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Verslag  
Klankbordgroep Willemspolder nr. 5  
 
Datum   :              13 februari 2020  
Tijd        :              19.30 uur – 22.00 uur  
Plaats    :              Kantoor Dekker, Waalbandijk 1 in IJzendoorn 
Aanwezigen: Johan Hasken, Jacqueline van Rijn, Peter van Hattum, Henk v.d. Berg, Henk                                          

Zomerdijk, Joris Maier, John Holtrust-Westerbeek, Aart-Jan Schouten, Toon van 
Mierlo, Reggy Schutte.  

 
1. Opening  

 
a. Doel van de bijeenkomst 

In de voorgaande bijeenkomst is afgesproken dat we een vervolgafspraak van de klankbordgroep 
zouden plannen tijdens de inzageperiode van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor 
Willemspolder fase 1 (medio februari 2019). Het doel van de bijeenkomst is om bij te praten over de 
voortgang, de vragen over de NRD te beantwoorden en even stil te staan bij de communicatie rond de 
NRD.   
 

b. Mededelingen 
Afmeldingen ontvangen van: Alex de Meijer, Angela Hinz, Arnold van Dee, Wiebe van Klaarbergen, 
Wilhelm Vervat en Mark van Wamel. Janneke Weiman-Angelino is afwezig wegens de geboorte van 
haar zoon. Van harte gefeliciteerd! 
 

c. Kennismaking met nieuwe leden 
Wiebe van Klaarbergen heeft het stokje overgegeven aan Joris Maier. We bedanken Wiebe hartelijk 
voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Joris Maier stelt zich voor en verteld over zijn achtergrond als 
JOGG-regisseur voor het programma ‘jongeren op gezond gewicht’. In de Willemspolder liggen  
kansen voor laagdrempelige vormen van bewegen die goed bij dit programma aansluiten.    
Namens het dorpshuis zal secretaris Jan Derksen in het vervolg deelnemen aan de klankbordgroep. 
Omdat hij vanavond is verhinderd neemt de voorzitter Henk Zomerdijk vanavond namens hem deel.  
 

d. Vaststellen agenda 
Jacqueline van Rijn vraagt om het punt ‘aanvullen plassen’ toe te voegen aan de agenda. Dit 
vanwege de recente nieuwsberichten hierover. Het agendapunt wordt toegevoegd onder 4e. 
 

2. Verslag vorige vergadering 
 

a. Vaststellen verslag vorige vergadering  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag Klankbordgroep Willemspolder (Nr. 4, d.d. 27 november 
2019). Het verslag wordt vastgesteld.  
 

b. Actielijst 
Actie 1: rapport grondwateronderzoek met klankbordgroep delen na akkoord door waterschap.  
Fugro heeft rapport aangepast en opnieuw ingediend. Ondanks meerder malen vragen is het WSRL 
niet gelukt om te reageren. Reactie wordt volgende week verwacht. Na positieve reactie van WSRL 
kan het rapport worden gedeeld.  
Actie 2: opzet animatie delen met klankbordgroep. Gereed. Animatiefilmpje wordt getoond. 
Actie 3: Reactie leden van de klankbordgroep op gewenste locatie trekpontje. Gereed. Geen reacties 
voor een andere locatie ontvangen, pontje blijft op de aangegeven plek in het landschapsplan.  
Actie 4: Dekker voert nader overleg met het Dorpshuis over de parkeervoorziening. Gereed. Op 16 
januari heeft een afstemmingsoverleg met de voorzitter en secretaris van het Dorpshuis Ons Tehuis in 
IJzendoorn plaatsgevonden. Henk Zomerdijk spreekt uit dat het dorpshuisbestuur blij is met de 
gedeelde parkeervoorziening op het buitendijkse perceel van Dekker.  
Actie 5: Toon van Mierlo maakt afspraak met HSV de Sportvisser over de invulling van visplekken. 
Gereed. Goed gesprek met Mark van Wamel gesprek gehad, we zitten op 1 lijn. Detailinvulling 
visplekken gaat in goed overleg.  
Actie 6: Toon van Mierlo maakt afspraak met Janneke Weiman over ruiterrecreatie. Gereed 
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Leuk gesprek gehad met de Waalzoomruiters. Gebrainstormd over mogelijkheden voor ruiterrecreatie. 
Deze mogelijkheden zijn aanwezig en worden in overleg nader uitgewerkt. Wel rekening houden met 
een goede zonering van activiteiten (extensief - intensiever) gelet op de natuurdoelen.  
Actie 7: gesprek Milieuwerkgroep en Dekker over bedrijfsbestemming (20-12-2019 om 11.00 uur). 
Gereed. Johan Hasken geeft aan dat er intensief van gedachten is gewisseld. Toon van Mierlo merkt 
op dat de huidige inzichten over de invulling van de bedrijfsbestemming daarbij zijn gedeeld. Naar het 
oordeel van de milieuwerkgroep is dit onderwerp te summier beschreven in de NRD. Ook zou de 
milieuwerkgroep graag een alternatief voor een bedrijfsmatige invulling van deze locatie zien. Onder 
agendapunt 3b wordt daar verder over doorgepraat.  
Actie 8: indien mogelijk de NRD voor publicatie al sturen aan klankbordgroep. Gereed 
Actie 9: plannen bijeenkomst klankbordgroep nr. 5 tijdens inzageperiode NRD. Gereed 
 

