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 Onderwerp  

   
1. OPENING  

Ad Mureau heet de aanwezigen welkom op de vijfde bijeenkomst van de klankbordgroep Donge / 
Slikpolder. Deze bijeenkomst wordt wederom gehouden bij Nieuwenhuijsen Scheepsbouw te 
Geertruidenberg. Het waterschap is uiteraard blij met deze locatie waarvoor hartelijk dank. 

 

  
We zitten op de scheidslijn van de verkenningsfase naar planuitwerkingsfase. Het is een tijdje stil 
geweest naar de KBG toe. Het laatste contact was na de beslissing van het DB op 16 mei van dit jaar. 
Uiteraard hebben wij als projectteam niet stilgezeten. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de 
subsidieaanvraag naar het HWBP. Hierop komen we later in deze vergadering terug.  
 

 

2. MEDEDELINGEN  

Bericht van afmelding: Marco Verbrugge, Hans Clemens, Arjan Stoop en Gerard van den Heijkant. 
Deze vergadering is anders georganiseerd dan de vorige vergaderingen. Het adviesbureau TAUW is uit 
beeld. De opdracht aan TAUW was om ons tot aan het voorkeursalternatief (VKA) te brengen. Daar 
hebben zij aan voldaan via de nota VKA. Vandaar dat wij als waterschap nu het stokje van TAUW weer 
overnemen.    

 

   
3. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda was als volgt: 
1. OPENING 
2. MEDEDELINGEN  
3. VASTSTELLEN AGENDA 
4. VASTSTELLEN CONCEPT/VERSLAG VORIG OVERLEG 
5. PLAN VAN AANPAK  PLANUITWERKINGSFASE 
6. EVALUATIE PARTICIPATIE  
7. TERUGBLIK 2017 / DOORKIJK 2018 
8. INRICHTING KLANKBORDGROEP  
9. EVALUATIE KEUKENTAFELGESPREKKEN  
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10. RONDVRAAG 
11. AFSLUITING 

Punt 7 kwam te vervallen omdat deze punten in agendapunt 5 en 6 zijn behandeld.  
 
  

4. VASTSTELLEN CONCEPT/VERSLAG VORIG OVERLEG 

Het verslag van 14 maart wordt per pagina doorlopen voor eventuele opmerkingen.  
Op pagina 2, punt 3 laatste bullit staat vermeldt dat het verslag van 25 januari wordt aangepast en 
met de stukken van de vergadering van vandaag zou worden opgestuurd. Dit doen we alsnog. Excuses 
hiervoor! Verder zijn er geen opmerkingen.  
 

 

   
5. PLAN VAN AANPAK  PLANUITWERKINGSFASE 

Klaas licht het plan van aanpak (PvA) voor de planuitwerkingsfase toe. Het plan van aanpak is nodig 
voor de subsidieaanvraag bij het HWBP. Het PvA is inmiddels door het HWBP gereviewd en op enkele 
aanmerkingen na goedgekeurd. Het komt 14 november 2017 in het DB ter goedkeuring en gaat 
daarna via een subsidieaanvraag naar het HWBP.  
Het doel van de planuitwerkingsfase is het: 

• Uitvoeren van nadere onderzoeken;  
• Uitwerken van het VKA naar projectplan Waterwet; 
• Doorlopen van openbare procedures; 
• Opstellen van contractdocumenten voor realisatie. 

 
In de planuitwerkingsfase moeten er nog verschillende onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd worden  
als verlengstuk op eerder uitgevoerde onderzoeken naar: 

• Archeologie: verkennend en karterend booronderzoek; 
• Milieukundige bodemkwaliteit; 
• Effect verticale maatregel op regionale kwel; 
• Nadere beschouwing bestorting en zettingsvloeiing; 
• Grondwater monitoring / effect nieuwe dijk op grondwater / hydrologische analyse.  

