
Station houdt lucht
boven eiland in het oog

"il.O\S Het luchtmeetsta-

tion aan de Groeneweg in West-
maas mat onlangs een te hoge
concentratie stikstofdioxide
(NO2). Een uitschieter, want
sindsdien gaat het weer goed met
de Hoeksche Waardse luchtkwa-
liteit. Ook daarvoor kwamen er
nooit buitenproportionele waar-
den uit het meetstation, stelt het
Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM).

Het station in Westmaas is een
van de twee meetstations op het
eiland. Het andere station in Strij-
ensas let vooral op de benzeen-
uitstoot van de scheepvaart op het
Hollandsch Diep. „Een combina-

tie van die twee gegeven ons de
gegevens die wij nodig hebben
om de luchtkwaliteit in het oog te
houden", zegt een woordvoerder
van het RIVM. „De ene staat langs
de drukke scheepvaartroute, de
andere landinwaarts. De gemid-
delden geven ons een goed beeld."

Het luchtmeetstation aan de
Groeneweg in Westmaas staat al
jaren 'onzichtbaar' in het land-
schap. „Dit station haalt gegevens
uit de lucht voor hee! de Hoeksche
Waard", zegt een woordvoerster
van de gemeente Binnenmaas.
„Westmaas is namelijk een van de
meest centrale punten op het ei-
land."



WINDTURBINE OBSTAKEL OF ZEGEN?

'Grotere molens: meer overlast'
Bewoners
van Binnen-
maas en
Barendrecht
lopen te hoop
tegen de
komst van vijf
hogere
windmolens
dan gepland.
De kwestie in
vijf vragen.

Waarom is een windmolen van
187 meter hoogte erg?

„Grotere molens betekenen ook meer
overlast", zegt wethouder Lennart
van der Linden van Barendrecht.
„Als gemeente hebben we al bezwaar
gemaakt tegen het oorspronkelijke
plan van 160 meter. Het levert over-
last op; geluid, slagschaduw, horizon-
vervuiling en ernstige aantasting van
de recreatieve belevingswaarde van
de Zuidpolder en het Oude Maas-ge-
bied. Daar zijn juist miljoenen euro's in
geïnvesteerd, ook door de provincie
Zuid-Holland- De bezwaren nemen
toe naarmate de turbines groter wor-
den. We beraden ons op vervolgstap-
pen en zullen weer bezwaar maken.
Het belang van het woon- en
leefklimaat van onze inwoners
staat centraal."

/'" Zijn windmolens
J tegen te hou-

Ja, maar dan komen er
elders meer. Zo is de bouw van wind-
molens afgewend op de kop van Goe-
ree-Overflakkee, omdat het gemeen-
tebestuur vindt dat turbines niet zijn
te verenigen met de natuurgebieden
en het landschap rond de kustplaat-

sen Ouddorp en
Goedereede. „Aan-
vullend is benoemd
dat de ecologische
en landschappelijke
kwaliteiten daar van
hoge waarde zijn voor
het toerisme en recrea-
tie", laat gemeente-
woordvoerster Mi-
refle Zoet weten. In
ruil daarvoor ac-
cepteerde
Goeree-
Over-

flak-
kee de

bouw van
molens op an-

dere delen van
het zuidelijkste Zuid-

Hollandse eiland. Daar
staan er at 35. De ko-
mende jaren komen er
nog ongeveer 50 bij.

Levert een hp-
— =\gere windmolen

V_^meer rendement
op?
„Ja, hoe hoger de
molen, hoe meer wind

hij vangt en hoe meer duurzame ener-
gie er opgewekt wordt", legt energie-
concern Eneco uit. „Dat komt door-
dat hogere luchtlagen stabieler zijn
dan lagere. Dichter bij de grond wordt
de toevoer van wind vaker onderbro-
ken door bebouwing en bomen.
Daarom zie je ook de trend dat wind-
molens steeds hoger worden. In Bin-
nenmaas moeten we rekening hou-

den met een bos in de buurt van
beoogde bouwlocatie.

De bomen
kun-

nen
de aanvoer van
wind verstoren als de molens
160 meter hoog worden."

