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Oud-Beijerland, 03-02-2010
Betreft:

frictie stiltegebied Korendijk en beoogde uitbreiding firma Kleinjan

Beste Carla,
Graag je aandacht voor het volgende.
In de gemeente Korendijk
(Goudswaard) wordt het bestemmingsplan voor het gebied
Zuidoordseweg 6 met daarop de aardappelhandel (een overslagbedrijf) van de firma Kleinjan
gewijzigd. Het doel daarvan is een beoogde uitbreiding van het bedrijf. We hebben wel onze
zienswijze tegen de wijziging van het bestemmingsplan ingediend (bijlage) maar dat was zinloos
omdat het niet om een uitbreiding van het gebied ging en de aanvraag voor de uitbreiding van het
aantal loodsen nog niet aan de orde was.
Volgens onze informatie uit 2006 (milieurapport van de provincie Zuid-Holland augustus 2006) zou
het terrein binnen het stiltegebied vallen. Bij navraag bij de provincie eind 2009 vertelden zij dat het
stiltegebied net ten zuiden van het terrein zou liggen.
Aangezien de weg noord-zuid loopt gaan de vrachtwagens en tractoren toch door het stiltegebied.
Het aan- en afvoerende verkeer is van 05.00 tot 24.00 uur. Dit lijkt ons een ernstige aantasting van
het stiltegebied met een verstoring van het dag- en nachtritme van de in dit gebied levende dieren.
Wij vrezen dat de uitbreiding van het aantal loodsen ook een toename van het verkeer zal hebben en
daarmee een toename van de verstoring.
Wij hebben over dit onderwerp al een gesprek met de wethouder van Korendijk gehad maar dat
leverde alleen een kop koffie op. In dat gesprek hebben wij ook gewezen op mogelijke subsidies voor
het verplaatsen van het bedrijf. Er zou bij de gemeente geen geld voor het verplaatsen van het
bedrijf naar het regionale bedrijventerrein zijn. Later hoorden we dat er wel gedacht werd over
verplaatsing naar een nieuw/uit te breiden bedrijventerrein aan de Hogeweg bij Zuid-Beijerland. Dat
idee is in strijd met het besluit en het bestemmingsplan voor de Hoeksche Waard (door alle
Hoeksche-Waardse gemeentes aangenomen) waarin staat dat er geen uitbreiding van lokale
bedrijventerreinen mag komen.

De BHWP (stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap) bestaat uit inwoners van de Hoeksche Waard die verontrust
zijn over de aanleg van de A4-zuid en andere plannen die het polderlandschap, het milieu en de gezondheid aantasten.

Nu ons verzoek aan jou. Kun jij nagaan hoe het nu precies met dat stiltegebied zit en kun jij in het
belang van dieren en mensen kijken of jouw partij iets aan deze plannen kan doen?
Met vriendelijke groet,
Hilda M. Themans-Bouwman,
voorzitter BHWP
www.behoudpolderlandschap.nl

Bijlage: zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Zuidoordseweg
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