 
Wat betreft het ontwerp wordt er in samenwerking met de gemeente een (esthetisch) ontwerp 
Slikpolder uitgewerkt. Dit is de verdere uitwerking van het VKA naar een ontwerp waar uiteraard de 
bewoners in betrokken worden. 
De volgende procedures komen aan de orde in de planuitwerkingsfase: 

• Projectplan. Er worden 2 projectplannen Waterwet opgesteld voor de Amertak en Slikpolder/ 
Donge Oost; 

• MER: het concept MER wordt gesplitst in Amertak en Slikpolder/ Donge Oost en definitief 
gemaakt;   

• Bestemmingsplan Slikpolder: De bestemming van RWE en dijkteruglegging moeten worden 
gewijzigd. Hiervoor staat de gemeente aan de lat; 

• Vergunningen: Diverse vergunningen moeten worden verleend. 
 
De planning wordt in grote lijnen aangegeven.  

• Slikpolder / Donge Oost  
– Juni 2019 Ontwerp projectplan in procedure (gecoördineerd met bestemmingsplan en 

vergunningen) 
– Januari 2020 Projectplan vastgesteld door Algemeen Bestuur 
– Oktober 2020 PPW onherroepelijk 

• Amertak  
– Januari 2019 Ontwerp projectplan ter inzage (gecoördineerd met vergunningen) 
– Juni 2019 Projectplan vastgesteld door algemeen bestuur 
– Oktober 2019 PPW onherroepelijk 

 

 

6.     EVALUATIE PARTICIPATIE 

Ad licht de evaluatie participatie aan de hand van een presentatie toe.  
Het DB heeft in de vergadering van het AB op 14 juni 2017 de toezegging gedaan de participatie 
aanpak bij het project dijkversterking Geertruidenberg Amertak te evalueren. De Erasmus Universiteit 
(onderdeel: GovernEUR) heeft opdracht gekregen om deze evaluatie uit te voeren. Deze heeft een  
9-tal aanbevelingen gedaan waarna het DB deze aanbevelingen vertaald heeft naar richtlijnen voor 
toekomstige participatieve projecten. De hoofdvraag was wat het waterschap kan leren van de 
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gemaakte afwegingen in het participatieproces van het project dijkversterking Geertruidenberg en 
Amertak. De aanbevelingen staan vermeld in de bijvoegde rapportage van GovernEUR en de 
bijbehorende presentatie.  
 
Het DB ziet naast de 9 aanbevelingen nog 3 andere aanbevelingen die ook zijn vertaald naar 
richtlijnen. Het betreft: 

• samenwerking en participatie waarbij meedenken van externe expertise als heel belangrijk 
wordt gezien. 

• meekoppelkans waarbij aan de voorkant duidelijk aangegeven wordt wat mogelijk is in ruimte 
en tijd.  

• signalen bij partners en betrokkenen op social media waarbij op gepaste wijze wordt 
gereageerd.  
 

Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. 
   

7. TERUGBLIK 2017 / DOORKIJK 2018  
 Is vervallen.  

   
8.  INRICHTING KLANKBORDGROEP 

In de volgende fase, de planuitwerkingsfase voor de dijkversterking Geertruidenberg en Amertak, is 
het belangrijk dat we op een gepaste wijze de klankbordgroepen optuigen. Er is in deze fase weer veel 
werk aan de winkel. Het accent ligt op het uitwerken van het voorkeursalternatief waarbij een 
(esthetisch) ontwerp zal worden gemaakt waarvan later een projectplan wordt opgesteld met de 
daarmee samenhangende vergunningen. 
  
De omgeving wordt op een juiste manier in deze fase van het project betrokken. Daarvoor hebben we 
o.a. klankbordgroepen opgericht. Een klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer 
bewoners, verenigingen en bedrijven. Deze vertegenwoordigers van groepen denken mee namens hun 
achterban. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen onderwerpen ter overweging indienen. 
Om het gebiedsproces zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de lokale ingrepen wordt de 
klankbordgroep onderverdeeld in een groep stakeholders in het gebied rond de Slikpolder /Donge Oost 
en een groep stakeholders in het gebied rond de Amertak.  
 
