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Notulen van de vergadering van 13 oktober 2010 in de 
Statenzaal van het provinciehuis te 's-Gravenhage. 

(Geopend om 10.00 uur) 

Voorzitter: de Commissaris van de Koningin, de heer 
J. Franssen. 
Griffier: mevrouw N. Engels-van Nijen. 

Volgens de presentielijst zijn aanwezig 48 leden, te weten: 
Van Aelst, De Bakker, Blaauw, Blokhuizen, Van den Bosch, 
Branderhorst, Chung, Démoed, Van Dieren, A.W. van Dijk, 
Dijkhoff, Dijkstra, Van Dobben de Bruijn, Edel, Van Ginkel, Ten 
Hagen, Hallensleben, Heemskerk, Hillebrand, Hoek, 
Hoogendam, De Jong, Keman, Kip, Maassen, Van der Nat, 
Nulkes, Pool, Romijn, Schaapman, Schuringa, Senden, Van der 
Sloot, S~rensen, Van der Stoep, Stoop, Topper, Trinthamer, 
Verbeek, F. Vermeulen, Van Viegen, Vural, Waterman, Weide, 
Wenneker, De Wild, De Wreede en De Zoete. 

Afwezig zijn de leden: Brill, Fröling, Letschert, Loose, Van 
Nassau, Ozdemir en P.L. Vermeulen. 

OPENING VAN DE VERGADERING 

De VOORZITTER: De vergadering is geopend. Ik heet u wel 
allen van hartelijk welkom. Ik deel aan de Staten mee.,dat zijn 
ingekomen berichten van verhindering van de leden Ozdemir, 
Brill, Van Nassau en Fröling. Ik stel voor deze berichten voor 
kennisgeving aan te nemen. 

ALDUS WORDT BESLOTEN. 

Dames en heren, aan het begin van deze Statenvergadering wil 
ik stilstaan bij het overlijden afgelopen zaterdag van het oud-lid 
van deze Staten, Jens van der Vorm-de Rijke. Hij is maar 53 
jaar oud geworden. Hij heeft zich, ondanks zijn ongeneeslijke 
ziekte die zich eerder dit jaar openbaarde, tot op het allerlaatst 
ingezet voor de samenleving in zijn geliefde Dordrecht, waar hij 
sinds maart van dit jaar namens Beter voor Dordt lid was van de 
gemeenteraad. Binnenkort spreekt de Dordtse gemeenteraad 
over zijn initiatief voor de bescherming van de historische 
binnenstad, een van zijn vele initiatieven die hij al van jongs af 
aan ontplooide. Op negentienjarige leeftijd trad hij toe tot de 
Raad voor het Jeugdbeleid, was eerst lid en later voorzitter. 
Twintig jaar lang heeft hij zich vol overgave in verschillende 
functies ingezet voor Dordt in Stoom. Tijdens die manifestatie 
komen stoomschepen, stoomtreinen, stoomtractoren en alles 
wat met stoom te maken heeft, naar Dordt. Hij stond aan de 
wieg van dit driedaagse evenement dat ver buiten de stad en 
zelfs buiten de landsgrenzen liefhebbers heeft. Ook van Dordt 
Open Stad, gericht op het vertellen van het verhaal van het 
eiland van Dordt tijdens de Tweede Wereldoorlog, was hij een 
van de initiatiefnemers en de aanjagers. Wij kennen hem goed 
als lid van Provinciale Staten in de periode van april 2003 tot 
maart 2007 namens de LPF. Wij hebben hem meegemaakt als 
een volksvertegenwoordiger met passie en hartstocht. Hij was 
authentiek, duidelijk en ook behoorlijk eigenwijs. Een politiek 
dier dat onomwonden zei waar het volgens hem op stond maar 
daarbij was hij eerlijk, positief en naar eenieder toe aimabel. Hij 
was lid van de commissie MKE en heeft ook ziin steentie 
bijgedragen als lid van de onderzoekscommissi~ stagnatie 
Infrastructurele Proiecten, een belanclriik document dat de 

voor wie die toverspreuk niet aanstonds kan ontrafelen; hij wilde 
de doorstroming op de provinciale wegen door middel van 
groene golven verbeteren. Na vier jaar Statenlidmaatschap 
hebben wij noodgedwongen afscheid van hem moeten nemen, 
omdat de hoogtijdagen van de LPF voorbij waren. Dat bleek 
eigenlijk al in 2004 toen hij lijsttrekker was bij de Europese 
verkiezingen en niet werd gekozen. Ik heb zijn vertrek uit de 
Staten in 2007 een werkelijk gemis genoemd, en dat was zeer 
gemeend, vanwege zijn bijzondere verschijning en optreden in 
deze Staten; authentiek, herkenbaar en voor de bevolking 
aansprekend. Het was altijd spannend. Hij polariseerde, hij 
stookte het vuurtje op en soms hielden anderen hun adem in. 
Toen hij moest vertrekken, schreef hij op de website van zijn 
partij, zo kenmerkend voor hem: 'Veni, vidi, foetsie'. Maar hij 
bleef ook laconiek onder zijn gedwongen vertrek want hij had 
genoeg andere pijlen op zijn boog en zo maakte hij zijn rentree 
eerder dit jaar als lid van de gemeenteraad voor Beter voor 
Dordt, dat een stormachtig entree in de Dordtse raad maakte. 
Kort na zijn installatie heeft die vreselijke ziekte kanker zich bij 
hem geopenbaard en die is hem zaterdag noodlottig geworden. 
Ik liet mij overigens een dezer dagen vertellen dat hij tot kort 
voor zijn overlijden nog in de gemeenteraad is verschenen. Het 
is maar een kwestie van dagen geweest. Hij is op zijn laatste 
verjaardag, afgelopen zomer, koninklijk onderscheiden voor zijn 
jarenlange inzet voor mens en samenleving. Uit veel reacties na 
zijn overlijden blijkt hoezeer zijn inzet en persoonlijkheid door 
velen op waarde is geschat, waardoor hij in de harten van vele 
mensen lang zal blijven voortleven. Wij hopen allemaal dat dat 
ook voor degenen die achterblijven, zijn partner, zijn kinderen en 
kleinkind, een steun mag zijn om dit verlies te dragen. Mag ik u 
voorstellen om te gaan staan en een minuut stilte in acht te 
nemen? 

Ik deel voorts mee dat op verzoek van de commissie GWM het 
ontwerpbesluit van het voorstel tot vaststelling van de reikwijdte 
en detailniveau MER extra Gouwekruising is aangepast. Het 
gewijzigde ontwerpbesluit ligt voor u op uw tafel. 

1. REGELING VAN WERKZAAMHEDEN 

De VOORZITTER: Bij het voorstel voor de regeling van 
werkzaamheden is u voorgesteld om voor deze vergadering uit 
te gaan van vier uur spreektijd. Verlangt iemand hierover het 
woord? Zo niet, dan is dit voorstel aangenomen. 

ALDUS WORDT BESLOTEN. 

Er hebben zich enkele ins~rekers aanaemeld voor het 
inpassingsplan Deltanatuur poider ~uidoorcÏ Bernisse en het 
herindelinasadvies Goeree-Overflakkee. Wii starten met het 
inpassing~plan Deltanatuur polder zuidoord' Bernisse. Ik geef 
het woord daartoe aan de heer Van Beek uit Zuidland. 

De heer VAN BEEK: Op 29 september 2010 was de 
vergadering van de commissie Ruimte en Wonen, waar besloten 
werd het inpassingsplan Zuidoord op de agenda van Provinciale 
Staten te zetten, ondanks een gemeenteraad die unaniem tegen 
dit plan is, ruim 2200 zienswijzen, protesttochten, 
handtekeningenacties, 29 insprekers op de hoorzitting en 
vragen in de Tweede Kamer. Allemaal zonder resultaat. Op 
30 september 2010 werd het regeerakkoord van het nieuwe 
kabinet gepresenteerd. 

vorige Staten hebben afgeleverd. Hij diende in 2005 een motie 
in met de tot de verbeelding sprekende naam Tovergroen. En 



Notulen Provinciale Staten Vergadering van 13 oktober 201 0 

19000 

Regeling van de werkzaamheden Van Beek, Voorzitter, Kon en Mijn 

Met daarin onder andere: "Er komen geen nieuwe besluiten tot 
ontpoldering, bestaande plannen worden heroverwogen, het 
Kierbesluit wordt ingetrokken, de EHS wordt in 2018 herijkt 
gerealiseerd met maximale inzet op beheer en minimale 
verwerving. Vooruitlopend daarop worden onder andere de 
robuuste verbindingen geschrapt." De belangrijkste argumenten 
van de provincie, namelijk het moet van het Rijk, de EHS moet 
af en het Kierbesluit zijn niet meer van toepassing. Ik dacht dat 
dit de provincie ervan zou overtuigen dat er op dit moment geen 
beslissing genomen kan worden over het inpassingsplan 
Zuidoord. Toch staat Zuidoord vandaag op de agenda. Kan de 
provincie besluiten tot ontpoldering, terwijl in het regeerakkoord 
het tegenovergestelde is overeengekomen? Ik wil u hierbij dan 
ook verzoeken om het inpassingsplan van de agenda te halen. 
Dank u wel. 

De VOORZITTER: Het woord is vervolgens aan mevrouw Kon 
uit Vierpolders. 

Mevrouw KON: Mijn naam is Willemijn Kon. Tot maart van dit 
jaar was ik volksvertegenwoordiger namens het CDA in 
Bernisse. De gesprekken die geweest zijn met gedeputeerde 
Evertse in het gemeentehuis in Abbebroek staan nog op mijn 
netvlies. Er werd ons verteld hoe hij de zaken ging aanpakken 
maar er werd niet aan ons, de raad, gevraagd wat wij zouden 
willen. Dat was simpelweg, laten zoals het nu is, landbouwgrond 
en niets anders. Zelfs de aangedragen alternatieven werden niet 
serieus genomen. Ik ben inmiddels verhuisd naar de gemeente 
Brielle en ben daarmee ook geen raadslid meer. Dit neemt niet 
weg dat ik vandaag toch hier sta want op 8 september 201 0 heb 
ik mede met een groot aantal verontruste boeren en burgers 
gebruikgemaakt van het spreekrecht en wij hoopten met zijn 
allen dat daarmee de kou uit de lucht zou zijn en u vandaag kon 
besluiten dat dit onzalige plan niet door zou gaan. Achteraf een 
beetje naïef van mij, denk ik, want het resultaat is droevig. Ik 
vraag mij dan ook af wat de status van inspreken is. Maar toch 
heb ik de moeite genomen om hier weer te zijn want ik heb de 
behoefte om een aantal Statenleden en Kamerleden te 
bedanken voor hun welgemeende belangstelling voor polder 
Zuidoord. Hun aanwezigheid ter plaatse, de gesprekken met de 
landbouwers hebben grote indruk gemaakt en goed gedaan bij 
de bewoners. Dit wilde ik toch gezegd hebben, ondanks de 
donkere wolken die boven polder Zuidoord hangen. 

Tot slot. Statenleden, u had voordat u een besluit neemt over 
polder Zuidoord in deze oogsttijd eens een kijkje moeten nemen 
bij wat gegroeid is in vruchtbare landbouwgrond en nu geoogst 
wordt, dan zou u nu niet met droge ogen kunnen besluiten tot 
een inpassingsplan. Ik verzoek u nogmaals: laat polder Zuidoord 
en zijn bewoners met rust. U zult diep respect oogsten. Dank u 
wel. 

Nu is aan de orde de inspraak over het herindelingsadvies 
Goeree-Overflakkee. Daartoe is het woord aan de heer Mijn, 
vertegenwoordiger van de Stichting Herindeling Nee! 
Burgercomité Goedereede. 

De heer KLIJN: Naar aanleiding van uw inleiding, waarbij wij 
een minuut stilte in acht hebben genomen vanwege een 
overleden oud-Statenlid, verklaar ik mijn deelneming met de 
nabestaanden. 

Middelen van 6 oktober 201 0 stel ik het volgende. De stelling die 
door de Stichting Herindeling Nee! Burgercomité Goedereede is 
ingenomen naar aanleiding van het regeerakkoord, namelijk dat 
gemeentelijke herindeling alleen van onderaf tot stand mag 
komen. De gedeputeerde gaf met betrekking tot deze stelling 
aan dat er een stemverhouding is van vijftig raadsleden voor en 
tien tegen. Nog los van de vraag of deze aantallen kloppen, 
suggereert de gedeputeerde dat het een democratische 
beslissing is van onderaf en dat hij daarom afstand neemt van 
genoemde stelling. Blijkbaar probeert de gedeputeerde een 
beeld te scheppen alsof er al één gemeente is met zestig 
raadsleden die op democratische wijze een stemming heeft 
gehouden over deze herindeling. Het is een schijnwereld, waarin 
de gedeputeerde leeft. Blijkbaar heeft de gedeputeerde de 
bedoeling om tegen de gemeente Goedereede te zeggen: kijk 
wat de werkelijkheid is en geef het verzet op. Wij als Herindeling 
Nee! brengen ten overvloede onder uw aandacht dat er nog 
steeds vier gemeenten zijn. En wat ons betreft blijft dat ook zo. 
Wij stellen tegenover het rekenmodel van de gedeputeerde het 
volgende. De gemeente Goedereede is een zelfstandige 
gemeente die op democratische wijze is gekozen, waar in 201 0 
een overduidelijke verschuiving heeft plaatsgevonden ten 
voordele van de tegenstanders van een herindeling. Een 
gemeente waar in het college elf van de vijftien raadsleden 
tegen een herindeling zijn, gesteund door een 90% van de 
bevolking. 

Voorzitter, dit is geen schijnwereld maar de realiteit, waar u als 
provincie rekening mee dient te houden. Waar de gedeputeerde 
aan voorbijgaat, is het volgende. De vier gemeenten waren in 
overleg om tot een verregaande vorm van samenwerking te 
komen of misschien wel tot een herindeling van de vier 
gemeenten. Als uit dit overleg als eindresultaat naar voren 
gekomen zou zijn dat Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee 
graag wilden samenvoegen en Goedereede niet, dan gaat de 
filosofie van de gedeputeerde op, dan was het een herindeling 
van onderaf. Maar de provincie heeft zelf de fout gemaakt om 
deze broedende kip storen en in het proces in te grijpen door 
zelf de regie te nemen. En daarmee is het een herindeling 
geworden voor de gemeente Goedereede die valt in de 
categorie 'van bovenaf opgelegd'. Dat weet de gedeputeerde 
maar al te goed. Naast het formele standpunt van deze week 
van het aantredende kabinet Rutten-Verhagen bereiken mij ook 
e-mailberichten van overige Tweede Kamerleden en partijen die 
eenzelfde standpunt innemen: geen herindeling van bovenaf. Dit 
betekent dat er op dit moment een ruime tweederde 
meerderheid van de Tweede Kamerleden tegen een van 
bovenaf opgelegde herindeling is. 

Voorzitter, dit alles overziend doe ik nogmaals een dringende 
oproep via u en Provinciale Staten aan de burgemeesters, 
wethouders en raadsleden van de gemeenten Dirksland, 
Middelharnis en Oostflakkee: heroverweeg uw eerder 
ingenomen standpunt en kom vandaag nog met een 
gezamenlijke verklaring, waarin u unaniem uitspreekt: 'gelet op 
de genoemde bestuurlijke en politieke ontwikkelingen dat uw 
voorkeur, alles overwegende, uitgaat naar een verregaand en 
niet vrijwillig uitvoeringsgericht samenlevingsmodel van de 
gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en 
Oostflakkee'. 

Namens de Stichting Herindeling Nee! Burgercomité 
Goedereede, vraag ik uw aandacht voor het volgende. Naar 
aanleiding van de bijeenkomst van de commissie Bestuur en 
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Inpassingsplan Deltanatuur polder Zuidoord Bernisse 

U - als gemeentebestuurders - heeft vandaag nog de kans, ook 
al is het twee minuten voor twaalf, om met uw wijzigingsvoorstel 
te komen bij Provinciale Staten voor een uitvoeringsgericht 
samenwerkingsmodel en waarbij u de regie in het proces terug 
wilt hebben. Een samenwerkingsvorm met een democratische 
legitimiteit. Wat de Stichting Herindeling Nee! Burgercomité 
Goedereede betreft is dat geen kopie van het huidige ISGO 
maar een uitvoeringsgericht samenwerkingsmodel op een 
andere leest geschoeid. We stellen dan ook een model voor dat 
op voorhand een besparing oplevert voor de vier gemeenten 
van 30% ten opzichte van het huidige samenwerkingsmodel met 
de ISGO. Voor u als provincie levert het de besparing van de 
fictiekosten op in de orde van grootte van 12,5 miljoen euro en 
naar de toekomst gezien geen lastenverzwaring voor de 
burgers. En dat is heel iets anders dan een herindelingsadvies 
met alleen maar open einden en onzekerheden voor de burgers, 
niet wetende of het een lastenverzwaring of een 
lastenverlichting wordt, een beter of slechter serviceniveau. 

Voorzitter, tot slot. De Stichting Herindeling Nee! Burgercomité 
Goedereede doet een dringende oproep op u als bestuurders 
om met deze herindeling te stoppen en de regie terug te geven 
aan het eiland Goeree-Overflakkee. Laat het niet aankomen op 
een uitspraak van de Tweede Kamer want dat betekent een 
verloren jaar en het ware beter om deze tijd te gebruiken om 
gezamenlijk, schouder aan schouder, als een winning team, een 
op de uitvoering gericht samenwerkingsmodel uit te werken. 
Voorzitter, ik wens u een goede vergadering toe en veel wijsheid 
bij de besluitvorming. Dank u wel. 

2. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN HET INPASSINGSPLAN 
DELTANATUUR POLDER ZUIDOORD BERNISSE 16228) 

De VOORZITTER: Aan de orde is de vaststelling van het 
Inpassingsplan Deltanatuur polder Zuidoord Bernisse. Het 
woord is aan de heer Van Dieren. 

De heer VAN DIEREN (ChristenUnielSGP): Op 22 april 2009 
hebben wij als Provinciale Staten de startnotitie Inpassingsplan 
vastgesteld, bestaande uit twee onderdelen. Ten eerste polder 
Zuidoord in de gemeente Bernisse in het kader van Deltanatuur 
en ten tweede de zoetwatervoorziening op Voorne-Putten in het 
kader van het Kierbesluit. Het was de bedoeling om in december 
2009, een jaar geleden dus, een inpassingsplan voor deze beide 
onderwerpen vast te stellen. 

Het tweede onderdeel, de zoetwatervoorziening in het kader van 
het Kierbesluit, werd uitgesteld om te zoeken naar goedkopere 
oplossingen. Nu is aan de orde het andere deel, polder Zuidoord 
in het kader van Deltanatuur. Waarom? Deltanatuur is een 
programma vastgesteld op rijksniveau voor verbetering van de 
natuur, welke teloorgegaan is door de Deltawerken. De 
uitvoering van dit rijksprogramma is gedecentraliseerd naar de 
provincie middels een bestuursovereenkomst met het benodigde 
geld. De vraag die hierbij opkomt, en die ik aan GS wil stellen, 
is: zijn er voldoende gelden beschikbaar om Zuidoord zo nodig 
aan te kopen en in te richten? In het kader van Deltanatuur is in 
2005 polder Zuidoord door Provinciale Staten als 
natuurbestemming opgenomen in het streekplan RR2020 en 
vervolgens overgenomen in de PSV. 

Klijn, Voorzitter en Van Dieren 

Beningerwaard wel de natuurbestemming heeft gegeven en 
Zuidoord niet. Omdat de uitvoerina van Deltanatuur bii 
overeenkomst is gedecentraliseerd naar de provincie, spreek 
men in het kader van de nieuwe provinciale structuurvisie nu 
van een provinciaal belang en daarom ligt er voor de provincie 
de noodzaak zo nodig zelf een inpassingsplan op te stellen. 

Naar aanleiding van de tervisielegging hebben wij een 
hoorzitting gehouden. Ik heb goed geluisterd en enkele gerichte 
vragen gesteld om opheldering. De gemeente Bernisse sprak de 
stevige stelling uit dat agrarische grond niet omgezet kan 
worden naar natuur. Bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan Buitengebied heeft de gemeente Bernisse 
evenwel ten behoeve van Deltanatuur het ongeveer even grote 
poldertje Beningerwaard wel als natuur bestemd maar Zuidoord 
niet. Op mijn vraag vanwaar dat onderscheid en welke 
onderbouwing daarvoor werd gehanteerd, kwam geen helder 
antwoord. Ik proefde enige verlegenheid. Dat vindt mijn fractie 
jammer want wanneer de gemeente Bernisse consequent en 
helder zou zijn geweest, dan zou ons dat hebben geholpen bij 
onze eigen zorgen en aarzelingen met betrekking tot deze 
onderwerpen. Bij de familie Van Beek hebben wisselende 
opinies gespeeld, van meedenken tot aan handhaven van de 
bestaande situatie. Dat is begrijpelijk, gezien het lang lopende 
proces en de impact die het kan hebben. Ik kan dat heel goed 
begrijpen. De bijdrage van LTO was heel genuanceerd. Hun 
uitgangspunt is geen agrarische grond voor natuur maar wat 
daarbij wel opviel, is de nadruk die door LTO werd gelegd op 
vrijwilligheid. Want op mijn nadrukkelijke vraag: 'heeft u bezwaar 
gemaakt tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 
Buitengebied van de gemeente Bernisse, waarin de 
Beningerwaard werd opgenomen met bestemming natuur?', 
kreeg ik als antwoord nee. Als reden werd gegeven dat de 
uitvoering hiervan op vrijwillige basis geschiedt. 

Voorzitter, gezien de inspraakbijdragen van LTO, de familie Van 
Beek en ook ons bezoek aan dat gebied, dien ik, mede namens 
meerdere fracties, een motie in die samengevat hierop 
neerkomt: om te streven naar maximale inzet op verwerving op 
vrijwillige basis enlof natuurbeheer. Nog even ter verduidelijking. 
Op basis van juridisch advies is gekozen voor deze zorgvuldige 
bewoording en voor een motie en geen amendement. Een motie 
laat de ruimte om naar omstandigheden die uitvoering te kiezen 
die het beste aansluit. 

Voorzitter, de fractie van de ChristenUnielSGP is voornemens 
om voor dit inpassingsplan te stemmen in nadrukkelijke 
samenhang met de motie. Wij zien dat als een eenheid. Dank u 
wel. 

INGEDIEND IS: 
Motie 22916226 van de leden Van Dieren, Edel, Topper, Loose, 
Wenneker en Hoogendam over natuurontwikkeling polder 
Zuidoord Bernisse. 

"Provinciale Staten van Zuid-Holland in vergadering bijeen op 
13oktober 2010 ter behandeling van bovenvermeld 
agendapunt; 

constaterende dat: 
het inpassingsplan natuurontwikkeling in de polder Zuidoord 
planologisch mogelijk maakt; 

En waarom nu een inpassingsplan? Omdat de gemeente 
Bernisse van de twee poldertjes op haar grondgebied, bestemd 
voor Deltanatuur, Beningerwaard en Zuidoord, alleen 
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verzoeken het college: 
een maximale inzet te plegen om met belanghebbenden tot 
overeenstemming te komen over een minnelijke verwerving van 
de benodigde gronden enlof afspraken te maken over de 
realisatie van natuurontwikkeling door middel van particulier 
natuurbeheer; 

en gaan over tot de orde van de dag!" 