4Wat doe je als gemeente als
met een dreigend provincïebe-

ï stuur in de nek?
In Korendijk hakken ze rnet dat bijltje.
De provincie heeft in deze Hoeksche
Waardse gemeente met een inpas-
singsplan vijf enorme turbines langs
het Spui tussen Nieuw-Beijerland en
Piershil mogelijk gemaakt. Tot ontstel-
tenis van de gemeente. „Wij hebben
altijd aangegeven te willen meewer-

Dichter bij de grond
wordt de toevoer van
wind onderbroken door
bebouwing en bonnen
-energieconcern Eneco

ken aan windmolens in onze ge-
meente, maar we wilden eerst onder-
zoeken wat de beste plek is", zegt
wethouder Gerard den Boer. „We
hebben een zakelijk meningsverschil

rnet de provincie. Bestuurs-
rechter Raad van State

moet nu beslissen. Zo werkt
^ dat in een democratie."

l Horen windmolens op land of
^"Nop zee?

„Stop met bouwen van molens op
land", stelt Jan Bruggenthijs van
windmolenbedrijf Sif. „Waarom? Te
klein, te duur en te lange vergunning-
trajecten. Offshore windparken zijn al
veel productiever en de techniek gaat
met sprongen vooruit. Nu heeft een
windmolen op zee een vermogen van
6 megawatt, dat is over zes jaar ver-
dubbeld naar 12 megawatt."



• Windmolens nog hoger dan de Euromast

Turbines bij Oude
Maas megagroot
De vijf windmolens langs de
Oude Maas tussen Heinenoord
en Puttershoek in de Hoeksche
Waard worden nog hoger dan de
Euromast. Tot woede van omwo-
nenden en actiegroep Wind van
Voren uit Barendrecht, wif het
college van Binnenmaas een
hoogte van 187 meter toestaan.

Folkert van der Krol
Gert Onnink
Binnenmaas/Barendrecht

Dat is tientallen meters hoget dan
bijvoorbeeld de windmolen op het
Capelse bedrijventerrein Rivium
naast de Van Brienenoordbrug. De
raad van Binnenmaas wilde eerder
niet verder gaan dan 'reuzen' van
160 meter, maar wordt nu gevraagd
in te stemmen met hogere molens.

Daarmee zwicht de gemeente
voor de zware druk van de provin-
cie. Die dreigde de gemeente te
overrulen als ze geen akkoord met
initiatiefnemer Eneco & Renewa-
ble Factory zou bereiken. In dat sce-

nario zijn molens van boven de 200
meter niet ondenkbaar. Het over-
kwam al de gemeente Korendijk,
waar vijf molens tussen Piershil en
Nieuw-Beijerland moeten komen,

„lammer dat het college van Bin-
nenmaas is gezwicht voor de chan-
tage van Eneco en de provincie
Zuid-Hoiland. Er is voor ons nu
heel veel werk aan de winkel", al-

Jammer dat Het

college is gezwicht
voor de chantage van
Eneco en de provincie
-Rob Nijssen

dus woordvoerder Rob Nijssen van
de actiegroep Wind van Voren. Hij
gaat zich verzetten tegen de plan-
nen voor uiteindelijk vijf molens
aan de overkant van de Oude Maas.
Ook de nieuwe coalitie in Baren-
drecht is fel gekant tegen de wind-

molens in de Hoeksche Waard. De
gemeente vreest een vernietigend
effect voor het recreatiegebied langs
de Oude Maas en hinder voor inwo-
ners, vanwege geluidsoverlast en
horizonvervuiling.

Onbehoorlijk
De Hoeksche Waardse Stichting
Noordrand Open overweegt naar
de rechter te stappen. „Wij vinden
dit pure chantage van de provincie
en de initiatiefnemer", zegt voor-
zitter Jan Vermeulen. „De ge-
meente heeft met het raadsbesluit
voor turbines van 160 meter hoog
voldaan aan haar plicht. Dat de pro-
vincie wil dat dit wordt herzien, is
onbehoorlijk. Politiek en bestuur
maken zichzelf zo onbetrouwbaar."

