
Luteijn:
2O17 het
oogstjaar
De gemeente Cromstrijen wil
voortvarend aan de slag met
plannen om de leefbaarheid in
de dorpen Numansdorp en
Klaaswaal te vergroten.

Arco Bomgaars

Cromstrijen

Burgemeester Jan Luteijn noemde
bij de presentatie van plannen 2017
'het oogstjaar voor het college, in
het jaar voor de volgende gemeen-
teraadsverkiezingen'.

Op zeven beleidsterreinen zullen
in de loop van dit jaar projecten
worden gerealiseerd. Op verkeers-
gebied is de aanleg van de ontslui-
tingsweg bij Klaaswaal een belang-
rijk onderwerp. „Maar ook het vei-
liger maken van de centrale ver-
keersassen in en rond Klaaswaal is
uitermate belangrijk", zo zegt ver-
keerswethouder Hans Flieringa.

Op het gebied van veiligheid
wordt volgende week het project
'Waaks' gepresenteerd. „We nodi-
gen dinsdag hondeneigenaren uit,
die we willen betrekken bij buurt-
preventie", schetste burgemeester
Luteijn.

Veel aandacht is er ook voor re-
creatie: de openstelling van Fort
Buitensluis, dat een bezienswaar-
digheid voor de hele Hoeksche
Waard moet worden, de vernieu-
wing van de dorpshaven in Nu-
mansdorp en de versterking van
ontspanningsmogelijkheden in de
Oosterse Bekade Gorzen behoren
tot de plannen.

Gemeente Binnenmaas en bedrijf begraven strijdbijl

'Zonnepark en industrie
op terrein Suiker Unie'
Op de voormalige vloeivelden
van de Suiker Unie in Putters-
hoek komen waarschijnlijk een
zonnepark en industrie. De ge-
meente Binnenmaas en de Sui-
ker Unie zijn met elkaar in ge-
sprek over een nieuw plan.

Folkert van der Krol
Puttershoek

Dat omvat industrie op het noorde-
lijke deel van de vloeivelden met
een aparte ontsluitingsweg, zodat
de nabijgelegen Rustenburgstraat
wordt ontlast. Op het zuidelijke
deel van de vloeivelden kan dan een
zonnepark komen. De grondwallen
moeten ervoor zorgen dat de zon-
nepanelen niet in het zicht liggen.

Met dit plan lijkt het einde in

zicht van een jarenlange strijd over
de voormalige vloeivelden. De ge-
meente zette lang in op kassen-
bouw, maar grondeigenaar Suiker
Unie zag dit niet zitten. Die wilde
er vooral industrie.

Omdat de gemeente dit tegen-
hield, vroeg Suiker Unie een zoge-
heten revisievergunning aan voor
het gebied rond de silo's en de spe-
cialiteiten fabriek, waar volgens het
bestemmingsplan industrie moge-
lijk is. Daarna gingen beide partijen
toch weer met elkaar om tafel. De
gemeente vindt het open houden
van dat gebied namelijk belangrij-
ker dan het vrijhouden van de
vloeivelden.

„Onze visie was niet meer haal-
baar", zegt wethouder Henk van
Etten van Binnenmaas. „We kon-

den niet het gebied rond de silo's én
de vloeivelden vrijhouden. De
groene buffer tussen de silo's en de
bebouwing vinden we dan het be-
langrijkst."

Voorwaarde voor de gemeente is
dat het terrein rond de specialitei-
ten fabriek met de silo's als groene
buffer wordt bestempeld, evenals
het Lindtse Foldertje en het na-
tuurgebied Kuïpersveer waar de

Een zonnepark werkt
enorm mee aan de
doelstellingen voor
duurzame energie
-Henk van Etten

Schotse Hooglanders staan.
De gemeente zet nu in op 20 hec-

tare met zonnepanelen op het zui-
delijke deel van de vloeivelden.
„Dat werkt enorm mee aan de doel-
stellingen van de Hoeksche Waard
voor duurzame energie", legt Van
Etten uit. „Bovendien ligt het zon-
nepark op die plek mooi 'ingepakt'
tussen de dijken."

