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Zienswijze Provinciale Structuurvisie
In het VVD verkiezingsprogramma 2010/2014 staat dat er in Korendijk geen plaats is
voor windenergie, die past niet in een nationaal landschap. Denk hierbij aan geluid,
schaduw en kosten.
In het coalitieprogramma hebben we gesteld dat windmolens alleen passen op de plaats
waar ze al staan en niet versnipperd door het landschap geplaatst moeten worden.
Dat wil zeggen, dat de gemeente al heel lang het beleid heeft: liever geen windmolens
maar als het moet dan aan de zuidrand van de gemeente, in het verlengde van de
windmolens die daar al staan.
Met de provinciale nota "Wervelender", februari 2011, stelde de provincie, waar in de
Hoeksche Waard windmolens gewenst zijn. In alle gemeenten in de Hoeksche Waard
bestaat weerstand tegen deze, door de provincie gewenste locaties.
De keuze voor wel of geen windmolens is een gepasseerd station. De provincie eist dat in
de Hoeksche Waard ongeveer 90 megawatt (MW) oftewel 30 windmolens geplaatst
worden. Wat regionaal niet lukte, kon wel in Korendijk en Cromstrijen. Beide colleges
stelden in een bezwaarschrift (zienswijze), een alternatief plaatsingsvoorstel aan de
provincie voor.
Eén dag voor de raadsvergadering van 11 december veranderde de situatie, bleek één
regionale zienswijze aan de provincie wel mogelijk en informeerde het college de raad
over het goede nieuws. Dit is echt goed nieuws omdat een regionaal voorstel meer kans
van slagen heeft dan een voorstel van een individuele of van twee gemeenten. De
volgende stap is de provincie in beweging te krijgen opdat zij instemt met het regionale
alternatieve plaatsingsvoorstel en ook met de alternatieven voor Korendijk.
Wat is daar voor nodig?
Een breed onderzoek naar de meest geschikte locatie, waar verschillende partijen bij
betrokken worden om een breed draagvlak te bewerkstelligen, is de beste optie.
Zo'n onderzoek kan binnen 3 maanden afgerond worden. De kosten van zo'n onderzoek
(naar schatting €40.000,00 tot €50.000,00) verdient de gemeente terug bij plaatsing van
de windmolens. In Korendijk zijn er meerdere initiatiefnemers, die op verschillende
locaties windmolens willen plaatsen. Er is een initiatiefnemer die windmolens aan het
Spui wil plaatsen (de provinciale locatie 50) en er is een initiatiefnemer die windmolens
aan de zuidrand (Haringvliet) wil plaatsen.
De belangen van provincie, versus de gemeente, maatschappelijke partijen en bevolking
lopen uiteen. Windmolens gaan wel zo'n 30 jaar mee. Dus is het belangrijk om een
weloverwogen afweging te maken over de meest geschikte locatie in Korendijk. Een
aantal objectieve criteria is noodzakelijk.

Pagina | 1

K ORENDIJK

18-12-2012
Jaargang 2
nummer 13

Een breed onderzoek moet de uiteindelijke besluitvorming over de meest geschikte
locatie ondersteunen en het draagvlak geven dat nodig is om, laten we wel wezen, die
lawaaierige en horizon vervuilende turbines, ergens te plaatsen.
In de raadsvergadering wijzigde het college haar voorstel aan de raad omdat er vanaf de
10e december overeenstemming is over de plaatsing van windmolens in de hele
Hoeksche Waard. De vergadering werd voor een kwartier geschorst. In een onderling
overleg met alle fracties waren we het over een punt al snel eens. Unaniem werd
gekozen voor een breed onderzoek naar de meest geschikte locatie in Korendijk. Alleen
over de datum van ingang van het onderzoek verschilden we van mening. Het leek
verstandig, alvorens een onderzoek te starten, om besluitvorming over de ingediende
zienswijze af te wachten.
Terug in de raadzaal en tijdens de discussie bleek voor meerdere raadsleden dat het juist
niet verstandig is om te wachten tot 31 januari, de datum waarop de provincie hierover
besluit.
Immers, zolang je niet zelf kiest, kiest een ander voor je en dat willen we niet.
Zonder objectieve criteria voor de meest geschikte locatie en zonder draagvlak wordt het
toewijzen van een locatie aan één van de initiatiefnemers een uitputtingsslag.
Bij de stemming over het voorstel stemde de coalitiepartijen vóór en de oppositiepartijen
tegen een onderzoek op dit moment. De oppositie wil wachten op het provinciale besluit
en stemde tegen omdat zij geen onderzoek met onmiddellijke ingang willen. Deze
partijen gaan er vanuit dat als op 31 januari de provincie beslist waar de windmolens
geplaatst worden, de gemeente niets anders rest dan ze daar te plaatsen. De oppositie
legt zich daar dan bij neer en voert vervolgens uit wat de provincie wil.
College en coalitiepartijen verwachten dat met het onderzoeksmateriaal en draagkracht,
er voldoende munitie is om binnenkort of op termijn wel uit te komen op de meest
wenselijke plaatsing voor Korendijk en haar inwoners.

Door: Marijke Boorsma

Gebiedsvisie Hitserse Kade
De gebiedsvisie laat zien hoe de locatie zich kan ontwikkelen tot een recreatief en
landschappelijk aantrekkelijke plek met voldoende capaciteit voor een groot aantal
bezoekers.
De Hitsersekade grenst aan een Natura 2000 gebied waardoor voor de ontwikkeling van
dit gebied aan randvoorwaarden moet worden voldaan. Negatieve effecten op de natuur
moeten uitgesloten kunnen worden.
Ontwikkeling van recreatie is een kans om Korendijk leefbaar te houden. Bovendien biedt
het ondernemers de mogelijkheid om te ondernemen. De VVD fractie vindt dat als
ondernemers brood zien op de Hitsersekade zij de kans moeten krijgen om hun
bedrijvigheid uit te breiden dan wel op te zetten. Om deze reden stemde de fractie in
met de gebiedsvisie. Alleen de SGP fractie stemde tegen omdat zij vrezen dat de
Hitsersekade een "lustoord" gaat worden.

Door: de VVD fractie
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Watersportvereniging “De Hitsert”.
In de 12e nieuwsbrief schreef ik dat de VVD fractie vóór garantstelling van de lening
stemde vanwege de door de gemeente gevolgde procedure. GroenLinks stemde ook
voor, de andere fracties niet en dus was er geen raadsmeerderheid.
De watersportvereniging accepteert deze afwijzing niet zonder slag of stoot.
De agendapunten over de gebiedsvisie en de nota gemeentelijke garantstelling
Korendijk, gaf de vereniging een kans om nogmaals hun zienswijze uit de doeken te
doen. College en raad ontvingen meerdere brieven en ook maakte de penningmeester
gebruik van het inspreekrecht. Hij verduidelijkte nogmaals dat een aantal fracties de
informatie over de vereniging foutief interpreteerde en dat zij wellicht met de wetenschap
van nu, wel zouden kiezen voor gemeentelijke garantstelling voor de
watersportvereniging. Helaas voor de vereniging gebeurde dat niet.
De vereniging heeft wel bereikt dat vooral de oppositiepartijen veel vragen stelden en
duidelijk hun ongenoegen lieten blijken over de aanpak van het college. Desalniettemin
vroeg geen van de oppositiepartijen om een herziening van het eerder genomen besluit.
Wel woorden, geen daden. Het zou precies andersom moeten zijn, geen woorden maar
daden!

Door: Marijke Boorsma

Wij (de VVD in Korendijk) wensen u en uw dierbaren prettige
kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013.
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