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Verslag van het openbaar overleg tussen de Statencommissie Bestuur en Middelen en de 

burgemeesters en een afvaardiging uit de raad van de vijf gemeenten, gehouden op 

woensdag 21 januari 2015 in het Museum Hoeksche Waard, Hofweg 13 te 

Heinenoord. 

 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurders Hoeksche Waard: 

André Borgdorff (burgemeester Binnenmaas, voorzitter), Leen Bouman 

(GroenLinks Strijen), Marga van Hulst (Gemeentebelangen Korendijk), 

Peter van Loo (CDA Binnenmaas), Arnold de Man (VVD Strijen), Johan 

Matze (SGP Korendijk), Dick Polderdijk (Cromstrijen ’98), Miranda den 

Tuinder (D66 Cromstrijen), Conny Verbaas (VVD Oud-Beijerland), Alma 

Vervelde (SGP/ChristenUnie Oud-Beijerland), Adriaan van der Wulp (SGP 

Binnenmaas), Jan Luteijn (burgemeester Cromstrijen), Aart-Jan 

Moerkerke (burgemeester Strijen), Klaas Tigelaar (burgemeester Oud-

Beijerland), Servaas Stoop (burgemeester Korendijk) 

 

Statencommissie Bestuur en Middelen: 

Hans Démoed (CDA), Henk van Dieren (CU-SGP), Ron Hillebrand (PvdA), 

Peter Overwater (VVD), Marischa Kip (CDA), Marijke Kleijweg 

(GroenLinks), Berend Potjer (GroenLinks), Chris Schaapman (CU -SGP), 

Jerry Snellink (SP), John Struijlaard (50plus), Floor Vermeulen (VVD), 

Rense Weide (VVD) en Geertjan Wenneker (Statenlid D66) 

 

Mede aanwezig: 

Mark Tobeas (griffier Binnenmaas), Evert Bunt (griffier Oud-Beijerland), 

Ingrid van Mulligen (griffier Statencommissie) en Lydian de Leede 

(communicatieadviseur) 

 

Verslag: Mevrouw W. de Gruijter-Wildeboer 

 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet alle aanwezigen 

welkom. Nadat hij iets verteld heeft over het museum waarin de vergadering 

wordt gehouden en het programma heeft gememoreerd, volgt een korte 

voorstelronde. 

 

2. Informatie-uitwisseling en dialoog 

De voorzitter verwijst vervolgens naar het aan de leden van de Statencommissie 

toegestuurde document “Uitvoeringsprogramma 2015-2018, vitale dorpen in een 

dynamisch landschap”, waarin, na overleg met het maatschappelijk middenveld, 
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is verwoord waar de Hoeksche Waard de komende jaren beleidsmatig naartoe wil. 

Dit document zal binnenkort ter vaststelling aan de raden worden voorgelegd. 

 

De vijf burgemeesters hebben recentelijk een gesprek gehad met het College van 

Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. 

De intentie van de bijeenkomst is om elkaar te informeren en met elkaar de 

dialoog aan te gaan en biedt de gelegenheid om de leden van de Statencommissie 

nog een korte laatste sfeertekening mee te geven. 

 

De heer Van der Wulp deelt mee dat samenwerking en herindeling voor 

Binnenmaas niet nieuw zijn, aangezien in 2007 de voormalige gemeente 

’s Gravendeel gefuseerd is met oud Binnenmaas. Ook het ROHW vindt zijn 

oorsprong in gezamenlijke ruimte-indelingsprogramma’s. 

Binnenmaas was in 2013 verdeeld met enerzijds een partij die voorstander was 

van een zo snel mogelijke herindeling en anderzijds partijen die absoluut geen 

herindeling wensten.  

Binnen de Hoeksche Waard is destijds besloten om eerst de verkiezingen aan te 

gaan om vervolgens opnieuw te kijken of de gemeenten elkaar konden vinden in 

dit proces. 

In november/december 2014 is gebleken dat partijen elkaar beter konden vinden 

door af te spreken eerst te onderzoeken welke argumenten er zijn voor zowel 

versterkte samenwerking als herindeling. 