Ook het buitendijkse deel, met
de gemeentelijke monumenten
(schoorsteen en mechanische
werkgelegenheid), vormen inzet
van de gesprekken. „Het is mooi dat
we nu gezamenlijk aan een plan
werken", aldus Van Etten. „Er komt
wel heel veel bij kijken. Zo moeten
bestemmingsplannen worden ver-*
anderd. Maar over de oplossings-
richting zijn we het eens."

t



Misverstand
over bomen
verleden tijd
Een discussie van bijna een jaar
over de kap van platanen in de
Zoomwijckfaan in Oud-Beijer-
land is vanaf nu verleden tijd.
Alle waardevolle bomen in het
dorp staan nu op een bomenlijst
en mogen alleen gekapt worden
met een speciale kapvergun-
ning.

Bas Boerma

Die beschermde bomenlijst moet
ervoor zorgen dat een slepende dis-
cussie rond de bomenkap, zoals vo-
rig jaar rond de kap van tientallen
platanen in de Zoomwijcklaan,
voortaan verleden tijd is. „Dit do-
cument moet duidelijkheid geven
over welke bomen wel zomaar en
welke bomen alleen met een
zwaarwegende reden gekapt mo-
gen worden. Bijvoorbeeld als de
veiligheid in het geding is", zegt
een woordvoerder van de gemeente
Oud-Beijerland.

In de Zoomwijcklaan worden
volgende week twaalf bomen ge-
kapt, meer dan twintig andere bo-
men die eerst op de kaplijst ston-
den, blijven staan. Voor alle twaalf
gekapte bomen wordeji nieuwe bo-

men geplant. Ook de twaalf nieuwe
bomen krijgen direct een plaats op
de beschermde bomenlijst. „De lijst
bestaat uit bomen die een beeldbe-
palend karakter hebben voor een
bepaalde straat. Dat gaat om oude
bomen. Maar de bomen die in de
Zoomwijcklaan worden terugge-
plant, komen direct op de lijst. Net
als de oude die er blijven staan. Dus
alle bomen in de Zoomwijcklaan
zijn straks beschermd."

De gemeente zegt een grote
waarde te hechten aan de vele hon-
derden bomen in het dorp. Die zor-
gen voor een schonere en prettigere
leefomgeving, zijn voor het milieu
van toegevoegde waarde en zorgen
ervoor dat de woningen in de buurt
van een authentieke boom in
waarde stijgen. „Met deze bomen-
lijst blijft dat ook zo", zegt de
woordvoerder. „Als iemand een
boom die op de lijst staat wil kap-
pen, is daar een speciale vergun-
ning voor nodig en die kunnen niet
zonder een besluit van het college
worden gekapt."

Op de huidige lijst van de ge-
meente zijn al meer dan duizend
bomen opgenomen. Wie denkt dat
er een boom ontbreekt, kan die
aanmelden bij de gemeente.

De bomenkap in de Zoomwijcklaan maakte veel los. FOTOQFHOTO



» Gedeputeerde Staten: herindeling gemeenten vanaf 2O19

Provincie wil snellere
fusie Hoeksche Waard
De vijf gemeenten in de Hoek-
sche Waard moeten op 1 januari
2019 al samengaan. Dat staat in
het voorstel waarover Provinci-
ale Staten volgende maand be-
slist. Later dit jaar moeten de
Tweede en Eerste Kamer de
knoop definitief doorhakken.

Folkert van der Krol ,

Hoeksche Waard

Op 5 juli vorig jaar kondigde gede-
puteerde Rogier van der Sande van
Zuid-Holland aan dat de fusie op i
januari 2020 zou ingaan. De ge-
dachte daarachter was dat de ge-
meenten meer tijd hadden de her-
indeling voor te bereiden, onder
meer door middel van een ambte-

lijke fusie. Maar daar komt niets van
terecht.

Binnenmaas, Cromstrijen en Ko-
rendijk verzetten zich namelijk he-
vig tegen de komst van één ge-
meente Hoeksche Waard. Strijen
en Oud-Beijerland zijn juist wel
voor een fusie. De herindeling pas
in 2020 laten ingaan, zou de ver-
deeldheid op het eiland alleen maar
langer laten voortduren, zo rede-
neert de provincie. „Ik had gehoopt
dat men elkaar zou vinden, maar
dat is niet gebeurd", aldus Van der
Sande vandaag in een interview
met deze krant.