De VOORZITTER: De motie zal worden vermenigvuldigd en 
rondgedeeld en maakt deel uit van de beraadslagingen. Het 
woord is vervolgens aan de heer Wenneker. 

De heer WENNEKER (D66): Na het verschijnen van het 
regeerakkoord lijken een hoop dingen onzeker. Ook het besluit 
om het Kierbesluit terug te draaien en de Haringvlietsluizen per 
2015 niet open te zetten, kan directe gevolgen hebben voor 
Zuid-Holland. De gevolgen kunnen zijn dat Nederland zijn 
internationale afspraken over verbetering van natuur en milieu 
niet nakomt. Dat baart ons zorgen. Dat het regeerakkoord er ook 
over spreekt dat bestaande plannen tot ontpoldering worden 
heroverwogen, geeft wat ons betreft de burger valse moed. 
Immers, het Rijk wil ook graag dat de provincies hun kerntaken 
ter hand nemen door met de beschikbare 
ruimtelijkeordeningsinstrumenten uitvoering te geven aan eerder 
gemaakte afspraken over realisering van natuur. En zo kijken wij 
ook aan tegen Zuidoord. 

Voorzitter, wij vinden dat de familie Van Beek nu duidelijkheid 
verdient maar niet door nog eens alles te gaan heroverwegen. 
Wij hebben daarvoor twee hoofdredenen. Ten eerste een 
inhoudelijke. Met de vaststelling van een inpassingsplan voor 
Zuidoord wordt een planologische maatregel getroffen om de 
bestemming te wijzigen. Dat ligt in lijn met wat er in RR2020 is 
opgenomen en wat in de PSV staat als provinciaal belang. 
Daarnaast maakt het gebied ook deel uit van de EHS en wij 
vinden het dan ook jammer dat Bernisse zelf het 
bestemmingsplan hierop niet eerder heeft aangepast. Wij stellen 
dus vast dat Zuidoord onmisbaar is in de te realiseren EHS en 
ook een belangrijke ontbrekende schakel is in Natura 2000. D66 
wil daarom ook vasthouden aan de doelstelling natte natuur, 
zoals in Deltanatuur, om de grote afname aan getijdennatuur 
iets terug te brengen want de EHS is niet een instrument om de 
burger of agrariër dwars te zitten maar omdat Nederland 
behoorlijk achterloopt als het gaat om het totaalareaal natuur. 
Wat ons opviel, is de wat ambivalente houding van de gemeente 
Bernisse. De heer Van Dieren heeft er zojuist ook al wat over 
gezegd. Wij merkte bij de hoorzitting verschil in argumentatie ten 
aanzien van Beningerweerd enerzijds en Zuidoord anderzijds. 
Beningerweerd had immers ook een agrarische bestemming en 
is door de gemeente wel bestemd als natuur want, zo kregen wij 
de indruk, daar zat een agrariër die er toch wel mee wilde 
ophouden. In Zuidoord niet, dus dat lag wat lastiger. Dat komt 
op ons op zijn minst over als een weinig consistent beleid. 

Voorzitter, ik ben begonnen met wat er in het regeerakkoord 
staat over het Kierbesluit. Daarnaast wil het nieuwe kabinet ook 
structureel 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op natuur en 
landschap. In de commissie gaf de gedeputeerde aan dat dit 
geen gevolgen zal hebben voor Zuidoord. Kan de gedeputeerde 
hier nogmaals in de Staten vandaag aangeven of en welke 
gevolgen dat gaat hebben voor de ILG-gelden voor Zuidoord. 

Van Dieren, Voorzitter, Wenneker, Hoogendam en Van Viegen 

naast Zuidoord. Als je kijkt naar de kaart van de EHS, dan zie je 
dat er letterlijk een gat bestaat in die EHS. Ten zuiden en ten 
noorden van de jachthaven loopt de EHS door, zij het smaller 
aan de noordkant. En dat is wel een wat vreemde constatering, 
als je bedenkt dat de kracht van de EHS juist zit in de 
aaneenschakeling van gebieden. Kan de gedeputeerde 
aangeven of de effecten hiervan zijn onderzocht en wat dat voor 
gevolgen heeft voor de totale aaneenschakeling van de EHS in 
deze streek? Overigens is het wel zo dat Zuidoord aansluit op 
de EHS ten zuiden aan de Beningerweerd, dus daarmee worden 
de natuurwaarden per definitie vergroot. 

Wij constateren dat het proces niet soepel is verlopen. Al eerder 
vroeg D66 hier aandacht voor. Op 22 december 2009 hebben 
wij samen met de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de 
behandeling van de zienswijzen. De vragen gingen onder 
andere over de manier waarop de zienswijzen door GS zijn 
afgedaan. Daarnaast is ook het contact met de familie Van Beek 
zelf onmiskenbaar niet goed verlopen en dat mag het college 
zich ook aantrekken. D66 vindt dat daarbij een constructievere 
houding had gepast. Wij vragen dan ook aan het college om in 
het verdere proces met buitengewoon veel zorgvuldigheid om te 
gaan met de communicatie met de streek, de gemeente maar 
met name met de familie Van Beek zelf. 

Een tweede reden die voor D66 van belang is. Het 
inpassingsplan betekent niet per definitie dat er onteigend gaat 
worden. Sterker nog, dat zou onze voorkeur niet hebben. Maar 
zonder inpassingsplan is er ook geen noodzaak om met de 
familie Van Beek verder te praten en blijven zij, en daarmee de 
streek, in onzekerheid zitten. Wij vinden dan ook dat het tijd 
wordt om duidelijkheid te geven en hen en de streek niet langer 
in het ongewisse te laten. Dat past niet bij een transparant en 
slagvaardig provinciaal bestuur, dat Zuid-Holland moet zijn. 
Dank u wel. 

De heer HOOGENDAM (SP): Mijn partij hecht eraan dat 
afspraken die gemaakt worden met betrekking tot 
natuurontwikkeling, in dit geval over Zuidoord en Deltanatuur, 
uitgevoerd worden en dat de bestemmingsplannen daarmee in 
overeenstemming zijn. Dat dit nu niet is gedaan door de 
gemeente Bernisse vinden wij geen goede zaak en daarom 
steunen wij het inpassingsplan. Aan de andere kant hebben wij 
ook oog voor de mensen die daar wonen en werken. Maar 
daarmee is niet gezegd, en dat zei de heer Wenneker hiervoor 
ook al, dat als er een inpassingsplan wordt aangenomen en de 
bestemming daar verandert in natuur, het een gelopen race is 
en dat er dan direct wordt onteigend. Nee, het is juist veel 
prettiger dat men weet waar men aan toe is. Men kan dan 
alsnog proberen om via een redelijke schikking tot 
overeenstemming te komen. Daarom zullen wij twee dingen 
doen: wij zullen de motie van de ChristenUnie/SGP steunen en 
wij steunen ook het inpassingsplan. Dank u wel. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): In onze 
provincie is de natuur schaars en ieder behoud ervan en 
aanvulling erop is wat onze fractie betreft hard nodig. Onze 
fractie maakt zich zorgen over de natuurontwikkeling in Zuid- 
Holland en de ontwikkeling van de EHS, mede gezien de 
plannen van het nieuwe kabinet. 

Daarnaast is een van de logisch klinkende bezwaren die wij 
hebben gehoord tijdens de hoorzitting, de jachthaven, praktisch 
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Dat heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor de kwaliteit van 
de leefomgeving van mensen in Zuid-Holland maar ook voor de 
flora en fauna die toch al steeds meer onder druk komen te 
staan in onze dichtbevolkte provincie. Uiteindelijk zijn mensen 
en dieren de dupe van de steeds verder afkalvende natuur en 
groene ruimte en toenemende bebouwing. Wij moeten 
investeren in natuur, in behoud en uitbreiding van planten- en 
diersoorten. We zijn daarvan voor ons voortbestaan afhankelijk 
en kunnen niet zonder, ook de economie niet. Daarin hebben wij 
nu een verantwoordelijkheid voor volgende generaties mensen 
en dieren. Daarom moet de enorme afname van de biodiversiteit 
een halt worden toegeroepen. Vanuit dit perspectief is ieder 
initiatief dat leidt tot versterking van de natuur en de 
biodiversiteit in onze provincie hard nodig. Het inpassingsplan 
om de polder Zuidoord Bernisse een natuurbestemming te 
geven, draagt hieraan bij. De gedeputeerde heeft in de 
commissievergadering al aangegeven dat gedupeerden 
vanzelfs~rekend schadeloos aesteld worden en miin fractie vindt 
de zorg 'voor de benadeelde; en de betrokkene; dan ook van 
groot belang. In navolging op andere fracties is mijn fractie ook 
van mening dat de communicatie met de streek en met de 
familie Van Beek intensief moet worden voortgezet om dit tot 
een goed en gedragen einde te brengen. De minnelijke 
schikking met de familie is dan ook van belang, hoewel dit niet 
allesbepalend is. Het streven zal erop gericht moeten zijn om dit 
in goede banen te leiden en de provincie heeft daarin een 
belangrijke rol. Onze fractie zal in ieder geval dit inpassingsplan 
van harte steunen. Dank u wel. 

De heer TEN HAGEN (VVD): Voorzitter, ik weet niet hoe het u 
vergaat maar soms zou je wel eens helderziend willen zijn. Bij 
de start van deze coalitie konden wij niet voorzien hoe de wereld 
er nu uit zou zien. Het verklaart ook waarom een mening in de 
loop van de tijd kan veranderen. 'Voortschrijdend inzicht' zeggen 
de voorstanders, en 'draaikonten' zeggen de tegenstanders. 
Toen zagen wij Deltanatuur als een mooi project dat de 
provincie in opdracht van het Rijk zou uitvoeren. Daarbij is de 
provincie eigenlijk slechts aannemer van het project, de 
opdrachtgever is het Rijk. Die financiert het project inmiddels via 
de ILG-gelden. Het leek er toen op dat er voor het project 
Deltanatuur een groot draagvlak was, zowel binnen de politiek 
als daarbuiten. In dat licht is het dan ook opgenomen in het 
coalitieakkoord en door de W D  ondertekend. En dat is niet 
vrijblijvend. De wereld staat echter niet stil. Er is grote commotie 
geweest over de ontpoldering in Zeeland en dat heeft geleid tot 
nieuwe inzichten. Natuur aanleggen is prima maar niet op 
gronden die uitstekend geschikt zijn voor voedselproductie. We 
moeten dus niet de beste maar de minste grond gebruiken voor 
natuurprojecten. In het rijkscoalitieakkoord dat W D  en CDA 
aangegaan zijn, staat dat er geen nieuwe plannen moeten 
komen voor ontpoldering en dat de bestaande plannen moeten 
worden heroverwogen. Er staat niet dat alles teruggedraaid 
moet worden. Ook vanuit de streek is er veel protest gerezen, 
emotioneel en zakelijk, van particulieren, de overheid, gericht op 
de inhoud en op de procedures. Dat heeft een diepe indruk 
achtergelaten. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Voorzitter, mag ik de heer 
Ten Hagen een vraag stellen? Hij geeft aan dat het prima is als 
er natuur komt maar niet op die plekken die juist heel geschikt 
zijn voor de landbouw. Nu is het bij natuur natuurlijk ook zo dat 
sommige plekken geschikter zijn dan andere. Wilt u daar ook 
rekening mee houden? 

Van Viegen, Ten Hagen en Dijkhoff 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Dat blijkt namelijk niet. 

De heer TEN HAGEN (VVD): Als de rijksoverheid onze 
opdrachtgever is, moet dan het bezwaar bij ons terechtkomen of 
bij de opdrachtgever? Ik denk dat het goed is als het college nog 
eens kijkt naar de brief die gestuurd is om die daarmee aan te 
vullen. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Voorzitter, ik 
heb een vraag aan de heer Ten Hagen. U geeft aan dat 
agrarische grond niet mag worden omgevormd tot natuur. Maar 
waarom hoor ik u nooit als de agrarische grond wordt 
omgevormd tot bedrijventerreinen of gebruikt wordt voor 
woningbouw? Want dat gebeurt ook en dan stemt u altijd voor. 
Waarom kan dat dan? 

De heer TEN HAGEN (VVD): De geachte afgevaardigde haak 
in op twee zaken. Enerzijds zegt zij dat wij zeggen dat 
agrarische grond nooit omgevormd mag worden tot natuur. Dat 
heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat daarvoor niet de beste 
grond gebruikt moet worden. Verder benoemt zij voorbeelden 
die vandaag hier niet aan de orde zijn, dus daar wilde ik maar 
niet op ingaan. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Dat heeft er 
wel degelijk mee te maken. Ik vraag u waarom u nu ineens zegt, 
dat het niet kan. Maar als het over bedrijventerreinen of 
woningbouw gaat, dan kan het wel. 

De heer TEN HAGEN (VVD): Het gaat nu niet over 
bedrijventerreinen of woningbouw. Wij maken iedere keer een 
afweging. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): U maakt 
onderscheid daartussen? 

De heer TEN HAGEN (WD): Ja, dat klopt. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Waarom maakt 
u dat onderscheid? 

De heer TEN HAGEN (VVD): Ik heb een beetje de indruk, 
mijnheer de voorzitter, dat dat iets is wat vrijwel iedereen in 
Nederland doet. Iedereen in Nederland zal een weg anders 
waarderen dan een bedrijventerrein of een woonwijk of 
natuurgebied of een landbouwgebied. Dat doen wij dus ook. Wij 
zeggen dat je iedere keer opnieuw de situatie moet beoordelen. 
Er is geen blauwdruk, waarin staat dat dit altijd moet en nooit 
mag. Wij proberen die balans zichtbaar te maken. In dit geval 
zeggen wij, als je hier natuurprojecten wilt aanleggen: doe dat 
dan op gronden die het minst geschikt zijn en niet op de 
gronden die het meest geschikt zijn voor landbouw. Dat zijn 
afwegingen die wij moeten maken. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Dus het kan 
zijn dat u zegt dat agrarische grond in een aantal gevallen kan 
worden omgezet tot natuurgrond. 

De heer TEN HAGEN (VVD): Dat heb ik ook gezegd. Ik heb 
alleen gezegd dat je daarbij niet de beste agrarische grond 
moeten uitzoeken maar juist de minste. 

De heer TEN HAGEN (VVD): Ja. 
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Wij staan op dit moment middenin de opdracht om dit traject 
verder uit te voeren. De opdracht die wij van het Rijk gekregen 
hebben. Wij weten dat er bezwaren zijn en wij vermoeden dat 
het Rijk de opdracht gaat intrekken maar wat doen wij in de 
tussentijd? Het project controversieel verklaren? Het zal u niet 
verbazen dat wij dit indringend met onze coalitiepartners hebben 
besproken. Met hen zijn we deze overeenkomst aangegaan. Wij 
hebben besloten dat wij de lijn die wij hebben ingezet en 
bekrachtigd in de PSV toch niet gaan doorbreken. Deze 
planologische route volgen wij nog een stap verder, waarbij de 
indieners van de zienswijzen hierna de mogelijkheid hebben om 
bezwaar en beroep in te dienen. Mocht het Rijk de ons 
opgelegde taakstelling heroverwegen, dan is het daarvoor nu 
het moment en kan het Rijk de provincie verzoeken om het 
inpassingsplan in te trekken. Wij moeten hier nu ook de deur 
openzetten voor particulier natuurbeheer. Als de eigenaar van 
Zuidoord besluit om zelf de natuurwaarde te realiseren in lijn 
met het project Deltanatuur, hoeft de provincie de polder niet te 
verwerven. Het doel, natuur, is belangrijker dan degene die de 
schop vast heeft. Ook hebben wij afgesproken dat er voorlopig 
niet onteigend zal worden, zoals dat ook al in het programma 
Deltanatuur is afgesproken en bij RR2020 en later nogmaals 
bevestigd. Wij beseffen dat dit geen eeuwigheidswaarde heeft 
maar voor nu staat het. Verder heeft het college de mogelijkheid 
om op basis van vrijwilligheid tegen onteigeningswaarde te 
verwerven. Overigens horen we graag van het college hoe het 
zit met de financiën. Lopen wij nu het risico dat in het project 
geïnvesteerde en te investeren gelden nu niet meer betaald 
worden? Overijssel schijnt de aankopen in het kader van de 
EHS in ieder geval al tijdelijk stopgezet te hebben. Ik hoor graag 
de reactie van het college hierop. 

De heer HILLEBRAND (PvdA): Het dossier van de polder 
Zuidoord heeft inmiddels een lange geschiedenis. Er heeft op 
29 september 2010 in deze zaal nog een heel lange discussie 
over plaatsgevonden. Ik wil onze bijdrage daarin niet overdoen. 
Dat zou ik ook niet kunnen want hij werd destijds door de heer 
Loose gedaan die vandaag helaas niet aanwezig kan zijn. Ik 
vind het wel belangrijk om hier te zeggen dat de PvdA ten volle 
de ambitie van Deltanatuur ondersteunt. De ambitie, zoals die is 
overeengekomen met het Rijk en vastgelegd in ons 
coalitieakkoord en de PSV. Deltanatuur is een van de 
belangrijkste onderdelen van het Nederlandse natuurbeleid. En 
zelfs als op nationaal niveau gekozen zou worden voor 
vereenvoudiging, ontstapeling of beperking van de 
natuuropgaven, kunnen wij ons niet voorstellen dat een van de 
belangrijkste natuurprojecten daarbij zou sneuvelen. Deltanatuur 
is belangrijk voor de instandhouding van de biodiversiteit in 
Nederland, omdat het een uniek natuurtype in Europees 
verband is en belangrijk ook, omdat het nodig is voor een 
gedeeltelijk herstel van de natuurwaarden die verloren zijn 
gegaan bij de realisering van de Deltawerken. En natuurlijk gaat 
het natuurbeleid soms gepaard met spanning ten opzichte van 
andere bestaande functies, bijvoorbeeld agrarische 
bedrijfsvoering. Maar, mijnheer Ten Hagen, dat geldt natuurlijk 
straks ook voor de verlenging van de A4 door Midden-Delfland. 
Wat dat betreft heeft mevrouw Van Viegen natuurlijk wel 
gewoon gelijk. Als je bepaalde functies ruimtelijk wilt realiserren, 
dan gaat dat soms gepaard met spanning en soms ook met 
spanning ten opzichte van bestaande functies, zoals agrarische 
bedrijfsvoering. 

Ten Hagen, Hillebrand, Dijkhoff en Edel 

natuurlijk wil ik ook hier benadrukken dat voor de PvdA 
vanzelfsprekend bij verwerving volledige schadeloosstelling 
vooropstaat. En daarvoor is een bestemmingsplanwijziging 
noodzakelijk. Wij vinden het ook, en vorige sprekers hebben dat 
ook al gezegd, jammer dat de gemeente Bernisse geen 
natuurbestemming aan dit gebied heeft willen geven, terwijl ze 
dat wel heeft gedaan voor de Beningerweerd. En dan rest er op 
enig moment weinig anders dan dat de provincie als uitvoerder 
van de afspraken die wij eerder met elkaar gemaakt hebben, 
een inpassingsplan vaststelt. En dat is vandaag aan de orde. 
Natuurlijk vindt de PvdA dat nog steeds getracht moet worden 
en blijven worden om tot minnelijke verwerving van de grond te 
komen en eventueel tot afspraken over agrarisch natuurbeheer. 
En dus zullen wij een motie daarover vandaag ook van harte 
steunen maar daarnaast verlenen wij ook ten volle onze steun 
aan het inpassingsplan. Dank u wel 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Voorzitter, een vraag aan 
de heer Hillebrand. De W D  gaf aan dat het ook in het 
coalitieakkoord heeft gestaan maar dat zij er nu anders tegen 
aankijkt. Het is ook uw coalitieakkoord. Ik was eigenlijk wel 
nieuwsgierig wat u daarvan vond. 

De heer HILLEBRAND (PvdA): Ik heb heel goed naar de 
argumentatie geluisterd maar ook naar de conclusie aan het 
eind van de rit. Aan het eind van de rit werd gezegd: wij 
stemmen voor het inpassingsplan. Dus dacht ik dat het nog wel 
meeviel met het weggummen van de handtekening onder het 
coalitieakkoord. Dus daar heb ik genoegen mee genomen. De 
heer Ten Hagen heeft voor het overige gezegd: ik wilde dat ik 
helderziend was. Dan denk ik: ik niet, ik zou niet in de toekomst 
willen kijken maar rond dit dossier denken wij er nog precies zo 
over als drie of vier jaar geleden want er zijn geen gewijzigde 
omstandigheden. Het enige nieuwe dat wij toen niet wisten en 
wat ik ook in het betoog van de heer Ten Hagen heb gehoord, 
was dat er heel veel handtekeningen zijn verzameld tegen dit 
plan. Daar hebben wij natuurlijk kennis van genomen, dat 
hebben wij ook in onze afweging betrokken maar uiteindelijk is 
dat voor ons niet doorslaggevend geweest. Als we dat 
doorslaggevend zouden laten zijn, dan kunnen we ook stoppen 
met de Rijn-Gouwelijn, de Rijnlandroute en heel veel andere 
provinciale projecten. Dus dat kan aan het eind van de rit geen 
doorslaggevende reden zijn. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag 
beantwoord heb. 

De heer EDEL (CDA): Aan de orde is de vraag of PS vandaag 
instemmen met het Inpassingsplan Deltanatuur polder Zuidoord 
Bernisse. De CDA-fractie heeft dit plan bezien vanuit 
verschillende invalshoeken. Ik wil proberen om deze 
verschillende invalshoeken een voor een de revue te laten 
passeren. 

Emotioneel. Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden hebben van 
oudsher een haat-liefdeverhouding met het water om hen heen. 
Iedere polder is op het water veroverd. Met ontpolderen raak je 
de bewoners in het gebied op een tere plek. Het CDA is 
derhalve van mening dat polders niet ontpolderd dienen te 
worden. En dat bij polders, waarvoor dit al geldt, een 
heroverweging op zijn plaats zou zijn. 

Voor de polder Zuidoord is inmiddels de nodige energie 
gestoken in verwerving langs minnelijke weg. Tot nu toe heeft 
dat helaas nog niet het beoogde resultaat opgeleverd. En 
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Landbouw versus natuur. Vanuit de problematiek op 
wereldschaal over de voedselschaarste is het ongepast om de 
beste landbouwgronden om te zetten naar 'andere' natuur. In de 
ogen van het CDA zijn landbouwgebieden met wuivend graan of 
bloeiende aardappelvelden, waarbij akkerranden voorzien zijn 
van stroken met veldbloemen en kruiden, namelijk ook natuur. 
De biodiversiteit van dergelijke gebieden is veelal vele malen 
rijker dan van gemaakte natuur, waar onder meer door te weinig 
geld voor onderhoud en beheer de brandnetel welig tiert. Ook de 
recreatiewaarde blijkt bij landbouwgebieden veelal hoger te zijn 
dan bij de zogenaamde nieuwe natuurgebieden. Tel 
bijvoorbeeld het aantal fietsers eens dat door de 
landbouwgebieden fietst en vergelijk dat eens met het aantal 
personen dat zich in de ontoegankelijke knuppelpaden waagt 
van onze nieuwe natuurgebieden. Het CDA is derhalve van 
mening dat daar waar desondanks dat toch nieuwe natuur 
gemaakt dient te worden, deze gecombineerd dient te worden 
met agrarisch particulier natuurbeheer. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Ik heb aan u 
eigenlijk dezelfde vraag als ik ook aan de heer Ten Hagen van 
de W D  heb gesteld. 

