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Stichting Swaneblake zet stug door
Als het aankomt op voorzieningen blijkt Piershil toch het stiefkindje van de gemeente
Korendijk te zijn. Het jongetje dat pas als laatste in de wasteil mocht en waarvoor het
water dus altijd te koud was. Pogingen om in het dorp soortgelijke recreatie als het
haventje van Goudswaard of de speeltuin van Nieuw-Beijerland aan te leggen lopen al
jaren op niets uit.
Zo beoogt de stichting Swaneblake al sinds tien jaar om een sluis aan te leggen in de
primaire waterkering langs het Spui. Hierdoor zou de haven van Piershil voor het eerst
sinds 1954 weer bevaarbaar worden. Dit zou een jachthaven mogelijk maken, wat weer
gelegenheid schept voor horeca en recreatie. Volgens de stichting zou de leefbaarheid
van Piershil hierdoor aanzienlijk verbeterd kunnen worden.
“De ironie is dat het plan jarenlang wel financieel haalbaar was, maar om politieke
redenen steeds uitgesteld,” zegt Henk Heikoop van stichting Swaneblake. “Na de
gemeenteraadsverkiezingen is er in de politiek wel draagvlak, maar is het geld op.”
Het aanleggen van een sluis zou medegefinancierd worden door de stichting Delta
Natuur. Voor stichting Swaneblake is de gemiste kans des te pijnlijker omdat Delta
Natuur alleen grote projecten financiert. Het huidige Plan Swaneblake omvat alleen een
vakantieparkje of een golfbaan. Te klein om Delta Natuur voor aan te spreken. Zo is het
voor de gemeente alsnog de vraag of zelfs deze verkleinde versie van het originele plan
haalbaar is. Volgens Heikoop zou evengoed naar andere financiers gezocht moeten
worden. “Het potje van Delta Natuur is volgend jaar waarschijnlijk helemaal leeg.”
Het aanleggen van de sluis zou volgens de stichting Swaneblake 6.8 miljoen euro kosten.
Het onderhoud van de sluis zou verricht worden door het waterschap Hollandse Delta. De
voorwaarde is alleen dat meteen een contract voor honderd jaar onderhoud afgekocht
moet worden en het waterschap rekent daar 3.7 miljoen voor. Zo komt het kostenplaatje
van het project al boven de tien miljoen en dat alleen voor de waterwerken. Dan moet
nog begonnen worden met het aanleggen van recreatieve voorzieningen.
De stichting laat het er niet bij zitten. “Als er niks verandert wordt Piershil een
slaapdorp,” zegt Heikoop. “Ook zonder de sluis moet een waterrecreatiegebied haalbaar
zijn. Ook kunnen we bestaande fiets- en kanoroutes doortrekken naar Goudswaard en
laten aansluiten op het haventje en horecagelegenheden. Het plan heeft nu zijn
momentum verloren. Als er iets van de grond komt wat mensen trekt krijgen we dat
hopelijk weer terug.” Op 14 december moet de gemeenteraad hierover beslissen.
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Bezoek VVD Statenleden aan Korendijk.
Door: Marijke Boorsma

In het Kompas van vrijdag 19 november j.l. stond een kort bericht over het bezoek
van de VVD provinciale Statenleden, Willem Topper en Ivo ten Hagen aan
Korendijk. In deze nieuwsbrief ga ik u meer vertellen over dat bezoek.
Het werkbezoek startte in Piershil aan het Spui, gevolgd door een bezoek aan de
kade, waarbij de plannen voor het realiseren van plan SwaneBlake werden
toegelicht. De Statenleden zagen in de plannen kansen voor het vergroten van de
leefbaarheid, een impuls voor de locale economie en gaven adviezen voor
duurzame exploitatie, o.a.:
-

-

-

Het plan wordt aantrekkelijker voor investeerders als er een totaalplan
opgesteld wordt. Dus ook ideeën opnemen die om financiële reden nog niet
haalbaar zijn
In de plannen opnemen dat er een wachtlijst is voor ligplaatsen in ZuidBeijerland en andere havens in de Hoeksche Waard
Functies zoveel mogelijk combineren. Bijvoorbeeld de functie van
havenmeester combineren met de functie voor hotel – restaurant –
conferentieruimten
Rekening houden met de provinciale plannen
Aangeven op welke terreinen plan SwaneBlake een verrijking is en hoe dit
goed ingepast kan worden.