Het besluit past in het straatje
van de voorstanders van de fusie.
Oud-Beijerland, Strijen en tal van
maatschappelijke organisaties

drongen aan op het vervroegen van
de eilandfusie; zij worden op hun
wenken bediend. Inwoners van
Binnenmaas, Cromstrijen en Ko-
rendijk kunnen zich in maart, tege-
lijkertijd met de Tweede Kamerver-
kiezingen, tijdens een burgerpei-
ling nog wel uitspreken over het
herindelingsplan. De uitkomst
daarvan kan dan alleen nog de

Ik hoopte dat voor- en
tegenstanders elkaar
zouden vinden, maar
dat is niet gebeurd
-Rogier van der Sande

Tweede en Eerste Kamer beïnvloe-
den, omdat Provinciale Staten zich
volgende maand al uitspreken.

Als de provincie haar zin krijgt,
kunnen de gemeenteraadsverkie-
zingen in de Hoeksche Waard van
begin 2018 een halfjaar worden uit-
gesteld. Dan hoeven inwoners van
de nieuwe gemeente niet twee keer
kort na elkaar naar de stembus.

De nieuwe gemeente zal in eerste
instantie 'Binnenmaas' heten, om-
dat Binnenmaas, Cromstrijen en
Korendijk zich niet hebben uitge-
sproken over de naamgeving van de
nieuwe gemeente. De nieuwe ge-
meenteraad kan die naam overi-
gens wel wijzigen. 'Hoeksche
Waard' ligt als nieuwe naam meer
voor de hand. »P10
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• Gedeputeerde Rogier van der Sande ziet herindeling als de enige oplossing

'De vijf Hoeksche Waardse
gemeenten zijn vlees noch vis'



A Gedeputeerde Rogier van der Sande (rechts) in gesprek met de Oud-Beijerlandse D66-voorman
Maurice Pahladsingh na de bekendmaking op 5 juli 2016 van de voorgenomen fusie. ARCH EFFOTOQFHOTO

menwerkingsmodel met vijf ge-
meenten en een regioraad. Wordt
de Hoeksche Waard beter bediend
met een regioraad? Ik denk van niet.
Je houdt dan vijf gemeenten en
hee! veel stroperigheid over."

Toch blijkt uit tal van onderzoe-
ken dat een herindeling geen
voordelen heeft.
„Een fusie is niet altijd beter. Ik ben
ook geen herindelingsfetisjist. Je
moet het per situatie bekijken. In de
Drechtsteden werkt een samen-
werkingsmodel goed, omdat daar

een grote centrumgemeente is. Dat
moet je vooral zo laten. In de Hoek-
sche Waard zijn veel organisaties al
op eilandniveau georganiseerd, zo-
als in de zorg. Daar werken ze ver-
volgens per kern. Ook inwoners
houden zich vooral bezig met de ei-
gen kern en de Hoeksche Waard.
De gemeenten sluiten daar onvol-
doende op aan. Ze geven geen dek-
king per kern en geen kracht aan
het eiland. Ze zijn vlees noch vis."

i
Het herindelingsvoorstel moet
nog wef door de Tweede en Eer-

ste Kamer en er komen eerst ver-
kiezingen...
„Ik vind dat we een heel zorgvul-
dige procedure hebben gevolgd en
een sterk inhoudelijk verhaal heb-
ben. De Hoeksche Waard krijgt één
duidelijke leiding in plaats van vijf
baasjes. Dat scheelt in de aanstu-
ring. En de organisatie wordt min-
der kwetsbaar. Vergeet niet dat er
steeds meer taken op het bordje van
de gemeenten komen te liggen. Die
moeten dat wel aankunnen. Ik ver-
wacht met dit verhaal ook beide
Kamers te kunnen overtuigen."



Groter is niet altijd beter, maar in de
Hoeksche Waard wel. „Vijf gemeenten
geven geen dekking per kern en geen
kracht aan het eiland", zegt gedeputeerde
Rogier van der Sande van Zuid-Holland.

Folkert van der Krol

Den Haag/Hoeksche Waard

De provincie maakte gisteren be-
kend dat de Hoeksche Waard op i
januari 2019 al één gemeente moet
worden, mits Provinciale Staten, de
Tweede en Eerste Kamer ermee in-
stemmen. Dat is een jaar eerder dan
Van der Sande op 5 juli in Strijen
nog verkondigde.