En wellicht vraagt deze nieuwe fase ook om een herinrichting van de bestaande klankbordgroepen. 
Misschien zijn er bestaande KBG-leden die geen taak meer voor zichzelf zien weggelegd. Of zijn er 
andere belangen die meer aandacht vergen. Zijn andere vaardigheden, kennis of expertise vereist of 
kunnen er andere mensen naar voor worden geschoven?  
De volgende vraag hebben we ter overweging meegegeven waarbij wij vanuit het IPM team niet per se 
wijzigingen noodzakelijk vinden. Mochten echter andere mensen belangstelling hebben om deel te 
nemen, dan staan we uiteraard open voor een gesprek. 
 

- Vergt de planuitwerkingsfase een herinrichting of aanpassing van de klankbordgroepen of is 
iedereen tevreden met de huidige bezetting?   

 
Er ontstond een discussie waarbij door de klankbordgroepleden is aangegeven dat in deze KBG geen 
aanpassingen nodig zijn omdat alle bestaande leden het met elkaar eens zijn over de gemaakte 
beslissing door het DB op 16 mei inzake het VKA. Inbreng van nieuwe klankbordgroepleden, met 
wellicht een andere visie ten aanzien van de dijkverlegging wordt onwenselijk geacht door de huidige 
klankbordgroepleden. 
De heer Nieuwenhuijsen pleit voor één groot platform om het esthetisch ontwerp samen te ontwerpen 
en draagvlak te geven. Dus samen met gemeente, bewoners, belangengroepen en waterschap.  
We gaan eerst met gemeente in overleg en kijken dan wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Wordt 
vervolgd dus.  
 
Daarnaast hebben we een overzicht opgesteld met daarin uitgangspunten en informatie over onder 
andere doel, rol, taken en bevoegdheden van een klankbordgroep en wij als waterschap Brabantse 
Delta (WBD). Hierbij hadden wij al waterschap de volgende vraag: 
 

- Kunnen de huidige klankbordgroepleden met de benoemde uitgangspunten instemmen?  
 
De KBG kan hiermee instemmen. Ferdi vraagt nog een zin op te nemen waardoor in de aanbesteding 
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alle aannemers in de realisatiefase inzage krijgen in de stukken die de KBG heeft geproduceerd. Dit 
wordt juridisch nagetrokken en wordt op teruggekomen.   

 
9.  EVALUATIE KEUKENTAFELGESPREKKEN 

 Aan de hand van een korte presentatie licht Ad de evaluatie toe. 
Het doel van de actie was om:  
 

 zoveel mogelijk ideeën, wensen en onmogelijkheden uit de omgeving op te halen; 
 het DB Besluit van het VKA, de evaluatie participatie Erasmus en de stand van zaken toe te 

lichten;  
 te weten te komen hoe de mensen geïnformeerd willen worden, wat ontbreekt en waar is 

behoefte aan is. 
 
Er zijn 380 brieven verstuurd in het directe gebied van de dijkteruglegging. Er zijn in totaal 8 reacties 
op gekomen. Waarvan 7 reacties positief tot heel positief. Eén reactie was negatief.  
 
Na een persoonlijk gesprek bleek dat deze  mensen graag beter geïnformeerd willen worden. Het is 
voor hen soms onduidelijk dat ze via de belangengroep geïnformeerd worden. Ze hebben in het begin 
van het project enkele brieven of flyers van de belangengroep Slikpolder gekregen maar hebben 
daarna niet veel meer gehoord. Je moet al op Facebook zitten om het te kunnen volgen. Daarnaast is 
de website van het waterschap voor sommige niet goed toegankelijk en onduidelijk. 
 
