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Geld voor groen komt
Midden-delfland De gemeente Midden-Delfland heeft nog altijd geen cent gezien van de door
het rijk toegezegde 17,5 miljoen euro. Het geld is bestemd voor compensatieprojecten. De
verwachting is dat vandaag het rijk toch over de brug komt.
Optimisme na getreuzel met A4-miljoenen
Hoogstwaarschijnlijk vandaag zullen de gemeenteraadsleden van Midden-Delfland te horen
krijgen dat het rijk de beloofde miljoenen zal storten. En dat op korte termijn. Het gaat om
17,5 miljoen euro die in 2010 zijn beloofd om allerlei projecten uit te voeren die het verlies
aan natuur door aanleg van de A4 moeten compenseren.
Tot eind gistermiddag was er grote zorg of het wel allemaal zou lukken. De zorgen waren
inmiddels zo hoog opgelopen dat de OGP voor vanavond een bijeenkomst van alle
fractieleiders bijeen heeft laten roepen.
Burgemeester Arnoud Rodenburg zei dinsdag nog: ,,Het geld is in het verleden toegezegd
maar tot op heden is er nog geen cent overgemaakt. Het gaat allemaal heel traag. Steeds
moeten we weer nieuwe vragen beantwoorden, terwijl alles indertijd toch is vastgelegd.
De afgelopen weken is op hoog niveau overleg gevoerd tussen Midden-Delfland en het rijk.
Veertien dagen geleden nog kreeg Rodenburg van minister Schulz van Haegen te horen dat
het geld er in elk geval zou komen. Maar een datum gaf ze daar niet bij.
Bronnen op het stadhuis bevestigden gistermiddag dat er een doorbraak op komst lijkt. Die
moet hebben plaatsgehad na overleg dat wethouder Hans Hörlings afgelopen dinsdag voerde
met hoge ambtenaren van het ministerie.
Hörlings zei, voordat hij dat overleg begon, te verwachten dat begin maart een deel van het
geld op de rekening van de gemeente zou staan. ,,Zodat we in elk geval met het
voorbereidende werk kunnen beginnen. Zeker is niet of het begin maart wordt.
Dinsdagmiddag leek de zaak nog een wending te krijgen die negatief zou kunnen uitpakken
voor Midden-Delfland. Een woordvoerder van het ministerie zei toen dat de gemeente de
plannen nog eens kort moest noteren en dat men daarmee naar de EU wilde om de zaak te
laten toetsen. Daardoor ontstond de indruk dat het rijk uitbetaling van het geld wilde laten
afhangen van de vraag of de EU de subsidie zou betalen.
Boter bij de vis
De gemeente Midden-Delfland heeft altijd op het standpunt gestaan dat er snel boter bij de vis
diende te komen. In de overeenkomst Integrale Ontwikkeling Schiedam Delft (IODS) hebben
partijen geregeld dat de aanleg van de A4 hen een aantal extra voorzieningen zou opleveren.

Midden-Delfland heeft ingezet op de kwaliteitsverbetering van het landschap. Zo wil men een
regeling in het leven roepen die het voor boeren mogelijk moet maken om te blijven boeren in
dit stedelijk gebied. Ook werd er geld toegezegd om de resten glastuinbouw op te kunnen
ruimen.

