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Inzamelen ideeën
1) IdentiTijdswijzer: ‘Presentatie dTiRT 12
dec Nigtevecht’;
2) VER: ‘PPBS bijeenkomst fietsbrug en
natuurverbinding Nigtevecht 10-12-2015’

Opdrachtnemer Ballast Nedam:
Conny Koreman, Barry Kooijman, Dave
Noorlander, Mascha Visser,
Ivo Mulders, Thijs Mackus
Tobias Woldendorp en Paul van Egmond
Marieke Adrichem, Loes Janssen, Caroline
van Veen
Opdrachtgever
Ruud van Gorkom, Petra Muskens, Tom
van Es, Martijn Plukkel (toehoorders),
Selma van Laake (notulist)
Genodigden
Ca. 30 genodigden aanwezig

Datum

10-12-2015

Vergadering nr.

:

2

Datum

:

10-12-2015

Tijdstip

:

19:30 – 22:00 uur

Locatie

:

Dorpshuis Nigtevecht, Jhr.
Huydecoperstraat 1, Nigtevecht

Afwezigen

:

cc

Behandelde onderwerpen
Welkom, stand van zaken, introductie en inleiding
e
Dave Noorlander opent om 19:35 uur deze 2 PPBS bijeenkomst en heet allen welkom. Hij
licht toe dat Ballast Nedam inmiddels opdrachtnemer van dit project is geworden, de
Concretiseringsfase is naar tevredenheid van de opdrachtgever ingevuld en de
overeenkomst is getekend. Dit betekent dat Ballast Nedam het omgevingsproces waarvan
deze avond een onderdeel is, kan vervolgen. (Voor nadere informatie zie het nieuwsbericht
van de opdrachtgever op www.fietsbrugnigtevecht.nl). Ballast Nedam voert ook indien nodig
discussie met de politiek over de ingebrachte ideeën. Dat heeft inmiddels al tot een
resultaat geleid:
Vanmorgen is tijdens het Bestuurlijk overleg het besluit herzien over de aansluiting van de
fietsbrug op alleen de Vreelandseweg. Er zal vanaf het fietspad naar de Vreelandseweg nu
ook een aantakking op de Oostkanaaldijk worden gemaakt.
Dit is het resultaat op de inbreng en reacties van de eerdere avonden en laat zien dat het
bestuur de stem van de omgeving heeft gehoord. Zonder de inbreng van de omgeving was
het besluit niet herzien en was de aantakking er niet gekomen.
De rollen zijn veranderd, Dave Noorlander is nu projectmanager, Conny Koreman
omgevingsmanager.
Zij geeft aan dat deze avond de voortzetting van de Publiek Private Buurt Samenwerking
(‘PPBS’) is. Ballast Nedam wil graag de kennis en kunde van de omgeving gebruiken om
het voorlopig ontwerp goed in te kunnen vullen. Vanavond worden ideeën uit de omgeving
verzameld.

Actie
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Datum

10-12-2015

Presentatie ’de Tijd in Ruimte Tafel’
Marieke Adrichem, Caroline van Veen en Loes Jansen lichten het concept van de Tijd in
Ruimte Tafel toe. Mensen die aan de Tijd in Ruimte Tafel plaatsnemen krijgen een aantal
vragen en vanuit hun nadenken en antwoorden geven, wordt het gevoel duidelijk dat
mensen hebben bij de omgeving. Dit op zodanige wijze dat de ontwerper handvaten krijgt
om vormgeving e.d. zo in te vullen dat er zo min mogelijk verstoring van dat gevoel ontstaat.
Dit proces is eerder succesvol toegepast bij andere projecten en heeft verrassend goede
resultaten opgeleverd.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde presentatie (Presentatie dTiRT 12 dec Nigtevecht).
Stappen samenstelling ‘IdentiTijdswijzer’
1. Aan de slag met sferen, verhalen en uitleg Tijd/Ruimte Diagram
2. Kaarten om in te vullen, nu en de komende weken (kaarten en bus bij Dorpshuis, 100,
supermarkt Attent, fort)
3. Zaterdag 12 december 2015 in het dorp bij de speciale ‘Tijd in ruimte Tafel’ (Attent en
pontveer)
4. Zaterdag 9 januari 2016 op locatie:
ochtend: plangebied Oostelijke kanaalkant - kantine voetbal
middag: plangebied Westelijke kanaalkant – fort Nigtevecht
(graag opgeven)
Daarna:
1. Opstellen IdentiTijdswijzer, een beeld met daarin allerlei identiteitsaspecten van de
omgeving die men vanuit de omgeving belangrijk vindt.
Presentatie: de volgende PPBS bijeenkomst eind januari 2016 en publicatie via website.
2. De IdentiTijdswijzer gebruiken:
- Als toetsingskader voor BN op de doorgevoerde ontwerpoptimalisaties.
- Als referentie voor de juiste belevingswaarden van de omgeving voor de realisatie
van het project.

