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Agenda 
Klankbordgroep Willemspolder nr. 12 
 
Datum     : 17 mei 2022 
Tijd          : 19.00 uur – 21.00 uur  
Plaats      : Kantoor Dekker IJzendoorn 
Aanwezig : Jacqueline van Rijn, Jan Derksen, Nico Zeeman, Janneke Weiman, Henk van de Berg, Marc   

van Wamel, Toon van Mierlo, Reggy Schutte , John Holtrust-Westerbeek, Willem Jongsma, 
Anne Beune (notulist) 

 
1. Opening  

De vergadering wordt iets na 19.00 uur geopend door Reggy Schutte.  
a. Mededelingen 

Er zijn een aantal afmeldingen. Wim Droesen is afwezig door ziekte, vervanging was op korte termijn niet 
mogelijk voor het bijwonen van deze klankbordgroep.  
Jan Derksen merkt op dat hij de vergunningenprocedures als onoverzichtelijk ervaart, er worden heel veel 
documenten ‘over de schutting gegooid’. Hij geeft aan dat het voor de burger lastig is om alles te begrijpen. Dit 
wordt door Toon van Mierlo beaamt, het is inderdaad een complex proces. Dat is niet zozeer te verwijten aan 
de vergunning aanvrager maar aan de complexiteit van Wet- en regelgeving en de veelheid aan vragen die op 
de aanvrager afkomen.   
 

b. Vaststellen agenda 
Jacqueline van Rijn geeft aan dat zij graag punt vier van de agenda wil schrappen. Dat betreft het bespreken 
van het Plan van aanpak ‘Monitoring en evaluatie tijdelijke vergunning(en) Bedrijfsterrein Binnenwaard &  
Besluitvorming permanente bestemming en milieuvergunning Bedrijfsterrein Binnenwaard’. Volgens haar zijn 
er nog te veel onduidelijkheden over de planologische inpassing van het bedrijfsterrein. Reggy Schutte geeft 
aan dat dit agendapunt al voor de vorige vergadering geagendeerd stond. In overleg met de klankbordgroep is 
het agendapunt naar de vergadering van vandaag verschoven, die volledig in het teken staat van de verleende 
omgevingsvergunningen voor het bedrijfsterrein en de bespreking van het plan van aanpak.  
 
Toon van Mierlo geeft aan dat het te bespreken plan van aanpak niet gaat over de planologische inpassing 
maar over het in de praktijk controleren van de milieugevolgen op basis van het MER en de onderzoeken.  
Dekker ziet dat als een handreiking naar de omgeving. Door John Holtrust-Westerbeek wordt aangeven dat het 
plan van aanpak onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen gemeente en Dekker. Hij geeft aan dat de 
procedures lopen en nu het momentum is voor de klankbordgroep om te reflecteren op de opzet van het 
monitoringsplan.  
 
Daarom stelt Reggy Schutte voor om de voorgestelde agenda gewoon te volgen met de toevoeging dat we 
tijdens deze klankbordgroep het plan alleen bespreken en er geen besluiten over nemen. Op basis van dit 
uitgangspunt gaat de klankbordgroep akkoord met het volgen van de voorgestelde agenda.  
 

2. Verslag vorige vergadering 
a. Vaststellen verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
b. Actielijst 

Actie 1: Toon van Mierlo stemt planning watervergunning af met RWS en informeert de klankbordgroep. 
Gereed. Helaas is er door capaciteitsgebrek bij RWS nog steeds geen ontwerpbesluit Waterwet voorhanden. 
- Actie 2: Toon van Mierlo stemt publicatie af met gemeente / ODR en informeert de klankbordgroep. 
Gereed.  
- Actie 3: Dekker stelt tijdelijke omgevingsvergunningen met bijlagen via haar website beschikbaar.  
Gereed.  
- Actie 4: De presentatie wordt ter informatie verstrekt aan de klankbordgroep.  
Gereed.  
Actie 5: Deelnemers maken eventuele wensen voor onderzoeksbureaus kenbaar voor volgende bijeenkomst.   
Jan Derksen heeft bureau Motivaction voorgesteld t.b.v. het belevingsonderzoek.   
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3. Bespreken tijdelijke omgevingsvergunningen bedrijfsterrein (5 jaar) 
a. Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Bedrijfsterrein  
b. Omgevingsvergunning milieu Bedrijfsterrein 