We concluderen dat het project niet of nauwelijks leeft in de wijk.  
Waarschijnlijk wel bij de bewoners die direct aan de Slikpolder wonen en uitzicht hierop hebben. Van 
de ongeveer 42 bewoners hebben er 5 gereageerd. Als we daar de belangengroep (3) bij optellen, 
komen we aan 8 bewoners die hun stem hebben laten horen richting de omgevingsmanager. 
 
Daarvan is de helft positief te noemen. Vier tegen vier dus. We vinden het belangrijk dat de 42  
bewoners direct wonend aan de Slikpolder actief bij het project betrokken blijven worden omdat zij  
veel profijt hiervan kunnen hebben.             
    
Ferdi van Dongen merkt op dat er meerdere mensen negatief hebben gereageerd op de 
dijkteruglegging via de bewonersbrief. Volgens Ferdi betreft dit minstens 3 personen. Dit komt 
tijdens de vergadering bij het waterschap niet bekend voor en gaan we dit uitzoeken. Ad Mureau 
merkt op dat de 3 leden van de belangengroep Slikpolder zoals hier aanwezig, niet meegeteld zijn in 
het totaal.  
 
Opmerking: 
Het waterschap heeft dit uitgezocht en kan de 3 personen die volgens Ferdi negatief hebben 
gereageerd nergens in de mailbox terug vinden of misschien hebben deze ons niet bereikt. Wel is er 
één mail teruggevonden die in de spambox terecht was gekomen. Er is direct contact met deze 
persoon opgenomen, maar deze vond het niet nodig om een gesprek met het waterschap te voeren 
omdat er straks informatieavonden worden georganiseerd.  
De vraag voor de andere 2 is daarom ook aan Ferdi teruggelegd met het verzoek de bewuste mails 
toe te zenden aan het waterschap. Na 2 herhaalde verzoeken van onze kant, hebben we tot op heden 
geen reactie ontvangen. We nemen daarom aan dat Ferdi zich vergist heeft in deze mails.  
 Hiermee komt het saldo op 9 reacties waarvan 7 positief en 2 negatieve reacties.   

    

10.      RONDVRAAG 

 Geen vragen of opmerkingen.  
 

11.       SLUITING 

Ad sluit de vergadering en dankt de leden voor hun inbreng en komst.  
 
 
Breda, 12 december 2017 
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ACTIELIJST  
 

Datum/ 

nummer 

Ag. 

pt. 

Omschrijving Actie  

door 

Termijn 

12 dec. 
2017  

4  Uit het verslag van 14 maart blijkt dat het verslag van 25 
januari nog aangepast moest worden en met de stukken 
van de vergadering van vandaag zou worden opgestuurd. 
Dit moet alsnog gebeuren.  

Ad  versturen 
gelijktijdig met dit 
verslag  

12 dec. 
2017   

5 Onafhankelijke onderzoeken uitvoeren als verlengstuk op 
eerder uitgevoerde onderzoeken. Deze staan in het PvA 
vermeld.  

IPM 
team  

Planuitwerkingsfase 

12 dec. 
2017   

8 Onderzoeken of één groot platform voor het opstellen van 
het Esthetisch ontwerp haalbaar is. Dus samen met 
gemeente, bewoners, belangengroepen en waterschap.  
Eerst met gemeente in overleg om te kijken wat hiervoor 
de mogelijkheden zijn.  

Klaas  na overleg met 
gemeente op 1 
maart 2018  

12 dec. 
2017   

8 Juridisch checken of het mogelijk of aanvaardbaar is een  
extra zin op te nemen in de bijlage Uitgangspunten van de 
Klankbordgroep. De zin houdt in dat bij een aanbesteding 
alle aannemers in de realisatiefase inzage krijgen in de 
stukken die de KBG heeft geproduceerd.  

Ad  Januari/ februari 
2018  

12 dec. 
2017   

9 Ferdi stuurt alsnog de mails op waaruit blijkt dat er nog 2 
negatieve reacties zijn.  

Ferdi  Januari/ februari 
2018   

 
 


