Raad buigt zich over ‘houten skelet’
2 oktober 2020
Brielle - De gemeente heeft inwoners met een participatieproces bij het 1 aprilmonument betrokken.
Veel Briellenaren zien de komst van het houten skelet desondanks als een aantasting van het
cultuurhistorisch erfgoed. Een felle groep tegenstanders zegt al 700 handtekeningen tegen het plan te
hebben verzameld en overal bezwaar tegen te zullen maken.
De raad heeft één miljoen euro voor het project opzij gezet; 8,5 ton voor Bastion IX met het houten
skelet en nog eens 1,5 ton voor het opkappen van de aangrenzende Dijkstraat. Op 31 augustus is de
omgevingsvergunning ingediend.
De komst van het skelet is echter nog geen gelopen race. Een bouwwerk op dit terrein mag volgens
het bestemmingsplan in principe niet. De gemeente moet daarom een uitgebreide
vergunningsprocedure doorlopen. Zonder groen licht van de raad kan B&W geen vergunning afgeven.
Tegenstanders kunnen daarna zienswijzen indienen.
Verbazing weerstand ‘houten skelet’
6 oktober 2020
Brielle - Briellenaren zijn fel tegen de komst van het ‘houten skelet’. De Brielse politiek sprak zich
gisteravond wel positief uit over het plan, maar vraagt zich af hoe het toch kan dat er zoveel
weerstand is.
De reconstructie van de Noordpoort en stadsmuur is een schrikbeeld voor veel Briellenaren. Ze vinden
het ‘Babylonisch’ bouwwerk, dat één miljoen euro gaat kosten, een aantasting van het historisch
karakter van Brielle. ‘Het geld kan beter worden besteed,’ stelt Björn Middel van het comité
Noordpoort. ‘Wij hebben andere ideeën.’ Hij hekelt de manier waarop de gemeente de bevolking
hierbij heeft betrokken. Zo zouden mensen selectief zijn uitgenodigd en weinig inbreng hebben gehad.
Ook was er op 25 augustus (‘in de vakantie’) een bijeenkomst in Vierpolders.
PvdA, IBGB en VVD geven aan voor het plan te zijn. Het CDA tegen. D66-raadslid Ingrid Dudink zit
ermee in haar maag. ‘Als we een miljoen uitgeven moeten we het met z’n allen wel een beetje leuk
vinden.’’ Ze tast in het duister wat betreft de onvrede. ‘Hoe kan dit?’ Op papier heeft de gemeente juist
veel partijen betrokken. Ook wethouder André Schoon (VVD) staat voor een raadsel. ‘We hebben nog
nooit zoveel participatie gehad.’

Windpark maasvlakte
7 oktober 2020
Westvoorne - Eneco wil 22 windturbines op 7,5 kilometer kustlijn op de Tweede Maasvlakte plaatsen.
Het energiebedrijf ziet deze plek, niet ver van Oostvoorne, als een ‘ideale locatie’ voor een windpark.
Westvoorne vreest dat daar dan geen plek meer is voor kitesurfers.
Op een deel van het Maasvlaktestrand wil het energiebedrijf twaalf windturbines plaatsen. Maar,
Westvoornse politici vrezen met grote vreze dat het windpark, dat er in 2023 moet staan, nog weleens
het einde voor de recreant kan zijn.

De windmolens komen niet op het badstrand van de Maasvlakte. Verderop, voorbij het naaktstrand,
zijn de turbines gepland. Daar zou ook met het windpark nog genoeg ruimte zijn voor wandelaars en
vissers. Op dat deel van het Maasvlaktestrand bevindt zich wel het strand van de kitesurfers. De
initiatiefnemers van het windpark zijn met kitesurfverenigingen in gesprek hoe ze daar mee om
moeten gaan. De veiligheid van de sporters is met de turbines op het strand in het geding,
waarschuwt ook de Westvoornse raad.
In opdracht van Rijkswaterstaat (eigenaar van de zeewering) heeft de energiegigant een plan voor dit
windpark ontwikkeld. Vanaf 2023 moeten de turbines jaarlijks ruim 400 GWh stroom opwekken,
vergelijkbaar met het verbruik van 138.000 huishoudens.
In totaal gaat het om een gebied met een lengte van zo’n 7,5 kilometer. De locatie van het windpark
op Rotterdams grondgebied gaat uit twee gedeeltes bestaan. De 2,5 kilometer lange harde zeewering
bestaande uit een dijklichaam met daarop een verharding en met in de branding grote stenen. De tien
windturbines met een hoogte van 76 meter zullen daar op de landzijde van de dijk worden geplaatst.
De twaalf (grotere) windturbines op de 5 kilometer zachte zeewering komen op het strand voor de
duinen te staan.
Het bestemmingsplan uit 2018 maakte de plaatsing van windmolens op de Tweede Maasvlakte
mogelijk. Momenteel zijn de initiatiefnemers bezig met de vergunningen. Dit najaar ligt ontwerpbesluit
ter inzage en kan een zienswijze worden ingediend. Volgens planning start in 2022 de bouw wordt
gestart en staan de turbines er in 2023.

