verwerven. De provincie
heeft namelijk een verschil van in-
zicht met de eigenaar van de
grond, waar het parkeerterrein zou

moeten komen. Bij de gemeente
Binnenmaas worden ze er langza-
merhand moedeloos van. Ge-
meentebelangen Binnenmaas
stelde er deze week vragen over in
de gemeenteraad. Volgens die par-
tij staat het carpoolterrein aan de
Oud-Heinenoordseweg, aan de
andere zijde van de A29, bomvol.

Ik denk dat we in
2O17 nog praten
over het P&R-terrein
bij het busstation
-Wouter Joosten

„We hebben wekelijks contact
met de provincie om ons te laten
informeren en om druk op het
proces te houden", aldus wethou-
der Wouter loosten (VVD). „De
nieuwswaarde van die gesprekken
is vaak niet heel groot. Ik denk dat
we hier in 2017 nog verder over
praten. De provincie wil alleen de
agrarische waarde van de grond
betalen, terwijl de grondeigenaar
bijzonder veel geld per vierkante
meter rekent omdat het terrein
een verkeersbestemming krijgt."

Impasse
De provincie heeft loosten intus-
sen gevraagd aan te schuiven bij de
gesprekken om te helpen uit de
impasse te komen. Dat gaat hij
doen 'om te kijken of het verschil
in inzicht kan worden overbrugd'.
Niet alleen in Binnenmaas, maar
ook in Oud-Beijerland is er irrita-
tie. Raadslid Arjen de Vries (CDA)
uitte eerder al zijn zorgen omdat
tientallen Oud-Beijerlanders da-
gelijks gebruikmaken van de over-
stapplaats bij het busstation.

CROMSTRIJEN

Coalitie en oppositie Cromstrijen
weer lijnrecht tegenover elkaar
De politieke verhoudingen in
Cromstrijen verstarren meer
en meer. Daardoor draaide de
behandeling van de nieuwe be-
groting opnieuw uit op een
verbale confrontatie tussen co-
alitie en oppositie.

De herindelingsplannen lij-
ken de lokale politici steeds
meer in de greep te krijgen. En
dus verzandde de begrotings-
behandeling ïn een verhitte
discussie tussen de voorstan-
ders van versterkte samenwer-
king (coalitiepartijen Crom-

strijen'gS, CDA en VVD) en le-
den van de oppositie die voor-
standers zijn van herindeling
in de Hoeksche Waard.

Kind van de rekening werd
een door oppositiepartij D66
opgeworpen voorstel voor de
instelling van een raadswerk-
groep communicatie en bur-
gerparticipatie. Die-werkgroep
/ou met voorstellen moeten
komen om de communicatie
naar de inwoners vanuit de
raad te verbeteren. De motie
werd echter afgeschoten.



Binnenmaas wil niet meewerken aan
'herindelingssausje' Hoeksche Waard

^

BINNENMAAS De gemeente Bin-
nenmaas wil net als Korcndijk niet
meedenken over de herindeling
van de Hoeksche Waard tor één ge-
meente. Dar maakt de gemeente-
raad, op initiatief van Gemeentebe-
langen, CDA en de Fractie Baars,
klip en klaar duidelijk aan de pro-
vincie. Die wil de herindeling op
i januari 2020 doorvoeren. Provin-
ciale Staten en de Tweede Kamer
moeten er nog mee instemmen.

Een meerderheid van de raad van
Binnenmaas stemde eind decem-
ber tegen een fusie van de vijf ge-
meenten en voor versterkte regio-
nale samenwerking, waarbij een
Hoeksche Raad beslissingen voor

het hele eiland neemt. „Dit besluit
blijft onverminderd van kracht",
schrijft de gemeenteraad aan de
provincie. De raad besloot eerder al
om in Binnenmaas een burgerpei-
ling over het fusieplan van de pro-
vincie te houden. Die wordt tegelij-
kertijd gehouden met de Tweede
Kamerverkiezingen in maart.

