Verslag
Onderwerp: Introductie klankbordgroep Gouverneurspolder
Datum:
29 februari 2016
Locatie:
Kantoor Dekker IJzendoorn
Aanwezigen: 5 bewoners aanwezig;
• Dhr. H. in ’t Hout; dhr. H. van Dijkhuizen; dhr. C. van de Berg; dhr. J.W. van Rooijen; dhr. M.
Scholten
• HSV de Sportvisser (dhr. H. van Eldik & dhr. J. van de Berg)
•
•
•
•
•

namens Dekker aanwezig:
Simon Schimmel (projectleider),
Richard van den Berg (Directeur Landschapsontwikkeling),
Manon van Roon (Communicatie &P R)
Reggy Broekhuijse (Communicatiedeskundige)
Jan Bruyn (Landschapsarchitect)

Opening
Richard van den Berg heet de aanwezigen welkom en licht kort het programma van de avond toe.
Programma:
• Kennismaking
• Communicatiestructuur
• Samenstelling klankbordgroep
• Landschapsvisie
• Planning
Kennismaking
Er volgt een voorstelrondje waarin iedereen zich voorstelt.
Hierbij wordt Reggy Broekhuijse geïntroduceerd als onafhankelijk gespreksleider bij de volgende
bijeenkomsten.
Tijdens de daaropvolgende presentatie wordt allereerst een toelichting gegeven op het plan en
het centrale uitgangspunt:
“We beginnen met een visie – geen plan dat volledig uitontwikkeld is – zodat deze visie door
belanghebbenden van waardevolle input wordt voorzien.”
De communicatiestructuur is als volgt opgebouwd:
• Klankbordgroep met belanghebbenden (projectleider Dekker en omwonenden en
gebruikers van het gebied, personen/bedrijven/instellingen met veel kennis van het
gebied),
• Projectgroep (projectleider Dekker en beleidsmakers en vergunningverleners)
• Stuurgroep (bestuur Dekker en portefeuillehouder gemeente Neder-Betuwe).
Hoe werkt deze communicatiestructuur?
Met de klankbordgroep wordt de visie uitgewerkt tot een concreet en uitvoerbaar plan, De
projectgroep toetst dit plan vervolgens aan de wettelijke regels voor haalbaarheid en
vergunbaarheid. Zo zal het plan een paar keer heen en weer gaan tussen klankbord- en
projectgroep, en zich van Schetsontwerp, via Voorlopig ontwerp tot een Definitief ontwerp
ontwikkelen. Verwachte frequentie van samenkomst klankbordgroep is circa 3x per jaar.

Tussenliggende periodes worden gebruikt om de plannen bij te stellen en door middel van
onderzoeken vergunbaarheid aan te tonen.
Visie MiddenWaal:
De rijksoverheid onderkent, onder meer door de klimaatverandering, de noodzaak om de
bescherming tegen extreem hoogwater verder te vergroten. Dekker heeft hier in het verleden al
onderzoek naar uit laten voeren. Conclusies uit deze onderzoeken waren dat er weliswaar nog
veel moet gebeuren om de rivierveiligheid te verhogen, maar dat in de uiterwaarden doeltreffende
maatregelen mogelijk zijn.
Programma Stroomlijn – van de overheid
Een deel van de begroeiing in de uiterwaarden wordt door Rijkswaterstaat weggehaald om de
doorstroming te verbeteren. Op veel plekken (ook in de Gouverneurspolder) moet begroeiing
verdwijnen. Dekker heeft samen met de aannemer gekeken naar optimalisatie van deze plannen.
Verwachting is dat Rijkswaterstaat 2e helft van 2016 start met de werkzaamheden
Ontwikkelingsvisie Gouverneurspolder
Jan Bruyn geeft een toelichting op de landschapsvisie, die bedoeld is als aanzet om gezamenlijk
te komen tot een voldragen en uitvoerbaar plan.
Fasering herinrichting / planning:
Fase 1 – voorlopige inschatting over 5 jaar
Fase 2 – voorlopige inschatting over 7 jaar
Fase 3 – op langere termijn (eerst eigendom regelen)
Vraag: Kan er vanaf de veerweg richting Ochten geen struinroute komen?
Antwoord: een heel goed idee. Wel worden dan enkele laagten gekruist, die tijdens hogere
rivierstanden niet begaanbaar zullen zijn (doorwaadbare plekken?). Het plan kan hierop worden
aangepast.
Vraag: Kan nabij het Waardhuis een HVP (hoogwatervrije vluchtplaats) voor het wild worden
opgenomen?
Antwoord: Inderdaad zullen hogere terreindelen hiervoor benut worden. Ook dit idee wordt
meegenomen bij de verdere planvorming.
Vraag: Kan ervoor gezorgd worden dat bij vallend water de geulen gecontroleerd leeglopen?
Hiermee voorkom je dat vissen in geïsoleerde putten raken, die uiteindelijk droogvallen.
Antwoord: Bij de vormgeving van de geulen zal er voor gezorgd worden dat de bodemhoogte
geleidelijk afloopt richting uitmonding; vissen worden zo automatisch naar de rivier geleid
.
Vraag: Hoe wordt het begrazingsbeheer georganiseerd?
Antwoord: Dekker wil de begrazing zoveel mogelijk samen met agrariërs uit de directe omgeving
organiseren. Uiteraard kunnen er dan minder dieren worden ingeschaard dan bij reguliere
beweiding. Hoofddoel daarbij is immers natuurontwikkeling.
Vraag: Kan de toelichting op het plan; het zojuist genoemde boekje, voorafgaand aan de
volgende bijeenkomst tevoren worden toegestuurd aan de leden van de klankbordgroep?
Antwoord: Dekker zal dit verzorgen

Verder wordt met de klankbordgroep besproken wie eventueel nog gemist wordt. Genoemd
worden:
• Historische Kring Kesteren e.o. (HKKEO)
• Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)
Dekker zal deze verenigingen uitnodigen om aan te sluiten bij de klankbordgroep.
Afsluiting
Richard van den Berg sluit, met dank aan alle aanwezigen, de bijeenkomst, die ook wat Dekker
betreft, positief werd beleefd

IJzendoorn, 12 juli 2016.

