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Aan 

Gerard Röling, Tom Schaatsbergen, Hein Kea, Jan Westerhof, Alex van Groningen, 

Raymond Kok, Frans Kuipers, Ulla Eurich (Dorpsraad), Marcel Clewits (Gemeente), 

Bart Hulsbos (onafhankelijk adviseur), Femke Kapteijn (Hoogheemraadschap Rijnland), 

Machiel van Zanten, Peep Docter, Peter Wolterman, Hans Onderwater, 

Eugene van der Laan, Adrian Boogaard (Hoogheemraadschap Rijnland), 

Nico van den Berg (Waternet), Mirle van Huët (Waternet) 

 

Datum en tijd bespreking 

20 mei 2019, 18.00 - 20.00 uur 

 

Plaats bespreking 

’t Podium, te Kudelstaart 

 

Aanwezig 

Gerard Röling, Tom Schaatsbergen, Hein Kea, Jan Westerhof, Alex van Groningen, 

Raymond Kok, Frans Kuipers, Ulla Eurich (Dorpsraad), Marcel Clewits (Gemeente), 

Bart Hulsbos (onafhankelijk adviseur), Femke Kapteijn (Hoogheemraadschap Rijnland), 

Mirle van Huët (Waternet) 

 

Afwezig 

Machiel van Zanten, Peep Docter, Peter Wolterman, Hans Onderwater, 

Eugene van der Laan, Adrian Boogaard (Hoogheemraadschap Rijnland), 

Nico van den Berg (Waternet) 

 

 

 

 

 
 

Datum 
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Contactpersoon 

M. van Huët 

kudelstaartseweg@ waternet.nl 

 

Ons kenmerk 

19.025445 

 

Projectnummer 

01.0637/999 

 

Onderwerp bespreking 

Verslag Klankbordgroep 
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Notitie: verzoek van afwezigen om voor de volgende bijeenkomst een datum te 
prikken waarop zij wel aanwezig kunnen zijn.  
___________________________________________________________________ 
 
Doel bijeenkomst 

- Terugkoppelen informatie, opgehaald uit mailing en telefonische 
gesprekken, betreft het proces van het project en de doelstellingen van de 
Klankbordgroep; 

- Ophalen motivatie van Klankbordgroep leden om zich aan te melden; 
- Doelstellingen voor Klankbordgroep vanuit Waternet kenbaar maken; 
- Ophalen welke belangen er mogelijk in de omgeving spelen; 

- Klankbordgroep agenda bepaling en frequentie. 
 
Voorstelronde en motivatie leden 
‘Wanneer is de Klankbordgroep in jouw ogen geslaagd?’ 
 

- Gerard Röling: ‘wanneer er geen bezwaarschriften worden ingediend’; 
- Tom Schaatsbergen: ‘wanneer het project niet nog meer vertraging oploopt’; 
- Hein Kea: ‘wanneer het project tijdig kan worden afgerond’; 

- Jan Westerhof: ‘wanneer de omgeving tevreden is met het resultaat’; 
- Alex van Groningen: ‘wanneer de uitvoerende partijen in gesprek blijven met 

de samenleving en er een duidelijk en eerlijke besluitvorming plaatsvindt’; 

- Raymond Kok: ‘wanneer de bereikbaarheid tot percelen (ook van 
ondernemers) goed bereikbaar blijft’; 

- Frans Kuipers: ‘wanneer er duidelijk is wie waar voor verantwoordelijk is. De 
Klankbordgroep moet geen “kop van Jut” worden; wij spreken niet in naam 
van de omgeving’; 

- Ulla Eurich: ‘wanneer dit project “ontknoopt” is. We willen een veilige dijk en 
we hopen dat de omgeving tevreden kan zijn met het uiteindelijke resultaat. 
We willen de belangen van de omgeving behartigen’; 

- Gemeente: ‘ook wij willen de belangen van de omgeving borgen en ervoor 
zorgen dat de omgeving tevreden is met het proces en het resultaat’; 

- Bart Hulsbos: ‘ik breng vanuit mijn rol als adviseur ook ervaring mee over 
“waterbouw”; ik heb een verleden in het plaatsen van o.a. beschoeiingen 
langs oevers. Daarnaast heb ik de rol van mediator en hoop ik de belangen 
van alle partijen te kunnen behartigen’; 

- Femke Kapteijn: ‘ik zit hier vanuit mijn rol als omgevingsmanager bij 
Rijnland; Waternet en Rijnland willen meer ervaring uitwisselen over dit 
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soort participatie trajecten. Daarnaast behartig ik ook de belangen van 
Rijnland’. 

 
Doelstelling Waternet 
Waternet heeft de omgeving gevraagd zich aan te melden voor de Klankbordgroep 
omdat de organisatie graag hoort wat er speelt en welke belangen er geborgd 
moeten worden. Deze wilt Waternet graag zwart op wit zetten. Welke gebiedsbrede 
afspraken en onderwerpen zouden in dit document moeten komen te staan? 
 