Volgens Eneco & Renewable Fac-
tory zijn turbines van 160 meter
langs de Oude Maas niet rendabel.
De provincie wil dat de turbines er
binnen enkele jaren staan, omdat ze
het rijk heeft beloofd de komende
jaren meer dan 200 turbines in
Zuid-Holland te laten bouwen.



Stoop kritisch over
vraag bij burgerpeiling
KORENDIJK Burgemeester Ser-
vaas Stoop van Korendijk heeft in
zijn nieuwjaarstoespraak vraagte-
kens gezet bij de burgerpeiling.
Inwoners van Korendijk, Binnen-
maas en Cromstrijen mogen op
15 maart, tegelijkertijd met de
Tweede Kamerverkiezingen, de
vraag beantwoorden of ze voor of
tegen een herindeling van de vijf
Hoeksche Waardse gemeenten
zijn.

Stoop, die zich verplaatste in de
positie van de inwoners, vreest
voor verwarring. Hij ziet in de
vraagstelling, opgesteld door de
tegenstanders van een herinde-
ling, namelijk niets terug van het
alternatief voor een fusie: ver-
sterkte samenwerking met een
Hoeksche Raad die belangrijke
beslissingen voor het hele eiland
neemt. Dat alternatiefis afkom-
stig van de partijen die een herin-
deling willen tegenhouden.

„Is de optie van samenwerking
met doorzettingsmacht helemaal

van tafel?", stelde hij in een reeks
vragen. „Zo ja, wat zijn dan de
consequenties van een bevesti-
gend antwoord op de vraag bij de-
burgerpeiling? Gaat er dan iets
veranderen of juist niet? En hoe
verhoudt dit zich tot de eerder
breed onderschreven stelling
'niets doen is geen optie'? Of is
niets doen nu juist wel een optie?
En zo ja, wat zijn daarvan de con-
sequenties? Ik mag toch hopen dat
politieke partijen die rondom de
burgerpeiling aan de bak moeten
om hun posities goed uit te leggen
zich van bovengenoemde vragen
bewust zullen zijn."

Diepgaand gesprek
Stoop riep net als zijn collega-bur-
gemeesters op tot een 'diepgaand
gesprek' over de belangrijkste op-
gaven voor de Hoeksche Waard.
Sinds de provincie besloot een
herindelingsplan op te stellen, is
daarover volgens Stoop geen echte
dialoog meer geweest.



Extra bussen moeten files op en rond de A15 tegengaan

Pleid r openbaar
vervoer naar de haven

AWtUy \2..c\* 2O1-JL
Er moet openbaar vervoer
komen naar de Rotterdamse ha-
vens om de verkeersdruk op de
A15 te verminderen. Volgens de
vier gemeenten op Voorne-Put-
ten kan zo de bereikbaarheid
van het eiland en het havenge-
bied worden verbeterd. Ze wil-
len hiervoor extra geld van de
Metropoolregio. Ondernemers
ondersteunen het pleidooi.

lAbdelllahRubio

Spijkenisse/Rotterdam

Extra busvervoer is volgens de ge-
meenten noodzakelijk omdat de
bereikbaarheid van het gebied on-
der grote druk staat. Verkeer van en
naar het eiland staat geregeld vast
voor de bruggen en tunnel van en

naar het eiland. Dit zorgt ook voor
files op de Ais, waar het bedrijfsle-
ven weer last van heeft. Goed
openbaar vervoer zou die proble-
men enigszins kunnen verminde-
ren, denken de gemeenten.

Nu is er helemaal geen openbaar
vervoer naar het havengebied, waar
veel inwoners van deze regio wer-
ken. Wel zetten sommige bedrijven
busjes in voor hun personeel.

De gemeenten vinden het
daarom belangrijk dat de toekom-
stige vervoerder op Voorne-Putten
daar verandering in brengt. De Me-
tropoolregio, de opdrachtgever
voor het ov in deze regio, zou daar
extra geld voor beschikbaar moeten
stellen, zodat de bussen naar de ha-
ven niet ten koste gaan van het bus-
vervoer op het eiland zelf.