Vanaf dat moment hebben ook alle partijen in Binnenmaas de schouders eronder 

gezet. Wel was er nog frictie over de pilot. De coalitie was voorstander van een 

pilot ‘versterkte samenwerking’ parallel aan het proces, maar tegenstanders 

gaven aan geen onomkeerbare stappen te willen nemen die later mogelijk 

belemmerend zouden zijn voor herindeling. 

Een en ander is binnen de Hoeksche Waard aan de orde gesteld en daarover is 

overeenstemming bereikt. Wel moet nog nagedacht worden over de 

onderzoeksvragen. 

Mevrouw Vervelde deelt mee dat er in Oud-Beijerland niet veel debat is geweest. 

Spreekster herinnert eraan dat de woordvoerder namens Oud-Beijerland in 

november aangedrongen heeft op een eensluidend advies zodat daadwerkelijk 

een besluit genomen kan worden. 

De heer De Man deelt mee dat de raad van Strijen na het referendum in 2003 

heeft besloten om zich heel kritisch op te stellen ten opzichte van het 

samenwerkingsorgaan. 

Er heeft inhoudelijk weinig debat plaatsgevonden over het onderzoek naar 

herindeling en samenwerking omdat, met uitzondering van Strijens Belang, de 

mening van de andere partijen daarover eensluidend was. 

De raad van Strijen is blij dat de tijd genomen is en dat naar aanleiding van de 

conferentie in november eensgezindheid in de Hoeksche Waard is ontstaan. De 

raad heeft unaniem ingestemd met het raadsvoorstel. 

Mevrouw Den Tuinder deelt mee dat in Cromstrijen twee partijen tegen waren om 

in 2013 een stip aan de horizon voor 2018 te zetten. Na de verkiezingen besloot 

de CDA-fractie, die eerder voor stemde, dat zorgvuldigheid voorop moest staan en 

de stip op de horizon niet. 

Het procesvoorstel heeft binnen de raad van Cromstrijen tot enige discussie 

geleid. De D66-fractie was geen voorstander van de voorgestelde pilot gezien de 

democratische legitimiteit ervan. Zorgvuldigheid is belangrijker dan het tijdpad. 

Op basis van de conferentie in november is de raad unaniem akkoord gegaan. 

De heer Matze deelt mee dat Korendijk ook al eerder een herindeling heeft 

meegemaakt. Daarom was er geen meerderheid voor opnieuw een herindeling. 

De raad staat unaniem achter het procesvoorstel en vindt het een goede formule 

dat alle fractievoorzitters zitting hebben in de stuurgroep, zodat gaande het 

proces ieders inbreng al gehoord kan worden en er aan het einde van het proces 

geen ruis ontstaat. 
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Gezien de grote hoeveelheid buurtschappen en kernen binnen de gemeente 

Korendijk zal het behoud van eigenheid in diversiteit en veelkleurigheid van de 

dorpen een doorslaggevend criterium zijn bij de beoordeling. 

 

De heer Weide dankt namens de Statencommissie voor de ontvangst en deelt 

mee een vergelijkbaar overleg ook te hebben gehad in de Bollenstreek, het 

Groene Hart en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

Spreker merkt het volgende op, c.q. stelt de volgende vragen: 

1. Het proces naar een bestuurlijke toekomst gaat tergend langzaam. De gang 

van zaken komt over als niet snel en soepel. 

2. Zijn er met het College van Gedeputeerde Staten harde afspraken gemaakt 

over de procesgang wanneer er conclusies getrokken moeten worden; zijn 

partijen gecommitteerd aan de uitkomst? Spreker constateert dat er nog geen 

projectleider is aangesteld die conclusies gaat trekken. 

3. In hoeverre worden de buitenwereld en de lessen die daar geleerd zijn, 

betrokken in het proces (Goeree-Overflakkee en de Drechtsteden). 

4. In hoeverre zijn de gemeenten nu al bezig om ervoor te zorgen dat er bij een 

herindeling voor de inwoners weinig verschillen in bijvoorbeeld tarieven zijn 

(een en ander gebaseerd op ervaringen in de Krimpenerwaard). 