De heer EDEL (CDA): Daarop is het antwoord heel simpel. U 
moet goed luisteren. In onze beleving is in dit geval de vraag 
helemaal niet of natuur in de plaats komt van iets anders. Nee, 
het is de vraag of u natuur gaat vervangen door andere natuur. 
En onze visie is, dat gezien vanuit biodiversiteit (dat u volgens 
mij zeer moet aanspreken) en recreatiewaarde deze natuur niet 
opgeofferd hoeft te worden voor andere natuur. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): U zegt dat 
landbouwgrond gewoon natuur is? 

De heer EDEL (CDA): Als je landbouwgrond op een goede 
manier inpast met akkerranden met veldbloemen en kruiden, 
zoals in de Hoeksche Waard, dan is de biodiversiteit vele malen 
hoger. Wist u dat de biodiversiteit in de Hoeksche Waard hoger 
is dan in welk natuurgebied in Nederland ook? 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Oké, dat 
begrijp ik. 

De heer EDEL (CDA): Dan moet u dus voor de biodiversiteit 
stemmen en voor de natuur die er nu ligt. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Nee, mijn 
vraag aan u is, waarom ik u nooit hoor wanneer landbouwgrond 
omgezet wordt in bedrijventerreinen en woningbouw. Dat is 
doodzonde want dan gaat er juist veel natuur verloren. 

De heer EDEL (CDA): Heel simpel, ik gun u een woning en ook 
de andere burgers in Nederland. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Mag dat dan 
ten koste gaan van onze kostbare agrarische grond? Woningen 
gaan dus boven agrarische grond? 

De heer EDEL (CDA): Alsof je die keuze kunt maken. De vraag 
is of ik mensen ga huisvesten of niet. 

De heer EDEL (CDA): Nou ja, het CDA is van mening dat 
mensen gehuisvest dienen te worden. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Dus uit uw 
betoog begrijp ik dat u woningen belangrijker vindt dan 
agrarische grond. Dat is duidelijk. 

De heer EDEL (CDA): Nogmaals, het CDA is voor het 
huisvesten van mensen en vindt niet dat die mensen in het veld 
moeten slapen, zoals wij zwervers in Nederland soms laten 
doen. Wat op zichzelf heel erg jammer is. Blijkbaar denkt uw 
partij er zo over. 

Alternatieven. Het CDA is van mening dat de alternatieven 
onvoldoende zijn beoordeeld. Met name het alternatief van de 
steenstort voor de Beningerwaard. U hebt geen financiële 
berekeningen gemaakt van dit alternatief. U hebt niet afgestemd 
met de opdrachtgever, het Rijk, of dit alternatief acceptabel zou 
zijn voor de verschillende natuuropgaven die er liggen. Dat is 
jammer. Het CDA is dan ook van mening dat het zelfs te 
betwijfelen is of deze stap juridisch gezien wel gezet kan 
worden. 

Toekomst en draagvlak. Het ziet ernaar uit dat morgen op het 
bordes een groep mannen en enkele vrouwen staan samen met 
onze koningin. Deze groep heeft een tekst geschreven die voor 
deze besluitvorming wel relevant is. Het Kierbesluit willen zij niet 
doorzetten. Ontpoldering wensen zij niet mee te maken. Sterker, 
zij willen de bestaande plannen in dit opzicht gaan 
heroverwegen. Het CDA zou het de gedeputeerde eigenlijk niet 
willen aandoen om hem op te zadelen met de uitvoering van het 
plan, waarbij hij te maken krijgt met een opdrachtgever die niet 
langer wil. Een decentrale overheid die niet mee wil werken, een 
eigenaar die niet wil verkopen en een bevolking die hier massaal 
tegen is. 

Desondanks, waarbij ik wil opmerken dat de CDA-fractie dit 
eigenlijk helemaal niet wil, zal het CDA met het inpassingsplan 
instemmen. De reden is tweeledig. Ten eerste gaat het vandaag 
helemaal niet om de vraag of we wel of niet voor natuur, 
landbouw of wat dan ook kiezen. Nee, vandaag is de functie niet 
aan de orde. De functie van dit gebied staat namelijk helemaal 
niet ter discussie bij de vraag of er al dan niet een 
inpassingsplan komt. De vraag is alleen: bewerkstelligen wij de 
functie die eraan gegeven is? Ondanks dat wij dat jammer 
vinden, begrijpen wij dat er afspraken gemaakt zijn. En 
afspraken komen wij na. De functie is destijds bepaald bij het 
streekplan RR2020 en Deltanatuur. Kortom, het CDA zal dus 
instemmen met het inpassingsplan. Momenteel worden er enkel 
en alleen bestuurlijke afspraken die in het verleden met de 
opdrachtgever, het Rijk, zijn gemaakt over natuur, uitgevoerd. 
Het CDA hoopt dan ook dat landelijk de heroverweging wel gaat 
plaatsvinden, zodat de discussie te zijner tijd mogelijk wordt om 
eventueel de heroverweging te laten plaatsvinden en uiteindelijk 
misschien te zeggen dat de oude natuur, zoals die er was, de 
landbouw, gehandhaafd mag worden en de nieuwe natuur niet 
gemaakt hoeft te worden. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Dat kan ook op 
een andere manier. 
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Het CDA stelt zich op het standpunt dat de verwerving op 
vrijwillige basis dient plaats te vinden. Mijnheer de voorzitter, ik 
hoop dat dit wel het laatste inpassingsplan is op dit gebied, al 
begrijp ik dat dit niet de laatste polder zal zijn die ontpolderd zal 
worden. Ik heb begrepen dat momenteel in Korendijk dezelfde 
vraag voorligt als twee jaar geleden bij de gemeente Bernisse, 
namelijk de vraag: gaan we accepteren dat er ontpolderd moet 
worden? Daar staat de Leenherenpolder voor de vraag of die 
opgenomen moet worden voor natuur. Mijnheer de voorzitter, ik 
hoop niet dat wij daarvan ook nog een keer een inpassingsplan 
moeten gaan meemaken. Dank u wel. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): GroenLinks vindt het 
belangrijk dat door Deltanatuur nieuwe deltanatuur wordt 
gerealiseerd als onderdeel van de EHS in de monding van het 
Spui en als deel van een natuurlijk getijdensysteem in de 
noordelijke delta. Naast de ecologische waarde is er ook nog 
een ander belangrijk doel, namelijk de extensieve natuurgerichte 
recreatie, waarvan bijvoorbeeld ook Randstedelingen kunnen 
genieten. Dat is allemaal al door het Rijk vastgesteld en het is 
goed dat de provincie dat, nu de gemeente dat niet in een 
bestemmingsplan wil vastleggen, in een inpassingsplan 
vaststelt. Het zou toch van inconsequentie en onzorgvuldig 
bestuur getuigen als de provincie plotseling besluit om haar 
ruimtelijk beleid aan te passen, omdat de gemeente het niet wil 
uitvoeren. Dat zijn niet de afspraken zoals wij die wij gemaakt 
hebben over het omgaan met het ruimtelijk beleid. Het is niet 
onbegrijpelijk dat er lokale bezwaren zijn en bezwaren van een 
individuele ondernemer. Maar het algemeen belang om een 
robuuste en klimaatbestendige delta te creëren weegt voor ons 
zwaarder, dus wij staan achter dit plan. Het plan voor de polder 
Zuidoord is geen onderdeel van het Kierbesluit. Het is al een 
aantal keren genoemd; dat wordt in het regeerakkoord ter 
discussie gesteld. Het plan voor de polder Zuidoord moet ook 
zeker niet gekoppeld worden, zoals enkele van de voorgaande 
sprekers deden, aan het zwalkende beleid van de nationale 
overheid, als je het nieuwe conceptregeerakkoord leest. Er 
staan in dat regeerakkoord een hele hoop zaken waarvan het 
nog maar de vraag is of de nieuwe regering erin slaagt om die 
voor elkaar te krijgen. Dat geldt ook voor zaken op het gebied 
van ruimtelijke ordening. In ieder geval zijn wij formeel gezien 
niet gebonden aan een regeerakkoord maar wel aan besluiten 
die het Rijk eventueel neemt. En dat moet die nieuwe regering 
allemaal nog maar eens gaan doen. Daar zal nog heel veel tijd 
overheen gaan. In de tussentijd lijkt het mij zaak om uit te gaan 
van de vaststelde besluiten op rijksniveau. 

Een ecosysteem met getijden in een delta geldt als een van de 
rijkste qua biodiversiteit ter wereld. De rijkdom aan soorten in 
een delta met getijden is vergelijkbaar met het tropisch 
regenwoud. Dit gebied is juist voor de natuur een zeer 
waardevolle locatie. Er wordt de hele tijd gesproken over de 
goede kwaliteit van de landbouwgrond maar er zijn niet zoveel 
delta's met getijden ter wereld. Wij hebben er een, waarop wij 
heel trots mogen zijn. Wij moeten daar die natuurfunctie dus 
zeker ruimte geven. Ik denk dat het zeker terecht is, gezien de 
kritiek in Nederland op wat er in het tropisch regenwoud gebeurt. 
Als wij een net zo waardevol gebied hebben, dan moeten wij 
daar ook goed mee omgaan. Al met al staan wij dus positief 
tegenover dit inpassingsplan en wij zullen het dan ook steunen. 

Edel, Dijkhoff en Evertse 

zoetwaterkanaal op Voorne weer een nieuw plan moet worden 
gemaakt, omdat het oude plan over het budget heen ging. Wij 
denken dat dat geen voorbeeld is van een goede regie. Wij 
denken daarom dat het goed is als sneller heldere 
besluitvorming plaatsvindt op die onderwerpen. De vraag aan de 
gedeputeerde is dan ook: wilt u ook met die onderdelen 
voortgang maken? 

Tot slot wil ik nog iets zeggen over de motie. Wat GroenLinks 
betreft is de motie een klein beetje overbodig. Wij vinden het 
zeer voor de hand liggend dat je altijd eerst probeert om er 
minnelijk uit te komen, voordat je naar de rechter stapt voor 
onteigening. Wij denken zelfs dat, als je direct naar de rechter 
zou stappen voor een onteigening, die rechter dan onder andere 
zou vragen: provincie, hebt u wel geprobeerd om minnelijk te 
schikken? Als je daarop nee moet antwoorden, dan zal dat niet 
positief bekeken worden door die rechter. Niettemin zijn wij het 
met de strekking van de motie zeer eens en wij zullen er dan 
ook zeker voor stemmen. 

Gedeputeerde EVERTSE: Als ik goed geluisterd heb, dan 
hebben alle fracties die het woord hebben gevoerd, aangegeven 
dat zij voor het inpassingsplan zullen stemmen. Maar er zijn wel 
kanttekeningen gemaakt en ook een paar vragen gesteld. Daar 
zou ik graag op willen reageren. 

Eerst even in het algemeen want ik heb best gevoel (en dat 
geldt voor het hele college) bij een aantal dingen dat door de 
insprekers is gezegd. Het is natuurlijk niet zo dat het college bij 
het omvormen van landbouwgrond voor natuur, en in dit geval 
spreken wij over een redelijk goede landbouwgrond, als een 
soort ijzeren Hein te werk gaat, alsof het ons niet raakt. Nee, als 
ik bij de heer Van Beek op de dijk sta en ik zie die 
landbouwgrond, dan heb ik daar natuurlijk ook gevoel bij. Dat 
geldt voor een groot aantal gevallen, waarin beleid van de 
provincie uitgevoerd moet worden. Dan moet je soms 
beslissingen nemen die wel genomen moeten worden, omdat ze 
van belang zijn, maar die andere mensen raken en jezelf ook 
niet in de koude kleren gaan zitten. Maar toch, als je bestuurder 
wilt zijn, dan zul je die beslissingen moeten nemen. En dan 
begrijp ik natuurlijk de emotie van de familie Van Beek. Het is 
hun grond, waar ze jarenlang op geboerd hebben. Dat moet dan 
ook op een heel nette manier met de familie Van Beek 
'geregeld' worden. Wij hebben in het verleden een poging 
gedaan om tot oplossingen te komen, ook om tot minnelijke 
verwerving te komen. De eigenaren hebben daarvan gezegd: 
nee, dat willen wij op dit moment niet, wij willen eerst kijken of 
we de functie van landbouwgrond kunnen handhaven. Dat is 
natuurlijk hun uitermate goede recht. Gelukkig is het zo in 
Nederland geregeld. Wij gaan die gesprekken ook gewoon weer 
voortzetten als de familie dat wil en als het planologische traject 
is afgewikkeld. Dan kom ik gelijk op de motie terug. De motie 
spreekt over vrijwilligheid of minnelijkheid eigenlijk. Het zijn niet 
precies dezelfde begrippen maar ze passen wel bij elkaar. Wij 
hebben altijd geprobeerd in Deltanatuur om op basis van 
minnelijkheid tot verwerving te komen. En, kijk eens, het is ons 
altijd nog gelukt ook. Er is nu 80% van de grond voor 
Deltanatuur aangekocht en die is allemaal op basis van 
minnelijkheid verworven. Daar gaan wij natuurlijk gewoon mee 
door op dit moment. 

Wij hebben wel over het geheel van het proces van het herstel 
van de natuurlijke condities in het noordelijke deltagebied wat 
kanttekeningen. Wij vinden dat het heel langzaam gaat. Wij 
vinden het verbijsterend dat voor de aanleg van het 
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Evertse en Edel 

Beheer door de agrariër. Op zichzelf is dat een onderdeel van 
de motie, waarmee het college kan leven, wij zullen het 
proberen. Je ziet ook de ontwikkeling. Dat is nu misschien in het 
regeerakkoord opgeschreven maar die maatschappelijke 
ontwikkeling was al een aantal jaren bezig. We moeten proberen 
om meer met boeren natuur te maken door boeren natuur te 
laten beheren en de terreinbeherende organisaties met agrariërs 
te laten samenwerken. Daar is absoluut niets mis mee. En dat 
zou ook bevorderd moeten worden. Iets anders is weer, zoals 
de heer Edel zegt, dat je met een combinatie van landbouw ook 
wel natuur zou kunnen maken. Ja, daarin heeft de heer Edel 
gelijk. Dat kan in sommige gevallen maar het lijkt mij toch wat 
vreemd dat je aardappelen, graan en noem maar op teelt in een 
natuurgebied dat als doel heeft redelijk natte natuur te zijn. 
Daarmee zeg ik niet dat een agrariër die natte natuur niet zou 
kunnen maken en beheren. Dat zou best kunnen maar die 
absolute combinatie die de heer Edel in alle gevallen 
veronderstelt, is niet aanwezig. 

De heer EDEL (CDA): Om te beginnen heb ik dat niet zo 
gezegd maar als u mij uitdaagt, dan wil ik die discussie wel 
aangaan. Ik zou het op prijs stellen als u zou kunnen 
waarmaken dat het noodzakelijk is om van de hele polder 
Zuidoord natte natuur te maken. Ik kan mij voorstellen, en ik heb 
ook goed gehoord wat Natuurmonumenten tijdens de inspraak 
zei: het gaat vooral om de strook langs het Spui en niet om de 
hele polder. Als wij de hele polder kunnen krijgen, dan wordt de 
hele polder nat. Dat heeft Natuurmonumenten ook gezegd. Maar 
in beginsel ging het alleen om de strook langs het Spui. Dat zou 
voldoende zijn om het estuarine karakter van het gebied vorm te 
geven. Met andere woorden, ik daag u uit om het op die manier 
vorm te geven. Maak eens een inrichting, waarin het estuarine 
karakter gehandhaafd blijft, terwijl u aan de andere kant zoveel 
mogelijk landbouwgrond in stand houdt. Dat zou ik graag willen 
zien. 

Gedeputeerde EVERTSE: Ik wil daar graag op reageren. Als de 
eigenaar van de grond ervoor zou kiezen om met ons in gesprek 
te gaan over particulier natuurbeheer, dan gaan wij uiteraard 
met de doelen voor Deltanatuur en de manier waarop een 
particulier dat kan realiseren en beheren, in gesprek. U haalt de 
Hoeksche Waard aan; dat is een prima voorbeeld. Daar hebben 
wij landbouwgrond, waarbij wij zorgen dat door bepaalde 
maatregelen de biodiversiteit een heel goede kans krijgt. Dat is 
een voorbeeld, waarnaar men uit heel Europa en zelfs 
daarbuiten komt kijken. Dat kun je in een aantal gevallen doen 
maar je hebt natuurlijk wel verschillende soorten natuur. En hier 
spreken we over deltanatuur. Een agrariër zou deltanatuur 
kunnen realiseren en beheren, dat geloof ik best, als hij zich 
daarop richt. Maar het is weer iets anders of je daar een hele 
agrarische productie uit kunt halen. 

De heer EDEL (CDA): Bij interruptie. Dat erkende ik. Als je de 
estuarine waarde op de hele polder invult, dan kun je daar niet 
meer boeren, dan is het te nat en dan kun je er niet eens een 
koe laten lopen. Echt boeren kan niet meer. Maar ik daagde u 
uit. Bevorder het estuarine karakter van de Spuimonding maar 
doe dat op zodanige wijze dat er zoveel mogelijk grond 
gespaard blijft. Volgens Natuurmonumenten kan dat. Het is 
alleen de vraag of u dat wilt. En dat vraag ik u. 

de doelen. Als er een agrariër is die dat wil, dan gaan wij 
natuurlijk kijken hoever wij daarmee kunnen komen. Maar dat 
betekent niet dat wij die doelen inleveren want dan zijn wij op 
een manier bezig waar wij vraagtekens bij zouden kunnen 
zetten. Ik ga verder, voorzitter. 

Samenvattend: het college kan uit de voeten met de motie. Wij 
zullen proberen om die met passie uit te voeren. 

Dan is er heel wat gezegd over het nieuwe regeerakkoord. 
Eigenlijk zou ik helemaal niet zoveel hebben toe te voegen aan 
de woorden van de heer Dijkhoff daarover. Er is een 
regeerakkoord; daar staat een aantal dingen in. Ik neem aan dat 
de nieuwe regering gaat kijken hoe zij die gestalte gaat geven. 
Op het ogenblik is er echter nog gewoon bestaand beleid. Als 
goede provinciale bestuurders zijn wij verplicht om dat beleid uit 
te voeren. Daarover hebben wij afspraken gemaakt met het Rijk. 
Als straks blijkt dat het Rijk iets anders wil, dan zullen wij dat 
horen en dan zullen wij met elkaar in gesprek gaan. En als je 
dan over Deltanatuur praat; Deltanatuur is een heel groot 
project, waarvan de grondverwerving voor ongeveer 80% is 
gerealiseerd en de realisatie voor ongeveer 70%. Je zou kunnen 
zeggen dat wij als aannemer de opdracht hebben gekregen van 
het Rijk om een bungalow te bouwen en die is bijna klaar, er 
moet alleen nog een stukje van het dak op en de dakkapel en 
dan zijn we er. Stel dat het Rijk nu zou zeggen: nee, het moet 
maar een schuurtje worden, dan moeten wij toch een gesprek 
met elkaar hebben. We zullen dan als verstandige mensen toch 
niet besluiten om alles wat al gebouwd is maar weer af te 
breken. Dan zullen wij dat netjes afhechten, denk ik. 
Heroverwegen is ook niet hetzelfde als stoppen. 

De heer EDEL (CDA): Ik wil even ingaan op de parallel die de 
gedeputeerde trekt. Als ik het goed begrijp, dan zegt u: er is een 
dak en het Rijk is van plan om er een dakkapel op te zetten. Als 
ik het goed begrijp, dan zitten wij nu in de gunningsfase. Er is 
nog helemaal geen gat in dat dak gemaakt. Er is nog geen 
dakpan van het dak afgehaald. Dus als wij nu gaan 
heroverwegen, is er helemaal niets aan de hand. Er zijn wat 
plankosten gemaakt, u hebt de vergunning verstrekt maar dat 
zijn de enige kosten. Er is geen enkele schop in de grond 
gegaan. Is dit niet juist het goede moment om te heroverwegen? 
Als het Rijk wil heroverwegen, wilt u er dan voor openstaan? Dat 
was de vraag die ik gesteld heb en daarop heb ik nog geen 
antwoord gehad. 

Gedeputeerde EVERTSE: Nu blijkt maar weer eens dat het 
gebruik van metaforen heel gevaarlijk kan zijn. De heer Edel legt 
mijn woorden totaal anders uit dan ik ze bedoel. Ik zeg: het 
bouwwerk is nog niet af en het moet op een nette manier 
afgemaakt worden. Maar op het ogenblik hebben wij dus nog 
gewoon nog te maken met het beleid en onze opdracht. Onze 
opdrachtgever heeft ons als aannemer nog niets anders verteld 
dan dat wij het gewoon af moeten bouwen. En daar gaan wij 
dan ook gewoon mee verder. Ik begrijp uit de inbreng die hier 
geleverd is dat wordt onderkend dat dat de situatie is waarin wij 
verkeren. 

Gedeputeerde EVERTSE: Natuurmonumenten is een prima 
organisatie die voor ons op een goede manier een heleboel 
grond beheert maar de doelen van de Deltanatuur zijn door het 
Rijk bepaald. Natuurmonumenten beheert het maar bepaalt niet 
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Er is door verschillende mensen naar de financiën gevraagd. 
Toen wij in 2004 de opdracht van het Rijk aannamen om 
Deltanatuur te maken, de provincie Zuid-Holland doet dat voor 
Zuid-Holland en delen van de provincie Noord-Brabant, was er 
al wat geld uitgegeven, namelijk voor de verwerving van 
projectgrond en ruilgrond. Dat hele pakket, bestaande uit de 
grond en uit 65 miljoen euro aan middelen, is toen naar de 
provincie overgegaan. In 2007, toen het ILG-contract is 
gesloten, is dat als het ware in het ILG weggezet. Maar wel met 
het label eraan dat die grond en dat geld uit de ISES geoormerkt 
waren. De huidige stand van zaken met betrekking tot de kas, 
de grond en wat er nog uitgevoerd moet worden voor 
Deltanatuur (een aantal projecten wordt ingericht; twee grote 
nog resterende projecten zijn Zuidoord en het 
Zuiderdiep/Roxenisse op Goeree-Overflakkee). Er zijn 
berekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat de beschikbare 
middelen op dit moment nog voldoende zijn. Als je naar het 
totale ILG kijkt, waarvan Deltanatuur deel uitmaakt, dan zijn er 
wel grotere zorgen, ook gezien de inhoud van het 
regeerakkoord. Maar het betekent niet dat, als er bezuinigingen 
zouden worden doorgevoerd en wij moeten herprioriteren, dat 
het onderdeel Deltanatuur daarvan de dupe zou moeten 
worden. Op het ogenblik zijn er voldoende middelen. 

Een paar keer is ook het Kierbesluit genoemd. Het Kierbesluit 
staat los van het project Deltanatuur. De gevolgen van het 
Kierbesluit, onder andere het maken van 
zoetwatervoorzieningen, werden in sommige gevallen wel 
gecombineerd met Deltanatuur. Er is getracht om een soort 
synergie te bereiken. Voor het Kierbesluit geldt overigens 
hetzelfde als wat ik eerder heb gezegd over Deltanatuur. Het is 
een voornemen dat in het regeerakkoord staat en wij zullen 
moeten afwachten hoe dat zal worden afgehecht. Het is op dit 
moment zeker nog niet gezegd dat die zoetwatervoorzieningen 
al van de baan zijn. Maar ook dat zullen wij op een bepaald 
moment merken. Het Kierbesluit op zich staat dus los van 
Deltanatuur. 