- Verantwoordelijkheden van betrokken partijen: 
o Waternet, Gemeente, Rijnland, Klankbordgroep, Perceeleigenaren, 

Ondernemers, etc.; 
- Monitoring en vooropnames van percelen en gebouwen; 

- Taxatie en vergoeding van tuinen (groen en objecten); 
- Flora en fauna onderzoeken; 
- Archeologisch- en grondonderzoek: 

o Sanering; 
o Niet gesprongen explosieven; 

- Herplanting van openbaar groen (indien nodig); 
- Aansluiting/herstel inritten en verantwoordelijkheid onderhoud: 

o Verantwoordelijkheid van Waternet, bewoners en gemeente; 
o Hellingshoek; 

- Onderhoud van de damwand en grond/groen op/rondom de damwand  
o Notitie: deze variant is nog niet bestuurlijk vastgesteld; 

- Grondwaterpeil: 
o Monitoring d.m.v. peilbuizen duur? 
o Hoe om te gaan met negatieve effecten op grondwater (en 

beplanting); 
o Hoe is er in het ontwerp rekening gehouden met grondwater; 

- Bereikbaarheid tijdens uitvoer: 
o Ondernemingen; 
o Medisch (in geval van nood); 
o Parkeerplekken; 

- Communicatie: 
o Eén centraal communicatiepunt; 
o Hoe om te gaan met storingen van nutsbedrijven tijdens uitvoer; 
o Locatie van keet en aanwezigheid Waternet tijdens uitvoer. 

 
Gestelde vragen die binnen de scope van het project vallen 

- Hoe zit het met de rietkragen aan de binnenkant van de Fort bocht? Als 
deze mogelijk verwijderd moeten worden, worden deze dan ook terug 
geplant? 

o Waternet heeft hier nog geen antwoord op maar gaat navraag 
doen; 

- Wat is de impact van de dijkophoging en versterking in de Fort bocht? 
o Waternet zal details delen met omwonenden zodra tekeningen 

beschikbaar zijn; technisch manager kan tijdens 
keukentafelgesprekken ook meer uitleg geven; 

- Is het mogelijk om de uitvoeringscontracten van alle partijen te bundelen 
(Waternet, Gemeente en nutsbedrijven)? 

o Waternet heeft hier nog geen antwoord op maar gaat dit bespreken 
met de juristen en betrokken partijen; 

- Is het mogelijk om de concept tekeningen eerder te communiceren met de 
omgeving (voordat het Ontwerp Dijkverbeteringsplan ter inzage komt te 
liggen)? 

o Waternet gaat intern afstemmen met de projectleider en het 
bestuur; 
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- Heeft de locatie / plaatsing van de damwand invloed op de al eerder 
aangevraagde vergunningen bij Rijnland? 

o Nee. Hoewel Waternet verantwoordelijk is voor de dijkverbetering, 
blijven de bewoners die buitendijks wonen (langs de oever) 
ingelanden van Rijnland. Als zij in het verleden een vergunning 
hebben aangevraagd, blijft deze gelden.  

 
Gestelde vragen die buiten de scope van het project vallen 

- De staat van het fietspad wordt slecht bevonden. Wat zijn de plannen van 
de gemeente? 

o Beantwoording van deze vraag wordt opgepakt door de gemeente; 
- Hoe zit het met de staat van de wandelpaden en de locatie van 

lantaarnpalen? Deze verhinderen doorgang. 
o Beantwoording van deze vraag wordt opgepakt door de gemeente; 

- Hoe zit het met de migratievoorzieningen van fauna vanuit plas naar polder? 
o Beantwoording van deze vraag wordt opgepakt door Waternet. 

 
Acties 

- Omgevingsafspraken: Waternet maakt op basis van de bovenstaande 
onderwerpen een concept voor de omgevingsafspraken. Deze wordt in de 
volgende bijeenkomst besproken. Dit concept zal vervolgens ook met de 
omgeving worden gedeeld.  

o Indien u vindt dat er een onderwerp mist, neem a.u.b. contact met 
ons op; 

o Voor een vergelijkbaar document, kunt u het ‘omgevingsconvenant 
dijkverbetering Amsteldijk’ doorlezen: https://repository.officiele-
overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-
6735/1/bijlage/exb-2018-6735.pdf  

- Keukentafelgesprekken: Waternet gaat door met het inplannen van 
keukentafelgesprekken met de omgeving. Zoals gecommuniceerd in de 
brief van 16 mei jl., kan elke bewoner, op wiens perceel werkzaamheden 
plaatsvinden, een nieuw keukentafelgesprek aanvragen. Uiteindelijk zal er 
met elke perceeleigenaar wiens perceel wordt beïnvloed door de 
werkzaamheden, een overeenkomst worden ondertekend. 

- Datum volgende KBG bijeenkomst: Waternet stuurt enkele data door voor 
de volgende bijeenkomst. De optie met de meeste aanmeldingen wordt 
geprikt. 

o Tijdens de a.s. bijeenkomst zal de eerste conceptversie van de 
omgevingsafspraken worden besproken; 

o Onderwerpen: tijdens toekomstige bijeenkomsten van de 
Klankbordgroep kan er dieper ingegaan worden op bepaalde 
onderwerpen. 
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