 

Ad 1. Langzaam proces 

De heer Polderdijk deelt mee dat Cromstrijen ‘98 als grootste partij uit de laatste 

verkiezingen is gekomen, samen met twee andere partijen. Met elkaar is ervoor 

gekozen om een en ander zorgvuldig te doen, maar ook in overleg met de 

inwoners. Voor de inwoners moet het een voordeel opleveren.  

Mevrouw Van Hulst gaat ervan uit dat de Hoeksche Waard nog wel even zal 

blijven bestaan en dan is een jaar meer of minder niet belangrijk.  

Van belang is de zorgvuldigheid en dat iedereen erachter staat. 

Mevrouw Den Tuinder merkt op dat de door de vorige sprekers geuite mening 

gedeeld wordt door veel lokale partijen. De partijen die landelijk 

vertegenwoordigd zijn, zijn echter niet helemaal eenduidig in hun visie. 

De heer Van der Wulp is van mening dat het grote winst is dat heel de Hoeksche 

Waard met elkaar in overleg is gegaan. De provincie is van mening dat het van 

onderaf moet groeien. Om het proces niet te frustreren zijn eerst de verkiezingen 

afgewacht. Sinds november/december 2014 is er veel veranderd. Een en ander 

heeft tijd nodig gehad. Voorkomen moet worden dat het te langzaam gaat, maar 

alle partijen zijn zich ervan bewust dat niets doen geen optie is. 

De heer Matze zegt toe dat de Statencommissie eind 2015 een antwoord mag 

verwachten. De projectleider is inmiddels gevonden en zal binnenkort aangesteld 

worden; “de man is er, de moed is er en de wil is er!” 

De heer De Man bevestigt dat het langzaam gaat, maar anderzijds gaan er in de 

Hoeksche Waard op heel veel fronten dingen goed, zeker ook in de 

samenwerking. Ook bij de Noordrand- en Zuidrandvisie is verder gekeken dan de 

Hoeksche Waard. 

Onderwerpen zoals de tarieven zullen de komende maanden besproken gaan 

worden.  

De verwachting is dat er eind 2015 een afgerond product zal liggen, waar 

iedereen zijn handtekening onder kan zetten. 

De heer Van Loo verbaast zich over de vraag betreffende de tarieven omdat 

daarmee vooruitgelopen wordt op een herindeling, terwijl de uitkomst van het 

onderzoek nog niet bekend is. 

Het nadenken over de tarieven is onderdeel van het onderzoek. 

Bekend is dat herindeling in financiële zin lang niet altijd goed uitpakt. De 

financiële positie van de gemeenten is behoorlijk verschillend en zal een punt van 

bespreking zijn. 
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Ad 2. Commitment 

De heer Polderdijk is bereid zich aan de conclusie te committeren wanneer deze 

deugdelijk en gefundeerd tot stand is gekomen. 

De gemeente moet ervoor zorgen dat datgene waartoe besloten wordt ook waar 

te maken is. Het moet een verbetering voor de Hoeksche Waard zijn. Een en 

ander moet te verantwoorden zijn naar de inwoners, ook in financiële zin. Er mag 

geen sprake zijn van afkalving van de huidige voorzieningen van Cromstrijen. 

Spreker wijst op de relatie tussen de financiële draagkracht van een gemeente en 

de voorzieningen voor inwoners die een beroep doen op de Wmo. 

De heer Schaapman spreekt daarop de hoop uit dat eind 2015 een en ander door 

de raad van Cromstrijen niet alleen wordt beoordeeld op het voordeel voor de 

inwoners van Cromstrijen, maar van de hele Hoeksche Waard. 

Mevrouw Van Hulst onderschrijft dat het een verbetering moet zijn voor alles en 

iedereen. 

 

De heer Wenneker merkt op dat niemand het doel zal hebben om er slechter van 

te worden, maar op lange termijn zal kwaliteit geboden moeten worden aan de 

inwoners. Betreffende de huidige voorzieningen en wijzend op de decentralisaties 

merkt hij op dat dingen ook anders georganiseerd kunnen worden met behoud 

van hetzelfde voorzieningenniveau. 

Mevrouw Den Tuinder is van mening dat van belang is om eerlijk te zijn naar de 

inwoners. De huidige voorzieningen zullen sowieso veranderen, omdat de 

financiële middelen zijn veranderd. 