Een paar keer is ook het woord ontpolderen genoemd. Dat is 
een soort mantra geworden. Als je ontpolderen zegt, dan wil 
men daarmee aanduiden dat het een geheel verkeerd iets is. 
Het is echter maar een betrekkelijk begrip. Wat is nu 
ontpolderen? Volgens Van Dale is het iets uit het polderregime 
weghalen. Dat gebeurt ook als je stedelijk gebied maakt of een 
weg bouwt. Ik begrijp wel wat ermee bedoeld wordt. Er wordt 
natuurlijk bedoeld dat land dat je eerst op de zee gewonnen 
hebt, weer teruggeeft aan het water. Kun je daarvan spreken bij 
de Deltanatuurprojecten? Dat betwijfel ik ten zeerste. Natuurlijk 
wordt er in sommige gevallen water toegelaten om natte natuur 
te creëren. Maar of je dat nu ontpolderen kunt noemen, alsof je 
het gebied weer teruggeeft aan de zee, waarbij er geen enkele 
controle meer zou bestaan over wat er verder met het gebied 
gebeurt, dat betwijfel ik ernstig. 

Dan ten slotte, voorzitter, nog een aantal specifieke vragen dat 
is gesteld. De jachthaven. Het is ontegenzeggelijk zo dat de 
jachthaven in de totale strook natuur langs de westkant van het 
Spui een onderbreking vormt. Het is weliswaar mogelijk om met 
een paar kleinere stroken de jachthaven te passeren maar hij 
vormt wel een onderbreking. Nu is dat overigens in Deltanatuur 
helemaal niet zo bijzonder want er liggen ook grote delen 
Deltanatuur langs de zuidkant van de Hoeksche Waard en ook 
daar zie je voortdurend onderbrekingen. Numansdorp ligt er dan 
plotseling bijvoorbeeld tussen en ook nog andere zaken. 
Daaraan is ook niet te ontkomen. Bij Deltanatuur is vooral 

Evertse 

gekozen voor gebieden die buiten de hoofdwaterkering liggen 
en dan krijg je geen lange stroken, ook al zou dat uit oogpunt 
van natuur wel verkieslijk zijn maar het is niet in alle gevallen te 
bereiken. Voor natuur is wel heel belangrijk dat het grote 
aaneengesloten gebieden zijn. Als je het totale gebied van 
Spuimond-West bekijkt (er is al bestaande natuur aan het 
Haringvliet, de Beningerwaard heeft een natuurbestemming, 
daar zou Zuidoord bijkomen, verderop ligt ook weer natuur, het 
Spui zelf vormt natuurlijk ook natte natuur) dan krijg je wel een 
fors gebied samengevoegd met de oostkant, waarbij je een 
geweldige natuurwaarde kunt bereiken, in ieder geval beter dan 
met allerlei losse stukjes. 

Contacten met de eigenaren en met de streek. Als er 
overheidsprojecten moeten worden gerealiseerd dan roept dat in 
veel gevallen tegenstand op. Dat is helemaal niet erg want daar 
blijf je scherp bij. Gelukkig gaan de dingen in ons land niet 
zomaar vanzelf. De overheid kan niet zomaar zeggen: vertrekt u 
maar want wij hebben onze eigen doelen. Nee, dan vindt er 
overleg plaats, dan vindt er inspraak plaats en dan is er sprake 
van bezwaar en beroep. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dit 
tot in het oneindige doorgaat. De klacht is zelfs dat wij in 
Nederland een systeem hebben geschapen, waardoor projecten 
wel heel erg lang duren. In Indonesië heet dat het 
moesjawarasysteem, waarbij je net zo lang met elkaar spreekt 
totdat je het eens bent. Dat blijkt buitengewoon lang te kunnen 
duren. Maar dat betekent niet dat je het overleg en de inspraak 
geen goede plaats moet geven in het project. En dat hebben wij 
ook geprobeerd. Ik heb zelf twee keer met de gemeenteraad 
gesproken. Er zijn inspraakavonden geweest. Er zijn zowel 
ambtelijke als bestuurlijke contacten met de familie Van Beek 
geweest. En dat zullen wij ook gewoon voortzetten. Wij zeggen 
niet dat we er zijn en dat wij verder niet hoeven te 
communiceren als dit besluit genomen is. Ik denk dat de 
noodzaak daartoe nog toe zal nemen. Maar het betekent niet 
dat je de stelling zou kunnen aanhangen dat er niet genoeg 
draagvlak is, omdat je niet genoeg gecommuniceerd hebt. In 
een aantal gevallen zijn mensen het gewoon niet mee je eens, 
en dat is hun goed recht maar er moeten dan wel beslissingen 
genomen worden. 

Er is nog een vraag gesteld over de aankoopstop. Er zijn 
inderdaad provincies die op dit moment gemeend hebben te 
moeten beslissen, gezien het regeerakkoord, dat het 
verstandiger is om tot een aankoopstop te komen. Dat is 
voorstelbaar en het is ook helemaal niet ondenkbaar dat wij daar 
op een gegeven moment ook over zullen moeten spreken met 
elkaar. Maar het is wel altijd een genuanceerde aankoopstop. Je 
kunt natuurlijk niet zomaar opeens dingen stopzetten. Het is ook 
geen stop, dat is het verkeerde woord denk ik, maar de 
provincies die dat nu gedaan hebben willen de zaak eens even 
opschorten, totdat we weten hoe het met de financiën gaat in de 
toekomst. Als een project onder financiële druk ligt en je 
betwijfelt of je het wel kunt betalen, als de financiën zich volgens 
verwachting zouden ontwikkelen, dan is daar ook alle reden toe. 
Maar ik heb daarnet al gezegd op de vraag of er voldoende geld 
voor is, dat er voor dit project voldoende geld is. 
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De heer Edel vraagt of de alternatieven wel goed onderzocht 
zijn. Wij menen dat die alternatieven goed onderzocht zijn. 
Daaruit komt naar voren dat ze duur zijn in aanleg en dat ze 
zeker duur zijn in onderhoud maar dat is nog niet het 
voornaamste. Ik heb dat al eerder met de mensen gewisseld; 
het voornaamste is dat, als je natuur maakt in het Haringvliet, 
wat nu natte natuur is, ik geen hectares toevoeg. Dat betekent 
dat ik in strijd zou handelen met wat met het Rijk overeen is 
gekomen. Deltanatuur 2400 ha natuur, waarvan 1200 ha nieuw 
en 1200 ha opwaarderen van bestaande natuur. Die 1200 ha 
opwaarderen van bestaande natuur hebben wij gehaald en die 
1200 ha wordt op dit moment ingericht. Nu hebben wij dus nog 
de opdracht om nieuwe natuur toe te voegen. Dat doe ik dus 
niet door een project in het Haringvliet te maken, wat bovendien 
nog duur is en waarbij je je moet afvragen of je dat op langere 
termijn zonder zeer hoge kosten in stand kunt houden. 

De heer EDEL (CDA): U zegt dat de alternatieven duur zijn en 
dat klopt misschien voor dat enige alternatief dat u onderzocht 
hebt maar ik heb het over een heel ander alternatief gehad, dat 
ook al heel lang ter sprake is, en ik kan in geen enkel stuk lezen 
wat dat dan kost. Ik kan nergens vinden waarom dat strijdig zou 
zijn. U hebt het vervolgens over het feit dat het natuur voor 
natuur is en dat het daarom niet kan. Ik heb nog in geen enkel 
rapport gelezen dat u überhaupt gesproken hebt met de 
opdrachtgevers of dat acceptabel is of niet. Volgens mij bent u 
hier in gebreke gebleven. 

Gedeputeerde EVERTSE: Dat kan ik toch niet met u eens zijn, 
mijnheer Edel. Je kunt nog met elkaar twisten over de vraag ... 

De heer EDEL (CDA): Kunt u mij dan vertellen waar het staat? 

Gedeputeerde EVERTSE: ... of het duur is, 

De heer EDEL (CDA): Mijn vraag is heel simpel. Waar staat 
het? 

Gedeputeerde EVERTSE: Er zijn voldoende berekeningen 
gemaakt ... 

De heer EDEL (CDA): Waarom hebben wij die dan niet 
gekregen? Ik heb het niet over de eilanden, ik heb het over de 
steenstort. 

Gedeputeerde EVERTSE: Uit berekeningen over steenstort en 
het maken van natuur daarachter blijkt dat het duur is. Maar ik 
heb ook al eens gezegd, in de commissie geloof ik, dat wij dat er 
nog voor over zouden kunnen hebben. 

De heer EDEL (CDA): Ik wil graag het rapport hebben. U zegt 
dat het uitgerekend is maar ik zie nergens een rapport. Waar is 
het rapport, waaruit blijkt wat steenstort kost en dat het niet te 
betalen is? Het is gewoon niet waar. 

Gedeputeerde EVERTSE: Er is gekeken .. . 

De heer EDEL (CDA): Er is gekeken maar waar is het rapport 
dan? 

Evertse, Edel en Dijkhoff 

Gedeputeerde EVERTSE: U kunt dat zo inzien. Dat is niet het 
punt. 

De heer EDEL (CDA): Dat heb ik in de commissie gevraagd 
maar toen werd gezegd dat de steenstort de eilandjes waren en 
dat er geen ander rapport was. Nogmaals, wat ik constant vraag 
en wat ook steeds uit Bernisse komt en steeds als alternatief is 
aangedragen, dat is gewoon niet onderzocht. 

Gedeputeerde EVERTSE: Dat is wel onderzocht, mijnheer Edel, 
ik zal u het rapport straks laten overhandigen. 

De heer EDEL (CDA): Heel graag. 

Gedeputeerde EVERTSE: Maar ik heb al eerder gezegd dat je 
nog de conclusie zou kunnen trekken dat we het ervoor over 
hebben, ook al is het duurder. Dat zou kunnen maar mijn betoog 
over het al dan niet toevoegen van nieuwe natuur houd ik 
staande. Want ik voeg dan geen nieuwe natuur toe en dat 
betekent dus dat mijn opdrachtgever aan mij kan vragen (die 
komt elk half jaar langs en dan lopen wij de cijfers na): hoever 
bent u daarmee en wanneer denkt u die hectares te realiseren? 
Dan ga ik dus buiten mijn opdracht. Dat is heel simpel. Die 
opdracht is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: 1200 ha bestaand 
en 1200 ha nieuw. 

Door de heer Dijkhoff is nog gezegd dat het zo langzaam gaat. 
Dat zou ik toch willen bestrijden. Ik heb net al gezegd dat 
Deltanatuur een opdracht is die volgens onze afspraken met het 
Rijk eind 2013 afgerond moet zijn. Zuidoord met de 
Beningerwaard is een groot project en als wij daarmee 
voortgang zouden maken, dan zou dat moeten kunnen. Het 
laatste grote project is het ZuiderdiepIRoxenisse. Daarover hoop 
ik u binnenkort een paar voorstellen te kunnen doen. Als we 
daar snel mee aan de gang gaan, dan zou dat ook in 2013 
afgerond kunnen zijn. Binnen de planning die is gemaakt, wordt 
Deltanatuur in ieder geval gerealiseerd. Ik zou niet willen 
beweren dat alles in de EHS en de RodS zo vlot loopt maar ik 
bestrijd toch dat Deltanatuur achterloopt. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): U zegt dat u binnenkort 
met voorstellen voor het Zuiderdiep komt. Wanneer is 
binnenkort? 

Gedeputeerde EVERTSE: Wij zijn op dit moment in gesprek met 
de direct betrokken partners, zoals de gemeenten en het 
waterschap. Die gesprekken zullen binnenkort worden afgerond 
en dan hoop ik u een voorstel te kunnen doen. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Kunt u schatten wanneer 
dat dan is? 

Gedeputeerde EVERTSE: Dat hanat van de snelheid van de 
reacties af maar ik zou zeggen in-december 2010 of januari 
201 1. 

Gedeputeerde EVERTSE: Er is gekeken of er aan de Beninger 
Slikken natuur kan worden toegevoegd, achter de steenstorting. 
Daar is een rapport over. 

De heer EDEL (CDA): Waarom hebben wij dat niet gehad? 
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Voorzitter, ik onthoud mij ervan om een heel betoog op te zetten 
over voedselvoorziening en het gebruik van landbouwgrond 
want ik denk dat wij die argumenten vaak genoeg hebben 
gewisseld bij andere natuurontwikkelingen en dat wij het 
daarover in principe ook niet helemaal oneens zijn. Het is maar 
de vraag waar je de nadruk legt en hoe je zaken tegen elkaar 
afweegt. 

Ik zou willen afsluiten met het punt inpassingsplan. De 
gemeente Bernisse heeft op een gegeven moment besloten dat 
zij er niet voor is om ook Zuidoord in haar bestemmingsplan 
buitengebied op te nemen als natuur, alhoewel dat wel in de 
rede zou liggen, gezien alle voorliggende stukken. Natuurlijk is 
de gemeenteraad een autonoom bestuursorgaan dat dat kan 
beslissen. Dat respecteer ik ook wel maar de belangen die er 
zijn, ook de provinciale belangen en ook de rijksbelangen die 
hierin een rol spelen, brengen nu eenmaal met zich mee dat je 
toch soms een andere beslissing moet nemen. Op zichzelf vind 
ik dat jammer maar het is in het normale bestuurlijke verkeer 
niet ongebruikelijk dat er zo nu en dan zo iets gebeurt. Het hoeft 
de verhoudingen ook helemaal niet te verstoren en ik ben ook 
van harte bereid om daarover open met de gemeente te 
spreken. Dit was het voor mij in eerste termijn. Dank u wel, 
voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik kijk naar de Staten of er behoefte is aan 
repliek. De heer Van Dieren ziet daarvan af. De heer Wenneker 
idem. De heer Hoogendam zal ook geen tweede termijn voeren. 
Mevrouw Van Viegen heeft ook geen behoefte aan een tweede 
termijn. De heer Ten Hagen ook niet. Ook geen tweede termijn 
voor de heer Hillebrand. De heer Edel ook niet? Dat is een 
verrassende mededeling. De heer Dijkhoff? 
Dan zijn wij toe aan de constatering dat ik de beraadslagingen 
mag sluiten, zodat wij over kunnen gaan tot stemming. Ik geef 
gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen. 

De heer EDEL (CDA): U bent iets te snel. Ik heb van u nog 
geen conclusie gehoo;d. Ik zou graag van u, voordat u overgas 
tot besluitvormina. de conclusie willen horen. Er ziin bepaalde 
dingen toegezegi'en ik wil graag horen of dat overgekomen is. 

De VOORZITTER: Dat doe ik nooit. Ik trek nooit aan het eind 
van de beraadslagingen conclusies. Dat moet u zelf doen want u 
moet stemmen. 

De heer EDEL (CDA): Maar voordat u overgaat tot 
besluitvorming, zou ik toch willen vaststellen dat er een rapport 
toegezegd is over de steenstort. Dat zou ik graag in de 
verslagen opgenomen zien. 

De VOORZITTER: Dat staat in de verslagen want de 
gedeputeerde heeft u dat toegezegd. Dat staat in de 
handelingen. U bent toch geen groentje hier. 

De heer EDEL (CDA): Ik wil het graag benadrukt hebben. 

De VOORZITTER: Oké, dat mag. Dan is nu ook in de 
handelingen opgenomen dat u dat rapport krijgt maar u moet 
echt uw eigen conclusies trekken. Dat kan ik niet voor u doen. 
Dat zou ik soms wel eens willen maar ik hoor dat ik dat echt niet 
moet willen. 
Is er behoefte aan het afleggen van een nadere stemverklaring? 
Zo niet, dan stemmen wij eerst over het voorstel van het college 
van Gedeputeerde Staten. Willen degenen die voor het voorstel 

Evertse, Voorzitter, Edel en Schuringa 

zijn hun hand opsteken? Dat voorstel is met algemene stemmen 
aangenomen. 

HET VOORSTEL WORDT MET ALGEMENE STEMMEN 
AANGENOMEN 

Dan is aan de orde de stemming over de motie van de heer Van 
Dieren en de zijnen. Willen degenen die daar voor zijn hun hand 
opsteken? Ook die is met algemene stemmen aangenomen. 
Waarvoor dank. 

MOTIE 229/6228 WORDT MET ALGEMENE STEMMEN 
AANGENOMEN. 

3. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING HERINDELINGSADVIES GOEREE- 
OVERFLAKKEE (6229) 

De VOORZITTER: Dan is nu aan de orde de vaststelling van het 
herindelingsadvies Goeree-Overflakkee. Het woord is aan de 
heer Schuringa. 

De heer SCHURINGA (VVD): Voor ons ligt het voorstel om van 
de vier zelfstandige gemeenten Oostflakkee, Middelharnis, 
Dirksland en Goedereede één gemeente te maken. Voor de 
huidige gemeentebestuurders is dit een grote verandering. Voor 
de inwoners van dit mooie eiland niet zo'n grote verandering en 
wat ik daarmee bedoel, zal ik verderop toelichten. Daarnaast is 
er ook nog een vraag aan de gedeputeerde. Ik heb gezien dat 
de vertegenwoordigers van de gemeenten in groten getale zijn 
gekomen en daar wilde ik zondermeer wat aandacht aan 
besteden. Zij hebben vandaag niet ingesproken want de 
gemeenten hebben ingesproken op 29 september 2010, op 
6 oktober 201 0 en hebben daarbij heel duidelijk hun verhaal 
gebracht. De heer Knoester uit Oostflakkee, de heer Markwat uit 
Dirksland, de heer Van Dam uit Middelharnis en dan uit 
Goedereede, de burgemeester, een voorstander, de heer Van 
der Meer en een tegenstander, de heer Klepper en nog een 
aantal mensen, waarvan ik de naam niet zo snel kon 
opschrijven, omdat ik absoluut de tijd genomen heb om veel 
vragen stellen, ook na de vergadering. Wij hechten hier heel erg 
aan. Ondanks dat ik weet dat de insprekers van toen formeel nu 
geen onderdeel zijn van de beraadslagingen, hecht ik eraan om 
u te vertellen dat zij een enorm groot onderdeel zijn van mijn 
standpunt en van het standpunt van de W D ,  dat wij afgelopen 
maandag hebben vastgesteld. Alle insprekingen, als ik het 
oneerbiedig zo mag noemen, aanhorende, durf ik in ieder geval 
nu alvast te stellen dat het proces om tot uw beslissing te komen 
bij u allen, niemand uitgezonderd, een serieuze een moeilijke 
afweging is. Niemand is faliekant tegen, niemand is 
onvoorwaardelijk voor. Binnen alle gemeenten zijn er stemmen 
voor en stemmen tegen. Die stemmen die ons allen hebben 
bereikt. In onze optiek werkt de democratie. Want gelooft u maar 
gerust, ook bij ons, de Statenleden, is er wat afgewogen, gewikt, 
gedacht en misschien wel vooral gevoeld. En als wij er niet meer 
uitkwamen, dan werd het rapport-Schutte er terecht weer bij 
gehaald. En ook daardoor werden wij weer bewogen, door uw 
inzet, door uw gevoel. Zwenkend tussen aan de ene kant een 
rationeel 'ja' en aan de andere kant een emotioneel 'moet dat nu 
echt nu'. Iedereen die hier vandaag spreekt heeft dat proces 
doorlopen, zowel u als wij. 
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Schuringa en Wenneker 

Maar wat verandert er nu precies in Goeree-Overflakkee als de 
herindeling van de gemeenten zich voltrekt? Dat is niet eens zo 
gemakkelijk te duiden. Op papier is het natuurlijk heel 
gemakkelijk. Bepaalde, goed gedefinieerde taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden veranderen van plek. 
Maar dat is natuurlijk nog maar een begin. Allereerst een vraag 
voor Gedeputeerde Staten, zoals ik heb beloofd. Die gaat over 
de jeugd, de toekomst van elk land en ook van dit eiland. 
Uitgaande, mijnheer de gedeputeerde, van de tendens om 
grotere gemeenten geld te geven om hun eigen jeugdzorg te 
organiseren, zal de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee klaar 
zijn voor die opdracht? Mag ik die vraag aan u stellen? 

Terugkomend op de veranderingen die de herindeling van de 
vier gemeenten voor de inwoners teweegbrengt, dat is nu nog 
moeilijk te voorspellen maar dat wil ik nu uitwerken. Voor de 
huidige gemeentebestuurders vindt een grote verandering 
plaats, voor de inwoners een minder grote. Ik zal proberen uit te 
leggen wat ik precies bedoel. Waarom een kleine verandering? 
Wel, u blijft allemaal wonen waar u nu woont. Uw plaats blijft 
hetzelfde. Er is wel een verandering in de bestuursvorm van het 
eiland maar er verbetert ook direct wat. En dat zal ik ook 
uitleggen. De bescherming van uw eiland in zijn geheel. Laten 
wij eens één facet bekijken. Uw eiland wordt omringd door 
water, zout maar ook zoet water. En, waar net over gesproken 
is, er is ook nog zoiets als een Kierbesluit. Het op een kier 
zetten van een zeeweringsinstallatie, waardoor zoetwater weer 
zout wordt. Is dat goed voor u? Moet die kier open? Of is dat 
juist de domste beslissing van deze eeuw? Hoe stelt u uw 
zoetwatervoorziening zeker? Ik weet het niet. Maar als het 
antwoord ergens ligt dan moet u er toch iets over zeggen? En 
naar de grote gemeente Goeree-Overflakkee zou veel beter 
worden geluisterd dan naar een gevierendeeld eiland. Geen 
mogelijkheid meer van verdeel- en heerspolitiek op uw eiland 
door welke overheid dan ook. Kortom, complimenten aan alle 
fracties binnen uw gemeenten die de herindeling positief hebben 
aangepakt, en niet in de laatste plaats natuurlijk onze eigen 
WD-fractie. Eén gemeentebestuur voor het hele eiland. Iedere 
bewoner gaat nu meer dan vroeger over het reilen en zeilen, 
zowel over het reilen en zeilen van het eigen dorp als over het 
hele eiland. Nu zijn er nog twee vragen aan u, uw 
gemeentebestuur en het gemeenschappelijke eilandbestuur, 
ook wel ISGO genaamd. Die laatste bestuurslaag verdwijnt 
direct en hoewel ik het niet hard kan maken, kan ik mij heel 
goed voorstellen dat hier misschien de eerste lastenverlichting 
voor de burgers te halen is. En van hier af, het zij u gegund. 

Maar nu een belangrijk onderwerp, uw identiteit. Wij zijn van 
mening, en wij hebben dat ook gezien in andere gemeenten die 
zijn samengevoegd met andere, dat u uw eigen identiteit nu kunt 
verstevigen. Het kan nu want bedreigingen van buitenaf, 
uitdagingen van buiten het eiland, hoeven nu niet meer door vier 
gemeenten te worden behandeld. Er is nu één sterk 
gemeentebestuur hiervoor. Blijf uzelf, maak uw eigen toekomst. 

