Persbericht
12 februari ‘14
Ruimtelijk advies voor Blaaksedijkse kwartier

Het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard adviseert in 2014 over de ruimtelijke
kwaliteitskaders voor ontwikkelingen in het Blaaksedijkse kwartier. Dat staat in het
jaarplan 2014 dat door de vijf portefeuillehouders Ruimte van het
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) is vastgesteld. De thema’s bouwen in
het buitengebied, leegkomende agrarische erven en het project Swaneblake worden
eveneens voorzien van een advies door het Kwaliteitsteam.
Voor het Blaaksedijkse kwartier (het gebied tussen het Suikerfabriekterrein en de A29)
worden kwaliteitskaders ontwikkeld voor toekomstige ruimtelijke projecten, zoals
bedrijventerreinen, windmolens, natuur en agrarische ontwikkelingen. Een eerste stap
daarbij is het in kaart brengen van de projecten die nu lopen of in de toekomst voorzien
zijn. “Het is belangrijk te kijken naar mogelijkheden om een meerwaarde te creëren door
projecten in samenhang te ontwikkelen”, aldus de adviseur ruimtelijke kwaliteit ir.
Miranda Reitsma. Volgens Reitsma en haar team is de versnippering van het gebied de
grootste bedreiging. “Er moet geen restruimte ontstaan tussen de projecten”. Het advies
voor dit gebied is een initiatief dat samen met Abe Veenstra , de provinciaal adviseur voor
de ruimtelijke kwaliteit, wordt opgepakt.
Wethouder Wubbo Tempel die door het SOHW is aangesteld als bestuurlijk trekker van
het Kwaliteitsteam is blij dat het jaarplan is aangenomen. “We kunnen aan de slag met
een aantal belangrijke thema’s voor de Hoeksche Waard”, zegt Tempel.
Een van die thema’s is de verandering van de agrarische erven als gevolg van de
schaalvergroting, verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsbeëindigingen in de
landbouw. Om dat concreet handen en voeten te geven wil Miranda Reitsma desgewenst
een agrarische ondernemer begeleiden die zijn boerderij op een streekeigen manier wil
herbestemmen. “De ervaringen van deze pilot worden verwerkt in een inspiratiekader dat
als input kan dienen voor andere initiatieven”, aldus Reitsma. Eventuele belangstellende
agrariërs kunnen zich graag melden door te mailen naar kwaliteitsadviseur@sohw.org.

Voor meer informatie over het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard kunt u contact opnemen met ir. Miranda
Reitsma of Jaap Groeneweg, kwaliteitsadviseur@sohw.org, 018669-7755.

Voor algemene vragen over Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard kunt u contact opnemen met de
afdeling communicatie (078) 6748274, e-mail: info@sohw.org
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