Waarom moet de herindeling met
een jaar worden vervroegd?
Van der Sande: „Wij wilden voor-
en tegenstanders de tijd geven om
naar één gemeente Hoeksche
Waard toe te werken, bijvoorbeeld
door alvast ambtelijk te fuseren. Ik
hoopte dat men elkaar zou vinden,
maar dit is niet gebeurd. Uit de re-
acties blijkt bovendien geen steun
voor een herindeling in 2020."

Een meerderheid van de 1.600
reacties op het herindelingsplan
was negatief. Heeft u wel vol-
doende steun?
„Iedereen kon zienswijzen indie-
nen, maar het was geen referen-
dum. Van de eerste 300 reacties die
we kregen, was 65 procent voor,
waaronder maatschappelijke orga-
nisaties en de ondernemingsraden
van de gemeenten. Van de overige
zienswijzen was het grootste deel
tegen. Als peiling interessant, maar
veel reacties misten inhoud."

Kunt u de zorgen begrijpen?
„De zorg van mensen over de ei-
genheid van hun dorp is gerecht-
vaardigd. Daarom is een goed ker-
nenbeleid voor de fusiegemeente
heel belangrijk. Over de 'mindset'
van de nieuwe gemeenteraad maak
ik me geen zorgen. Die zal na de fu-
sie ook aandacht voor de kernen

hebben. Daar komen namelijk ook
de raadsleden vandaan."

Waarom heeft de provincie de
burgerpeiling over de herindeling
in maart niet afgewacht?
„Tien tot vijftien jaar discussie kun
je niet met één peiling wegvegen.
De gemeenten hadden informatie-
avonden en workshops kunnen or-
ganiseren om met goede inhoude-

JTien tot vijftien jaar
discussie kun
je niet met één
peiling wegvegen
-Rogier van der Sande

lijke zienswijzen te komen. Daar
hebben ze niet voor gekozen. Als je
de straat op gaat, zullen veel men-
sen zeggen: 'Een herindeling is niet
nodig'. Maar als je met ze in gesprek
gaat, begrijpen ze wel waarom we
dit willen. Het verhaal heeft toe-
lichting nodig. De Hoeksche Waard
is blijven stilstaan. De gemeenten
zijn te veel met elkaar bezig in
plaats van dat ze de blik naar buiten
richten. Dat is niet mijn idee, de ge-
meenten vinden dat zelf."

Stel dat 90 procent straks tegen
een herindeling stemt?
„Dat zou ik jammer vinden, want
dan heb ik veel mensen niet kun-
nen overtuigen. Maar je kunt op de
vraag 'bent u voor of tegen een her-
indeling' kritiek hebben. Het is nu
vooral een actie om niet voor een
herindeling te zijn. Terwijl alle par-
tijen hebben erkend dat 'niets doen
geen optie is'. Laat de mensen dan
kiezen: één gemeente of een sa-



TEGENSTANDERS

Oproep om beslissing over fusie uit te stellen
De politieke tegenstanders
van een herindeling van de
Hoeksche Waard hebben Pro-
vinciale Staten in een brief ver-
zocht de beslissing uit te stellen.
Deze partijen, afkomstig uit vier
van de vijf Hoeksche Waardse
gemeenten, vinden dat eerst de
uitkomst van de burgerpeiüng
moet worden afgewacht. „Wij als
voorstanders van samenwerking
weten dat er bij burgers geen
draagvlak voor herindeling is,

wat mede gelet op het aantal
zienswijzen tegen een herinde-
ling wordt bevestigd", schrijft
Jan Oosterkamp van Strijens
Belang in een brief namens alle
politieke tegenstanders. • •"•
Deze burgerpeiüng wordt tegelij-
kertijd met de Tweede Kamer-
verkiezingen op 15 maart gehou-
den in Binnenmaas, Cromstnjen
en Korendijk/niet toevallig de
drie gemeenten die tegen een
fusie zijn. Stemgerechtigden in

de Hoeksche Waard kunnen dan
bij de peiling aangeven of ze
voor of tegen een fusie van de
vijf gemeenten zijn. De uitkomst
lijkt alleen van beiang voor de
Tweede en Eerste Kamer, die
het laatste woord hebben over
de fusie. Provinciale Staten be-
sluiten namelijk volgende maand
al over de herindeling. De Eerste
en Tweede Kamer hebben daar,
vermoedelijk na de zomer, het
laatste woord over.