De heer Matze merkt op dat de decentralisaties met 17 gemeenten worden 

opgepakt. In die zin maakt de financiële situatie van de afzonderlijke gemeenten 

niet uit. 

De heer Van Loo is van mening dat de decentralisaties goed voorbereid zijn. De 

zorg moet binnen de netwerksamenleving op dorpsniveau georganiseerd worden. 

De keerzijde is dat een en ander in andere onderdelen van de maatschappij ook 

nadelen heeft (waaronder scholen). Dat element wil de CDA-fractie van 

Binnenmaas meenemen in het onderzoekproces. 

 

Ad 3. Betrekken van ‘de buitenwereld’ bij het proces 

De heer Van der Wulp weet vanuit zijn ervaring als lid van de Drechtraad dat er in 

de Hoeksche Waard geen draagvlak was voor deelname aan de gr Drechtsteden. 

Er is bewust gekozen voor loskoppeling van de Drechtsteden. 

 

De heer Overwater wijst op een aantal gebieden in Zuid-Holland waar in het 

verleden ook heel lang over herindeling is gesproken en waar, nadat een besluit 

tot herindeling is genomen, achteraf wordt geconstateerd dat het jammer is dat er 

zo lang over nagedacht is. Een voorbeeld daarvan is Goeree-Overflakkee. Spreker 

is onder de indruk van de zelfverzekerdheid waarmee deze gemeente de wereld 

nu tegemoet treedt en een samenwerking met Rotterdam aangaat. Spreker wijst 

erop dat de wereld zich snel verder ontwikkelt en adviseert om dit soort positieve 

ervaringen elders mee te nemen. 

De heer Hillebrand deelt de uitgesproken zorgen betreffende het positioneren van 

de gemeenten in de Hoeksche Waard ten opzichte van de zuidvleugel en ten 

opzichte van de decentralisaties.  

Spreker vraagt wat de gemeenten verwachten van de provincie dit jaar m.b.t. het 

onderzoek naar de gewenste bestuurlijke toekomst. 

Spreker wijst er ook op dat de burger niet gebaat is bij een schijndiscussie. 

Duidelijk is dat een ruime meerderheid van de Statencommissie voorstander is 

van een gemeente Hoeksche Waard. Spreker vraagt zich daarom af of de 

Hoeksche Waard niet meer gebaat is bij een provincie die ‘hom of kuit’ kiest. 

De heer Schaapman wijst op de ervaringen in Goeree-Overflakkee waar blijkt 

hoeveel nieuw elan het geeft, nu men niet meer zoveel met zichzelf bezig is. 
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De heer Matze deelt mee nu van de statencommissie het gevoel te krijgen dat de 

Hoeksche Waard ziek is en weigert naar de dokter te gaan. Dat is niet aan de orde 

en de gemeenten in de Hoeksche Waard zijn ervan overtuigd dat het niet kan 

blijven zoals het is. 

Betreffende de rol van de provincie verzoekt spreker om de Hoeksche Waard nog 

een jaar te geven. 

Wanneer mevrouw Den Tuinder daaraan toevoegt dat eind 2015 wel een besluit 

genomen moet worden, wijst spreker erop dat bewust voor een model is gekozen 

waarbij 34 fractievoorzitters om tafel zitten, waardoor er aan het eind geen 

sprake kan zijn van hele grote verschillen. 

De heer Van der Wulp is van mening dat de provincie niets moet afdwingen maar 

de Hoeksche Waard zelf een keuze moet laten maken. Pas wanneer de gemeenten 

eind 2015 nog steeds verdeeld blijken, is het aan de provincie. 

 

De heer Démoed heeft op zich geen moeite met ruimte geven voor nog een jaar, 

maar wijst erop dat het hebben van een heldere procesafspraak nog geen helder 

antwoord in 2015 garandeert. Spreker vraagt hoe partijen de verschillen denken 

te gaan overbruggen. 

De heer Potjer sluit zich bij de heer Démoed aan en vraagt of het gestelde door de 

heer Van der Wulp breed gedeeld wordt. 

 

De heer De Man is van mening dat er op dit moment geen rol is voor de provincie. 

