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Aan de fracties van de politieke partijen in de Provinciale Staten

Oud-Beijerland, 16-06-2010

Betreft: ontwerpbesluit Ruimtelijke ontwikkelingen Hoeksche Waard d.d. 24-02-2010.
Geachte fractieleden,
Met verbazing hebben wij, de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als
Polderlandschap, kennis genomen van het Ontwerpbesluit Ruimtelijke ontwikkelingen
Hoeksche Waard d.d. 24-02-2010. In het Ontwerp Herziening Streekplan Zuid-Holland Zuid
Hoeksche Waard 31 januari 2007 zijn in ons nationale landschap het tracé voor de A4-Zuid
en het regionale- en bovenregionale bedrijventerrein uitgespaard. De Hoekschewaardse
gemeenten waren het eens met het regionale bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein zou de
verrommeling tegen gaan. Drie jaar later willen de gemeenten een deel van het nationale
landschap opofferen voor uitbreiding van de woningbouw en voor lokale bedrijventerreinen.
Deze plannen zijn o.i. niet alleen schadelijk maar ook overbodig.
Voor het regionale bedrijventerrein is nauwelijks belangstelling. Het voordeel van dit terrein
is dat het met een ontsluitingsweg pal bij de snelweg komt te liggen. Het wordt duurzaam
aangelegd en zal daarmee het milieu en het landschap zo min mogelijk belasten. De lokale
terreinen komen verder van de snelweg te liggen en zijn dan bereikbaar via de lokale wegen.
Deze wegen zijn veelal dijken, een van de kernpunten van ons nationale landschap. We zien
op een aantal plaatsen nu al dat deze dijken door het zware vrachtverkeer kapot gereden
worden. en dat de aangrenzende woningen veel last van het verkeer ondervinden. Het
verkeer op deze wegen zou dus juist moeten verminderen, hetgeen kan door bedrijven naar
het regionale bedrijventerrein te verplaatsen. Waar echter voor gekozen wordt is de
toename van het verkeer. De volgende keuze zal, naar wij vrezen, dan wel de aanpassing van
de wegen/dijken zijn en dit met gebruikmaking van veel asfalt en het kappen van bomen.
Ook de openheid, een ander kernpunt van ons landschap zal door de bedrijven en de grotere
hoeveelheid asfalt verpest worden.
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.

Het aanleggen van bedrijventerreinen en wegen kost geld. Bij het verplaatsen van een
bedrijf naar een locatie dichter bij een snelweg kan in Europa subsidie aangevraagd worden
in het kader van Marco Polo II. Dit jaar is het geld op maar de regeling is verlengd tot 2013.
Wat betreft de woningbouw wijzen wij op het feit dat het inwonersaantal in de Hoeksche
Waard terugloopt. In de Hoeksche Waard is de regel dat alleen gebouwd wordt voor de
eigen inwoners. Het aantal geplande woningen lijkt veel groter dan de behoefte. Om wonen
in het groen te verdedigen wordt het argument gebruikt dat er zo een meer natuurlijke
overgang komt naar het landschap. O.i. wordt het landschap toch aangetast en zou het een
betere oplossing zijn om het landschap via meer gevarieerd groen in de kernen te laten
doorlopen. Nu wordt er wel erg veel gekapt.
In Nieuw-Beijerland vindt de woninguitbreiding plaats over de kreek heen. Deze kreek, ook
een kernpunt van ons nationale landschap, zal hiermee meer aan het oog onttrokken
worden. Weg openheid!
Numansdorp wil nog steeds de extra woningen bouwen die aangevraagd zijn i.v.m. de komst
van TNO en zijn werknemers. Dit is onterecht en overbodig.
De Hoeksche Waard is een mooi groen gebied naast compleet verstedelijkte gebieden en
daarmee is dit gebied een kostbaar goed waar we zuinig op moeten zijn. In deze mening
voelen wij ons gesteund door Europa. Zij hebben voor diverse projecten in dit gebied
subsidie gegeven. Volgens een uitspraak van Europa gaat in Nederland de economie te veel
voor de natuur en daar zijn wij het mee eens.
Wij hebben hier een mooi gebied en daar kunnen ook anderen van genieten. Laten we dan
wel het karakter van dit gebied handhaven: denken aan kleinschalige recreatie en geen grote
parken met recreatie woningen aanleggen; het regionale bedrijventerrein gebruiken en niet
ook nog eens lokale bedrijventerreinen aanleggen; de woningbouw aanpassen aan de
behoefte van de inwoners en daarbij de bestaande contouren handhaven,
Met vriendelijke groet,
Namens de BHWP
Hilda M. Themans-Bouwman
voorzitter
www.behoudpolderlandschap.nl
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