Toon van Mierlo geeft een presentatie over de verleende omgevingsvergunningen voor het bedrijfsterrein.  
Janneke Weiman is het spoor bijster over de planning van de aanvragen en besluiten voor het bedrijfsterrein. 
Toon van Mierlo geeft aan dat de omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ een reguliere procedure 
betreft. De bezwaartermijn is inmiddels verstreken en er is 1 bezwaarschrift ingekomen. De milieuvergunning is 
een uitgebreide procedure. De zienswijzentermijn loopt tot 6 weken na de gerectificeerde publicatiedatum (28 
april). Op basis van de tijdelijke omgevingsvergunningen voor het bedrijventerrein wordt er geen bebouwing 
gesloopt of nieuw gebouwd.   
 
Janneke Weiman vraagt of er ook transport van bouwgrondstoffen over de weg is vanaf bedrijfsterrein 
Binnenwaard. Toon van Mierlo geeft aan dat dit in de permanente situatie niet aan de orde is. In het kader van 
het ontgronden en herinrichten van Willemspolder fase 1 kan maximaal 10% van de aanwezige klei via de 
Waardweg naar Steenfabriek Schipperswaard worden gebracht. Dit is in paragraaf 2.3.2. van de aanvulling MER 
in detail uitgewerkt. Het betreft een totale afvoer van maximaal 64.000 m3 klei over de Waardweg. Gedurende 
6 jaren van de uitvoering rijden er in 11 dagen per jaar 52 vrachtwagens per dag naar de steenfabriek.   
 
Jan Derksen vraagt zich af waarom de tijdelijke omgevingsvergunningen voor het bedrijfsterrein voor 5 jaar zijn 
verleend. De Emmy-Yvonne ligt namelijk maar 1 jaar op de plek waar ze in de permanente situatie zal liggen. 
Toon van Mierlo beaamt dat en geeft aan dat de tijdelijke vergunningen voor maximaal 5 jaar zijn verleend. Er 
kan al eerder een aanvraag voor de permanente situatie worden gedaan, na afronding van monitoring en 
evaluatie.  

 
4. Plan van aanpak monitoring, evaluatie en besluitvorming bedrijfsterrein 
a. Monitoring geluid 

Toon van Mierlo geeft aan op welke wijze de bedrijfssituatie op het bedrijfsterrein wordt nagebootst in de 
tijdelijke situatie. In de tijdelijke situatie zal de Emmy-Yvonne gebiedseigen zand en grind opzuigen en 
verwerken. Janneke Weiman vraagt zich af of verwerking van gebiedseigen materiaal hetzelfde geluid geeft als 
bij materiaal van buitenaf. Willem Jongsma geeft aan dat dit op hoofdlijnen hetzelfde geluid geeft. Toon van 
Mierlo vult aan dat we voor het gebedseigen materiaal het grindgehalte vooraf weten. Een hoger grindgehalte 
kan iets meer geluidsproductie tot gevolg hebben. Voor het aan te voeren materiaal is het grindgehalte vooraf 
niet bekend. Er is voor de Binnenwaard rekening gehouden met de aanvoer van grindrijker materiaal, waarvoor 
in een iets hoger bronniveau is aangehouden (worst case).  
 
Reggy Schutte vat samen: horen we in de permanente situatie hetzelfde geluid als tijdens de periode van de 
tijdelijke omgevingsvergunning? Ja, dat is op hoofdlijnen hetzelfde geluid geeft Toon van Mierlo aan. Er zijn een 
paar kleine verschillen. Doordat een grondwal aan de noordzijde van de haven ontbreekt is er iets minder 
afscherming (negatief). Tijdens het ontgronden en herinrichten is sprake van gebiedseigen materiaal en gaan 
we uit van een iets lager bronniveau voor de installatie (positief). De effecten zullen elkaar naar verwachting 
opheffen waardoor er tijdens de monitoring een representatief beeld wordt geven.   
 
