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Swaneblake een stap verder
Op de voorpagina van het Kompas van afgelopen
vrijdag las ik “ Swaneblake van de baan. Project
werd steeds meer luchtkasteel”.
Henk Heikoop stelt in het artikel dat Swaneblake een stap verder is gekomen en de burgemeester
wacht op externe partijen om Swaneblake te financieren.
Ongetwijfeld is de aandachtige lezer het spoor bijster. Met deze nieuwsbrief verwacht ik iedereen
weer op het juiste spoor te krijgen.
Het is nooit de bedoeling geweest dat de ontwikkeling van Swaneblake de gemeente geld gaat
kosten. Vanaf het begin is uitgegaan van financiering van buitenaf.
Omdat het project in de bureaula bleef liggen haakten partijen af en raakten fondsen leeg. De
conclusie dat het project financieel niet haalbaar is voor de gemeente, is dus geen argument maar
slechts een drogreden om het totale project tegen te houden.
Er zijn nog steeds Europese fondsen beschikbaar en partijen met belangstelling.
De gemeente moet actief op zoek gaan naar kostendragers.
Als Swaneblake gerealiseerd wordt gaat dat de gemeente op termijn geld opleveren.
Het geeft de lokale economie nieuwe kansen en genereert inkomsten voor de gemeente door
opbrengsten van de OZB en overige lokale heffingen.
Vanwege twijfels over de veiligheid en de technische haalbaarheid van een mogelijke open
verbinding met het Spui d.m.v. een sluis is een onderzoek gestart door bureau Witteveen + Bos.
De uitkomst van dat onderzoek is helder. De veiligheid van de inwoners van Korendijk is ook met
een sluis gewaarborgd. Technisch is zowel een schutsluis als een keersluis mogelijk.
Op 14 december is de raad is gevraagd om in te stemmen met drie besluiten van het
college.
Het 1e besluit: af te zien van de realisering van een doorkruising van de primaire waterkering bij
Piershil.
Het 2e besluit: college te machtigen om oriënterende contacten te leggen met private
samenwerkingspartners voor het laten opstellen van een integrale ruimtelijke gebiedsvisie,
voorzien van een ruimtelijke onderbouwing en van een haalbaarheidsanalyse voor het project
Swaneblake.
Het 3e besluit: in te stemmen met het programma van wensen als leidraad voor de opstelling en
realisatie van een integrale ruimtelijke gebiedsvisie voor het project Swaneblake.
De VVD fractie van Korendijk kon niet akkoord gaan met het 1e besluit. Het besluit zegt dat de
waterkering niet doorbroken mag worden. Wat de gemeente doet als er kostendragers komen,
staat er niet bij en dat houdt potentiële investeerders tegen.

In de raadsvergadering van 14 december probeerde de VVD fractie de handen op elkaar te krijgen
voor een positieve formulering van dat eerste besluit.
Dat was bijna zo iets als trekken aan een dood paard. Bij gebrek aan argumenten maakte de SGP
een karikatuur van het project waarop GroenLinks, terecht opmerkte het schandalig te vinden dat
de SGP het project belachelijk maakte. De oppositiepartijen en het CDA stelden zich kritisch op ten
aanzien van het kostenaspect. Inhoudelijke argumenten om de polder te laten zo als die nu is heb
ik alleen gehoord van de PvdA. De PvdA vindt de polder mooi zoals die nu is.
Na een moeizame uitwisseling van standpunten is de vergadering geschorst om de tekst van het
besluit aan te passen.
Tijdens de schorsing had ik een kort gesprek met een van onze VVD leden. Hij sprak zijn verbazing
uit over het gebrek aan ambitie bij een groot aantal raadsleden. Hij heeft gelijk. Door gebrek aan
ambitie blijven plannen liggen en staan ontwikkelingen stil. Zo ook het project Swaneblake.
Na de schorsing kwam de burgemeester met een aangepaste tekst. Het 1 e besluit is aangepast en
als volgt geformuleerd: “ af te zien van de financiering van de realisering van een doorkruising van
de primaire waterkering door de gemeente, maar mogelijke financiering door externe partijen niet
bij voorbaat af te wijzen”.
De tekst van de besluiten 2 en 3 zijn ongewijzigd.
De coalitie en GroenLinks stemden voor. SGP en PvdA tegen.
Na deze besluitvorming heeft het college opdracht van de raad om oriënterende contacten te
leggen met een of meer private samenwerkingspartners.
Ook zonder een doorkruising van de primaire waterkering liggen er kansen voor de ontwikkeling
van het gebied.
Een ambitieus college zal niet afwachten maar haar netwerk gebruiken om het project Swaneblake,
na 10 jaar, eindelijk te realiseren.
Fractie VVD Korendijk, Marijke Boorsma

Bestuur

Beste leden en lezers,
Namens de fractie, de wethouder en het bestuur van de VVD Korendijk wil ik u en uw dierbaren
fijne kerstdagen en een gezond en bovenal gelukkig 2011 toewensen.
Graag tot volgend jaar.
Arie Janson
Voorzitter
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