Ik wil afsluiten. Drie van de vier gemeenten, vijftig van de zestig 
raadsleden zeggen ja tegen de herindeling. Vanuit democratisch 
oogpunt hoort dit voorstel het dus te halen, volgens de W D .  
Eén gemeente is tegen, hoewel ook hier twee politieke partijen 
wel voor herindeling zijn. Ik wil daar toch even op ingaan. 
Hoewel bijna alle argumenten die door Goedereede worden 
aangevoerd een kern van waarheid bevatten, ontbreekt er 
volgens mij iets, wat met gevoel te maken heeft. U gaat volgens 
ons voorbij aan het feit dat de wereld verandert en u toont daarin 
geen enkel optimisme. U gaat niet vooruit, volgens ons. Ik neem 

direct aan dat de gemeente Goedereede het antwoord was op 
vragen uit het verleden. En het ziet er ook echt naar uit dat u dat 
goed hebt gedaan maar volgens de W D  is Goedereede geen 
antwoord op vragen in de toekomst. U woont wel op een eiland 
maar u zit niet op een eiland, als u begrijpt wat ik bedoel. Juist u 
kunt met uw succesvolle bedrijfsvoering, waar u terecht zo trots 
op bent, het voortouw nemen in het verspreiden van uw succes 
over het hele eiland. U kunt het! Dat weet u ook, ik reken er 
eigenlijk stiekem op, dat u het ook zo gaat doen. Staak uw 
weerstand, ga aan de slag, uw kinderen zullen u dankbaar zijn. 
Hier wilde ik het bij laten. Dank voor uw aandacht. 

De heer WENNEKER (D66): In de commissie Bestuur en 
Middelen is al vrij uitgebreid gesproken over het voorstel van het 
college over het herindelingsadvies. Ik ga dan ook niet al mijn 
argumenten herhalen maar ik wil wel aangeven vanuit welke 
visie D66 in deze discussie staat. De discussie gaat wat ons 
betreft over hoe het uiteindelijke doel te bereiken is, en dat is 
een zo slagvaardig mogelijk bestuur dat dicht bij de burger staat. 
Wij constateren dat, wanneer efficiency de keukenmeester is in 
het openbaar bestuur, de democratie onder druk staat. Immers, 
democratie is per definitie geen rationeel proces. Democratie is 
veel meer dan alleen efficiency, het gaat namelijk ook over veel 
irrationele onderwerpen en emotie. Democratie is in de kernen 
niet efficiënt maar dat neemt niet weg dat het wel efficiënter kan. 

Kijkend naar Goeree-Overflakkee stellen wij een aantal 
belangrijke zaken vast. Het samenwerkingsverband ISGO, 
functioneert niet zoals het zou moeten. Onaetwiifeld ziin er veel 
goede bedoelingen in het samenwerkingsverband maar het 
heeft bewezen niet aoed te functioneren door interne 
onenigheid. Daar is de burger niet beter van geworden. Sterker 
nog, burgers en bedrijven kunnen er ook de dupe van worden bij 
afwezigheid van slagkracht en besluitvaardigheid. Daarnaast is 
een samenwerking als het ISGO te zien als vluchten in 
bestuurlijke hulpconstructies, zoals de Wgr en dat vinden wij niet 
de oplossing, met name ook vanuit democratische 
overwegingen. Een heel terechte constatering is dan ook wat uit 
de brede heroverwegingen van Kalden daarover blijkt. Kleinere 
gemeenten zijn kwetsbaarder dan grotere gemeenten en leunen 
voor hun uitvoering veelal op samenwerkingsverbanden. De 
huidige taken vragen als zodanig om schaalvergroting in het 
gemeentelijk domein. Dat betekent dat de 
decentralisatieparadox, zoals Kalden het noemt, waar is. Om 
zoveel mogelijk beleid op een laag schaalniveau te kunnen 
voeren, is een vergroting van die laagste schaal noodzakelijk. 
Dat sluit ook erg aan bij wat D66 vindt over democratie: mensen 
zoveel mogelijk zelf laten bepalen door wie zij worden bestuurd 
en hoe zij hun eigen land en leven inrichten. Daar hoort een 
betrouwbare, transparante en slagvaardige overheid bij die 
gezag en vertrouwen verwerft door haar manier van opereren en 
door de resultaten die zij bereikt. Grotere gemeenten hebben 
meer mogelijkheden om de kwaliteit van de processen rond 
besluitvorming en uitvoering vorm te geven en te borgen. 

Belangrijk vindt D66 het ook te kijken hoe de verhoudingen 
liggen op het eiland. Wij hechten waarde aan de wens en de kijk 
op de situatie van henzelf. Kijkend naar de raden constateren wij 
dat er drie voor zijn en één tegen, waarbij de raad van 
Goedereede verdeeld is. 
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Wij constateren dat dus feitelijk een meerderheid van de raden 
voor deze herindeling is, die daarmee dus ook van onderop 
komt. Immers, een meerderheid wil het zelf. Een nadeel van de 
3+1 -variant die ook besproken is, is dat het bestuur diffuus blijft, 
zeker wanneer het ambtelijk apparaat wel wordt samengevoegd 
met de andere drie gemeenten. Uiteindelijk zal ook Goedereede 
daar niet beter van worden, omdat zij dan slechts het vijfde wiel 
aan de wagen zal zijn en zal worden overvleugeld door de 
nieuwe grote bestuurlijke broer, die wel wil samengaan. Ook in 
dat geval zullen belangrijke regionale besluiten worden 
genomen met dat verschil, dat Goedereede er eigenlijk niet over 
mee kan praten. 

Voorzitter, alles overwegende, kunnen wij dan ook instemmen 
met het voorstel van GS. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Aan de orde is 
de herindeling van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee: 
Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. Van 
belang is dat de slagvaardigheid door deze herindeling wordt 
vergroot en dat bij de uitwerking ervan bottom-up wordt gewerkt 
en dat er aandacht is voor het cultuuraspect bij de 
samenvoeging van de diverse organisaties. Het is al vele malen 
genoemd, naast alleen het verstand ook het gevoel en het 
onderbuikgevoel. Dit voorstel is volgens de beschikbare 
informatie bottom-up tot stand gekomen en drie van de vier 
gemeenten willen deze fusie tot stand brengen. Alleen de 
gemeente Goedereede is er niet voor. Ik bedacht mij net: 
Goedereede zal daar misschien een goede reden voor hebben. 
Er is dus voldoende draagvlak binnen de betrokken gemeenten 
om akkoord te kunnen gaan met deze samenvoeging. Wel is het 
van belang dat de gemeente Goedereede op een goede manier 
betrokken blijft bij dit proces en dat ook de burgers van alle 
gemeenten betrokken blijven bij de voortgang van het proces. 
Hiervoor zullen de nodige inspanningen door de provincie 
verricht moeten blijven worden. Naast de gemeenten dus ook 
door de provincie zelf. 

Samengevat kan mijn fractie instemmen met het voorliggende 
besluit. Dank u wel. 

De heer HEEMSKERK (CDA): In de commissievergadering heb 
ik stilgestaan bij de overwegingen die het CDA in dit dossier 
heeft gehad. De verantwoordelijkheid om oplossingen aan te 
dragen voor de bestuurlijke knelpunten ligt wat ons betreft 
primair bij de gemeenten en soms moet daarbij worden 
samengewerkt en soms is daarbij een herindeling noodzakelijk. 
Voorzitter, wij begrijpen dus de worsteling van de gemeente 
Goedereede maar al te goed. Goedereede is bovendien vaak 
trekker aeweest in de eilandeliike samenwerking. Desondanks 
hebben Wij in de commissie aangegeven de samenvoeging van 
de aemeente Dirksland. Goedereede. Oostflakkee en 
~ idd iha rn i s  tot een nieuwe gemeente ~óeree-~verflakkee te 
steunen. Net als de CDA- en WD-fractie in Goedereede zijn wij 
over onze eigen schaduw heengestapt. Want dat er moet 
worden samengewerkt, staat eigenlijk voor niemand meer ter 
discussie. Wij verkiezen alleen in dit geval de variant van 
herindeling boven het voorgedragen 3+1-alternatief één 
gemeente Flakkee, één gemeente Goeree en een gezamenlijk 
ambtelijk apparaat. Wij vinden dat die variant uiteindelijk niet 
goed is voor de burgers van Goedereede en voor de burgers 
van de overige gemeenten. Het draagvlak in de overige 
gemeenten en de minderheid in de gemeente Goedereede voor 
de 3+1 -variant ontbreekt. Het samenwerkingsverband ISGO, het 
is al vaker gezegd, is niet bepaald een gedragen succesverhaal. 

Wenneker, Van Viegen, Heemskerk en Senden 

De eilandelijke bestuurskracht is aantoonbaar onder de maat. 
Wij zien in de samenvoeging ook een stuk solidariteit tussen de 
gemeenten, waarvan het bij sommigen aan bestuurskracht 
ontbreekt. Door de blijvende afstemming tussen de 
gemeenteraden bij de 3+1-variant blijft ook de slagkracht 
beperkt en ontstaat er niet één aanspreekpunt voor 
maatschappelijke organisaties en bestuurlijke partijen. En met 
een eilandelijk apparaat, een grote en een kleine gemeente, 
doet de gemeente Goedereede zichzelf, zeker op termijn, te 
kort, vooral met de toenemende complexiteit. 

Voorzitter, wij vinden de identiteit van de huidige gemeenten en 
kernen en de betrokkenheid van burgers bij het bestuur, heel 
belangrijk. Wij zijn daarom blij met de toezegging van de 
gedeputeerde op onze vragen in de commissie om het eiland 
erbij te steunen met diverse maatregelen en initiatieven, onder 
andere het beschikbaar stellen van een kwartiermaker. 
Diezelfde blijdschap tonen wij ook bij de toezegging van de 
gedeputeerde om bij de minister aan te dringen op financiële 
compensatie, zoals de verdeelmaatstaf van het gemeentefonds 
te baseren op 2009 en erop aan te dringen dat de vergoeding 
van de frictiekosten, die overigens door de provincie betaald 
worden en niet door het Rijk, naar het eerste jaar te schuiven. Ik 
heb over het financiële onderzoek van de gemeenten niets 
gehoord. Dat zou maandag beschikbaar zijn. Ik ga er dan ook 
maar van uit dat geen bericht goed bericht is. 

Voorzitter, wij vragen de gedeputeerde niet om die toezeggingen 
uit te voeren, omdat wij erom hebben gevraagd. Nee, wij vragen 
de gedeputeerde om zich vanuit een stuk provinciale 
betrokkenheid bij het eiland in te zetten op deze punten, dus met 
passie, zij aan zij met de gemeenten. Dank u wel. 

De heer SENDEN (SP): Het initiatief tot herindeling kan volgens 
de SP alleen genomen worden als het van onderop komt en 
meer in het bijzonder als de bevolking van de betrokken 
gemeenten zich erover heeft kunnen uitspreken. Alleen de 
inwoners van Goedereede hebben dat via een enquête kunnen 
doen. Uit die enquête is gebleken dat in Goedereede een ruime 
meerderheid tegen de herindeling is. Bij de beoordeling van 
herindelingsvoorstellen betrekken wij als SP ook de 
overduidelijke conclusies van het onderzoek van Berenschot 
van twee jaar geleden. De inwoners van de heringedeelde 
gemeenten hebben minder vertrouwen in de politiek en de 
opkomstcijfers bij de gemeentelijke verkiezingen laten ook op de 
langere termijn een dalende trend zien, zeker wanneer er niet 
naar de mening van de inwoners is gevraagd. Wij vinden dan 
ook dat de provincie op de verkeerde manier en veel te 
voortvarend te werk is gegaan. Wij vinden dan ook dat de wens 
van Goedereede, ondersteund door de overgrote meerderheid 
van de bevolking, om zelfstandig te blijven, gerespecteerd dient 
te worden. In de andere gemeenten is de bevolking niet naar 
hun mening gevraagd. De raden zijn voor, maar waarom is dat 
niet gebeurd? 

Verder heb ik nog wat opmerkingen. Er zijn geen aanwijzingen 
dat het geld oplevert, terwijl dat hier wel gezegd wordt. 
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De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Voorzitter, ik maak mij 
een beetje zorgen over het geheugen van heer Senden. Vorige 
week heeft hij in de commissie ook ingebracht dat er niet naar 
de bevolking zou zijn geluisterd. In de beantwoording heeft de 
gedeputeerde een hele lijst met allerlei zaken genoemd die 
gebeurd zijn om bewoners de mogelijkheid te geven om te 
reageren op inspraakavonden, via de e-mail en via kranten. En 
nu zegt u dat er niets gebeurd is. 

De heer SENDEN (SP): Ik heb niet gezegd dat er niets gebeurd 
is. Ik heb gezegd dat er niet expliciet naar hun mening gevraagd 
is via een referendum of een enquête of iets dergelijks. Er zijn 
natuurlijk wel avonden georganiseerd, waar over het algemeen 
eenrichtingsverkeer gebezigd wordt. D66 vindt dit voorstel 
bijvoorbeeld ook prima, terwijl er geen referendum is gehouden. 
GroenLinks is toch ook een democratische partij. Waarom is er 
niet, zoals bij de Zuidplas, naar de mening van de mensen 
gevraagd? 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): GroenLinks is zeker een 
democratische partij. Daaruit komen ook onze bezwaren tegen 
die gemeenschappelijke regeling voort. Het verbaast mij ook dat 
u daar helemaal niet op ingaat. U vraagt ook niet om het houden 
van een referendum, als er een gemeenschappelijke regeling 
wordt ingevoerd. 

De heer SENDEN (SP): Wij zijn niet tegen een 
gemeenschappelijke regeling. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Ik heb de SP wel eens 
anders gehoord. 

De heer SENDEN (SP): Dan hebt u niet goed naar ons 
geluisterd. Wij zijn tegen constructies als de Wgr-plus, waar 
geen democratisch gekozen bestuur zit. Wij zijn best voor 
gemeenschappelijke regelingen, als de wethouder met de 
dingen die daar besloten worden terug kan gaan naar zijn eigen 
gemeenteraad om dat voor te leggen. Dan is dat voor ons geen 
enkel probleem. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Dat is bij alle 
gemeenschappelijke regelingen zo, maar toch heeft u er vaak 
kritiek op. Nog even terug naar het punt. Er zijn 
informatiekranten verstuurd, er zijn bewonersavonden 
georganiseerd, waarbij het volgens mij per definitie geen 
eenrichtingsverkeer is. In de kranten is bovendien aangegeven 
dat men kan reageren met vragen en opmerkingen, dus dat is 
ook geen eenrichtingsverkeer. 

De heer SENDEN (SP): Hebt u de reacties gelezen van de 
gemeenten op de informatiekrant van de provincie in de 
Krimpenerwaard, waarin staat 'herindeling in onvermijdelijk', 
voordat de mening van de gemeenten gevraagd is? 

De VOORZITTER: Wij hebben het nu alleen over Goeree- 
Overflakkee. 

De heer SENDEN (SP): Ja, maar de heer Dijkhoff heeft het over 
informatiekranten. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): U houdt dus vol dat er 
eigenlijk niets gebeurd is om te peilen wat de bewoners ervan 
vinden, nog afgezien van het feit dat de gemeenteraden die 
unaniem zijn, door de bewoners gekozen zijn. 

De heer SENDEN (SP): Dat heb ik niet gezegd. Er zijn allerlei 
avonden georganiseerd maar de inwoners van de andere drie 
gemeenten is niet expliciet naar hun mening gevraagd, niet door 
hun eigen gemeente en ook niet door de provincie. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Dat is wel expliciet 
gebeurd maar kennelijk niet op de manier zoals u dat wilt. 

De heer SENDEN (SP): Goed, ik ga door. Er wordt dus wel 
eens gezegd dat die herindelingen geld opleveren. Uit het 
onderzoek van het Coelo is gebleken dat dat niet zo is. In de 
eerste jaren moet er vaak geld bij. In de commissie is ook het 
argument gebezigd dat er minder externen ingehuurd hoeven te 
worden. 

De heer WENNEKER (D66): De heer Senden haalt het rapport 
van het Coelo aan. U weet dat dat rapport eigenlijk maar naar 
één ding kijkt en dat zijn de kosten van het personeel. 
Daarnaast zitten er natuurlijk nog heel veel andere dingen bij, 
zoals de maatschappelijke baten die een herindeling kan 
opleveren. Durft u daar ook naar te kijken? Of zegt u dat het u 
alleen maar om de personeelskosten gaat? 

De heer SENDEN (SP): Hebt u dan een onderzoek, waarin iets 
staat over de maatschappelijke baten? Hebt u dat bij de hand? 
Ik richt mij op het idee van de personeelskosten, waar altijd mee 
geschermd wordt. 

De heer WENNEKER (D66): U hebt het over het rapport van het 
Coelo en ik constateer dat dit alleen maar over 
personeelskosten gaat. Ik spreek daarnaast niet over een 
rapport waarin de maatschappelijke baten aan de orde komen. 
Het gaat mij erom dat het rapport beperkt is, omdat het alleen 
maar kijkt naar de personeelskosten. In mijn afweging, en ik 
vraag aan u om dat ook te doen, weeg ik maatschappelijke 
baten mee. 

De heer SENDEN (SP): U bedoelt de maatschappelijke baten, 
zoals het verdwijnen van voorzieningen? Als u een rapport aan 
mij kunt laten zien waarin de maatschappelijke baten goed en 
breed zijn uitgemeten, dan houd ik mij aanbevolen. 

De heer WENNEKER (D66): Je spreekt bij een herindeling over 
iets wat nog moet gaan gebeuren. Daar heb je ook een visie 
voor nodig. Ik constateer dat u alleen de negatieve punten van 
een herindeling wil zien maar dat u niet durft te kijken naar de 
maatschappelijke baten. Er vallen niet alleen zaken weg, 
maatschappelijke instanties kunnen juist versterkt worden. Ik 
denk dat u daar ook naar moet durven kijken. Ik constateer dat u 
dat niet doet en ik vind dat jammer. 

De heer SENDEN (SP): Ik ga nog even door over het punt van 
de externen. Dat wordt aangevoerd, omdat er natuurlijk 
ingewikkelde taken op de gemeenten af komen. Dat wil ik niet 
ontkennen. Grotere gemeenten zouden minder externen hoeven 
in te huren. Wij hebben zelf een onderzoek verricht onder de 
provincies en de gemeenten. Dan zie je toch dat de inhuur van 
externen ook bij de grotere gemeenten en provincies zeer fors 
is. De Tweede Kamer heeft een norm aangenomen om dat 
binnen de 10% te houden. Ik ben benieuwd of de provincies en 
gemeenten zich daaraan kunnen houden. 
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De grote steden besteden gemiddeld 21,3% van hun 
personeelslasten aan inhuur. Bij de provincies is dat zelfs nog 
meer, gemiddeld 24,1%. Daaruit kan ik alleen maar concluderen 
dat dat argument niet opgaat. Daarom zou ik willen stellen 'smal1 
is beautiful', zeker als de inwoners van de gemeenten er zelf 
voor kiezen. Dank u wel. 

Mevrouw BRANDERHORST (PvdA): Geachte aanwezigen, een 
bijzonder welkom voor de inspreker en de mensen op de 
publieke tribune die niet voor de eerste keer voor dit onderwerp 
gekomen zijn. Dank dat u er wederom bent. Het is een intensief 
traject binnen uw gemeente, tussen de gemeenten maar ook bij 
ons. Wij willen de gemeenten dan ook vooral complimenteren 
met de manier waarop zij hiermee omgegaan zijn. Er is actief 
gesproken, er is overleg geweest met de inwoners. Er zijn 
artikelen in de krant gezet, er zijn intensieve debatten gevoerd 
met bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties, met 
ons maar zeker ook met elkaar. En ook wij hebben er met velen 
over gesproken want wij willen een goed beeld krijgen van wat 
er speelt en welke oplossing de beste is om te komen tot een 
goede duurzame, versterking van het bestuur met, uiteraard, 
een zo groot mogelijk draagvlak. Zoals wij ook in de commissie 
hebben aangegeven, deelt mijn fractie de analyse van de 
commissie-Schutte maar ook vele anderen, zoals vijftig van de 
zestig volksvertegenwoordigers die door de inwoners zijn 
gekozen, dat een eilandbrede gemeente de beste oplossing 
biedt voor de vele eilandelijke vraagstukken. Want die zijn er. U 
hebt er vele genoemd in de gesprekken die wij hebben gevoerd. 
De voorzieningen, recreatie, de woningvoorraad, de economie 
en die vraagstukken vragen om een bestuur dat krachtig is maar 
ook constructief. Volksvertegenwoordigers en bestuurders die 
elkaar iets gunnen, omdat dat voor het eiland en de bewoners 
het beste is. Ook mensen die samen willen optrekken. En 
gelukkig hebben wij dat gezien tijdens de hoorzitting en tijdens 
de vorige bijeenkomst in de commissie. De wil is er bij de 
meesten en dat is essentieel. En ook Goedereede heeft 
aangegeven loyaal te willen meewerken aan de gekozen 
oplossing, als de besluitvorming is afgerond. Binnen zo'n 
gemeente behoud je ook de eigen identiteit van de kernen en de 
betrokkenheid van de inwoners. Dat is door een aantal sprekers 
beeldend weergegeven in de bijeenkomsten. Het een sluit het 
ander dus niet uit. Integendeel, maar het vraagt aandacht. Dat 
bleek ook uit het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen in 
samenwerking met Berenschot. heeft uitgevoerd. Uit dat 
onderzoek blijkt dat na een herindeling de dienstverlening, de 
professionaliteit en het toezicht verbeteren. Maar daaruit bleek 
ook dat aandacht voor de betrokkenheid van de inwoners 
belangrijk is. Dat is gebeurd maar dat moeten wij dus niet laten 
verslappen. De volksvertegenwoordigers en de bestuurders van 
de gemeenten weten het beste wat er bij hun inwoners aansluit, 
op welke wijze zij willen participeren en wat belangrijk voor hen 
is. Wij vinden dat met u een heel belangrijk onderwerp. De 
provincie moet dat niet overnemen maar wij willen GS wel 
vragen om u daarbij te helpen en te steunen door informatie te 
delen en kennis te verspreiden. GS hebben in de commissie al 
aangegeven dat te willen doen. Verder vinden wij het belangrijk 
dat gemeenten die samengaan hiervan geen financiële 
tegenvaller ondervinden door het gemeentefonds. En ook 
daarover is in de commissie gesproken. GS hebben toegezegd 
hierover met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken te 
gaan spreken. 

voor de inwoners willen bereiken. Goeree-Overflakkee is een 
prachtig gebied, een gebied om trots op te zijn. Dank u wel. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Ik begin met het punt 
identiteit, dat vaak een rol speelt in de discussie over de 
herindelingen. Wij waren aan het begin van deze maand met de 
fractie in Goedereede, een prachtige gemeente. Wij gingen daar 
kijken naar de landschapselementen en de natuur. Erg mooi. Wij 
kregen daar ook uitleg van iemand uit Goedereede die ons 
aansprak als 'overkanters'. Hij zei het enigszins 
verontschuldigend. Ik had daar zelf niet veel moeite mee maar 
het gaf wel aan dat in Goedereede een bepaald onderscheid 
wordt gemaakt in het identiteitsbeeld. Natuurlijk wil ik niet doen 
alsof Goedereede hetzelfde is als Middelharnis maar mensen uit 
Middelharnis worden geen 'overkanters' genoemd, denk ik. Dus 
ik voelde mij een klein beetje in het buitenland maar dat geeft 
niet; het was een heel mooie dag. Dus die identiteitsverschillen 
bestaan op het eiland maar er is ook een eilandelijke identiteit. 
Er zijn ook eilandelijke uitdagingen, de vorige sprekers hebben 
die ook al genoemd, voor het bestuur op het gebied van 
recreatie, economie maar ook op het gebied van taken die door 
het Rijk aan de gemeenten worden gegeven. Met de Wmo en de 
WWB worden steeds ingewikkelder taken op het bordje van de 
gemeenten gelegd. De discussie over de jeugdzorg loopt ook 
nog. Ook daarmee zou het in de toekomst kunnen gebeuren. 
Dat betekent dat je een professioneel, deskundig ambtelijk 
apparaat nodig hebt van enig formaat om dat goed te kunnen 
doen. De verschillende onderzoeken laten zien dat dit niet voor 
alle gemeenten op het eiland geldt. 

