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Verslag  
 

 

Vergadering van  Klankbordgroep Leenheerpolder 

Onderwerp Leenheerpolder  

Datum 2 juli 2019 

 

 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhinderd met 

berichtgeving 

Wim van Eijk - Dorpsvereniging de Coorndijk   

Frans van Zijderveld – Natuurmonumenten 

Alie Plas – Dijkenoverleg (vervangt Judith Prins) 

Jan Prince en Henk Malta  – Hoeksche Waards Landschap 

                                                      (vervangen Martijn Verweijen) 

Ceesjan Barendrecht – Hervormde Gemeente Goudswaard 

Nico de Jong - WSV Goudswaard  

Marja Kooman - Namens bewoners Molendijk (45) 

Bram Haitsma   -  Namens bewoners Oudendijk 

Phillip Braas  - Namens bewoners Dorpsstraat/Achterweg 

Ruud Nobel  - Scouting Suanablake 

Jolenta v.d. Sijde – Thuis bij Teuntje en namens Natuurlijk Ondernemen 

Gert Huijzers – Vogelaar 

Johan Louwen - Ondernemer supermarkt Coop  

Cees Bouman – Goudswaardse Boys 

Chantal van Burg – Natuurmonumenten, boswachter 

Peter v.d. Hoek – IJsclub De Noorman 

Hans Rozendaal – LTO 

Sjef Wilgers – Royal Haskoning DHV 

Henk Groeneveld - Gemeente Hoeksche Waard 

Carla Dam – Gemeente Hoeksche Waard (verslag) 

 

 

     Ger Snijders – Ondernemersvereniging HW 

     Chris Vos   - Gebroeders Blokland 

     Jeroen Luykx – Gebroeders Blokland 

     Martijn Verweijen – Hoeksche Waards Landschap 

    Judith Prins - Dijkenoverleg 

  

 

 

 

 



 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening/welkom 

 

Henk heet de aanwezigen welkom.  Sjef Wilgers van Royal Haskoning DHW geeft een presentatie over het 

projectplan en het second opinion verkeersonderzoek. Ceesjan Barendrecht, Alie Plas, Jan Prince en Henk 

Malta  stellen zich voor.  

 

2. Vaststellen agenda 

 

Agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Verslag Klankbordgroep Leenheerenpolder 16 april 2019 

 

Het verslag van de Klankbordgroep Leenheerenpolder van 16 april 2019 wordt vastgesteld. Carla stuurt het 

goedgekeurde verslag naar Wim van Eijk. Hij zet het verslag op de website van DV de Coorndijk. 

Hans Rozendaal deelt mee dat bijlage H beter leesbaar is nu het complete  Projectplan is toegestuurd.  

 

4. Ingekomen stukken 

 

- De opmerkingen/reacties die Henk ontvangen heeft van de Klankbordgroep leden over/op  bijlage H 

en de Second Opinion worden als ingekomen stukken geregistreerd. Zo ook de reacties van Wim van 

Eijk en Bram Haitsma op bovengenoemde zaken. 

 

5. Projectplan met oplegnotitie (vertrouwelijke bijlage) 

 

De eerder gemaakte opmerkingen over bijlage H in het overleg van 16 april zijn zoveel mogelijk 

overgenomen in het projectplan. Sjef Wilgers van Royal Haskoning DHV geeft een presentatie over de 

inhoud van het plan. Henk verzoekt om het projectplan vertrouwelijk te behandelen. Graag terughoudend 

omgaan met terugkoppeling richting achterban.  

 

Het projectplan is nog een redelijk globaal plan wat in de loop van het project steeds verder geconcretiseerd 

zal worden. De nadere uitwerking van de zaken komt aan de orde in de planfase. Het projectplan is de basis 

voor de samenwerkingsovereenkomst die tussen de projectpartners wordt afgesloten.  

 

De leden van de klankbordgroep geven binnen twee weken hun reacties op de toegestuurde stukken aan 

Henk/Carla door.   

Wim van Eijk zegt dat er in het projectplan andere informatie staat dan in het vlekken plan met betrekking 

tot het aantal woningen. Henk geeft een toelichting. 

 



 

 

3 
 

Er wordt gevraagd of de woningen zich in het Natura 2000 gebied bevinden. Dit is niet het geval, het zit er 

tegenaan. 

 

Is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van invloed op de ontwikkeling van de Leenheerenpolder?  

Dit is niet uit te sluiten; de invloeden hiervan zijn nog niet te overzien.  

Zodra de samenwerkingsovereenkomst gereed is, wordt gestart met de bestemmingsplan procedure. 

