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Datum: 28 oktober 2020 Kenmerk:1717146  

Aan: Werkgroep SAS  
 

Van: Kim Barmentloo, Goos Boelhouwer 

Betreft : Verslag Werkgroep SAS sessie 28 oktober 2020 

  

 
Hieronder zijn de afspraken weergegeven van de Werkgroep sessie van 28 oktober. Project: 
Dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven (SAS), verkenningsfase. 
De vragen gesteld tijdens de sessie van 28 oktober worden opgenomen in een Q&A (vraag en 
antwoord) van project SAS. 
 
Aanwezig op 28 oktober 2020 
De heer S. Severijn, projectmanager 
De heer K. Mathot, omgevingsmanager 
De heer M. Wessels, communicatieadviseur 
De heer E. de Graaf, technisch manager 
De heer Robbert Jongerius, landschapsarchitect 
De heer Ruud Raaijmakers, technisch Manager Sweco 
Goos Boelhouwer, adviseur omgeving 
Mevrouw Kim Barmentloo, projectondersteuner 
De heer J.C. van Driel 
Mevrouw. C. Brokking  
De heer M.C. Eikelenboom 
De heer M.H. Boes 
De heer J. Noorlandt,  
De heer B.H. Timmer  
De heer. Den Boer  
mevrouw J. Rozenboom 
De heer L. Mes 
De heer A. Lotte 
Mevrouw H. vd Velden 
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1. In de bijeenkomsten van 23 september en 7 oktober is aangedragen door de werkgroep om 
beleving door bewoners toe te voegen aan de afweging binnen het ontwerpproces. Afgelopen 
weken zijn er verschillende inzendingen gedaan door werkgroepleden m.b.t. woonbeleving. 
Afgesproken is dat deze opgenomen zullen worden in een notitie Woonbeleving. De notitie 
wordt ter review voorgelegd aan de werkgroep en vervolgens als bijlage bij de NKO gevoegd. 

2. Bij het samenstellen van het voorkeursalternatief zal de notitie Woonbeleving gebruikt 
worden voor de afweging van de alternatieven. 

3. Bij de profielen van de drie alternatieven wordt de zonering van het zoekgebied voor een 
constructieve maatregel uitgebreid van buitenteen tot binnenteen. De locatie van de 
constructie in de profielen is indicatief en zal per locatie kunnen wijzigen door de 
veiligheidsopgave, die verschilt over het dijktraject. Deze wijziging zal ook doorgevoerd 
worden in de NKO. 

4. Dhr. Timmer geeft aan dat er nog geen reactie is gekomen op zijn vraag met betrekking tot 
piping op zijn grond. Er worden twee afspraken ingepland met dhr. Timmer voor de piping 
kwestie en zijn vraag over bekleding. 

5. De werkgroep/bewonersvereniging Sterke Lekdijk zal de bevindingen van hun expert voor 
dijkversterkingen delen met het projectteam SAS.   

6. De werkgroep heeft aangegeven graag de ontwerpen op papier te willen ontvangen. Project 
SAS zal met een voorstel komen om alsnog de input van de werkgroep op te kunnen halen 
door middel van het delen/printen van kaartmateriaal. 

7. Projectteam SAS zal een voorstel doen voor een vervolg voor participatiestappen richting het 
voorkeursalternatief. 