De manier waarop daar nu mee omgegaan wordt, is door in een 
gemeenschappelijke regeling samen te werken. Het is altijd te 
bewonderen, als partijen samenwerken om iets gedaan te 
krijgen. Maar de praktijk van het ISGO is niet altijd even positief 
en dat komt gewoon doordat er te veel organen zijn waarin iets 
moet worden vastgesteld. Ik ben er nog wel van overtuigd dat 
men er uitkomt. Die goede wil is er bij alle gemeenten op het 
eiland. Het betekent alleen wel dat juist de gekozen 
volksvertegenwoordigers die in de vier gemeenteraden zitten, 
veel minder greep hebben op de besluitvormingctrajecten, 
omdat het op allerlei andere plekken dan alleen in hun eigen 
gemeenteraad ook plaatsvindt. Dat is voor GroenLinks een 
belangrijke reden om de fusie te steunen, zodat gekozen 
volksvertegenwoordigers een goede controle kunnen uitvoeren 
en kaders kunnen stellen op het bestuur over de onderwerpen 
die ertoe doen. 

De 3+1 -variant voldoet daar wat ons betreft niet aan. Het is bijna 
een voortzetting van de huidige situatie. Het is ook een beetje 
ironisch, vind ik, dat Goedereede dit alternatief blijft voordragen 
aan de ene kant, terwijl er echt geen draagvlak voor is bij de 
andere gemeenten. Dat is wel tijdens de hoorzittingen en de 
commissievergadering gebleken. Er is trouwens ook geen 
draagvlak voor in de provincie. Dit, terwijl de gemeente 
Goedereede draagvlak als argument gebruikt om tegen de fusie 
te zijn. Daar zit een soort tegenstrijdigheid in. 

Hoe ziet de toekomst van deze gemeenten eruit, als de fusie 
doorgaat? De inspreker gaf aan dat er nog een hoop open 
eindjes zijn. 

Voorzitter, ik wil afsluiten met de kern. We hebben allemaal 
hetzelfde doel, namelijk het met elkaar oppakken en oplossen 
van opgaven waar het eiland voor staat en daarmee het beste 
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Dat is ook zo. Wij hebben geen glazen bol. De toekomst zal 
moeten worden gemaakt door de nieuwe gemeente en daarin 
hebben juist de gemeenteraadsleden en de bevolking van het 
eiland die niet alleen de gemeenteraad kiezen maar ook actief 
zijn in allerlei maatschappelijke organisaties, een grote rol. Zij 
vormen de toekomst van het eiland en niet de provincie. Het is 
wel van belang dat de provincie die de nodige ervaring heeft met 
gemeentelijke herindelingen en daar vaker bij betrokken is 
geweest, de gemeenten zeker in de eerste fase goed helpt om 
de zaak opnieuw op de rails te krijgen. Want dat is een heel 
groot en ingewikkeld proces, waarbij nog heel wat discussies 
zullen moeten worden uitgevochten tussen de verschillende 
politieke partijen straks op het nieuwe eiland. 

Als laatste wil ik nog een heel belangrijk punt noemen, waar de 
provincie bij kan helpen en dat voor de nieuwe gemeente straks 
heel belangrijk is: de betrokkenheid van burgers. Als wij bij de 
provincie de verschillende herindelingen evalueren, dan is dat 
inderdaad het punt dat vaak achteruitgaat, omdat de afstand 
groter wordt. Daar staan echter een heleboel zaken tegenover 
die beter worden maar dit is een aandachtspunt. Ik denk dat er 
straks een grote taak ligt voor de nieuw gekozen gemeenteraad 
om dat goed op te pakken. Ik ben er wel positief over, omdat ik 
zie dat zelfs de huidige gemeenten al initiatieven nemen om te 
onderzoeken wat wel en wat niet werkt op dit gebied. De wil om 
dat punt goed op te pakken is er wel degelijk volgens mij. 

De heer SCHAAPMAN (ChristenUnielSGP): Vandaag dus het 
herindelingsadvies Goeree-Overflakkee. In de afgelopen tijd 
hebben wij, en anderen refereerden daar ook al aan, opnieuw 
vaak en veel met elkaar hierover gesproken. Hier in het 
provinciehuis maar ook ver daarbuiten, tot op het eiland zelf. 
Voorzitter, dank aan alle insprekers in de afgelopen periode. Ik 
heb dat in de commissie ook gezegd. Drie keer in drie weken 
naar het provinciehuis komen, het was voor mij geen opgave om 
met het onderwerp bezig te zijn maar het is voor de mensen zelf 
wel steeds een onderneming en daarom ben ik dankbaar dat ze 
dat hebben willen ondernemen. 

Voorzitter, drie van de gemeenten op het eiland zijn voor de 
door u voorgestelde herindeling en een is in meerderheid tegen. 
Het is al vaker gezegd. Het gaat om vier gemeenten die al heel 
wat jaren met elkaar optrekken en samen beleid ontwikkelen en 
gezamenlijk zaken uitvoeren. Het woord ISGO, het 
intergemeentelijk samenwerkingsorgaan, valt in dat opzicht ook 
vaak. En nu ligt dan het herindelingsadvies voor, nadat in 2009 
de zogeheten Arhi-procedure gestart is. De aanleiding voor dit 
herindelingsadvies en die Arhi-procedure ligt naar het oordeel 
van de fractie van de ChristenUnielSGP het minst in 
Goedereede, de gemeente die in meerderheid tegen is. 
Bestuurlijk is er vanuit het perspectief van Goedereede op korte 
termijn geen harde noodzaak, en financieel evenmin. 
Tegelijkertijd ziet Goedereede de negatieve financiële gevolgen 
voor haar gemeente als zorg en is er de zorg over het niveau 
van de dienstverlening voor de inwoners, waarvan ze zelf 
aangeeft dat die zeer goed op orde is op dit moment. Maar voor 
dat laatste punt vragen overigens ook de andere drie 
gemeenten aandacht en met name als het gaat om de afstand 
tussen bestuur en inwoners en het behoud van de identiteit en 
eigenheid. In aanvulling op wat de heer Dijkhoff net zei over 
'overkanters' om die identiteit tot uitdrukking te brengen, werd 
nog in de hoorzitting tot uitdrukking gebracht hoe ook de 
verschillen op het eiland zelf er zijn en gevoed worden. In 
Goedereede horen wij verder nog zorg over het kwijtraken van 
de regie op de toeristische ontwikkeling. En zo aan de kust 

gelegen, kunnen wij ons daar iets bij voorstellen. Vorige week 
formuleerde de buraemeester van Goedereede het als volat: 
"Dat de herindeling per saldo voor Goedereede negatief is.""ik 
kom daar straks op terug. 

Voorzitter, ik wil even nog een paar meer algemene 
opmerkingen maken. Als eerste valt ons op dat er negatief wordt 
gesproken over hoe de provincie communiceert over dit 
onderwerp. Uiteraard is het zo dat de tegenstanders van dit 
voorstel de communicatie hierover sneller negatief zullen 
beoordelen maar dat is niet goed want het ligt breder. Ook in de 
hoorzitting twee weken geleden kwam dat aan de orde. En ook 
eenzelfde soort signaal is hoorbaar in andere 
herindelingsprocessen. Daarom vraagt de fractie van de 
ChristenUnielSGP daarvoor vandaag even aandacht en spreekt 
in de richting van GS het verzoek uit: kan er maximaal aandacht 
zijn voor de wijze van communiceren in dit soort gevoelige 
processen? 

Ons tweede punt is de vraag of het proces van onderop is 
gegaan. Als bezien wordt welke bijeenkomsten er zijn belegd in 
de gemeenten en wat de opkomst en de uitslag van de 
stemming was, dan zeggen wij dat van onderop is gewerkt. 
Bovendien, als drie gemeenten voor deze herindeling zijn met 
enkele gezonde kanttekeningen die zeer nadrukkelijk over het 
voetlicht zijn gebracht in de hoorzitting, en de vierde gemeente 
in meerderheid tegen is, dan is sprake van een voorstel dat niet 
voor de volle 100% gesteund wordt maar wel van onderop breed 
gedragen wordt. Sterker, er ligt een nadrukkelijke wens van de 
overige drie gemeenten voor dit herindelingsadvies. 

Zijn er alternatieven? Ook daar is eerder over gesproken. 
Gesproken is over de 3+1-variant die naar ons oordeel in zijn 
uitwerking weinig duurzaam is en onvoldoende tegemoetkomt 
aan de toekomstige opgaven op het eiland. En dat geldt ook 
voor de samenwerkingsvorm, een andere vorm die ook naar 
voren kwam. Bovendien steunen die beide voorstellen op veel 
minder draagvlak op het hele eiland, waarmee deze voorstellen 
in zichzelf al zwakker staan. 

Voorzitter, ik verwoordde de zorgen van de gemeenten. Een 
herindeling is geen onderwerp dat alleen over het hier en nu 
gaat maar dat vooral gaat over de verbinding tussen nu en de 
langere termijn, de verdere toekomst. De ChristenUnielSGP kan 
instemmen met het herindelingsadvies, zoals dat nu voorligt, om 
te komen tot een eilandelijke gemeente. De ChristenUnielSGP 
vraagt GS om in de komende tijd dit proces actief te faciliteren, 
zoals eerder is toegezegd. De ChristenUnielSGP roept de 
gemeenten op, en dan in het bijzonder de gemeente 
Goedereede, de hand uit te steken en misschien parallel aan 
een proces tot aan het parlement (maar wij hopen van niet) in 
gezamenlijkheid te blijven werken om met elkaar de zorgen die 
onderling en over en weer zijn geuit, met name de afstand tot de 
burger, de financiële zorgen en het niet willen verliezen van 
identiteit en eigenheid, weg te nemen, wetend dat de 
gemeenten elkaar op het eiland hard nodig hebben om de 
toekomstige opgaven aan te kunnen ten dienste van al haar 
inwoners. Dank u wel. 
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Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: De Staten hebben 
over het onderwerp lokale bestuurskracht en de toekomst van 
gemeenten en de manier waarop zij de taken voor haar 
inwoners op een goede manier kunnen uitvoeren, al vaker 
gesproken. U hebt daarvoor ook de notitie Samenwerken aan de 
kwaliteit van het lokaal bestuur in Zuid-Holland vastgesteld. De 
Staten hebben GS gevraagd om dit soort vraagstukken op een 
bepaalde manier te bekijken. Dat hebben GS uitgevoerd. Op 
basis van de bijdrage uit de Staten heb ik begrepen dat dit op 
correcte wijze gedaan is. De gemeenten hebben daar zelf ook 
aan bijgedragen. Het is inderdaad niet zo dat wij als provincie of 
als GS aan de start stonden van dit bestuurlijke proces. De vier 
gemeenten hebben zelf, ik benadruk de vier gemeenten, 
gezamenlijk in 2008 de Koersnotitie vastgesteld. Daarin 
constateerden zij dat het niet goed gaat met de bestuurskracht 
van de vier gemeenten. Zij noemen ook een aantal onderwerpen 
dat met economie, toerisme, de woningvoorraad, de 
achteruitgang van voorzieningen te maken heeft. Zij geven aan 
dat er iets moet veranderen aan de bestuurskracht om die 
processen te verbeteren. Het betrof ook het onderwerp jeugd. 
Dat is dan ook gelijk een antwoord op de vraag van de heer 
Schuringa die vroeg of de gemeenten straks in staat zijn om 
eventuele taken op het gebied van jeugd en jeugdzorg op een 
goede manier uit te voeren. Ik vind dat een lastige vraag, omdat 
het antwoord daarop nee moet zijn. Dat is niet iets wat ik graag 
zeg want het lijkt een diskwalificatie van de huidige bestuurders 
die hun uiterste best doen maar wel moeten roeien met de 
riemen die zij hebben. Het is wel een constatering die wij doen 
als gedeputeerden Jeugdzorg en Cultuur die in de Regionale 
Agenda Cultuur en Samenleving met de gemeenten spreken. 
Wij zien dat het een moeizaam proces is. De gemeenten 
constateren zelf dat in 2008 het aantal voorzieningen voor 
jongeren tekortschiet en dat de zorgtaken onvoldoende zijn. Dat 
geeft wel aan dat, als er nog meer taken van de rijksoverheid of 
de provincie naar de gemeenten gaan, het inderdaad moeilijk 
zal worden. Het antwoord is dus nee maar ik wil nogmaals 
benadrukken dat ik daarmee niet het bestuur wil diskwalificeren 
maar dat het te maken heeft met de bestuursstructuur, waarmee 
gewerkt moet worden, namelijk vier gemeenten die op het 
niveau van het eiland met een samenwerkingsverband moeten 
werken, wat voor die schaal eigenlijk niet meer toereikend is. 

Op basis van het rapport Samenwerken en de kwaliteit van het 
lokaal bestuur hebben wij moeten constateren dat de 
gemeenten het niet eens worden over de oplossing om aan die 
problemen tegemoet te komen. Daarom hebben wij de 
commissie-Schutte ingesteld. Dat heeft geleid tot twee 
alternatieven om de bestuurskracht te versterken en de 
gemeenten hebben daarop verschillend gereageerd. Dat is al 
aangegeven. Daarom hebben GS ervoor gekozen om een Arhi- 
procedure te starten. 

Wij hebben in deze Staten ook eerder gesproken over de 
evaluatie van herindelingen die in het verleden hebben 
plaatsgevonden in Zuid-Holland en welke lessen daaruit 
getrokken zouden moeten worden. Een belangrijk punt was dat 
de inwoners in een vroegtijdig stadium betrokken moeten 
worden bij wat de provincie van plan is en wat er allemaal komt 
kijken bij een herindeling, welke besluiten erover genomen 
moeten worden en waarom wij dat organiseren op die manier. 
Op het moment dat de heer Schaapman zegt: 'besteed wat 
meer aandacht aan de communicatie', zou ik toch wel willen 
aangeven dat er heel veel aan gedaan is, zeker meer dan tot nu 
toe bij andere herindelingen die in een ver verleden door de 
provincie zijn geïnitieerd. We hebben gelijk aan het begin van 
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het proces aan alle huishoudens en informatiekranten gegeven, 
waarin werd uitgelegd wat een herindeling inhoudt, wanneer er 
allerlei voorstellen langskomen en wanneer inwoners de 
mogelijkheid krijgen om daarop een reactie te geven. Die krant 
is twee keer uitgekomen. Vervolgens heeft iedereen de 
mogelijkheid gehad om via de website van de provincie vragen 
te stellen en reacties te geven. En iedereen heeft ook de 
mogelijkheid gehad om zienswijzen in te dienen die in dit dikke 
boekwerk allemaal zijn opgenomen en van commentaar zijn 
voorzien. Er zijn bijna tweeduizend zienswijzen van inwoners 
binnengekomen. Vervolgens hebben wij ook nog de 
bewonersavonden gehad, waarbij het zeker 
tweerichtingsverkeer is geweest en waarbij alle argumenten pro 
en contra gewisseld zijn. De indruk die gewekt wordt, alsof er 
onvoldoende gecommuniceerd is en wordt, herken ik eerlijk 
gezegd niet. 

De heer SCHAAPMAN (ChristenunielSGP): De vraag of er 
voldoende of onvoldoende gecommuniceerd is, is één, maar 
daarnaast is de vraag hoe het wordt beleefd door de bewoners 
maar ook bij colleges en raadsleden. Ik vind het aan het einde 
van deze rit bij het herindelingsadvies op dit moment niet aan de 
orde om daarover diepgaand door te spreken maar, gelet op het 
feit dat wij meerdere herindelingsdossiers in onze provincie 
hebben lopen en toch ook het signaal krijgen dat er wel veel 
gebeurd is maar dat we toch het gevoel hebben dat het niet 
goed is, dat is ook in de hoorzitting nadrukkelijk aan de orde 
geweest, heb ik de vraag in uw richting of wij daar in de 
komende tijd naar kunnen kijken, zodat wij het in de andere 
dossiers beter kunnen doen. 

Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: Mijnheer 
Schaapman, ik weet waarop u doelt. Ik heb ook de heer Klepper 
in de hoorzitting gehoord die op een gegeven moment zegt dat 
wij een krant hebben uitgegeven, waarin staat dat de herindeling 
een gelopen race is, alsof dat een voldongen feit zou zijn, en dat 
er geen vervolgtraject naar de Tweede Kamer zou plaatsvinden. 
Ik heb dat nog eens nagezocht maar dat staat er helemaal niet. 
Als het gaat over de perceptie over communicatie, mag iedereen 
daar natuurlijk zijn mening over hebben maar ik vind niet dat 
iedereen zijn eigen feiten mag hanteren. Gezegd is dat de 
herindeling Goeree-Overflakkee er aankomt. Dat was op dat 
moment het standpunt van Gedeputeerde Staten. Dat was wat 
wij aan de inwoners duidelijk wilden maken. 
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En als je de krant verder bekijkt en beoordeelt, dan staat er ook 
in wat er verder nog allemaal gaat plaatsvinden in de commissie 
Bestuur en Middelen, in de Staten, in de Tweede en Eerste 
Kamer en wat voor mogelijkheden er nog zijn voor voor- of 
tegenstanders van dit proces om daarop te reageren en in te 
spreken. Ik ken de geluiden die u noemt maar ik geef ook aan 
dat er soms wat selectief geluisterd wordt. 

De heer SCHAAPMAN (ChristenunielSGP): Ik heb in mijn 
bijdrage aangegeven dat je als tegenstander de tekst natuurlijk 
anders leest maar het signaal is breder dan dat. Het zijn ook de 
momenten waarop de besluitvorming plaatsvindt, niet zozeer 
van PS want die zijn breed en van tevoren aangekondigd. Maar 
je hoort ook in andere processen dat er te veel momenten van 
verrassingen zijn, als wij na lange samenwerkingsprojecten een 
keer kiezen als provincie, en dat doet u dan als eerste, en er in 
de richting van herindeling gedacht en besloten wordt. Dat is het 
signaal dat ik graag meegeef in de vorm van de vraag of wij 
daar aan de hand van een voorstel van u op terug kunnen 
komen. 

Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: Als ik nu ga 
suggereren dat ik met een voorstel ga komen, dan doe ik niet 
anders dan vertellen hoe wij dat tot nu toe gedaan hebben bij 
Goeree-Overflakkee. Dat is dus die heel uitgebreide lijst van 
momenten van communicatie. Ik kan het ook uitleggen aan de 
hand van herindelingen die er nog aankomen. Dat wil ik graag 
doen maar niet vanuit de optiek dat de communicatie niet goed 
is geweest en dat we moeten kijken hoe wij die kunnen 
verbeteren. Ik denk wel dat er nog heel veel onwetendheid is 
over de manier waarop er gecommuniceerd is en hoe uitgebreid 
dat gedaan is. Daarover wil ik graag informeren want het lijkt me 
inderdaad ook goed voor de komende processen. 

Ik ga verder met de communicatie. Ik wil ook graag ingaan op de 
bijdrage van de heer Senden. Hij geeft aan dat hij eigenlijk vindt 
dat, voordat er tot herindeling kan worden besloten, daarover 
referenda of enquêtes moeten worden gehouden. Dan doet zich 
de toch wel bijzondere situatie voor dat in één gemeente 
inderdaad een enquête is gehouden. Ik denk dan, als u daar 
zo'n voorstander van bent: geeft u dan de goede interpretatie 
van de uitkomst van die enquête. U zegt dat 89% van de 
inwoners tegen herindeling zou zijn maar dat was de vraag niet. 
De vraag in de enquête van Goedereede was op basis van het 
rapport van de commissie-Schutte, waarover door de gemeente 
Goedereede een goede toelichting is gegeven: kiest u voor de 
herindeling van de vier gemeenten of kiest u voor verregaande 
vormen van samenwerking? Voor die samenwerkingsvormen 
heeft 89% van de inwoners van Goedereede gekozen. Dat is 
iets anders dan tegen herindeling zijn. Want dan komt het 
probleem. Als 89% zegt voor een samenwerkingsvariant te zijn, 
dan moet die mogelijk worden gemaakt door de andere 
gemeenten. Hier doet zich de situatie voor dat de drie 
gemeenten die aan die samenwerking zouden moeten 
meewerken, een andere keuze maken. Dat is nu net het proces, 
waarin wij terechtgekomen zijn. We zijn nu in de situatie beland 
waarbij drie gemeenten voor herindeling zijn en niet kiezen voor 
het samenwerkingsmodel met één ambtelijke organisatie, en 
één gemeente die dat vooralsnog wel kiest 

aankijken tegen het feit dat die andere drie gemeenten geen 
samenwerkinn willen. Willen iullie dat dan of zelfstandinheid? 
Maar daartoehebt u de moed niet gehad. U gaat ijzereñheinig 
met de herindeling door. 

Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: Mijnheer Senden, 
nu moet u ook mij antwoord geven. Op het moment dat 89% van 
de inwoners van Goedereede kiest voor een 
samenwerkingsmodel, dus een Wgr-regeling, bent u daar dan 
voor? 

De heer SENDEN (SP): Natuurlijk. 

Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: Tot nu toe heeft u 
meerdere keren bij de discussies over dit soort onderwerpen 
gezegd dat u Wgr-regelingen een ondemocratisch middel vindt 
om gemeenten en in dit geval Goeree-Overflakkee te besturen. 

De heer SENDEN (SP): Nee, Wgr-plusregelingen, zoals 
Haaglanden en Rijnmond, daar zijn wij tegen maar niet tegen 
gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten. Wij nemen 
zelf in diverse plaatsen daaraan deel. Als wij daartegen waren, 
dan zouden wij dat niet doen. Ik weet niet waar u dat vandaan 
haalt. 

Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: Wij hebben 
bijvoorbeeld ook discussies gehad over de Regionale Agenda 
Samenleving. Die vinden ook plaats op het niveau van Wgr- 
regelingen. En ook bij die discussie heeft uw fractie aangegeven 
het een onwenselijke situatie te vinden dat de provincie daar 
overleg pleegt en daar mogelijk bepaalde taken neerlegt. Dat 
hebt u meerdere keren aangegeven. U kunt niet de ene keer het 
ene beweren en de andere keer het andere. 

De heer SENDEN (SP): Daar was ik helaas zelf niet bij. 

Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: Nee, daar was u 
niet bij. 

Er is ook gevraagd of er op een goede manier gekeken is naar 
het alternatief dat ingebracht is. Er is natuurlijk op een goede 
manier gekeken naar het alternatief dat uiteindelijk door de 
gemeente Goedereede is ingebracht, de 3+1-variant. GS zien 
dat alleen niet als een oplossing. Wij hebben eigenlijk ook de 
indruk dat zelfs de gemeente Goedereede dat uiteindelijk geen 
duurzame oplossing vindt maar mogelijk een opstap naar een 
situatie waarbij uiteindelijk over een aantal jaren het toch tot een 
fusie van die twee gemeenten zou komen. Dat vinden wij 
onwenselijk want we weten dat een herindeling een grootse 
operatie is, zeker voor gemeenten op dit niveau, dus als je dat 
eenmaal inzet, dan moet dat ook in een keer georganiseerd 
worden. Je kunt het gemeenten eigenlijk niet aandoen om dat 
via een tweetrapsraket in twee keer te organiseren. De 3+1- 
variant heeft ook een hoop andere nadelen. Er wordt gesproken 
over één ambtelijke organisatie die dan door twee 
gemeentebesturen zou moeten worden aangestuurd. Wij vinden 
dat degenen die dit model aandragen onvoldoende uitwerken 
hoe dat dan precies zou moeten functioneren. 