Jan Derksen geeft aan dat in de tijdelijke omgevingsvergunning geen cumulatieve effecten zijn opgenomen. 
Toon van Mierlo geeft aan dat de cumulatieve effecten zijn onderzocht in het akoestisch onderzoek bij het 
MER. In het kader van de vergunningenprocedures voor ‘ontgronden en herinrichten’ en ‘bedrijfsterrein 
Binnenwaard’ afzonderlijke akoestische rapporten gemaakt. Opgemerkt wordt dat de Emmy – Yvonne maar op 
1 plaats tegelijk kan worden ingezet binnen het plangebied. John Holtrust-Westerbeek geeft aan dat de 
werkelijke effecten nogmaals onderzocht worden door uitvoering van het monitoringsplan.  
 
Jan Derksen geeft aan dat de optredende geluidsniveaus moeilijk meetbaar zullen zijn omdat de waarden van 
40 dB(A) rond het achtergrondniveau liggen. Daarom is een verschilmeting (met en zonder installatie in bedrijf) 
voorgesteld, geeft Toon van Mierlo aan. Jan Derksen zegt dat geluidsonderzoek niet zo veel zal opleveren, de 
activiteit zal wel binnen de normen blijven. Hij ziet vooral het nut in van het belevingsonderzoek.  
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b. Belevingsonderzoek 
In het belevingsonderzoek wordt – los van de wettelijke normen – bezien hoe de bedrijfsactiviteiten worden 
beleefd en of eventuele hinder overeenkomt met het verwachte beeld. In de klankbordgroep leeft de vraag 
hoe de uitkomsten concreet kunnen worden getoetst en hoe er consequenties aan de uitkomsten verbonden 
kunnen worden. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert een belevingsonderzoek uit met behulp van een 
digitale enquête, gevolg door een mondeling evaluatiegesprek. De inbreng van bewoners uit de enquête en de 
verslagen van de evaluatiegesprekken worden samengevat en zonder nadere duiding of conclusies 
gerapporteerd. Beoordeling van het belevingsonderzoek vindt plaats tijdens de evaluatie in een overleg tussen 
Dekker, gemeente en de klankbordgroep. Afgesproken wordt dat Dekker op basis van het plan van aanpak aan 
een aantal bureaus (waaronder bureau Motivaction) om een aanbieding voor het belevingsonderzoek vraagt.   
Indien leden van de klankbordgroep nog onderzoeksvragen mee willen geven kan men dat binnen twee weken 
aangeven bij Dekker.  
 

c. Planning  
Het onderzoek staat gepland in het eerste jaar van de realisatie. De specifieke planning is niet besproken, dit 
wordt pas gedaan als er meer duidelijkheid is over de startdatum en er een onderzoeksbureau is gekozen.  
 

5. Rondvraag en sluiting  
Jan Derksen geeft aan dat in voorschrift 6.2.1 en 6.2.2 van de omgevingsvergunning milieu wordt aangegeven 
dat de geluidsnormen met 3 dB(A) overschreden mogen worden. Dekker heeft hier niet specifiek om verzocht.  
Janneke Weiman vraagt zich af of de bewoners van de overkant meegenomen zijn in de onderzoeken en 
informatie voorziening. Toon van Mierlo geeft aan dat Dekker ook aan de overkant van de Waal 
informatiebijeenkomsten georganiseerd heeft en op eigen initiatief zowel in Het Gemeente nieuws (Neder 
Betuwe) als in de Maas&Waaler (West Maas en Waal) adverteert bij uitnodigingen voor bijeenkomsten.  
Toon van Mierlo merkt op dat hij het prettig vindt dat we vanavond de geagendeerde onderwerpen inhoudelijk 
met elkaar hebben kunnen bespreken.  
 
Reggy schutte dankt de deelnemers voor hun bijdrage en sluit iets na half 9 de vergadering.   
 
 
Acties 
 
Actie 1:  Leden klankbordgroep brengen binnen 2 weken eventuele onderzoeksvragen voor het 

belevingsonderzoek in bij Dekker.  
Actie 2:  Dekker doet een uitvraag voor een belevingsonderzoek bij verschillende partijen.  
Actie 3:  Dekker koppelt de aanbiedingen terug aan de klankbordgroep en maakt een nieuwe afspraak voor 

bespreking daarvan. 
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