3. Stand van zaken  
 

a. Voortgang planontwikkeling 
Toon van Mierlo geeft een nadere toelichting op de recente ontwikkelingen. Deze zijn naar aanleiding 
van de behandeling van de actiepunten al uitgebreid aan bod geweest. 
 

b. Bezoek m.e.r.-cie 
John Holtrust Westerbeek legt (voor de nieuwe leden) uit wat een NRD (voorheen startnotitie m.e.r.) 
is. Deze notitie beschrijft de reikwijdte en het detailniveau van de milieueffectrapportage. Toon van 
Mierlo geeft aan dat Dekker vrijwillig advies bij de commissie m.e.r. heeft gevraagd op de NRD (dat is 
immers niet wettelijk verplicht). De gedachte daarbij is dat dit uiteindelijk een beter milieueffectrapport 
oplevert. De klankbordgroep sluit zich aan bij deze gedachte.  
 
Op vrijdag 7 februari is de m.e.r.-commissie op locatiebezoek geweest. Om tot een advies op de NRD 
te komen is een werkgroep samengesteld die bestaat uit de volgende personen: 

• dr. W.B.M. ten Brinke, woonplaats Utrecht; werkgever Bureau Blueland te Utrecht; 
deskundige rivierkunde en geomorfologie. 

• dr. F.H. Everts, woonplaats Groningen; werkgever Henk Everts Ecologie te Groningen; 
deskundige natuur en landschap. 

• drs. F. Wijnants, woonplaats Sittard; werkgever Frank Wijnants Grondig Advies te Sittard; 
deskundige bodem, delfstoffenwinning, geluid en trillingen 

• Secretaris en contactpersoon voor dit advies is drs. A. Lüchtenborg. 
 
Het betreft een werkgroep van onafhankelijke specialisten, zwaargewichten op hun vakgebied. Dekker 
heeft geen zeggenschap in de samenstelling van de werkgroep (behalve bij eventuele 
belangenverstrengeling maar dat is niet aan de orde). De gemeente en provincie waren ook bij de 
bijeenkomst. De commissie had zich goed ingelezen in de stukken.  
 
De werkgroep had onder andere vragen over:  

• Aanleiding, noodzaak en locatiekeuze van het project Willemspolder fase 1 

• De fasering binnen het project Midden-Waal  

• De keuzes in het basisplan vanuit de vijf doelstellingen 

• Wijze van afweging van verschillende optimalisaties  

• Concretisering van de waterstandsdoelstelling  

• De hydraulische knelpunten 

• Opleverniveau en grondbalans 

• Ruimte bij bevoegd gezag voor natuurlijk proces van erosie en sedimentatie 

• Compensatieopgave ten behoeve van ganzenfoerageergebied. 