Directeur Bas Janssen van Deita-
Hnqs, de ondernemersorganisatie
voor de haven, juicht openbaar ver-
voer in het havengebied toe. „Maar
als je het doet, moet je dat wel heel
goed afstemmen met het collectief
vervoer dat de bedrijven zelf aan-
bieden", vindt hij. Anders loop je
kans dat het mislukt, vreest hij. Hij
wijst erop dat er in het verleden al
wat initiatieven zijn geweest op dit

Als je het doet, moet
je het wel afstemmen
op het collectief
vervoer van bedrijven
-Bas Janssen (Deltalinqs)

gebied, maar dat die toen ook zijn
mislukt. Het havengebied is im-
mers niet zo'n dichtbevolkt gebied.
„Het is dan ook een uitdaging om
hier ov te krijgen."

Innovatie
Ook de Rotterdamse Verkeerson-
derneming, die de bereikbaarheid
van de regio moet verbeteren, re-
ageert positief op het verzoek van
Voorne-Putten. Woordvoerder
Monique Monster geeft wel aan dat
de Verkeersonderneming voor-
stander is van 'wat meer innovatie'
in de nieuwe ov-contracten. Bij-
voorbeeld het gebruik van kleine
busjes in sommige gebieden.

De Metropoolregio zegt dat er de
komende weken naar het verzoek
van de gemeenten wordt gekeken,



Nieuw leven in plan Tuinzïgt
\\

Bouwplan
na drie jaar
uit iiskast
Driejaar na het eerste idee lijkt het dan
toch te gebeuren: een woonwijk bij de
watertoren in 's-Gravendeel. Het streven
is om er tachtig woningen te bouwen.

Bas Boerma
's-Gravendeel

Plan Tuinzigt, zoals het woning-
bouwproject bij de watertoren in
's-Gravendeel drie jaar geleden
heette, was in een vergevorderd sta-
dium. Tot de woningmarkt in-
stortte. Het risico om huizen te
bouwen die niet zouden worden
verkocht, was te groot. Plan Tuin-
zigt verdween in de ijskast. Tot nu.
De gemeente Binnenmaas heeft de
gesprekken met de initiatiefnemer
van drie jaar geleden hervat. Het
project heeft alleen een andere
naam gekregen: 'Bij de Watertoren'.

Die markante toren, aan de oever
van de Dordtse Kil, moet het cen-
trale punt van de nieuw te bouwen
woonwijk worden. „Het uitgangs-
punt is om de watertoren te hand-
haven", zegt een woordvoerster van
de gemeente Binnenmaas. Voor het
gebouw wordt gedacht over een
bijzondere invulling. „Maar wat dat
zou kunnen zijn, weten we nog
niet. Daar moet verder over worden
nagedacht."

Evides
Het terrein werd vroeger gebruikt
door waterbedrijf Evides. Maar Evi-
des benut het terrein niet meer als
waterwingebied en heeft de grond
al jaren geleden verkocht aan een
initiatiefnemer. Die heeft op zijn
beurt contact gezocht met ontwik-
kelaar Weboma, die verantwoorde-

lijk zal zijn voor de ontwikkeling,
de verkoop en de bouw van de wo-
ningen.

De bewoners die zich jaren gele-
den hebben aangemeld voor de
nieuwsbrief over het bouwproject,
hebben onlangs een nieuwe e-mail
gekregen waarin Binnenmaas de
plannen voor 'Bij de Watertoren'
uitlegt. Die briefis ook te vinden op
de website van de gemeente.

Het doel is om de
watertoren een
bijzondere invulling
te geven
-woordvoerster Binnenmaas

Bij de watertoren aan het Schen-
keltje moeten zo'n tachtig wonin-
gen verrijzen, variërend in groote
en in prijsklasse. Ook wordt er
ruimte gereserveerd voor sociale
woningbouw, verzekert de woord-
voerster.

Binnenmaas is b l i j met de
nieuwe plannen die er zijn voor het
voormalig plan Tuinzigt. „Er is ui-
teraard wel tijd nodig voor een
zorgvuldige procedure, het bestem-
mingsplan moet immers nog wor-
den gewijzigd", aldus de woord-
voerster. Verwacht wordt dat die
procedure dit voorjaar kan.worden
begonnen.