Dit neemt al gauw een jaar in beslag. Henk verwacht dat er tegen die tijd de nodige maatregelen zijn 

genomen door de overheid om ervoor te zorgen dat in gang gezette ontwikkelingen door kunnen gaan. 

 

Hans Rozendaal vraagt of bloembollen teelt nog mogelijk is door de invoering van de PAS. Sjef Wilgers zegt 

hierop terug te komen. Het is hem niet bekend.  

 

De klankbordgroep wil graag een zwaarwegende adviesstem hebben  in het hele project. Kan de 

klankbordgroep tools in handen krijgen (in de vorm van een budget) waardoor zij zelf bijvoorbeeld een 

second opinion uit kunnen laten voeren. Wim van Eijk vindt een adviserende rol niet voldoende. Wim vindt 

dat dit geborgd moeten worden in het projectplan.  

Henk geeft aan dat het advies van de klankbordgroep niet zomaar weggezet kan worden. Henk zegt dat 

wanneer de klankbordgroep een aanvullend onafhankelijk onderzoek wil laten uitvoeren zij dit kenbaar 

moeten maken, zodat Henk het kan bespreken.  

 

Met betrekking tot de participatieladder wordt gemeld dat het begrijpelijk is dat iedereen een belang heeft, 

maar er zijn natuurlijk grenzen. We moeten ernaar streven om gezamenlijk op te trekken. 

Henk hoopt dat er vanuit de Klankbordgroep een eenduidig gedragen advies komt.  

 

6. Second opinion verkeersonderzoek 

 

Het streven is om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de Leenheerenpolder zonder te veel 

overlast voor anderen. Door Goudappel Coffeng is hier al een rapport over opgesteld.  

De partners in het project Leenheerenpolder willen een second opinion om te kijken of er een goedkopere 

oplossing kan worden gevonden dan vermeld in het rapport.  

 

Er bestaan twijfels over de genoemde cijfers in het rapport van Goudappel Coffeng. Wim van Eijk vindt deze 

te laag.  Wim adviseert ook te kijken/zoeken naar concrete, praktische voorbeelden in de rest van Nederland.  

 

7. Rondvraag 

 

Bram Haitsma stuurt ons nog informatie over het omgaan met de uitgangspunten/randvoorwaarden. Hij wil 

hier graag een procedure voor opstellen. Henk geeft aan  het prettiger te vinden om te werken met een 

oplegnotitie m.b.t een bepaald onderwerp.  In de oplegnotitie worden de kaders duidelijk aangegeven. 

Vervolgens kan de klankbordgroep haar reactie geven. 

 

Gert Huijzers laat nogmaals weten dat we moeten denken in oplossingen; je moet het eens worden over de 

uitgangspunten.  

 

Henk Malta en Jan Prince geven aan dat de spelregels helder moeten zijn, ook voor de achterban. Henk en 

Sjef nemen dit mee. 
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Jolenta v.d. Sijde hoopt dat we in april 2021 van start kunnen gaan en dat het proces niet al te veel vertraagd 

wordt. 

 

Marja Kooman vraagt of er bij het second opinion onderzoek ook gekeken kan worden naar de trillingen in 

de woningen die veroorzaakt worden door de verkeersstroom. 

Henk stelt voor om dit even te parkeren en bij verdere uitwerking mee te nemen. 

 

Ruud Nobel vindt dat we met een positieve blik het proces in moeten gaan en dat er iets moois gecreëerd 

moet worden. Het gaat om het dorp en laten we dit zo goed mogelijk invullen. 

 

Philip Braas zegt dat er op de website www.leenheeren.nl ook veel informatie m.b.t. de Leenheerenpolder is 

te vinden. Henk stelt nogmaals duidelijk dat de klankbordgroep officieel communiceert via de website van 

gemeente Hoeksche Waard en via de website van DV de Coorndijk. 

 

Er wordt nogmaals aangegeven dat het niet zinvol is om als belangenvereniging tegen de komst van de 

ontwikkeling Leenheerenpolder zitting te nemen in de klankbordgroep;  DV de Coorndijk vertegenwoordigt 

de belangen van  inwoners/omwonenden van het dorp in het geheel. 

 

Jolenta v.d. Sijde stuurt de concept visie  van de Waardmakers aan de deelnemers van de klankbordgroep 

door. 

 

8. Sluiting 

 

Henk bedankt Sjef Wilgers voor zijn presentatie. De overige aanwezigen bedankt voor hun inbreng. 

 

  

 

 

 

 

http://www.leenheeren.nl/

