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Verslag bijeenkomst klankbordgroep Donge / Slikpolder 

 

Op 26 januari vond de derde bijeenkomst van de klankbordgroep Donge / Slikpolder plaats. Deze 

derde bijeenkomst van de klankbordgroep Donge / Slikpolder diende om een toelichting te geven op 

de stand van zaken in het project en om de kansrijke alternatieven te bespreken. De agenda was als 

volgt: 

 

1) Opening 

2) Mededelingen 

3) Vaststellen conceptverslag KBG Amertak d.d. 24-11-2016 

4) Stand van zaken 

5) Planning 

6) Bespreken kansrijke alternatieven (met kaarten op tafel) en doorkijk Voorkeursalternatief 

7) Grondwater 

8) Rondvraag 

9) Sluiting 

 

2) Mededelingen 

Dhr. Stoop heeft zich afgemeld voor dit overleg. 

 

3) Vaststellen conceptverslag KBG Donge / Slikpolder d.d. 24-11-2016 
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 Dhr. van Dongen heeft in de vorige KBG aangegeven dat de sloten niet aan de legger voldoen. 

Het waterschap zal dit nagaan. Dit wordt als nieuwe actie opgenomen in het verslag.  

 Alle andere actiepunten zijn afgehandeld. 

 

4) Stand van zaken 

 De afkortingen zijn voor sommigen niet geheel duidelijk, daarom een verduidelijking: De NRD is 

de notitie reikwijdte en detailniveau, het officiële begin van de procedure rond de 

milieueffectrapportage. Deze procedure (de m.e.r.-procedure) leidt uiteindelijk tot het 

milieueffectrapport (MER), waarin de effecten van de verschillende alternatieven worden 

afgewogen tegen de referentiesituatie (huidige situatie samen met autonome ontwikkelingen 

(ontwikkelingen die al in gang gezet zijn).  

 De NRD is gepubliceerd op de website van de provincie, zij zijn het bevoegd gezag voor de 

m.e.r.-procedure. De NRD beschrijft de aspecten die in het MER onderzocht worden. 

 Het is nog mogelijk om zienswijzen in te dienen op de NRD. Indien er zaken zijn die een partij 

erg belangrijk vindt en terug wil zien in het MER (en die nu niet in de NRD genoemd zijn), kan 

het indienen van een zienswijze zinvol zijn. 

 De nota kansrijke alternatieven is goed ontvangen door het directieteam van het waterschap. De 

nota ligt nu ter goedkeuring bij het dagelijks bestuur. 

 Momenteel staan we ongeveer halverwege de verkenningsfase. De selectie van de kansrijke 

alternatieven is gemaakt en in de komende anderhalve maand wordt toegewerkt naar de selectie 

van een voorkeursalternatief (VKA) en een milieueffectrapport (MER). Begin maart zullen we 

wederom met de klankbordgroepen spreken over het concept MER en het VKA. 

 

5) Planning 

De planning zoals opgenomen in de presentatie wordt meegestuurd met dit verslag 

 

6) Bespreken kansrijke alternatieven 

De kansrijke alternatieven worden per sectie besproken. 

 

 Er wordt opgemerkt dat bij aanleg van een berm deze over de ijsbaan valt. Indien dit alternatief 

nader wordt uitgewerkt kan bekeken worden of de kleilaag verdiept kan worden aangelegd 

waardoor de ijsbaan op de huidige plek kan blijven bestaan. 

 Bomen die binnen de contouren van een eventuele berm vallen kunnen niet blijven staan. 

 De lengte van de huidige dijk om de Slikpolder is circa 1050 meter. De lengte van de nieuwe dijk 

bij dijkteruglegging is 350 meter. 

 Dhr. Nieuwenhuijsen vraagt of een damwand in de vorm van een kade geen optie is aan de 

westzijde van de Donge. Arjen antwoord dat een kade een buitenproportionele maatregel is 

gezien de veiligheidsdoelstelling van het project en de faalmechanismen die nu spelen. 

 De leden van de klankbordgroep vermoeden dat een damwand als meest voordelige oplossing 

uit de raming komt. Dhr. van Dongen schat de kosten van de bermen op circa 1,2 miljoen euro, 

de damwand op 800.000 euro en de nieuwe dijk op circa 700.000 euro (excl. kosten tgv zetting). 
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 Bij dijkteruglegging verliest de huidige dijk haar status. Deze hoeft dan niet per se behouden te 

worden. 

 De huidige dijk ten westen van de Dongemond fungeert als winddrempel waardoor de 

strijklengte voor de dijken aan de oostzijde van de Donge beperkt wordt. Als de dijk aan de 

westzijde verdwijnt dan moet de dijk aan de oostzijde mogelijk hoger of sterker worden ivm de 

toegnomen strijklengte. 

 De bomen rond de Slikpolder fungeren als geluidswering voor geluid van de Amercentrale en 

Nieuwenhuijsen Scheepsbouw richting de bewoners van de Slikpolder. Zo wordt dit door de 

bewoners en Nieuwenhuijsen Scheepsbouw beleefd. De aanwezigheid van de bomen is officieel 

geen onderdeel van de berekening van de bestaande geluidscontouren. Kappen van de bomen 

kan daarom tot gevolg hebben dat bewoners meer geluidshinder ervaren van  de centrale en de 

werf. Daarnaast ontnemen de bomen het zicht op de centrale en de scheepswerf. 

 De ingetekende alternatieven op de kaart geven de maximale omvang van de verschillende 

alternatieven weer. 

 

7) Grondwater 

 Er is bij WsBD intern overlegd over de plaatsing van peilbuizen bij de Slikpolder. Deze worden 

geplaatst indien teruglegging het VKA wordt. 

 De heren van Dongen en Reijven hebben peilbuizen in hun eigen tuinen geplaatst om de huidige 

situatie en eventuele gevolgen te monitoren. 

 De wateroverlast in de Slikpolder is waarschijnlijk het gevolg van een slecht afvoerend kleipakket 

in combinatie met de hoge grondwaterstand (1m onder maaiveld) en de slechte afvoer in het 

gebied. Het water komt vanuit het oude dorp, dat hoger ligt dan de wijk. 

 Dhr. van Dongen stelt dat de watergangen in de Slikpolder niet meer voldoen aan de 

dimensionering in de legger. 

 

7) Rondvraag 

Bij de rondvraag worden geen nieuwe zaken ingebracht. 

 

Actie WsBD: peilbuisgegevens van het Dinoloket (de grafieken) doorsturen naar dhr. van Dongen. 

Actie WsBD: nagaan waar de beleidsstukken over SMART polders vandaan komen en of deze 

betrekking hebben op dit project. 

Actie WsBD: Nagaan of op de watergangen in de Slikpolder aan de leggerdimensionering voldoen. 

Actie Tauw: presentatie en kaarten + profielen doorsturen 

 