Hard
Pogingen van de oppositie om in
het betoog aan de provincie ook aan
te geven dat een aantal partijen de
fusie wel ziet zitten, liepen dood.
„Dat we dit hard spelen, heeft te
maken met de opstelling van de
provincie", aldus Peter van Loo

(CDA). „Wij voelen ons niet fat-
soenlijk behandeld door de provin-
cie. Wij hebben op verzoek van de

- provincie veel aandacht en tijd be-
steed aan de uitwerking van het sa-
menwerkingsmodel. Vervolgens
zegt de gedeputeerde (Rogier van
der Sande, red.) in juli dat hij geen
enkel model acceptabel te vinden.
Had dat dan meteen gezegd."

Van Loo vertrouwt Van der
Sande niet. „We weten dat hij
hoopt dat we toch iets zeggen over
hoe de herindeling vorm moet krij-
gen. Je kan dat het herindelings-
sausje noemen. Zodat hij kan zeg-
gen 'Ze zijn tegen, maar ze denken
toch constructief mee'."

ondenspeelplaats eerst in één dorp
U - [ i -"2.0

BINNENMAAS Er komt een
proef met één hondenspeelplaats
in de gemeente Binnenmaas. Dat
heeft de raad gisteravond beslo-
ten. Waar de hondenspeelplaats
wordt aangelegd, is nog niet be-
kend. Bovendien gaat een opspo-
ringsambtenaar extra controleren
om de overlast van hondenpoep
terug te dringen.

Het college van Binnenmaas
stelde voot in alle zes ketnen een
hondenspeelplaats aan te leggen.
Opmerkelijk is dat het overgrote
deel van de oppositie dat plan vo-
luit steunde, maar dat gold niet

voot de coalitie van Gemeentebe-
langen Binnenmaas (GBBM),
CDA en WD, die steun kreeg
van de Fractie Baars. De eerste
twee partijen dienden daarom
gisteravond een voorstel in om
extra in te zetten op controles en
volgend jaar vooralsnog bij wijze
van proef slechts één honden-
speelplaats aan te leggen.

Kans
Eind volgend jaar moet worden
bekeken of de hondenspeelplaats
en de extra controles succesvol
zijn. „Wij zijn niet enthousiast

over de aanleg van hondenspeel-
plaatsen, maar dit is wel een ma-
nier om het een kans te geven",
aldus WD-fractievoorzitter Leon
Niemansverdriet. Jan-Maarten
Dank (PvdA) vroeg zich af hoe de
gemeente straks bepaalt of de
proef is geslaagd. Jon van Eenen-
naam van GBBM gaf aan dat dit
de taak is van de gemeente om dit
te meten. De plannen om veel
uitlaatgebieden af te schaffen,
bleef wel overeind.,Hondenbezit-
ters worden daardoor in meer ge-
bieden verplicht de uitwerpselen
van hun dier op te ruimen.

HOEKSCHE WAARD/ROTTERDAM

SP-vragen over hulp bij bestrijden
van fraude in Hoeksche Waard
De SP in Rotterdam heeft vra-
gen gesteld aan het Rotter-
damse college van burgemees-
ter en wethouders over de hulp
die het de Hoeksche Waardse
gemeenten zal bieden bij het

l opsporen van bijstandsfraude.
1 Het gaat vooral over het werk
l op straat, zoals-observaties van
l mensen die worden verdacht
l van fraude. De Hoeksche
l Waardse gemeenten huurden
l voor dat werk een extern bu-
I reau in, maar volgens de rech-
I ter was dat in strijd met de

regels. De SP wil onder meer

weten wanneer de samenwer-
king ingaat, of dit betekent dat
in de Rotterdamse wijken min-
der wordt gecontroleerd en of
er extern personeel voor wordt
ingehuurd. Ook vraagt de SP
wat de Hoeksche Waardse ge-
meenten gaan betalen voor de
inzet van Rotterdams perso-
neel dat fraudeurs opspoort.
Verder wil de partij weten of de
uitkeringsgerechtigden ervan
op de hoogte worden gebracht
dat ze kunnen worden gecon-
troleerd door personeel van een
andere gemeente.