• Kernkwaliteiten van het Gelders Natuurnetwerk (GNN)  

• Criteria en indicatoren voor het beoordelingskader  

• Keuze installaties en materieel tijdens de realisatiefase 

• Achtergronden bij de revitalisering van de bedrijfsbestemming  
 

De vragen konden worden beantwoord en er volgde een geanimeerde gedachtewisseling. Aansluitend 
aan de rondwandeling door het gebied heeft de werkgroep nog vergaderd in besloten kring. Op 
dinsdag 17 maart zal er nog een adviesgesprek plaatshebben bij de m.e.r.-cie in Utrecht. Direct 
daarna zal het advies volgen.  
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Johan Hasken vraagt of de commissie dezelfde vragen stelde als hijzelf over de invulling van het 
bedrijventerrein. Toon van Mierlo verteld dat de commissie ons ook daarover kritisch heeft bevraagd. 
John Holtrust-Westerbeek vult aan dat de m.e.r-cie onder andere gevraagd heeft naar een 
onderbouwing van de locatiekeuze. In het m.e.r. zal Dekker hier nader op ingaan.  
 

c. Procedureplanning 
John Holtrust – Westerbeek legt de globale planning voor het m.e.r. en het verdere verloop van de 
procedure uit: 

- Momenteel worden verschillende specialisten geselecteerd voor de benodigde onderzoeken; 
- Vanaf maart kunnen de onderzoeken van start op basis van het advies van de m.e.r.-cie / 

bevoegd gezag; 
- Medio april worden de Referentie situatie het Basis plan en de Tijdelijke situatie door de 

specialisten beoordeeld; 
- Medio mei bespreken we de eerste uitkomsten met projectgroep bevoegd gezag; 
- Daarna beoordelen we de mogelijke optimalisaties per doelstelling in een aantal sessies met 

de specialisten. Op basis van de beste optimalisaties wordt het Voorkeursalternatief (VK) 
verkend; 

- Vanaf mei bereiden we het Ontwerp bestemmingsplan voor; 
- Medio juni bespreken we de optimalisaties en Voorkeursalternatief (VK) met de projectgroep 

bevoegd gezag. Dit is tevens een geschikt moment voor een klankbordgroep bijeenkomst en 
een informatiebijeenkomst voor de brede omgeving.  

- Vanaf juni tot en met augustus schrijven we het MER en bereiden we de aanvragen en het 
ontwerpbestemmingsplan voor. De aanvragen / ontwerp bestemmingsplan / MER worden 
medio augustus ingediend zodat deze inhoudelijk beoordeeld kunnen worden door het 
bevoegd gezag. 

- Medio november zouden de ontwerpbesluiten / ontwerpbestemmingsplan inclusief het MER 
ter inzage gelegd kunnen worden.  

- 2021 kan dan worden besteed aan het verder doorlopen van de procedures voor de 
vergunningen en het bestemmingsplan.  

- In 2022 zou de realisatie kunnen starten op basis van de definitieve besluiten 

 
4. Bespreekpunten NRD Willemspolder fase 1 

 
a. Randvoorwaarden ontwerp bestemmingsplan 
b. Gewenste activiteiten en milieucategorie bedrijfsbestemming  

In september van 2018 is door bureau Waalbrug een concept voorontwerp bestemmingsplan gemaakt 
inclusief een verbeelding en bestemmingsplan regels. Dit document had tot doel om met gemeente 
Neder-Betuwe inhoudelijk van gedachten te wisselen over de wijze waarop het voornemen in een 
bestemmingsplan kan worden geregeld. In dit voorstel is een oppervlakte-neutrale verdeling van de 
bedrijfsbestemming over land en water doorgevoerd. 
 
Dit concept uit 2018 ging nog uit van bedrijvigheid met een indicatieve milieuzonering (conform 
Handreiking Bedrijven en milieuzonering) tot en met categorie 5.1. Inmiddels is gebleken dat de 
voorgenomen revitalisering van de bedrijfsbestemming in de Binnenwaard planologisch inpasbaar is 
binnen milieucategorie 4. Daarmee is de milieugebruiksruimte in beginsel gelijkwaardig aan de 
vigerende bestemming ‘Baksteenfabriek’ (artikel 22) uit bestemmingsplan Buitengebied Echteld 1975.  
 