De heer SENDEN (SP): Het moge toch duidelijk zijn dat uit de 
enquête blijkt dat de inwoners van Goedereede in grote 
meerderheid voor zelfstandigheid kiezen. Ik kan mij uw 
redeneringen indenken maar als het goed was geweest, hadden 
GS nog eens de vraag voorgelegd aan de inwoners hoe zij 
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Misschien kan de stelling nog wel worden ingenomen dat het 
uiteindelijk wel zou kunnen (er zijn meerdere voorbeelden in 
Nederland van gemeenten die met één ambtelijke organisatie 
samenwerken) maar of dat een betere variant is dan het gewone 
model van een gemeente met één gemeenteraad, gekozen door 
alle inwoners, en een college van burgemeester en wethouders 
dat de ambtelijke organisatie aanstuurt. Wij zijn er wel van 
overtuigd geraakt dat dat in dit geval de beste manier is en ook 
het model is dat het grootste draagvlak heeft. Het is inderdaad 
zo dat vijftig van de zestig raadsleden uiteindelijk voor 
herindeling kiezen. En dat zijn ook weer de raadsleden die bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2009 opnieuw gekozen 
zijn. In de richting van de heer Senden zou ik willen zeggen dat 
die gemeenteraadsverkiezingen op dat moment natuurlijk ook 
hebben laten zien hoe de inwoners tegen een gemeentelijke 
herindeling aankeken, omdat het bij de 
gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk verkiezingsthema is 
geweest. En je mag ervan uitgaan dat de raadsleden op een 
goede manier de mening van de inwoners weergeven en 
daarmee aan de slag gaan. 

Het vervolg. Ook tijdens de hoorzitting is gebleken dat in ieder 
geval door een aantal raadsleden de vraag is gesteld wat de 
verdere rol van de provincie is. Ik heb daar inderdaad al 
toezeggingen over gedaan in de commissie Bestuur en 
Middelen, als het gaat om de frictiekosten en de uitkeringen uit 
het gemeentefonds. Ik zal het dan ook op mij nemen om 
daarover overleg te plegen met de minister van Binnenlandse 
Zaken. Ook als het gaat over de verdere hulp die wij kunnen 
bieden om die gemeente op een goede manier tot stand te 
brengen. Wij zouden bijvoorbeeld een kwartiermaker kunnen 
organiseren. Onze kennis over en ervaring met andere 
gemeenten kunnen wij natuurlijk inbrengen. Wij hebben ook 
ambtelijk al het een en ander voorbereid om gemeenten straks 
te kunnen ondersteunen. Zij zullen dat wel in goed overleg met 
ons moeten doen en moeten vragen want uiteindelijk vinden wij, 
als GS, wel dat de gemeenten in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk zijn om het proces van de vorming van de 
nieuwe gemeente op zich te nemen. Maar, als zij vragen aan 
ons om hen daarbij te helpen, in welke vorm dan ook, dan is die 
bereidheid er zeker. Dat was mijn beantwoording, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ik kijk naar de Staten of er behoefte is aan 
repliek. 

De heer SCHURINGA (VVD): Dank u wel, gedeputeerde, voor 
uw beantwoording van de enige vraag die ik gesteld heb, 
namelijk of er jeugd een zorgkracht aanwezig is, met andere 
woorden of de jeugdzorg in de nieuwe gemeente gewaarborgd 
is. Uw antwoord is glashelder. Dat is niet zo. Dank u wel, dat u 
dat zegt. En daarom wil ik bij dezen de gedeputeerde Jeugdzorg 
vragen om bij de overgang van de vier gemeenten naar één 
gemeente aandacht te schenken aan de jeugdzorg, zodat die 
zeker niet verslechtert en hopelijk zo goed blijft als die nu is. 
Dank u wel. 

De VOORZITTER: De heer Wenneker ziet af van een tweede 
termijn; mevrouw Van Viegen ook. De heer Heemskerk heeft 
ook geen behoefte aan een tweede termijn. Mevrouw 
Branderhorst ook niet. De heer Senden. 

Van Engelshoven-Huls, Voorzitter, Schuringa, Senden, Dijkhoff 
en Schaapman 

burgers in de politiek hebben. Ik denk dat men zich daarop nog 
wel eens verkijkt. Als de inwoners naar hun mening gevraagd 
wordt en een meerderheid is voor zelfstandigheid maar daar 
wordt vrolijk overheen gewalst, dan moet je ook niet raar 
opkijken als het vertrouwen van de burgers in de politiek 
afneemt. Dat wil ik toch nog even hier zeggen. Dank u wel. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Voorzitter, nog even twee 
korte punten. Ten eerste in de richting van de SP. Het valt mij op 
dat de SP altijd roept om een referendum bij punten, waar zij 
tegen is, terwijl de rest voor is. We hebben toevallig in deze 
vergadering over een polder gesproken, waartegen ook de 
nodige weerstand is. De SP was daarvoor maar toen werd er 
niet gevraagd om een referendum. Dat verbaast mij. Ik denk dat 
de SP met andere dan alleen democratische motieven om 
referenda vraagt. Zeg dan gewoon wat u tegenkomt en kom met 
argumenten en ga niet alleen op de procedure in. Dat is het ene 
punt dat ik toch nog graag even wilde maken. 

Ten tweede wilde ik toch nog even benadrukken dat alle 
gemeenten goed betrokken moeten worden bij het vormgeven 
van de fusie, ook Goedereede. Het is ook Goedereede zeker 
niet kwalijk te nemen dat zij een eigen positie inneemt en 
misschien wel gelijktijdig bezwaar maakt bij de Tweede Kamer. 
Dit is ook een uitnodiging aan Goedereede om dat 
tweesporenbeleid te volgen. Die uitnodiging zou ik eigenlijk ook 
willen geven, als het gaat om de betrokkenheid van de burgers, 
aan de insprekers namens de Stichting Herindeling Nee! Ga ook 
meedenken over de vergeving van de herindeling. Dat u 
ondertussen ook bezwaar maakt bij de Tweede Kamer, vind ik 
uw goed recht. Als u echt invloed wilt hebben op het 
eindresultaat, praat dan mee. 

De heer SCHAAPMAN (ChristenUnieISGP): Dank aan de 
gedeputeerde, als het gaat om de invulling die hij wil geven aan 
de toezegging om te faciliteren en elementen die hij daarbij 
noemt. Ik denk dat dat een goede handreiking is. Ten tweede 
ben ik blij met de toezegging van de gedeputeerde dat hij terug 
zal komen op de wijze waarop wij communiceren met 
gemeenten in herindelingsprocedures. Daar zien wij naar uit. 
Dank u wel. 

Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: Voorzitter, ik heb 
nog wel een uur nodig om te reageren op wat de heer Senden 
zegt, dat wij er overeen walsen. Dat vind ik toch wel wat zwaar 
uitgedrukt. De wet die de herindelingen regelt is nogal 
ingewikkeld en er moet heel wat gebeuren, voordat je tot een 
herindeling van de gemeenten komt. Dat vind ik op zich terecht 
want het is een vrij ingrijpende beslissing die veel consequenties 
heeft. U zegt dat wij er overheen walsen. Ik wil uitleggen dat dat 
zeker niet het geval is 

De heer SENDEN (SP): Zo ervaren de mensen het wel. 

Gedeputeerde VAN ENGELSHOVEN-HULS: Daarom is het 
goed dat u mij de gelegenheid geeft om ook via u aan hen 
duidelijk te maken hoe het in elkaar zit. Wij vragen eerst aan de 
gemeenten hoe zij zelf denken over hoe zij de taken voor hun 
burgers op een goede manier kunnen uitvoeren. 

De heer SENDEN (SP): Ik kan er best in meegaan dat er allerlei 
bestuurstechnische argumenten zijn om tot zo'n fusie over te 
gaan, hoewel uit onderzoek blijkt dat het vaak nog een beetje 
wankel is. Het gaat natuurlijk vooral om het vertrouwen dat de 
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Dat is van belang en dat moet u toch ook aanspreken. Ik vind 
het nogal wat als een raadslid dat mogelijk al lange tijd 
betrokken is bij en zich inzet voor zijn gemeente en dat niet 
bepaald uit eigen belang doet maar voor het belang van de 
inwoners, zegt: "Alles overziend, kom ik tot de conclusie dat mijn 
gemeente moet worden opgeheven en in een groter geheel 
moet opgaan, omdat dat alleen de garantie is dat de taken die 
van belang zijn voor de inwoners, op een goede manier kunnen 
worden uitgevoerd." Als een raadslid binnen de raad dat soms in 
unanimiteit zegt, dan vind ik dat een belangrijk signaal, waar wij 
niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Dan vindt er een heel 
proces plaats van de gesprekken tussen GS en de gemeenten. 
Dat heeft in het open overleg plaatsgevonden. Daarbij kunnen 
alle mogelijke oplossingen worden aangedragen. Die worden 
gewogen, die worden becommentarieerd, er wordt een 
financiële scan gemaakt en vervolgens wordt het weer aan de 
raden voorgelegd om nogmaals te bepalen of zij het voorlopige 
standpunt van GS aan de orde vinden. Er vindt heel veel overleg 
plaats met inwoners. Er vindt heel veel discussie plaats met uw 
Staten. Als u straks in meerderheid het herindelingsadvies heeft 
aanvaard, vindt er nog heel veel discussie plaats op het niveau 
van de Tweede Kamer en de ministerraad. Er is dus geen 
sprake van walsen. Ook de suggestie dat dit altijd de enige 
oplossing is en dat wij altijd herindeling als oplossing kiezen, is 
niet aan de orde. Ik ben nu bijna vijf jaar gedeputeerde van 
Bestuurlijke Zaken en dit is de eerste keer dat wij u als Staten 
vragen om een herindelingsadvies vast te stellen. Het is in de 
afgelopen vier jaar nooit gebeurd, ook omdat er soms andere 
oplossingen worden gekozen door gemeenten. Als gemeenten 
het samen eens zijn over een andere oplossing, dan wordt dat 
ook gehonoreerd en dan laten wij de gemeenten die weg 
bewandelen. 

Tegen de heer Dijkhoff zou ik willen zeggen: nee, wij nemen het 
de gemeente Goedereede inderdaad niet kwalijk dat zij een 
andere keuze maakt. Laat dat ook gezegd zijn. Ik heb ook in 
mijn beantwoording aan de heer Schuringa al aangegeven dat ik 
heel goed begrijp in wat voor situatie de gemeenten verkeren. 
Dat Goedereede op zich een redelijke misschien zelfs wel 
goede bestuurskracht kent en vanuit het belang van haar 
inwoners tot een andere keuze komt, is te respecteren maar ik 
hoop dan ook dat de gemeente Goedereede in het vervolg, 
nadat u straks het herindelingsadvies heeft aangenomen, het u 
als Staten ook niet kwalijk neemt dat u een beslissing hebt 
genomen die anders luidt dan zij graag zou willen. 

De VOORZITTER: Hartelijke dank. Ik stel voor de 
beraadslagingen te sluiten en over te gaan tot stemming. Ik 
verzoek de leden om hun plaatsen in te nemen. Is er behoefte 
aan het afleggen van een stemverklaring? Zo niet, dan verzoek 
ik de leden die voor het voorstel zijn om hun hand op te steken. 
Voor het voorstel zijn alle fracties behalve de SP. Het voorstel is 
aangenomen. 

HET VOORSTEL WORDT ZONDER HOOFDELIJKE 
STEMMING AANGENOMEN. 

Aangezien de behandeling van de Najaarsnota 2010 in de 
commissie een luttel aantal minuten heeft geduurd, stel ik even 
de vraag of er behoefte is aan uitgebreide interventies bij de 
najaarsnota. Zo niet, dan stel ik voor om de agenda voor de 
lunchpauze in één keer af te werken. 

De griffier wijst mij er terecht op dat ik nog aan de Staten moet 
meedelen dat de heer Stoop van deelname aan de stemming 
over het voorgaande voorstel heeft afgezien vanwege zijn 
betrokkenheid bij het onderwerp als burgemeester van de 
gemeente Dirksland. Waarvan akte. 

4. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN DE NAJAARSNOTA 2010 (6230) 

De VOORZITTER: Dan is voor de behandeling van de 
Najaarsnota 2010 het woord aan de heer Schuringa. 

De heer SCHURINGA (VVD): Om onze magen niet in de 
problemen te brengen, zal ik een deel van wat ik wilde zeggen 
overslaan. Mijn complimenten voor de najaarsnota. Dat wilde ik 
in ieder geval zeggen. Het is goed leesbaar. Helaas zo goed 
leesbaar dat hoe meer je ervan leest, des te minder vragen je 
hebt. Dat is mij overkomen. 

Ik heb de najaarsnota op drie punten beoordeeld, waarover ik 
iets wil zeggen. Hoe staat het met het geld? Wat hebben wij dit 
jaar gerealiseerd? En wat hebben wij dit jaar nog niet gedaan en 
is vooruitgeschoven? Vanwege het feit dat wij de Begroting 
201 1 ook al in beeld hebben, hoef ik aan het laatste ook niet 
eens veel aandacht te besteden. Dat kunnen wij volgende 
maand doen. 

Er is wel ten aanzien van het geld een opmerking te maken die 
ik positief vind. Er zijn meer opcenten opgehaald, om precies te 
zijn is er 4 miljoen euro extra opgehaald bij de automobilisten. 
Deze 4 miljoen euro gaat nu naar de reserve maar het goede 
nieuws is dat de autorijders van Zuid-Holland in de door GS 
voorgelegde Begroting 201 1 daarvoor worden beloond. Dat geld 
krijgen zij weer terug. 

Dan zijn er wat er werken vooruitgeschoven: alternatieve 
locaties bedrijventerreinen, hybride bussen openbaar vervoer, 
natuurprojecten. Allemaal belangrijke projecten maar het zijn wel 
allemaal projecten die niet uit ons beeld zullen verdwijnen. Die 
zitten goed in ons beeld. Dus wat dat betreft geen dramatische 
situatie. 

Ik wil wel een dramatische opmerking maken. Die past heel 
goed in het Demosignaal dat wij vanochtend in ons inbakje 
kregen. In de najaarsnota staat een zin die mij mateloos 
aangreep, omdat die ene zin aangeeft dat wij nog niet uit de 
crisis zijn, wat wij allemaal hoopten en wat sommigen van ons 
ook dachten. De door mij bedoelde zin is de volgende: "De 
overheden en marktpartijen zijn terughoudender in het 
investeren in energieprojecten." Leest u maar gewoon: 
overheden en marktpartijen zijn terughoudender in het 
investeren in alle projecten. Wij weten dat Den Haag, Rotterdam 
en alle gemeenten die ik zo'n beetje heb bezocht, minder te 
besteden hebben en allemaal hun begrotingen ten aanzien van 
investeringen hebben teruggeschroefd. Dat betekent dus dat de 
W D  het wederom haar plicht vindt om vast te stellen dat de 
kracht in 2011 meer dan ooit zal moeten komen van de 
particulieren en het bedrijfsleven in Zuid-Holland. Daar wil ik het 
bij laten. 

ALDUS WORDT BESLOTEN. 



l ir 
Notulen Provinciale Staten - Vergadering van 13 oktober 201 0 

- 
L-- 

- 

Najaarsnota 201 0 

De heer HEEMSKERK (CDA): Naast de complimenten voor 
deze betere opzet van de najaarsnota, rest er wat ons betreft 
voor deze behandeling eigenlijk maar één punt. Bij de 
najaarsnota wordt gemeld dat wij aan het einde van het jaar 
bijna 17 miljoen euro overhouden en dat een kwart daarvan, 
ongeveer 4 miljoen euro, komt uit de extra inkomsten van de 
opcenten vanwege een zwaarder wordend wagenpark en een 
zich uitbreidend wagenpark. Automobilisten in Zuid-Holland 
hebben extra geld opgebracht op deze manier. Wij zijn van 
mening dat die middelen dan ook ten goede moeten komen aan 
de mobiliteit. De ontoereikende infrastructuur in Zuid-Holland 
zorgt voor veel economische en sociale knelpunten. Wij hadden 
al vergaande plannen om die 4 miljoen euro als een soort 
spaarpotje voor de N207 of de Algrabrug te reserveren in 
programmareserve 2 maar helaas is gebleken dat daarvoor 
onvoldoende draagvlak is en daardoor staat de reiziger in Zuid- 
Holland met lege handen. Wij roepen de gedeputeerde op om 
toekomstige meevallers, zeker als die komen uit onderuitputting 
of extra opcenten, als spaargeld te reserveren voor de enorme 
mobiliteitsvraagstukken, waar onze provincie zich voor gesteld 
ziet. 

De heer SENDEN (SP): Uit de duidelijke najaarsnota blijkt dat 
GS goed op schema liggen met alle plannen. Helaas ook met de 
plannen waarmee wij het niet eens zijn. Wij lezen wel dat de 
EHS een beetje achterblijft want er wordt 4 miljoen euro 
doorgeschoven. Dat vinden wij jammer maar het lijkt er toch op 
dat het in 2011 rechtgetrokken zal worden. Verder waren wij 
natuurlijk ook verrast, doordat plotseling weer een paar miljoen 
euro bij de zandmotor moest. Ik denk niet dat deze Staten 
alsnog gaan besluiten om die af te blazen. 

Mevrouw DE ZOETE (ChristenUnie/SGP): Ook onze fractie 
ervaart de najaarsnota als een steeds bruikbaarder instrument. 
Wij hebben dan ook naar aanleiding daarvan gerichte vragen 
kunnen stellen in de commissies en antwoorden gekregen, 
waarmee wij verder kunnen. Ik wil die vragen dan ook niet 
overdoen. 

Er is een punt dat ik er wel uit wil lichten. Wij zijn heel blij dat er 
niet opnieuw schaars groen is opgegeven voor nieuwe 
bedrijventerreinen. Wij zijn van mening dat er in Zuid-Holland 
nog voldoende ruimte is om gezonde bedrijven te laten groeien 
op terreinen die nu al in ontwikkeling zijn of die al ontwikkeld 
zijn. In Zuid-Holland wordt voortvarend de sanering van 
verspreid liggend glas ter hand genomen. Soms verdwijnen er 
zelfs goede bedrijven met vrij nieuw glas, wat een heleboel geld 
kost. Wij zouden graag zien dat diezelfde voortvarendheid 
gebruikt zou worden voor de bedrijventerreinen. Wij hebben de 
afgelopen week onder andere in de Drechtsteden terreinen 
gezien waar bedrijbhallen staan die eigenlijk niemand wil 
hebben en kantoren die niemand wil hebben. Een beetje van de 
voortvarendheid bij het opruimen van het glas zou daar ook op 
zijn plaats zijn. We moeten niet tevreden zijn met die magere 
7% tot 10% ruimtewinst. Het kan veel hoger. Dat hebben de 
provincie Zuid-Holland, bewoners en de bedrijvigheid verdiend. 

De heer DIJKHOFF (GROENLINKS): Na de behandeling in de 
commissies nog twee korte punten van GroenLinks. Een 
inhoudelijk punt dat gaat over informatie, die wij naar aanleiding 
van de behandeling in de commissie GWM hebben gehad over 
de zandmotor. Wij vinden het inderdaad teleurstellend dat er 
toch weer meer geld aan wordt uitgegeven. Wij hebben eerder 
in de Staten gezegd dat wij niet tegen de zandmotor zijn maar 
dat wij wel vinden dat het Rijk de zandmotor moet betalen. De 
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bijdrage van de provincie is gebaseerd op de natuur- en 
recreatiedoelen. In dat besluit werd ook die 100.000 euro 
genoemd die nu echt structureel is maar die zou nog verder 
moeten worden uitgewerkt maar die wordt nu ineens als 
definitief opgevoerd. Wij hebben sterk de indruk dat daarin ook 
allerlei beheerskosten zitten die te maken hebben met de 
veiligheid en helemaal niet met natuur. Wij vrezen dat die wel 
van de natuurbudgetten afgaan. Overigens vinden wij ook dat de 
beheerstaken op het gebied van veiligheid en toezicht rijkstaken 
zijn. Wij vinden dat die 100.000 euro structureel er een beetje in 
gerommeld wordt. 

Mijn andere punt gaat meer in het algemeen over de 
najaarsnota. Misschien had ik dit bij de commissie Bestuur en 
Middelen moeten inbrengen maar toen was ik er niet. Het stuk is 
goed leesbaar en goed opgebouwd met goede tabellen erin. Nu 
het volgende nog. De najaarsnota is een mooi document, omdat 
je daarin de primitieve begroting, de begroting na de 
voorjaarsnota en het voorstel, zoals het in de najaarsnota 
voorligt op een rijtje hebt. Dan zie je dat bij die productgroepen 
de ontwikkeling een driekwart jaar van onze inschatting op dat 
moment van wat het in dat jaar gaat kosten. Er zijn nogal wat 
posten bij, waarbij bijvoorbeeld in de primitieve begroting 
40 miljoen euro wordt begroot, dat wordt dan bij de 
voorjaarsnota bijgesteld naar 20 miljoen euro en bij de 
najaarsnota stellen wij het weer terug bij naar 40 miljoen euro. 
Als je naar dat soort posten gaat vragen, dan krijg je vaak uitleg 
over het schuiven met reserves en dergelijke, waar het dan 
vandaan komt. Maar ik denk dat het toch een discussie is die wij 
een keer moeten aangaan, of wij niet zodanig moeten gaan 
begroten dat wij ook door het jaar heen niet te veel van dat soort 
bijstellingen hebben. Wij moeten dus eigenlijk gaan kijken of wij 
de verschuivingen in de reserves al in de primitieve begroting en 
de voorjaarsnota goed kunnen inschatten. De vraag die daar 
dan nog bij zit. Wij krijgen na de najaarsnota natuurlijk over dit 
begrotingsjaar straks nog weer de jaarrekening. Verwacht de 
gedeputeerde dan weer dit soort verschuivingen? 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Om te 
beginnen vindt de fractie van de Partij voor de Dieren het een 
goede ontwikkeling dat er extra duurzaamheidseisen zijn 
opgenomen in de contracten voor het personenvervoer over 
water en het openbaar vervoer, de hybride bussen. Ik heb nog 
een aantal vragen en opmerkingen met betrekking tot de 
najaarsnota. 

Als eerste de Park & Ride-voorzieningen op pagina 21. Hier 
wordt aangegeven dat er maar beperkt fysieke ruimte 
beschikbaar is voor parkeerplaatsen bij treinstations en dat 
daarom het doel vooruitgeschoven wordt naar 201 1. Maar als 
deze ruimte er gewoonweg niet is, hoe kan het dan worden 
doorgeschoven naar 2011? Dan moet er toch gezocht worden 
naar andere oplossingen? Kan de gedeputeerde mij uit de 
droom helpen? 

In eerste instantie zet ik vraagtekens bij de 
detacheringsopbrengsten van 1,l miljoen euro. Het blijkt hier te 
gaan om ongeveer twintig medewerkers die werkzaam zijn bij 
andere overheidsdiensten in het kader van de loopbaantrajecten 
en uitstroomtrajecten. 
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Dat is een op zich positief personeelsbeleid. Zaak is echter wel 
om deze inkomsten voortaan bij te houden en tijdig te 
verwerken. 

Verder is het opvallend dat uit de najaarsnota blijkt dat de 
doelstelling met betrekking tot het aantal geplande vrouwelijke 
leidinggevenden in de organisatie niet werd gehaald. Er staat nu 
een plus. Kan de gedeputeerde mij antwoord geven op de vraag 
of het percentage van 25% dit jaar gehaald wordt en zo nee, 
welk percentage dan wel? 

