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Dhr. A. den Hartog heet iedereen welkom. Doelstelling van de avond is het burgerpanel, wat in het 
verleden betrokken is geweest bij de totstandkoming van de maatregelen van het waterplan 
betrekken bij de voortgang van de uitvoering. 
Bewoners van de Kerkweg, die van oorsprong niet bij het burgerpanel waren aangesloten, zijn  
uitgenodigd wegens hun betrokkenheid bij de uitvoering van maatregelen rondom de Kerkweg. 
De start van het waterplan was wat moeizaam door een heroverweging door het waterschap van  
prioriteiten, maar we kunnen toch terug kijken op een aantal met succes uitgevoerd projecten. 
Aan de panelleden werd gevraagd wat zij verwachten van deze panelavond. Hierbij wordt 
aangegeven door de bewoners van de Kerkweg, dat zij graag een aantal maatregelen snel 
uitgevoerd willen zien. 
Evaluatie – mogelijke verbeteringen – prioritering? 
 
Erna van de Werp geeft aan dat de planning van maatregelen vast ligt en dat er geen nieuwe 
maatregelen zullen worden toegevoegd of anders worden ingepland. Eventuele slimme tips zijn 
welkom. 
 
Via een powerpoint presentatie wordt uitleg gegeven over de voortgangsrapportage, en worden de 
projecten in de volgorde van de voortgangrapportage behandeld. 
 
Vragen vanuit het panel: 
 

 Langs de Waalweg staat in de zomer veel riet, waardoor je de waal niet meer kunt 
zien. Of daar wat meer open stukken in gehouden kunnen worden. 

  
Ambtelijke reactie. 
Hier zal aandacht worden besteed. 

 
 Een van de panelleden gaf aan dat zij voorstellen hebben aangedragen bij DLG voor de 

inrichting van Doncksevelden 2b. DLG doet daar niets mee 
 

DLG heeft met de omwonende contact gehad en heeft de voorstellen meegenomen. 
  

 Het burgerpanel sprak haar zorg uit over het aanpassen van het ambitieniveau ten 
opzichte van 2008, door de bezuinigingen bij het waterschap. M120/EVZ69 (berging 
aan Pruimendijk en langs volkstuinencomplex Rotterdamseweg berging + landfarming 
is bij het waterschap in heroverweging. Verder vroeg het panel of er een update komt 
van het waterplan, Waterplan 3. 

 
Ambtelijke reactie 
Waterschap geeft aan dat het belang van het waterschap de waterberging is. Op dit  
moment wordt onderzocht wat de meest gunstige plek is voor de aanleg van  
waterberging,  mogelijk elders binnen het peilgebied. 
De ambities ten aanzien van de wateropgave (NBW) en waterkwaliteit (KRW) staan  
vast, alleen zal er een duidelijkere financiële afweging komen en zullen maatregelen  
mogelijk in tijd uitgesteld moeten worden. Dit is normaal in een economisch 
veranderende wereld. Het gebied van het waterschap is groter dan alleen Ridderkerk 
en dus zullen belangen en prioriteiten in een breder kader afgewogen moeten worden. 
De gemeente Ridderkerk houdt vast aan de financiële inspanning zoals vastgesteld in  
het waterplan. Onderzocht wordt of een deel van de EVZ69 berging+ landfarming kan  



worden gerealiseerd.  
Het waterplan 2 loopt tot eind 2012. Het waterschap zal in de toekomst anders omgaan  
met waterplannen. Zo zal per jaar gekeken worden welke investeringen gedaan zullen  
worden om invulling te geven aan wettelijke verplichtingen 
 
 

 Wanneer moet er nu een nieuwe waterberging liggen in peilgebied 27a 
 
Ambtelijke reactie 
De wateropgave voor dit gebied moet voor 2027 gerealiseerd zijn. 
Er wordt gewerkt aan een berging in het peilgebied 27A in het gebied van de Kruisweg. 
  

 Ontwikkeling Nieuw Reijerwaard hoe wordt er omgegaan met hemelwater en 
hergebruik. 
 
Ambtelijke reactie. 
Het betreft een nieuw in te richten gebied. Voor een dergelijk gebied moet een 
watertoets worden uitgevoerd door het waterschap samen met de ruimtelijke 
ordenaars. Hierdoor zal er voldoende ruimte voor water in de plannen worden 
opgenomen in relatie tot de verandering van de functie van het gebied. 
Erna herkent de behoefte een duidelijk uitleg over de watertoets, hiermee zal in de 
toekomst qua communicatie rekening worden gehouden. 
  

 Panelleden stellen voor om meer educatie aan bewoners te geven over het 
watervriendelijk inrichten van je tuin (folder voor bewoners, regeling voor aanschaffen 
regenton).   

 
Ambtelijke reactie. 
Dit is een goede tip. Er is voldoende informatie- en educatiemateriaal om bewoners 
meer bewust maken. Afgesproken wordt het aanwezige infomateriaal beschikbaar te 
stellen en het komend jaar meer aandacht te besteden aan educatie, binnen de 
beschikbare budgetten. 
 

 De panelleden geven aan dat bewoners van afgekoppeld gebieden vaak niet weten dat 
zij in een dergelijk gebied wonen en wat voor gedrag dit vraagt. Bijvoorbeeld geen auto 
meer wassen in de straat. 

 
Ambtelijke reactie 
De voorlichting aan de bewoners wordt door de gemeente opgepakt. Het waterschap 
heeft brochures aan de gemeente ter beschikking gesteld. 

 
 
Het is een informatieve bijeenkomst in een ontspannen sfeer. Dhr. Den Hartog dankt ieder voor 
zijn bijdrage. 
 
 
 
 