Helaas zijn we inhoudelijk nog niet veel verder gekomen met het bestemmingsplan. Er tussen Dekker 
en de gemeente nog geen gedeeld beeld over de wijze waarop het bestemmingsplan moet worden 
opgebouwd. Daarom kan er nu nog geen concept worden gedeeld met de KBG. Toon geeft aan dat 
wanneer er met de gemeente overeenstemming is over de milieucategorie van de bedrijfsbestemming 
de informatie hierover kan worden gedeeld met de klankbordgroep. 
 
In de milieueffectrapportage worden de daadwerkelijke milieueffecten van het voornemen in beeld 
gebracht om de milieubelangen een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten 
zullen worden verwerkt in het (ontwerp)bestemmingsplan dat uiteindelijk te besluitvorming aan de 
gemeente wordt voorgelegd. 
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c. Afstemming met Dorpshuis 
Zie agendapunt 2b, actie 4 
  

d. Belevingsroute / JOGG / (natuur)educatie voor kinderen 
Toon van Mierlo heeft met Joris De Maier gesproken over de doelstellingen van stichting JOGG. Joris 
de Maier geeft een nadere toelichting.  
Veel bewoners van IJzendoorn en omstreken worden om voor hen moverende redenen geen lid van 
een sportvereniging. Wandelen, fietsen of andere vormen van bewegen in de buitenlucht zijn een 
goed en laagdrempelig alternatief. Daarop heeft Toon van Mierlo het idee bedacht om de bestaande 
recreatieve route in het landschapsplan te gebruiken als een soort belevingsroute et verschillende 
natuurlijke inrichtingselementen en verhaalaanleidingen. Hierover heeft Toon een gesprek gevoerd 
met Anna van Hal uit IJzendoorn. Zij is actief voor het IVN en de Stichting Bewell en volgt momenteel 
een opleiding tot natuurwijzer. Het idee is om met een belevingsroute door het gebied de inwoners 
van IJzendoorn in beweging te brengen en hieraan een (les)programa voor (natuur)educatie voor 
kinderen te koppelen.  
Joris de Maier zit dit idee wel zitten: jeugd van beeldschermen wegkrijgen, samen de natuur in, 
mensen uit bijstand aan het bewegen te krijgen, de beweegnorm halen, gezonde keuzes 
(watertappunt?) maken. Dat past allemaal prima bij de gedachte van JOGG. Hij wil graag meedenken.  
Ook Anna van Hal heeft haar medewerking toegezegd en kijkt nog naar deelname vanuit de 
Natuurwijzer-opleiding en het NME.  
Jacqueline van Rijn is ook enthousiast over dit idee. Zij heeft samen met haar partner veel ervaring 
met natuurspeelplaatsen en ziet het wel zitten om ook de lokale basisscholen te betrekken. Dit idee 
wordt omarmd.  
Actie: Toon van Mierlo stelt in goed overleg een werkgroepje samen om dit idee uit te werken en 
koppelt de resultaten daarvan terug aan de klankbordgroep.  
 

e. Aanvullen plassen  
Jacqueline van Rijn licht het ingebracht agendapunt toe. Wegens een tekort aan grond voor 
herinrichting van diepe plassen wordt materiaal uit het buitenland aangevoerd. Ook is er recent 
discussie ontstaan over de toepassing van granuliet (een restproduct bij het breken van graniet) 
waarvan men zich afvraagt of dit terecht als grond (en niet als bouwstof) wordt aangemerkt. De 
uitzendingen van Zembla hierover hebben landelijk tot ophef geleid. De vraag is of je dat ook in de 
Willemspolder moet willen. Toon van Mierlo geeft aan dat het voornemen uitgaat van een gesloten 
grondbalans. Het aanvoeren van externe grond voor herinrichting maakt dus geen onderdeel uit van 
het voornemen. Vanuit de natuurdoelstelling wordt dit wel onderzocht als optimalisatie in het m.e.r., 
maar het komt straks niet in de aanvragen terug. De milieuwerkgroep geeft aan dat het punt zo 
voldoende is behandeld.  
 