Korendijk: op
val reep beroep
tegen turbines
KORENDIJK De gemeente
Korendijk blijkt in de waan
te hebben geleefd niet in
beroep te kunnen gaan
tegen het windturbineplan
van de provincie. Die be-
sloot dat er vijf molens tus-
sen Piershil en Nieuw-Beij-
erland moeten komen. Ko-
rendijk vreest veel overlast
voor de inwoners, maar ver-
onderstelde de zaak niet te
kunnen voorleggen aan de
Raad van State. Het leidde
er mede toe dat de raad
besloot de Stichting tegen
windturbines aan het Spui
voor een bedrag van
10.000 euro te ondersteu-
nen in haar juridische strijd.
Op de vaireep is de ge-
meente nu ook in beroep
gegaan. „We zijn laat, maar
niet te laat", aldus wethou-
der Geard den Boer.
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» Beroep stichting én gemeente

Vol in aanval
tegen
vijf turbines
Zowel de Stichting tegen windtur-
bines aan het Spui als de gemeente
Korendijk vecht het turbineplan voor de
locatie 50 aan bij de Raad van State. Daar
moeten vijf windmolens komen.

Folkert van der Krol
Nieuw-Beijerland/Piershil

Het beroep van Korendijk is op-
merkelijk. De gemeente heeft de
komst van de reuzen aan het Spui
tussen Nieuw-Beijerland en Piers-
hil nooit zien zitten, maar ver-
keerde lange tijd in de veronder-
stelling buitenspel te staan.

Een speciale wet zou het verbie-
den om het turbinebesmit van de
provincie aan te vechten. Het was
een belangrijke reden voor de ge-
meenteraad om onlangs maximaal
10.000 euro toe te kennen aan de
stichting Tegen windturbines aan
het Spui, zodat die haar juridische
strijd kon financieren,

Net voordat de termijn verstreek,
waarbinnen beroep kan worden
aangetekend, kwam de gemeente
tot de slotsom toch naar de Raad
van State te kunnen stappen. En dat
heeft het Korendijkse college deze
week alsnog gedaan.

Wijziging
„We bespreken in een werkgroep
wekelijks het dossier windturbi-
nes", zegt wethouder Gerard den
Boer. „Een juridisch medewerker
ontdekte dar de wet in 2014 of 2015
een wijziging heeft ondergaan,
waardoor we wel in beroep kunnen
gaan. Ik weet dat ik in de gemeen-
teraad heb gezegd dat dit niet kon,

maar we hebben een gat in de wet
gevonden. We zijn laat, maar niet te
laat. Het is prettig dat we ons me-
ningsverschil met de provincie aan
de rechter kunnen voorleggen."

De gemeente vindt dat de pro-
vincie ten onrechte een inpassings-
plan heeft gemaakt. Korendijk had
al toegezegd zelf een plek binnen de
gemeente aan te wijzen waar de

We hebben een gat
in de wet gevonden.
We zijn laat, maar
gelukkig niet te iaat
-Gerard den Boer

turbines zouden mogen komen,
betoogt de gemeente in het beroep-
schrift aan de Raad van State."

Bovendien is er volgens de ge-
meente 'geen enkel draagvlak' bij
de inwoners voor de komst van
windturbines aan het Spui. De
stichting stelt bij de Raad van State
onder meer dat de procedure die
provincie volgde, niet deugde.

De Crisis- en Herstelwet bepaalt
dat de Raad van State binnen een
halfjaar uitspraak moet doen. Den
Boer: „Hoe de uitspraak ook luidt,
we hebben er nu alles aan gedaan
wat>in onze mogelijkheden lag."