Wildgroei verhuurpanden
12 oktober 2020
Westvoorne - De gemeente Westvoorne wil de wildgroei aan verhuurpanden voor arbeidsmigranten
een halt toeroepen. Dit zou al mogelijk zijn met een relatief eenvoudige ingreep in het
bestemmingsplan.
Het dagelijks bestuur van de kustgemeente stelt dat het huisvesten van arbeidsmigranten niet in strijd
is met de huidige regelgeving. Het bestemmingsplan geeft op dit moment niet duidelijk genoeg aan
dat een woning uitsluitend bedoeld is voor één huishouden. ‘De huisvesting van arbeidsmigranten in
een reguliere woningen is dus toegestaan’, constateren burgemeester en wethouders. Ze willen
bekijken of het bestemmingsplan kan worden aangepast om zo meer grip te krijgen op de huisvesting
van arbeidsmigranten.
Westvoorne wil niet alleen het bestemmingsplan gaan aanpassen. Daarnaast moet ook duidelijk zijn
waar, wanneer en hoe buitenlandse werknemers dan wel gehuisvest kunnen worden. ‘Als de
verhuurders zich niet aan de regels houden kan de gemeente handhaven en een einde maken aan
ongewenste situaties.’ De gemeente Westvoorne is hierover in overleg met de buurgemeenten op het
eiland.
De gemeenten onderzoeken ook wat de mogelijkheden zijn van flexwonen. Arbeidsmigranten wonen
dan bijvoorbeeld in appartementen, clusterwoningen, leegstaande panden of andere wooneenheden.
Vaak worden die woningen voor een tijdelijke periode geplaatst. Elders in het land zijn al
wooncomplexen voor arbeidsmigranten neergezet.

Wegsleepverordening Brielle
16 oktober 2020
Brielle - Foutparkeerders in Brielle die zien dat hun auto wordt weggesleept krijgen binnenkort de
rekening daarvan thuis. Nu draait de gemeente nog op voor die kosten.
De gemeente Brielle scherpt de Wegsleepverordening 2020 aan. Begin dit jaar zijn de onkosten voor
de foutparkeerders al vastgesteld, maar die bleken alleen te gelden voor auto’s die zijn weggesleept.
‘Het komt regelmatig voor dat de berger bezig is met het wegslepen van een voertuig als de eigenaar
of bestuurder van de auto komt aanlopen. Dan zijn er al wel kosten gemaakt voor het bergingsbedrijf,
maar nog niet volledige kosten voor het bergen van een voertuig’, constateert het dagelijks bestuur
van de Geuzenstad.
De kosten voor het laten aanrukken van het bedrijf Vermaat Bergingscombinatie uit Hellevoetsluis
komen nu op conto van de gemeente. Daar wil Brielle van af. ‘De kosten dienen uiteraard te worden
betaald door de overtreder’, stellen burgemeester en wethouders.
Foutparkeerders die komen aanlopen als hun auto wordt weggesleept betalen doordeweeks overdag
200 euro. In de avond, het weekend en op feestdagen komt daar nog eens 50 euro bovenop.