5. Communicatie 
 

a. Terugkoppeling inloopavond West Maas en Waal 
Dekker vergeet bij de communicatie over het voornemen de overkant van de rivier niet. Er is recent 
nog een gesprek met Wethouder Ans Mol van West Maas en Waal geweest, waarbij afgesproken is 
een informatieavond te houden. Deze informatieavond heeft op 11 februari plaatsgevonden. Het was 
een goed bezochte bijeenkomst (ongeveer 30 deelnemers). Zorgpunten vanuit de Zembla uitzending 
en Over de Maas kwamen zijdelings wel aan de orde maar voerde niet de boventoon. Ook werd er 
gevraagd naar de invulling van de bedrijfsbestemming. Daarnaast waren er positieve geluiden over de 
toekomstige mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving in het gebied. Al met al goede en zinvolle 
gesprekken waarbij over en weer veel informatie is uitgewisseld.  
 

b. Vooruitblik inloopavond Dorpshuis IJzendoorn 
Henk Zomerdijk vraagt de avond niet te beperken tot een inloopavond maar ook een plenair deel te 
houden. Toon van Mierlo deze wens en wil daar in een volgende bijeenkomst graag invulling aan 
geven. De uitnodiging voor de aanstaande bijeenkomst is al gepubliceerd en kan niet meer worden 
aangepast. Een ieder kan woensdag 19 februari vrij inlopen tussen 17:00 en 20:00. Dekker zorgt 
ervoor dat er voldoende medewerkers aanwezig zijn die alle geïnteresseerden op maat en naar hun 
eigen behoefte zullen informeren.  
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6. Conclusies en vervolgafspraken 
 
Zodra Dekker en de gemeente een gedeeld beeld hebben bij de activiteiten en milieucategorie van de 
bedrijfsbestemming wordt deze informatie gedeeld met de klankbordgroep.  
 
Het idee voor een beleving- en bewegingsroute wordt omarmd door de klankbordgroep. Dit idee wordt 
in een werkgroepje verder uitgewerkt.  
 
Als medio juni de eerste voorlopige resultaten van het m.e.r. bekend zijn wordt een 
vervolgbijeenkomst met de klankbordgroep gepland. Ook wordt dan een Inloopavond (met plenair 
onderdeel) georganiseerd.  
 
 

7. Rondvraag en sluiting  
 
Peter van Hattum vraagt naar de betreding van het gebied bij hoogwater. Bij waterstanden zoals 
vandaag is het gebied niet of slechts beperkt toegankelijk. Als straks de zomerdijk weg gaat wordt de 
polder dan minder toegankelijk? Hij vraagt of bij het ontwerp hier rekening mee kan worden gehouden. 
Toon van Mierlo geeft aan dat het aanpassen van de zomerkade inderdaad een effect heeft op de 
toegankelijkheid. Naar verwachting kun je een paar weken per jaar niet f beperkt gebruik maken van 
het gebied. Dat hoort ook een beetje bij de aard van riviernatuur. In met m.e.r. wordt per deelgebied 
bekeken wat de gewenste overstromingsfrequenties zijn, zowel vanuit de natuur als de 
recreatiedoelstelling.  
 
Verder zijn er geen punten voor de rondvraag.  
 
Reggy Schutte sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inzet en aanwezigheid. 
 
 
ACTIELIJST 
 
Actie 1: rapport grondwateronderzoek met klankbordgroep delen na akkoord door waterschap.  
Actie 2: Toon van Mierlo stelt in goed overleg een werkgroepje samen om dit idee uit te werken en 
koppelt de resultaten daarvan terug aan de klankbordgroep.  
Actie 3: Dekker organiseert medio KBG en informatiebijeenkomst. 
Actie 4: Dekker deelt informatie activiteiten en milieucategorie bedrijfsbestemming zodra mogelijk.  
 