Eind 2015 zal een besluit genomen moeten worden. Wanneer de gemeenten 

daartoe niet in staat blijken, zou dat een brevet van onvermogen zijn en zal de 

provincie het over moeten nemen. 

Mevrouw Van Hulst is van mening dat de provincie moet stoppen met duwen en 

trekken en de Hoeksche Waard z’n eigen beslissing moet laten nemen. 

Spreker vraagt hoe de provincie zal handelen wanneer uit het onderzoek een 

unanieme voorkeur voor versterkte samenwerking blijkt.  

De heer Van Loo onderschrijft die vraag. 

 

De heer Démoed geeft aan niet op een ‘als dan’-vraag in te willen gaan. 

De heer Hillebrand deelt mee eventueel met een dergelijke uitkomst mee te willen 

gaan, mits aangetoond kan worden dat de inwoners er beter van worden. 

De heer Van Dieren wil daar niet op vooruitlopen, omdat daarmee een claim zou 

worden gelegd op de discussie die de gemeenten nog moeten aangaan. 

Spreker is niet gerust op het realiseren van een eenduidig resultaat met 34 

fractievoorzitters aan tafel. 

Betreffende de eigenheid van de kleinere kernen merkt spreker op van mening te 

zijn dat die eigenheid ook behouden kan worden in een grotere gemeente. 

Wanneer de heer Matze erop wijst dat de herindeling van 1984 ertoe heeft geleid 

dat een van de dorpen geen voorzieningen meer heeft en nu vergrijst als gevolg 

van Korendijks denken, merkt spreker op dat dat een maatschappelijk proces is 

dat niet kan worden gestopt. 

 

De heer Vermeulen refereert aan het uitgangspunt van de provincie om de 

verantwoordelijkheid voor de toekomst te nemen. De provincie legt geen claim op 

de uitkomst, maar als er geen besluit wordt genomen, is het aan de provincie. 

De heer Wenneker constateert dat de gemeenten trekken aan een paard dat 

vooruit moet maar niet ziek of dood is. 

Spreker wijst erop dat de provincie er op een bepaald moment ook iets van zal 

moeten vinden. Het gelijk blijven of verbeteren van de kwaliteit voor de inwoners 

en de demografische legitimiteit zal daarbij meewegen. 

 

De heer Weide wijst erop dat in alle brieven van Gedeputeerde Staten is genoemd 

dat er geen totaalpakket aan afspraken op economisch gebied met de Hoeksche 

Waard gemaakt kan worden omdat er geen duidelijk eindbeeld is. 
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De provincie wil het proces niet verstoren door een economische agenda. 

Spreker stelt voor dat, nadat een besluit is genomen, een nieuw college van 

Gedeputeerde Staten met de Hoeksche Waard in overleg treedt om op inhoud 

afspraken te maken. 

Als er door een aantal bestuurders van de Hoeksche Waard wordt gepleit om op 

dit punt wel in gesprek te blijven met elkaar en niet te wachten tot eind 2015, 

licht de heer Weide toe dat het niet zo is dat er helemaal geen economisch beleid 

wordt gevoerd, maar er zal niet, zoals in andere regio’s, een gezamenlijk gesprek 

worden aangegaan over een economische visie. 

Desgevraagd door de voorzitter, deelt de heer Vermeulen mee dat het college van 

Gedeputeerde Staten met de gemeenten zal doorpraten over het economisch 

programma. De Statenleden zullen dat ook faciliteren. Het zou zonde zijn als dat 

soort gesprekken zouden stoppen, maar anderzijds is meerdere malen 

aangegeven dat het handiger zou zijn als er eerst een eindbeeld is.  

 

De heer Schaapman constateert dat de gemeenten in de Hoeksche Waard zijn 

begonnen aan een bijzonder jaar. Spreker heeft deze informatiebijeenkomst als 

erg prettig ervaren. De gemeenten hebben zelf gekozen voor de zware claim die 

op het proces ligt. Het risico schuilt erin dat de Hoeksche Waard erg veel met 

zichzelf bezig is en spreker spreekt dan ook de wens uit dat er ook oog zal blijven 

voor wat zich buiten de Hoeksche Waard afspeelt. 

 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur. 

 

 

 

 

 


