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In november 2009 hebben het Rijk, de Provincie en de drie gemeenten Barendrecht, Ridderkerk

en Rotterdam een bestuursovereenkomst getekend, waarmee de partijen hebben aangegeven

zich in te spannen om bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, als één van de alternatieve locaties

voor de locatie Hoeksche Waard, te realiseren. Het Rijk en de provincie hebben in de

bestuursovereenkomst ook financiële bijdragen in de vorm van subsidies toegezegd. Door de

provincie is een bijdrage van maximaal € 9 miljoen toegezegd, specifiek gericht op een groene

inpassing van het bedrijventerrein.  

 

Nadat de bestuursovereenkomst is gesloten zijn nog de nodige stappen gezet vóórdat met de

realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard en de groene inpassing daarvan kon

worden gestart. Enkele belangrijke stappen die de afgelopen jaren in de Staten aan de orde zijn

geweest, zijn in een bijlage bij deze brief samengevat. 

 

Eén van die momenten lichten wij er hier uit. Ten aanzien van het verlenen van de provinciale

subsidie is in juni 2013, bij de behandeling van het provinciaal inpassingsplan Nieuw Reijerwaard,

toegezegd dat hierover met de Staten wordt gesproken voordat de subsidiebeschikking wordt

vastgesteld. 

 

In 2017 en 2018 is een aantal malen met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

(GRNR) over de subsidie voor de Groene inpassing gesproken. De GRNR heeft vervolgens een

activiteitenplan opgesteld, als onderdeel van de subsidieaanvraag. Deze aanvraag is door de

GRNR op 13 mei 2018 ingediend bij de Provincie. 

 

Het project “Groene inpassing” omvat op hoofdlijn twee onderdelen. Een onderdeel is een

bufferzone met groen en water, achter de woningen aan de Rijksstraatweg. Met deze zone wordt

de nodige afstand gecreëerd tussen de woningen en het bedrijventerrein. Vanaf september 2015

is door de GRNR in meerdere sessies met de bewoners overlegd over de inrichting van de
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bufferzone. In november 2017 is overeenstemming bereikt over het voorlopige inrichtingsplan.

Een verdere uitwerking van het inrichtingsplan vindt in 2018 plaats, waarna de aanleg start. Een

tweede onderdeel van de Groene inpassing betreft de zogenoemde “blauwe wig ”, een strook met

waterpartijen langs de Verbindingsweg, die diagonaal over het bedrijventerrein loopt. Deze zone

biedt ruimte voor de benodigde waterberging. Meer informatie vindt u in het activiteitenplan (ook

als bijlage toegevoegd).

 

De aanvraag met het activiteitenplan komt ons inziens tegemoet aan de hetgeen in de Staten is

besproken. De subsidie zal worden verleend op grond van de Algemene Subsidieverordening

Zuid-Holland 2013. Voorts zullen de bepalingen van het “Subsidiekader Alternatieve locaties

Hoeksche Waard” waarmee u in 2010 heeft ingestemd, in acht worden genomen. Het

toegezegde bedrag van € 9 miljoen is reeds op de begroting 2018 opgenomen en  in de

Voorjaarsnota 2018 als begrotingssubsidie vastgesteld.

 

Wij zullen niet eerder tot verlenen van de subsidie overgaan voordat u in de gelegenheid bent

geweest om hierover met ons van gedachten te wisselen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Activiteitenplan Groene inpassing bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard

- Voorgeschiedenis subsidie Groene inpassing Nieuw Reijerwaard

 

 