Raad zegt ja tegen skelet
27 oktober 2020
Brielle - De Brielse raad zegt ja tegen de bouw van het ‘houten skelet’ op de plek waar op 1 april 1572
de Watergeuzen Brielle binnenvielen. Alleen oppositiepartijen D66 en CDA stemden tegen.
D66 wilde dat het dagelijks bestuur van de Geuzenstad voor het besluit eerst nog met het comité
Noordpoort, dat fel tegen het plan voor de houten toren is, om tafel zou gaan. Het comité heeft ruim
800 handtekeningen hiertegen ingezameld. Draagvlak is bij een project dat in totaal 1 miljoen euro
gaat kosten van belang.
Wethouder André Schoon (VVD) wilde geen uitstel, maar doorpakken. Hij geeft aan dat een uitgebreid
participatieproject van twee jaar is doorlopen. De coalitiepartijen wilden nu het jubileumjaar 2022
nadert, waarin 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk grootst wordt gevierd, geen tijd verliezen.
Het comité Noordpoort noemt de plek waar de geuzen binnenkwamen heilige grond. Ze zien meer in
het meer uitgraven van de restanten en herbouw van de oude stadspoort.
Gemeente kapt met takkenbosroute
29 oktober 2020
Westvoorne - Westvoornaars kunnen volgend grote hoeveelheden snoeiafval niet meer aan de weg
zetten. De gemeente Westvoorne kapt met de takkenbosroute.
Sinds 2017 worden in het voor- en najaar speciale takkenbosroutes langs de huizen gereden.
Inwoners kunnen zo tijdens de jaarlijkse snoeiperiodes grote hoeveelheden snoeiafval af te voeren.
Ze hoefden voor deze dienst niet te betalen, maar de gemeente stopt er vanwege de relatief hoge
kosten (20.000 euro per jaar) toch mee. Per takkenbosroute zijn gemiddeld tachtig meldingen
ontvangen.

Het (gratis) ophalen van grofvuil aan huis blijft wel bestaan. Ook zo kan bepaald tuinafval worden
aangeboden. Bewoners kunnen hun snoeihout ook naar de Milieustaat in Oostvoorne brengen.
De Milieustraat op industrieterrein de Pinnepot gaat volgend jaar vaker open. Inwoners kunnen van
maandag tot en met vrijdag van half negen tot twaalf uur en van een uur tot drie uur ’s middags afval
komen brengen. Ook op zaterdagochtend is de werf open en op donderdagavond.
Gemeente doet moreel appel op makelaars
30 oktober 2020
Spijkenisse - De gemeente Nissewaard doet een moreel appel op makelaars om huizen niet voor de
verhuur aan arbeidsmigranten te verkopen. Dit moet de overlast in wijken een halt toeroepen. In
Spijkenisse kopen huisjesmelkers huizen op voor de verhuur. Makelaars in Nissewaard hebben in
september een brief ontvangen van burgemeester Foort van Oosten en wethouder Jan-Willem
Mijnans (ONS). ‘Net als in veel Randstedelijke gemeenten worden in de gemeente Nissewaard
woningen gekocht om te worden verhuur aan arbeidsmigranten. Daarbij is vaak sprake van te veel
mensen die in een woning worden gestopt om en wegkijkgedrag bij de verhuurder als hij hierop wordt
aangesproken. Het gevolg laat zich raden.’
Het woon- en leefklimaat in de ‘verkamerde wijken’ gaat volgens de burgemeester en wethouder snel
achteruit. ‘Ook leidt dit weer tot verkopen en soms een vertrek uit onze gemeente.’ De gemeente
begrijpt dat makelaars bemiddelaar zijn tussen verkopers en kopers. Van Oosten en Mijnans doen in
hun schrijven niet een keihard verzoek om niet te verkopen aan huisjesmelkers. Indirect doelen ze hier
des te meer op. ‘Toch doen wij hierbij een moreel appel op u om rekening te houden met de belangen
van alle inwoners van onze gemeente en daarbuiten wanneer u een verkoop begeleidt.’
Nissewaard is ook in afwachting van nieuwe landelijke wetgeving. Minister Kajsa Ollongren (BZK)
kondigde eerder dit jaar met maatregelen te komen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid een
opkoopbescherming in buurten in te voeren. Regelgeving moet voorkomen dat de woningmarkt te veel
verstoord wordt door beleggers, die goedkopere koopwoningen opkopen voor de verhuur. De
opkoopbescherming moet de leefbaarheid in wijken beschermen en woningmarkt voor starters
toegankelijker maken.
Buurgemeente Brielle vindt een moreel appel te ver gaan, maar gaat met de makelaars in gesprek.