Voor het opstellen van een ruimtelijk plan adviseren Willem en Ivo om contact op
te nemen met Eric Luiten, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK).
Van Piershil ging de reis naar Zuid-Beijerland. In een te vormen agrocluster zien de
Statenleden een goede oplossing voor de overlast die met name het transport van
zwaar verkeer veroorzaakt op de dijken en smalle wegen.
Het werkbezoek eindigde in Goudswaard. Beide Statenleden waren al van mening
dat supergrond niet onder water gezet moet worden.
De motivatie om van alles natte natuur te maken ontbreekt. Bovendien wordt de
indruk gewekt dat een gebied pas natuur is als het aan natuurorganisaties gegeven
is.
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De Statenleden vinden dat de natuur moet worden versterkt in plaats van gemaakt.
Die maakbaarheid gedachte van natuurgebieden is achterhaald. Mensen moeten
niet willen bepalen welk beestje, waar een habitat krijgt.
In de beeldvorming van natuurorganisaties is geen plaats voor samenwerking met
agrariërs. De VVD zet in op meer particulier natuurbeheer.
Ten Hagen noemt het misbruik van het geld van de hardwerkende burger dat de
overheid het beheer van natuur voornamelijk laat organiseren, uitvoeren en
beheren door natuurorganisaties.
Voor een succesvolle voortgang is het noodzakelijk dat de gemeente zelf definieert
wat zij wil met de Leenheerenpolder.
Welke functie moet de Leenheerenpolder krijgen en op welke manieren kan dat.
Willen we meer habitat, meer natuur, alleen agrarisch, robuuste verbindingen of
willen we combinaties van functies.
Biodiversiteit is op meerdere manieren mogelijk en agrariërs die dat kunnen en
willen moeten meer ruimte krijgen voor het beheer van de natuur op hun eigen
land.
De zorgen om de gevolgen van de geplande dijkversterking in Goudswaard worden
gedeeld door de VVD Statenleden. Droge natuur maakt het mogelijk om voor een
alternatief traject te kiezen waarbij alle huizen veilig achter de dijken blijven, het
dorpsaanzicht onaangetast blijft en de overlast voor de bevolking tijdens de
periode van realisatie achterwege blijft. In het besluitvormingsproces op
provinciaalniveau doen onze VVD Statenleden er alles aan om de Leenheerenpolder
droog te houden.
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Kierbesluit1
Door: Marijke Boorsma - Ruitenberg
In de discussie over het kierbesluit werden vele argumenten voor en tegen van stal gehaald.
Vanwege veel tegenstrijdigheden gingen zij zelf op onderzoek uit.
Duidelijk is geworden dat bij de bouw van de dam op een doordachte wijze rekening is
gehouden met de natuur. Allereerst zijn er zeventien sluizen die het overschot aan water in het
Haringvliet kunnen lozen (spuien). In zes van de tussenstukken zijn visriolen aangebracht.
Vierkante doorgangen van 2,5 bij 2,5 meter en 65 meter lang die met twee afdichtingen die
onafhankelijk bediend worden, de vis de mogelijkheid geven om van zee naar het Haringvliet te
gaan of andersom. Voor de ingang ligt een soort betonnen plateau waarboven, door de
wervelingen van het water het zand en slib zwevend blijft. Recente inspecties van de sluizen en
de visriolen leren dat dit systeem goed werkt en de visriolen volledig schoon en open zijn. Dat
het systeem goed werkt is te zien aan de fuiken die aan weerszijde van de sluizen zijn
opgesteld. Blijkbaar een goede plaats om paling te vangen.
Meer informatie over het bezoek van de Statenleden aan de Haringvlietsluizen is te lezen op de
site van de provincie.
Langs deze weg wil ik Ivo ten Hagen en Willem Topper hartelijk danken voor hun bezoek aan
Korendijk. Afgelopen vrijdag is de kieslijst voor de provinciale verkiezingen op 2 maart a.s.
vastgesteld. Helaas is het niet gelukt om Ivo ten Hagen van plaats 20 naar een hogere plaats te
brengen. Ivo ten Hagen heeft veel betekend bij het tot stand komen van de provinciale
structuurvisie. Met zijn vertrek uit de provinciale staten gaat veel kennis verloren. Ik hoop dat
hij zoveel voorkeurstemmen krijgt dat hij nog voor vier jaar Statenlid kan blijven.
Fractie VVD Korendijk, Marijke Boorsma

Bestuur
In de algemene ledenvergadering van 11 november 2010 hebben de aanwezige leden Thijs v
Sluis (her-)benoemd in de positie van penningmeester en is Arie Janson benoemd tot voorzitter
van de afdeling. Namens alle leden; gefeliciteerd.
De positie van secretaris is nog steeds vacant. Dus mocht u iemand weten, dan horen wij het
graag. U kunt dan contact (laten) opnemen met: arie@vvdkorendijk.nl
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Deze tekst is samengesteld uit teksten van Ivo ten Hage
, vanaf de provinciale website.
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