
 

Bijlage

 

Voorgeschiedenis subsidie Groene inpassing Nieuw Reijerwaard

Algemeen

Nadat de Tweede Kamer zich in 2007 had uitgesproken tegen de ontwikkeling van een

bovenregionaal, haven gerelateerd bedrijventerrein in de noordrand van de Hoeksche Waard, zijn

uit een verkenning van het toenmalige Ruimtelijk Planbureau de locaties Westelijke Dordtse

Oever en Nieuw Reijerwaard naar voren gekomen. Voor deze “alternatieve locaties Hoeksche

Waard” zijn door alle betrokken partijen in 2009 bestuursovereenkomsten getekend.

In beide overeenkomsten heeft de provincie financiële bijdragen toegezegd in de vorm van een

subsidie. Voor Nieuw Reijerwaard gaat het om een bijdrage van € 9 miljoen, specifiek voor de

groene inpassing van het bedrijventerrein. Bij het aangeven van een specifieke bestemming voor

de provinciale bijdrage voor Nieuw Reijerwaard speelde mee dat de locatie (destijds) in een rijks

bufferzone lag waar rekening mee gehouden moest worden. Een adequate inpassing van het

terrein werd ook noodzakelijk gevonden voor het draagvlak voor de ontwikkeling van dit terrein.

Subsidiekader “Alternatieve locaties Hoeksche Waard”  (maart 2010)

In 2010 hebben GS het subsidiekader voor de “Alternatieve locaties Hoeksche Waard” Westelijke

Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard vastgesteld en aan Provinciale Staten voorgelegd. Na een

toezegging van de gedeputeerde, dat subsidieverlening niet zal plaatsvinden voordat de

planologische beslissingen zijn genomen, hebben de Staten met het subsidiekader ingestemd.

Provinciaal Inpassingsplan (2013)

Bij de bespreking van het Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (Statencommissie

juni 2013) is er vanuit de Staten op aangedrongen dat de groene bufferzone achter de

Rijksstraatweg tijdig wordt aangelegd, niet pas in een laatste fase. Ook is gevraagd om er voor te

zorgen dat de bewoners langs de Rijksstraatweg betrokken worden bij de inrichting van de zone.

De gedeputeerde heeft toegezegd dat hierover met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw

Reijerwaard (GRNR) wordt gesproken en dat de provinciale subsidie niet zo maar naar de GRNR

wordt overgemaakt. Voordat de subsidiebeschikking wordt vastgesteld zal de commissie

daarover worden geraadpleegd.

Het heeft door bezwaar en beroepsprocedures nog tot november 2015 geduurd voordat het

Inpassingsplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard onherroepelijk is geworden.


