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Onder aanvoering van de VVD-fractie is samen met GroenLinks en Gemeente Belangen
Korendijk, STOP opgericht.
STOP staat voor Samenwerking Tegen Ondemocratische Politiek(e besluiten) STOP!
Het is een initiatief van een aantal betrokken burgers, politieke partijen en maatschappelijke
bewegingen in de gemeente Korendijk.
Zij zijn het niet eens met het doordrukken van de provincie bij onder andere de plaatsing van
windturbines in Korendijk.
STOP! Is een samenwerkingsverband voor iedereen die zijn stem wil laten horen.
STOP heeft een facebookpagina opgericht. Via onderstaande link komt u terecht op de
bewuste pagina.
https://www.facebook.com/STOP-605316312977286/
Met STOP willen we zoveel mogelijk de publiciteit opzoeken om onze inwoners wakker te
schudden. In gesprekken met inwoners overheerst onwetendheid. Een van de redenen
hiervan is dat de initiatiefnemer zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor de communicatie
naar de inwoners over de inrichting van het windpark en het participatieplan. De provincie is
hiervan op de hoogte en onderneemt geen actie. Als gemeente staan we buiten spel.
Gedeputeerde Weber heeft de wethouder laten weten dat de Provincie de regie voert en
dat alle communicatie via de provincie moet lopen.
Wanneer inwoners zich realiseren wat de impact wordt van het windpark op hun woongenot
en erachter komen dat ze afgescheept worden met een fooi, verwacht ik dat ze wel een
zienswijze gaan indienen. Het participatieplan zelf is geen onderdeel van het Provinciaal
Inpassing Plan (PIP) maar in het PIP wordt wel gesuggereerd dat de lusten en lasten eerlijk
verdeeld worden en dat het compensatieplan op maat gemaakt wordt voor de inwoners.
Op 22 juni wordt in Korendijk door provinciale statenleden een hoorzitting gehouden voor
de indieners van zienswijzen en voor de gemeenteraad. Het is belangrijk dat veel mensen
hun stem zelf laten horen aan de Statenleden. Gemeenteraadsleden kunnen hun rol als
volksvertegenwoordiger op dit dossier niet invullen. De provincie heeft de doordrukmacht
en beslist daarom zonder ons, over ons.
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Aanstaande zondag, 17 april, komen de oprichters van STOP weer bij elkaar om plan de
campagne te maken voor meer bekendheid. Het wordt tijd dat we gaan pieken. Mocht u
ideeën voor ons hebben dan hoor ik die graag van u.
Op dit moment is de gemeente de zienswijze op het PIP aan het opstellen. Het streven is dat
de zienswijze ruim voor 28 april, de deadline voor het indienen van een zienswijze, op de site
van de gemeente wordt geplaatst. Inwoners worden daarmee in de gelegenheid gesteld om
punten uit de zienswijze van de gemeente over te nemen in hun eigen zienswijze.
Om inwoners goed te informeren over hun rechten organiseert de Stichting Tegen
Windturbines aan het Spui op 18 april a.s. van 19:00 uur tot 21:30 uur een inloopavond in de
Graanschuur aan het Marktveld in Nieuw-Beijerland. Inwoners krijgen advies over het
opstellen van een zienswijze. Inwoners worden ook geïnformeerd over de verdere
procedure. Ondermeer:
 dat de gemeente niet naar de Raad van State kan stappen
 dat wie geen zienswijze indient, ook niet naar de Raad van State kan stappen
 dat de zienswijze een opstap is naar de Raad van State. Wat daarin niet als bezwaar is
meegenomen in de zienswijze is ook niet bespreekbaar voor de Raad van State.
Door: Marijke Boorsma

Gebiedsagenda Hoeksche Waard West

De gebiedsagenda Hoeksche Waard West bevat projecten of initiatieven die bijdragen aan
het natuurherstel van het Haringvliet en Spui én het binnendijkse gebied, waarin de kreken
en akkerranden de hoofdstructuur vormen. Ten behoeve van de uitvoering van de
gebiedsagenda wordt intensief samengewerkt tussen Havenbedrijf Rotterdam, het Wereld
Natuur Fonds, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en de gemeente Korendijk. Om deze
samenwerking minder vrijblijvend te maken is een intentieverklaring opgesteld. Deze
intentieverklaring moet nog nader uitgewerkt worden.
De VVD-fractie stemde van harte in met het tekenen van de intentieverklaring omdat deze
projecten een flinke impuls geven aan onze lokale en regionale economie. Uit een
haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de projecten een aanzienlijk investeringseffect
hebben voor de periode gedurende de aanleg én voor de periode erna. Er is een aanzienlijk
effect voor met name werkgelegenheid. De som van de totale omvang van de projecten
bedraagt ca. €104,5 miljoen.
Door: Marijke Boorsma
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De VVD-fractie is zeer content dat eindelijk het bestemmingsplan Voorstraat 1, Piershil
("Hoekie") is vastgesteld. Leon Hoek, woordvoerder op dit onderwerp, had nog wel één
bezwaar. De VVD vindt dat het plan veel te gedetailleerd is en de eigenaar mogelijk beperkt.
De gemeente moet geen gedetailleerde regels willen opleggen over de indeling in m2 achter
de voordeur. Bij de voordeur stopt dat voor wat betreft de VVD.
Door: Léon Hoek

Beleidsnotitie Burgerparticipatie in Korendijk

In de gemeenteraadsvergadering van 11 april lag er een goed voorstel voor
burgerparticipatie in de gemeente Korendijk. Het enige kritiekpunt van de VVD was de nut
en de noodzaak van een commissie burgerinitiatieven. Het college wil initiatieven van
inwoners stimuleren door een commissie burgerinitiatieven in te stellen. Binnengekomen
initiatieven bij gemeente en dorpsverenigingen worden door de commissie
burgerinitiatieven gescreend op praktische bruikbaarheid en haalbaarheid. De commissie
bestaat uit één afgevaardigde van iedere dorpsvereniging. De VVD-fractie vindt dat
initiatieven prima door de dorpsvereniging zelf beoordeeld kunnen worden op praktische
bruikbaarheid en haalbaarheid. Wij zien geen enkele meerwaarde in een extra commissie.
Ergo, het betekent waarschijnlijk meer vertraging. Mochten dorpsverenigingen de behoefte
hebben om onderling kennis en kunde uit te wisselen dan weten zij elkaar echt wel te
vinden. Dat hoeft de gemeente niet voor ze te regelen. Ons uitgangspunt is dat de overheid
en dus ook de gemeentelijke overheid, geen zaken moet willen regelen die mensen zelf
kunnen regelen. Het zelf kunnen regelen en zorgen voor, past in onze participatie
samenleving. De gehele oppositie deelde het standpunt van de VVD doch de coalitiepartijen
hielden vast aan het voorstel omdat dat in het coalitieprogramma staat. Wij zijn akkoord
gegaan met het voorstel omdat het op één punt na, het instellen van een commissie voor
burgerinitiatieven, een goed voorstel is. Leon Hoek heeft namens de fractie een
stemverklaring afgelegd.
Door: Marijke Boorsma
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