Zorgwekkend is verder dat de wachtlijsten in de jeugdzorg 
(pagina 71) weer zijn toegenomen. Verwacht wordt dat alsnog 
de doelstelling om de wachtlijsten te verkorten tot maximaal 
zeven weken in 201 0 haalbaar is. Mijn fractie vraagt aan GS om 
de nodige inspanningen te blijven verrichten om deze 
wachtlijsten weer terug te dringen. 

De subsidieregeling Stimulering van de lokale klimaatinitiatieven 
(SLOK, pagina 17) wordt voor een bedrag van 380.000 euro 
opgeschort naar 201 1. Kan de gedeputeerde mij aangeven of 
dat geld gelabeld blijft aan het SLOK-programma of dat het 
wordt overgeheveld naar de algemene reserve en of het bedrag 
over de totale periode wordt verlaagd? Dat is mij niet helemaal 
duidelijk. 

Programma Verbeteren kwaliteit landschap (programma 130 op 
pagina 30) wordt verhoogd van 4 naar ruim 8,5 miljoen euro. Dit 
is een groot bedrag. Kan de gedeputeerde mij aangeven waar 
de extra investeringen voor nodig zijn? 

Een serieus zorgpunt is de ontwikkeling van het percentage 
waterlichamen dat voldoet aan de Kaderrichtlijn Water. Mijn 
vraag in de commissievergadering aan de gedeputeerde was: 
wordt de 12% in 2010 wel gehaald? De gedeputeerde heeft 
aangegeven dat dit in 2010 niet wordt gehaald. Ik dien daarom 
een motie in om extra inspanningen te verrichten om de 
doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water in 2010 maar ook in 
201 1 alsnog te halen. Dit was het wat mij betreft voor de eerste 
termijn. Dank u wel. 

INGEDIEND IS: 
Motie 23016230 van de leden Van Viegen, Senden, Wenneker 
en Dijkhoff over extra inspanningen doelen Kaderrichtlijn 
Water. 

"Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 
13oktober 2010 ter behandeling van het bovenvermeld 
onderwerp: 

Gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat: 
- door Gedeputeerde Staten is afgesproken dat in 2010 12% 

van de Zuid-Hollandse waterlichamen voldoet aan de 
Kaderrichtlijn Water (KRW); 

- de gedeputeerde heeft aangegeven dat deze doelstelling 
niet wordt gehaald; 

overwegende dat: 
- 12% al een minimale doelstelling betreft, omdat in 2015 

100% van de Zuid-Hollandse wateren aan de KRW moet 
voldoen; 

- hierover afspraken in Europees verband zijn gemaakt, waar 
de provincie en het Rijk zich aan dienen te houden; 
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Van Viegen en Van Heijningen 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- extra inspanningen te verrichten om te voldoen aan de 

geformuleerde doelen voor de KRW; 
- aan Provinciale Staten voldoende tijdig doch voor 

agendering in de commissie GWM van januari 201 1 te laten 
weten welke extra inspanningen verricht zullen worden. 

en gaan over tot de orde van de dag!" 

Gedeputeerde VAN HEIJNINGEN: Geachte Statenleden, dank 
voor de gemaakte opmerkingen en dank ook voor de positieve 
kwalificaties over dit product. leder jaar weer een stapje verder. 
Nu is dit voor deze periode de laatste najaarsnota en ik ben blij 
dat wij met deze toonzetting over de kwaliteit kunnen afsluiten. 
Het is natuurlijk ook een maat die aangeeft waar wij staan qua 
prestatie en qua financiën. Zoals meerderen van u ook in de 
commissie hebben gevraagd: wat zijn de redenen voor het 
doorschuiven van prestaties en hoe houdt u dat in beeld? De 
heer Schuringa sprak over de projecten goed in beeld houden. 
Ik zou bijna zeggen goed op de korrel houden want zo scherp 
willen wij het zien, enerzijds vanuit de prestatie maar anderzijds 
mag een project ook niet constant doorgeschoven worden en 
een claim op het budget blijven leggen. Zoals gezegd, in de 
voorjaarsnota rekenen wij ook af als dat nodig is. Allemaal onder 
het toeziend oog van en uiteraard via besluitvorming van 
Provinciale Staten. Ik heb een poging gedaan om de Staten nog 
wat meer inzicht te bieden in de categorieën doorgeschoven 
prestaties. Wij moeten misschien nog wat schaven aan de 
indeling daarvan maar op die manier probeer ik onderscheid te 
maken tussen categorieën en redenen. Het college heeft er in 
ieder geval meer dan goede hoop op dat wij in 2011 verder 
kunnen. Wij hebben daadwerkelijk zicht op de realisatie. 
Mochten wij uiteindelijk te optimistisch zijn voorgelicht op dat 
punt, dan krijgen de Staten daarvan natuurlijk in het voorjaar 
onmiddellijk bericht. Zoals gezegd, het presteren is de 
doelstelling en het college hecht er natuurlijk juist in deze 
periode aan om dicht in de buurt van de 100% te komen. 

Een paar specifieke opmerkingen, voorzitter. Een aantal leden 
heeft opmerkingen gemaakt die ook bedoeld waren als 
statements. De periode waarin wij verkeren, is er natuurlijk nog 
steeds een van de zorg over de economische ontwikkeling. 
Daarom letten wij des te scherper op de uitgaven maar zeker 
ook op de doelstellingen, waarmee je de economische 
ontwikkeling steunt, als je als overheid investeert. Daarin speelt 
de mobiliteit natuurlijk een enorm belangrijke rol. De heer 
Heemskerk vindt dat wij ons spaargeld moeten reserveren voor 
de enorme mobiliteitsvraagstukken. Ik spreek hem daarin niet 
tegen want ik denk dat het beleid van het college onder 
aansturing van de Staten de afgelopen tijd juist is geweest om 
dat mobiliteitsvraagstuk op te pakken. Daarom hebben wij het 
rechtvaardig geacht om bij de burger te collecteren via de 
opcenten. En kijken wij naar het beleid in programma 2, dan 
zien wij dat de opgave ontzettend groot is. Sterker nog, dat wij 
er met sparen niet komen maar dat wij moeten schrapen om 
belangrijke projecten als de Rijnlandroute en de Rijn-Gouwelijn 
te kunnen realiseren. Kortom, het college richt zich hier volledig 
OP. 
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Tegelijkertijd, en dat is het een spanningsveld waarop de heer 
Heemskerk doelde, proberen wij natuurlijk ook om in deze 
periode de begroting sluitend te krijgen. Die druk is groter en 
groter geworden in de provincie Zuid-Holland. We zien de druk 
verder toenemen en als de herverdeling van het provinciefonds 
niet rondkomt in de komende tijd (u mag ervan verzekerd zijn 
dat wij juist in deze periode alle inspanning erop richten om dat 
proces daadwerkelijk afgerond te krijgen), dan blijft Zuid-Holland 
ver op achterstand ten opzichte van de andere provincies. Juist 
nu zijn wij als college zeer alert om op dat punt onze zin te 
krijgen in goed overleg met het IPO. Maar u kent het 
spanningsveld binnen het IPO; daarover hoef ik u verder niets 
meer te vertellen. 

Een paar specifieke opmerkingen nog over de EHS. Die blijft 
achter. Tegelijkertijd (de heer Senden wijst er zelf ook op) zijn 
de inspanningen erop gericht om resultaat te boeken, en wij 
kennen ook het belang dat de Staten hechten aan een goede 
ontwikkeling in de volle breedte. 

De opmerkingen van de heer Senden en de heer Dijkhoff over 
de zandmotor verbazen mij in die zin, dat er niets nieuws 
gebeurt. Wij hebben in een ver verleden al gesproken over het 
beheer. Dat is in nauw overleg met de natuur- en 
landschapsorganisaties in Zuid-Holland besproken. Die zien 
daar ook kansen. Het komt misschien wat laat maar tegelijkertijd 
kan het college alleen maar zeggen dat het altijd onderdeel is 
geweest van de voorbereiding. Via de relaties die ik net 
noemde, de natuur- en landschapsorganisaties, speelt de 
provincie Zuid-Holland daarin een belangrijke rol. Ik zie de heer 
Senden naar de microfoon snellen, ik wacht even. 

De heer SENDEN (SP): Ik had het niet over het beheer maar 
over de extra btw van ruim 2 miljoen euro die vergeten was mee 
te nemen. Dat was een verrassing. 

Gedeputeerde VAN HEIJNINGEN: Dat is misschien voor u een 
verrassing geweest op enig moment maar ook daarover hebben 
de Staten een en andermaal gesproken. Dat moet nu eenmaal 
verwerkt worden. Dat is nu gebeurd in de najaarsnota. Er is 
niets nieuws, ook niet op het punt van de btw en ook niet op het 
punt van beheer, in deze najaarsnota in geslopen. 

De specifieke opmerking van mevrouw De Zoete, bijna een 
hartenkreet om zorgvuldig om te gaan met de ruimte. Dat geldt 
voor bedrijventerreinen en dat geldt voor glas. Ik heb overigens 
van de heer Verbeek de vermaning meegekregen om goed 
onderscheid te maken tussen het opruimen van oud glas dat 
niet meer nodig is en het herstructureren. We mogen op geen 
enkele manier de indruk wekken dat wij zomaar glas aan het 
opruimen zijn. Datzelfde geldt natuurlijk voor bedrijventerreinen. 
Zeker, er zijn wat de bedrijventerreinen waar je de ouderdom 
ziet toeslaan. Als de markt echter kansen ziet en de overheid 
faciliteert dat, dan kun je herstructurering ook voor een 
belangrijk deel overlaten aan de markt. Ten tweede kunt u in 
programma 3 onder aanvoering van collega Van Dijk ook zien 
welke inspanningen deze provincie heeft verricht in verband met 
de herstructurering van bedrijventerreinen. Wij hebben dat in 
gang gezet en allerlei afspraken gemaakt tot aan 
intentieverklaringen toe. Het college ligt goed op schema met 
dat belangrijke onderwerp herstructurering van 
bedrijventerreinen. 

Mevrouw DE ZOETE (ChristenunielSGP): Ja, goed op schema 
maar het schema is niet voldoende. Dat is wat ik heb willen 
zeggen. 

Gede~uteerde VAN HEIJNINGEN: Dan wiis ik eroD dat 
gemeenten en bedrijven en vaak ook verenigingen van bedrijven 
hand in hand optrekken om het daadwerkelijk vorm te geven. 
Waar u als Staten zeker naar zou moeten kijken is, of de 
uitvoering conform de afspraken doorgaat. Ik ben het helemaal 
met u eens dat je het op papier nog niet hebt geherstructureerd. 
Als het gaat om de intensiteit en de ingewikkeldheid, dan 
kunnen wij constateren dat, als we geen nieuwe ruimte 
gebruiken voor bijvoorbeeld glas of bedrijventerreinen en wij 
willen herstructureren, het dan juist belangrijk is dat je naar het 
proces kijkt, omdat deze processen uitermate ingewikkeld zijn 
en de neiging hebben om veel tijd te kosten. Als je het niet eens 
wordt, dan gebruiken we nog meer tijd. Uw punt is helder en u 
mag het college aanspreken op de voortgang. 

De vraag van de heer Dijkhoff nog, voorzitter, of wij in de 
toekomst een begroting zouden kunnen maken zonder 
verschuivingen en of de Jaarrekening 2010, in het voorjaar van 
201 1 te bespreken, zonder verschuivingen zal worden 
opgesteld, dat durf ik wel te betwijfelen. Maar de uitdaging die hij 
voorlegt om dat zo beperkt mogelijk te maken, dat veronderstelt 
visie, dat veronderstelt ook een visie op het interne proces, die 
neem ik graag aan om te bezien of wij daarin nog een slag 
kunnen maken. Uiteindelijk is het ook niet productief, als je 
intern alsmaar aan het verschuiven bent want dat wekt de indruk 
dat je niet in control bent en het kost allerlei administratieve 
handelingen. 

En dan nog een paar in mijn ogen technische opmerkingen van 
mevrouw Van Viegen, waarop ik zo goed mogelijk antwoord zal 
geven, ook wetend dat het hier geen commissievergadering is. 
Met Park & Ride wordt bedoeld te zeggen dat de realisatie 
daarvan meer tijd kost en geen ruimte wil zeggen: geen direct 
beschikbare ruimte. Dan moet je dus creatief worden. Dan moet 
je dus gaan indikken of bovengronds dan wel ondergronds 
allerlei voorzieningen gaan creëren. Het is een beetje 
vergelijkbaar met de discussie over bedrijventerreinen. Die 
processen kosten meer tijd dan wanneer er een lapje grond 
beschikbaar is waar alleen een hek omheen gezet hoeft te 
worden. U hebt een opmerking gemaakt over de 
detacheringsopbrensten. Dat verwerken wij tijdig. De 
samenwerking die de provincie aangaat met andere partijen leidt 
tot veel lof voor de inzet van de provincie Zuid-Holland. Voor het 
terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg hoeft u ons niet 
op te roepen. Collega Van de Vondervoort is zich daar zeer 
bewust van, net als het hele college dat haar volgt in dit dossier. 
De zorgen die wij hier hebben geuit zijn dan ook vertaald in 
beschikbare middelen, als het nodig is, om extra inspanningen 
te verrichten. Dus dat gaat ook hier hand in hand. De SLOK- 
regeling, een specifieke vraag maar gelukkig ken ik hem uit mijn 
eigen portefeuille, heeft alleen maar wat vertraging opgelopen, 
omdat wij later begonnen zijn. Maar die wordt wel afgemaakt 
met de middelen die wij van het Rijk hebben gekregen. 
Misschien herinnert u zich nog dat het aantal SLOK-aanvrage? 
opeens vele malen groter was dan het budget mogelijk rnaaktei 
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Toen heb ik om nog wat extra budget bij het Rijk gebedeld. Dus 
u moet het zien als een latere start en daarmee een latere 
afronding. 

Voorzitter, dan nog de vraag over pagina 30 over de verbetering 
van de kwaliteit van het landschap. De Staten hebben ons 
opdracht gegeven om wat extra middelen beschikbaar te stellen 
voor groen. Wij zitten nu in een fase dat wij allerlei projecten 
daadwerkelijk in gang zetten dan wel afronden. Zo moet u dit 
soort inspanningen zien. Op het totaalbedrag is het uiteindelijk 
nog maar een zeer beperkt bedrag. 

En tot slot, voorzitter, zie ik voor mij een motie over extra 
inspanningen voor de doelen Kaderrichtlijn Water. De vraag is 
om extra inspanningen te verrichten om te voldoen aan de 
geformuleerde doelen en om Provinciale Staten tijdig, voor 
agendering in de commissie GWM, te laten weten welke extra 
inspanningen verricht zullen worden. Voorzitter, over de 
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water spreken wij al lange 
tijd. Dat is ook niet een kwestie van een paar maanden maar 
van jaren en het is ook een kwestie van op koers blijven. 
Daarover hebben wij, meen ik, bij de begroting voor 2010 nog 
een discussie gehad in deze zaal. Ik betwijfel of het zinvol is om 
in deze fase, voor dit onderdeel waarover wij in de commissie 
nog regelmatig gesprekken voeren via de communicatie tussen 
GS en PS, door nog een extra inspanning van het college te 
vragen, terwijl wij ons al bewust zijn van de noodzaak daarvan 
en wij de commissie GWM ook voldoende mogelijkheden bieden 
om dit soort gesprekken aan te gaan. Het is aan de Staten om 
dit te beoordelen maar vooralsnog zeg ik erop terug dat het 
college zich voldoende bewust is. Gelet op de 
langetermijninspanningen en de complexiteit, is het ook niet 
zinvol om in een paar maanden tijd nog even snel een 
inhaalslag plegen, omdat wij naar mijn overtuiging voor de lange 
termijn wel degelijk op koers zijn. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Is er behoefte aan repliek? 

De heer SCHURINGA (VVD): Repliek niet zozeer maar ik wil 
ingaan op de motie die net is uitgereikt. De W D  zal die niet 
steunen. Niet, omdat wij de inhoud niet belangrijk vinden maar 
omdat wij denken dat het moment wat raar gekozen is. Het kan 
ook bij de Begroting 201 1. Daarnaast sluiten wij ons aan bij de 
redeneringen van de gedeputeerde die eigenlijk heeft gezegd 
wat ik wilde zeggen. Het is een on-goingbusiness en die 
Kaderrichtlijn Water is ontzettend belangrijk om er met zo'n 
kleine motie een slinger aan te geven in de richting van extra 
inspanningen, vinden wij onvoldoende, omdat je er eigenlijk 
niets mee zegt. Doe het bij de begroting, dan weten wij volgend 
jaar waarover wij het in zijn geheel hebben. Wij zullen dus 
tegenstemmen. 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Nog even een 
vraag aan de gedeputeerde met betrekking tot het programma 
verbeteren kwaliteit van het landschap. Als ik de gedeputeerde 
goed beluisterd heb, dan zegt hij dat die 4,5 miljoen euro extra 
gebruikt zal worden voor het groen. Is dat een juiste 
constatering? 
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Van Heijningen, Voorzitter, Schuringa en Van Viegen 

Gedeputeerde VAN HEIJNINGEN: Ik beoogde in mijn antwoord 
aan te geven dat groen in de volle breedte de bijzondere 
aandacht van het college heeft. U moet het natuurlijk ook lezen 
in relatie tot ontwikkeling groenprojecten maar ook het saneren 
van het oude glas, waardoor het groen bevorderd wordt. Het is 
dus een combinatie van. 

De VOORZITTER: Hartelijk dank. Dan stel ik voor om de 
beraadslagingen te sluiten en over te gaan tot besluitvorming. Is 
er nog behoefte aan het afleggen van een stemverklaring? Zo 
niet, dan verzoek ik de leden die voor de Najaarsnota 2010 zijn 
om hun hand op te steken. De Najaarsnota 2010 is bij 
afwezigheid van de fractie van Leefbaar Zuid-Holland en de 
fractie SDF overigens met algemene stemmen aangenomen. 

HET VOORSTEL WORDT MET ALGEMENE STEMMEN 
AANGENOMEN. 

5. HAMERSTUKKEN 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Ik heb net even 
aan de griffier gevraagd of ik een aantal van die hamerstukken 
mag samenvoegen, omdat ik anders iedere keer naar voren 
moet komen. Mijn fractie kan niet instemmen met 5b, 5c, 5e en 
59. Dat heeft als reden dat er een te intensieve inbreuk wordt 
gepleegd op natuurgebieden en, met name bij Langeveld ook op 
Natura 2000-gebieden, en op de weidevogelproblematiek. Er 
zijn te weinig beschermende maatregelen genomen. Daarom 
stemt mijn fractie tegen deze voorstellen. 

De VOORZITTER: Maar u bent voor vaststelling van de 
luchthavenregeling voor schermvliegen de Graafstroom? 

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): Ik heb ze 
allemaal doorgenomen. Daar zijn de beperkende maatregelen 
verdergaand dan bij de andere. Datzelfde geldt voor Voorhout. 
Daar zijn de beschermende maatregelen in ieder geval wat 
verdergaand. 

De VOORZITTER: Dus u bent voor 5a en 5d. 

A. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN LUCHTHAVENREGELING VOOR 
SCHERMVLIEGEN TE GRAAFSTROOM (6232) 

B. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN LUCHTHAVENREGELING VOOR 
ZWEEFVLIEGEN TE VALKENBURG (6233) 

C. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN LUCHTHAVENREGELING VOOR 
ZWEEFVLIEGEN TE LANGEVELD (6234) 

D. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN LUCHTHAVENREGELING VOOR 
SCHERMVLIEGEN TE VOORHOUT (6235) 

Naar aanleiding van onder meer de opmerkingen van de heer 
Schuringa en anderen, houd ik mijn motie aan tot de Begroting 
201 1. 

De VOORZITTER: Dan wordt de motie van de agenda 
afgevoerd en maakt geen deel meer uit van de beraadslagingen. 
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Alphen-Kruisweg en Passage Leimuiden-voorkeursvarianten 

Blokhuizen en Voorzitter 

E. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT N. VOORSTEL VAN DE STATENCOMMISSIE MOBILITEIT, 
VASTSTELLING VAN LUCHTHAVENREGELING VOOR KENNIS EN ECONOMIE INZEK (GEDEELTELIJKE) 
SCHERMVLIEGEN TE REEUWIJK (6236) INTREKKING BESLUIT AFDOENING MOTIES (6248) 

F. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT O. VOORSTEL VAN DE STATENCOMMISSIES INZAKE 
VASTSTELLING VAN LUCHTHAVENREGELING VOOR AANGENOMEN EN AFGEHANDELDE MOTIES VAN 
SCHERMVLIEGEN TE NIEUWERBRUG (623a PROVINCIALE STATEN (6246) 

G. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT P. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN 
VASTSTELLING VAN LUCHTHAVENREGELING VOOR VAN PROVINCIALE STATEN VAN 15 SEPTEMBER 2010. 
SCHERMVLIEGEN TE LIESHOUT (6238) 

DEZE VOORSTELLEN WORDEN ZONDER OVERLEG EN 
H. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT ZONDERHOOFDELIJKESTEMMINGAANGENOMEN. 
VASTSTELLING VAN SUBSIDIEREGELING LANDELIJK 
GEBIED. TOEVOEGING ARTIKEL ONDERHOUD De vergadering is gesloten. (1 3.1 5 uur) 
LANDSCHAPSELEMENTEN (6239) 

DEZE VOORSTELLEN WORDEN ZONDER OVERLEG EN 
ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING AANGENOMEN MET 
INACHTNEMING VAN DE AANTEKENING VAN MEVROUW 
VAN VIEGEN. 

I. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTELLING VAN N207, CAPACITEITSUITBREIDING 
ALPHEN-KRUISWEG EN PASSAGE LEIMUIDEN- 
VOORKEURSVARIANTEN (6240) 

De heer BLOKHUIZEN (GROENLINKS): Dat wij tegen de 
verbreding van deze weg zijn, is iedereen duidelijk, maar wij zijn 
ook tegen de component busbaan en dat wil ik graag toelichten 
want dat is zeer uitzonderlijk. Volgens de plannen wordt de 
busbaan een vrachtwagenbaan. Dat staat wel niet zo duidelijk in 
het stuk maar uit het bijgeleverde kaartje blijkt dat heel duidelijk. 
Het wordt wat ons betreft dus een twee keer driebaanssnelweg 
door het Groene Hart. Volgens ons wordt ook de MER omzeild, 
omdat voor een vrachtwagenbaan een MER-procedure 
noodzakelijk is. Voorzitter, wij zijn wel voor doelgroepen maar 
dat moet zich beperken tot bussen, touringcars en voertuigen 
met een blauwe nummerplaat. En het maakt de vertramming 
van deze baan naar Schiphol vrijwel onmogelijk. Daarom zijn wij 
tegen deze component. 

De VOORZITTER: Waarvan akte. 

HET VOORSTEL WORDT ZONDER HOOFDELIJKE 
STEMMING AANGENOMEN. 

J. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER 
EXTRA GOUWEKRUISING (6241) 

K. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN SUBSIDIEVERLENING TEN BEHOEVE 
VAN VEERVERBINDING HARDINXVELD-WERKENDAM- 
GORINCHEM-SLEEUWIJK 16243) 

L. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN BEHEERREGELING AMSTEL (6244) 

M. VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT 
VASTSTELLING VAN DE WEGENVERORDENING 2010 EN 
ONDERLIGGENDE STUKKEN (6245) 


