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Verslag bijeenkomst klankbordgroep Donge / Slikpolder 

 

Op 24 november vond de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Donge / Slikpolder plaats. 

Deze tweede bijeenkomst diende om een toelichting te geven op de stand van zaken in het project 

en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als startmoment van de m.e.r.-procedure. De agenda 

was als volgt: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Proces tot nu toe : o.a. kansrijke alternatieven en dynamische keermiddelen 

4. Toelichting nota reikwijdte en detailniveau en meekoppelkansen 

5. Vragen / discussie / adviezen 

6. Vooruitblik (o.a. informatieavond, werkateliers in januari) 

7. Afsluiting 

 

Afweging dynamische keermiddelen 

In de afgelopen maanden heeft Tauw met het waterschap de afweging gemaakt tussen dyanmische 

keermiddelen en het versterken van de dijken. Vanwege de onzekerheid met betrekking tot de 

volgende toetsronde in 2019 en de relatief grote restopgave aan de dijken die onderdeel zijn van het 
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huidige project, is er voor gekozen om de dijken te versterken en de keuze voor dynamische 

keermiddelen uit te stellen tot de resultaten van de volgende toetsronde vanaf 2019 bekend zijn. 

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

Het waterschap heeft in de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan en overleg gevoerd. 

Inmiddels is er een beter beeld van de problematiek van de dijk en is er zicht op verschillende 

oplossingsrichtingen. Een volgende stap die in het project gezet wordt is de ter inzage legging van 

de zogenaamde Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD is het formele startdocument 

voor de procedure van milieueffectrapportage. In de NRD wordt het project toegelicht. Onderwerpen 

die aan bod komen zijn; de aanleiding voor het project, de probleemanalyse, mogelijke oplossingen 

en milieuaspecten die zullen worden onderzocht. 

 

Vragen, discussie en advies 

Na de toelichting was er ruimte voor vragen, discussie en advies. Daarbij zijn de volgende 

bespreekpunten aan bod gekomen: 

 

 De visualisatie van de dijkverlegging in de Slikpolder roept bij de bewoners enkele vragen op. Zij 

vragen zich af of de hoogte correct ingetekend is en wat de afstand van de dijk tot de tuinen is. 

Om dit zelf na te kijken ontvangen de bewoners graag de visualisaties in het originele 

bestandsformaat. 

 Volgens de heer van Dongen ziet de gemeente graag dat het waterschap bijdraagt aan de 

herontwikkeling van de Slikpolder (raadsvoorstel ‘Groenfonds’ d.d. 22-12-2016). Ad benadrukt 

echter dat de gemeente als initiatiefnemer de kosten dient te dragen voor de herontwikkeling van 

de slikpolder. Het waterschap draagt daar niet aan bij. Zij krijgt vanuit het HWBP enkel geld voor 

een sobere en doelmatige uitvoering van de dijkverbetering. Alleen indien de herontwikkeling 

bijdraagt aan bepaalde andere doelstellingen van het waterschap is mogelijk een bijdrage vanuit 

een ander subsidiepotje mogelijk. Daarnaast is voor een verlegging van de dijk ook financiering 

vanuit de gemeente gewenst. Daarover worden gesprekken ingepland. 

 Omdat dijkverlegging waarschijnlijk duurder is dan het versterken van de bestaande dijk, ligt het 

voor de hand dat de gemeente – als initiatiefnemer van de herinrichting en voorstander van de 

dijkverlegging – meebetaald aan de dijkverlegging, (indien voor die variant wordt gekozen). 

 De plannen van de gemeente voor de Slikpolder zijn nog niet concreet. Na een verzoek van het 

waterschap om meer duidelijkheid over de plannen heeft de gemeente haar eerste ideeën 

gedeeld.  

 Nieuwenhuijsen Scheepsbouw ziet graag dat er damwanden langs de dijken van de Slikpolder 

komen tegen verzanding van de Donge. Een damwand aan de buitenkant van de dijken maakt 

gericht baggeren namelijk makkelijker, waardoor de kosten voor het baggeren afnemen. De 

verzanding zelf verdwijnt echter niet en de aanleg van een damwand conflicteert met 

natuurbelangen aan de buitenkant van de dijk (natuurlijke oevers en grienden waar de bever 

voorkomt). In de alternatieven afweging wordt langs de Donge ook een constructie 

meegenomen. 
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Naast de bespreekpunten is het draagvlak voor het project besproken. Het project leeft met name 

onder de bewoners. Zij willen hun huidige uitzicht behouden en zijn daarom tegen een verlegging 

van de dijk. Ook maken zij zich zorgen over een toenemende grondwaterdruk als de dijk dichterbij 

hun huizen komt te liggen, dit omdat er in de huidige situatie al sprake is van wateroverlast. Zij zien 

daarom dat het waterpeil wordt gemonitord door het plaatsen van peilbuizen. Tegen de primaire 

doelstelling van het project, de verbetering van de waterveiligheid, bestaat geen bezwaar. Met 

betrekking tot de andere ontwikkelingen in de Slikpolder hebben de bewoners het idee dat de 

gemeente informatie achterhoudt over de herontwikkelingsplannen. 

 

Vooruitblik (o.a. informatieavond, werkateliers in januari) 

De huidige verkenningenfase is in mei 2017 afgerond na uitwerking van het voorkeursalternatief en 

het MER. Daarna moet een nieuw subsidieverzoek bij het HWBP worden ingediend voor de 

volgende fase (planuitwerkingsfase). Zodra die subsidie is toegekend start het waterschap met de 

planuitwerkingsfase, waarin ook het projectplan opgesteld wordt. 

 

Op 15 december vindt een informatieavond plaats in zaal Boelaars. Deze is voor iedereen 

toegankelijk. Ook de leden van de klankbordgroep zijn uitgenodigd. Tijdens deze informatieavond 

wordt de NRD en de stand van zaken besproken. Het waterschap en Tauw werken in de komende 

maanden verder aan de uitwerking van de kansrijke oplossingsrichtingen. In januari vindt een 

werkatelier plaats waarin we met de klankbordgroep in gaan op de kansrijke oplossingsrichtingen per 

dijksectie. 

 

 

Actie WsBD: Mogelijkheden voor het plaatsen van peilbuizen bij woningen Slikpolder intern nagaan. 

Actie Tauw: Visualisatie in origineel bestandsformaat toesturen aan bewoners. 

Actie Tauw: opsturen Nota Ruimtelijke Diagnose en Ambitie deel 1 


