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Wim van Eijk - Dorpsvereniging de Coorndijk
Ronald Huis - Dorpsvereniging de Coorndijk
Chantal v. Burg - Natuurmonumenten Boswachter
Gerard Litjens - namens WNF
Martijn Verweijen – Hoeksche Waards Landschap
Jeroen Luykx - Gebroeders Blokland
Nico de Jong - WSV Goudswaard
Marja Kooman - Namens bewoners Molendijk (45)
BramHaitsma - Namens bewoners Oudendijk
Phillip Braas - Namens bewoners Dorpsstraat/Achterweg
Ruud Nobel - Scouting Suanablake
Judith Prins - Voorzitter Dijkenoverleg Korendijk
Jolenta v.d. Sijde – Thuis bij Teuntje en namens Natuurlijk Ondernemen
Gert Huijzers – Vogelaar
Johan Louwen - Ondernemer supermarkt Coop
Sjef Wilgers – Royal Haskoning DHV
Mathieu Reijntjes - Goudswaardse-Boys
Henk Groeneveld - Gemeente Hoeksche Waard
Annette Ossewaarde – Gemeente Hoeksche Waard (verslag)
Guido op ‘t Hof - Provincie Zuid-Holland
Pim de Wit - Havenbedrijf Rotterdam
Ger Snijders - Ondernemersvereniging HW

Afschrift aan
Zaaknummer
1. Opening/welkom gemeente
Henk Groeneveld heet de leden van de Klankbordgroep Leenheerenpolder welkom.
2. Voorstelrondje
Bovenstaande deelnemers stellen zich voor.

Mathieu Reijntjes - Goudswaardse-Boys vervangt Cees Bouman.
3. Toelichting protocol werkafspraken/rol/bevoegdheid klankbordgroep
Een kort overzicht wat er al gerealiseerd is:
- In mei 2016 is er een intentieverklaring getekend voor de Gebiedsagenda HW West, onderdeel daarvan is de
Leenheerenpolder;
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Op 4 juli 2017 is er een Gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Korendijk. Na diverse
interactieve schetssessies en een drukbezochte inloopavond is dit tot stand gekomen;
Februari 2018 is er naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof een uitspraak geweest van de Raad
van State dat het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied;
Juli 2018 is er een koopovereenkomst getekend met de familie F. en M. Ampt, Gebroeders Blokland en

Droomfonds. De afspraken met B. Ampt volgen naar verwachting binnenkort.
In juli 2018 ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura 2000 door het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit;
September 2018 is er een-inloopavond voor de burgers geweest en is er gestart met de projectgroep
Leenheerenpolder;
22 januari 2019, eerste Klankbordgroep

Kort overzicht waar we nu mee bezig zijn en planning:
- Opstellen projectplan door Royal Haskoning DHV
- Samenwerkingsovereenkomst tussen partijen die financieel het project dragen;
- Start planstudie (inrichtingsplan, bestemmingsplan) en inloopavond;
- Eerste helft van 2020 bestemmingsplan vaststellen;
- Eind 2020, begin 2021, start werkzaamheden
Voorzitter vraagt welke rol de deelnemers zien in de klankbordgroep, wat verwachten de deelnemers er van?
De rol van de Klankbordgroep gaat omschreven worden in het projectplan, waar de Klankbordgroep een reactie op
kan geven. Dit plan zal het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld worden.
- Het plan is ingrijpend voor Goudswaard. Er wordt geprobeerd zo objectief mogelijk naar het plan te kijken door
de Klankbordgroep;
- Het advies van de Klankbordgroep gaat naar projectgroep en stuurgroep Leenheerenpolder;
- Er moeten randvoorwaarden gesteld worden;
- Informatievoorziening wordt vroegtijdig gedeeld;
- Met elkaar kritisch zoeken naar oplossingen, dus ook meerdere oplossingsrichtingen voorleggen aan de
klankbordgroep;
- Omdat het zogenaamde Vlekkenplan als kader vast ligt in het raadsbesluit van juli 2017, maar de verdere
uitwerking nog niet, is het doel om met elkaar het beste eruit halen;
- Voor de bewoners in en rondom Goudswaard is het erg belangrijk om een goede ontsluiting te realiseren, met
elkaar bepalen waar de weg komt. Logisch handelen. De bouwmaterialen over de zelfde weg laten aanvoeren en
daar dan ook de bestaande weg van maken.
- Naar aanleiding van de agenda zal het niet altijd nodig zijn om de hele groep bij elkaar te roepen.
- Er moet aangegeven worden in welke kaders de leden kunnen denken, denk onder andere aan financiële
middelen.
- Wordt er verantwoord gebouwd, het is immers buitendijks gebied. Waterschap en Rijkswaterstaat zijn betrokken
in de projectorganisatie en kijken mee naar bijvoorbeeld de waterveiligheid.
- Meedenken aan wandelpaden. Komen er ook veel bezoekers naar het natuurgebied? Er is een stuk extensief
natuurgebied, niet toegankelijk voor publiek en alleen te bekijken vanaf de dijk en er komt een stuk (de kop)
intensief gebied, waar we met elkaar over de inrichting na kunnen denken. Wel moet alles getoetst worden aan
de Natura 2000 wetgeving.
4.

Samenstelling, ontbreken er nog mensen
2

De samenstelling van de Klankbordgroep is nog niet definitief. De leden van de Klankbordgroep zijn het met elkaar
eens dat er leden in de Klankbordgroep deel mogen nemen die in een groter belang denken dan hun eigen
persoonlijke. De Klankbordgroep is niet ingericht voor individuen. Er gaan nog 2 verenigingen uitgenodigd worden,
namelijk Costa del Spui (kampeervereniging) en de IJsclub. De leden kunnen elkaar vervangen.
5. Beleggen rol van voorzitter en secretaris
Om de Klankbordgroep een groep te maken van bewoners en andere belangstellenden vraagt Henk Groeneveld of er
iemand belangstelling heeft om de rol van voorzitter en secretaris op zich te nemen. De gemeente faciliteert daarbij.
De leden van de Klankbordgroep vinden het transparanter als de gemeente die taak blijft uitvoeren.
6. Voorzitter maakt vervolgafspraken
Er wordt afgesproken dat er 1x per maand, op dinsdagavond van 19.30 – 20.30 uur, bij elkaar gekomen wordt, mits er
nieuwe ontwikkelingen zijn.
Datavoorstellen zijn niet met u besproken, maar wij willen u een voorstel doen.
12 maart 2019
16 april 2019
21 mei 2019
2 juli 2019
10 september 2019
29 oktober 2019
3 december 2019
Er is afgesproken dat mailadressen uitgewisseld mogen worden.
7. Rondvraag
Johan Louwen vraagt aan Sjef Wilgers wat zijn bevindingen zijn van deze avond. Sjef vond het een

constructieve avond.

8. Sluiting
Henk sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst.
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