3

Presentatie ‘Veiligheid Effect Rapportage’ (VER) DSP-Groep
Tobias Woldendorp en Paul van Egmond van de DSP-Groep lichten de Veiligheid Effect
Rapportage (‘VER’) toe. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd (‘PPBS
bijeenkomst fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht 10-12-2015’).

4

Uitleg groepsverdeling – Conny Koreman
Inbreng op deze avond zal themagewijs plaatsvinden. Daartoe kan men zich na de pauze
aan verschillende tafels wenden tot specialisten van Ballast Nedam. Op de avond van
28 januari 2016 zullen de ingebrachte ideeën themagewijs met de indieners en
belangstellenden verder worden uitgewerkt. Op de laatste PPBS avond op 25 februari 2016
zal het resultaat van de verwerkte ideeën worden getoond.
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10-12-2015

Er zijn 7 thematafels geplaatst met stoelen eromheen, idee-formulieren erop en informatie
aan de wand erachter.
Thema’s
1. Natuur en landschap
Ideeën over inkleding/aankleding natuurgebied (ecoloog Mascha Visser)
2. Leefomgeving
Alle zaken die in de omgeving spelen die meegenomen moeten worden
(omgevingsmanager Conny Koreman)
3. Verkeer
Functioneren verkeersgroepen met elkaar, verkeersveiligheid (Barry Kooiman)
4. Vormgeving fietsbrug
(architect Ivo Mulders)
5. Techniek
(projectmanager Dave Noorlander)
6. Sociale veiligheid
(Tobias Woldendorp en Paul van Egmond)
7. Cultuur/historie –
Tijd in Ruimte Tafel (Marieke Adrichem, Caroline van Veen, Loes Jansen)
Vragen
Dhr. Jannette Walen vraagt om aandacht. Hij herhaalt de standpunten van de Dorpsraad
(zie vorige verslagen) en voegt toe dat hij in principe niet tegen de komst van de brug is,
maar zich niet kan verenigen met de wijze waarop de totstandkoming en de keuzes bij de
voorbereiding zijn gemaakt. Daarbij duidt hij op de inbreng vanuit de Dorpsraad.
Dhr. Van Es van gemeente Stichtse Vecht geeft aan, dat de besluitvorming over het
Bestemmingsplan mede op verzoek van het Presidium van de gemeenteraad is uitgesteld
om ruimte te geven aan de PPBS-sessies om zoveel mogelijk input vanuit de omgeving
mee te nemen in het proces en op die manier nog ruimte te geven om het
Bestemmingsplan nog waar mogelijk aan te passen. Het voorstel is nu binnen de gemeente
om het besluit over vaststelling van het bestemmingsplan in maart 2016 in de
gemeenteraad te agenderen. Dan is het participatie gedeelte afgerond en zal bekend zijn
wat daaruit gekomen is. Dhr. Jannette Walen is blij dit te horen.
Mw. Koreman merkt op, dat de zoekgrenzen van het Bestemmingsplan worden
aangehouden zoals gegeven in de aanbieding. Ballast Nedam voert niet de discussie over
zaken die normaal gesproken binnen het domein van de gemeenteraad vallen. Het
bestemmingsplanproces staat in die zin los van de PPBS. Alle ideeën komen ter toetsing
van Ballast Nedam vanuit het project en alle ideeën worden met de opdrachtgever
besproken. Als er bijvoorbeeld een idee is waarmee voordeel wordt behaald, waar maar
een kleine wijziging van een grens voor nodig is, wordt dat besproken door Ballast Nedam
met de opdrachtgever.
Over de bouw en de kwaliteit evenals het beheer van de fietsbrug merkt mw. Koreman op,
dat Ballast Nedam de aanbesteding heeft gewonnen omdat Ballast Nedam expert is. Hierna
nodigt zij allen uit voor de pauze.
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In groepen ideeën verzamelen onder leiding van deskundige vakgebied
Aanwezigen nemen plaats aan de tafels en bespreken hun punten met de aanwezige
deskundigen. De ideeën worden genoteerd op ideeënformulieren.

7

Terugkoppeling resultaten groepen, 21.30 – 22.00 uur
Stellen vragen, vervolg
Er zijn vanuit de ca. 40 aanwezigen ongeveer 30 ideeën, suggesties en ook nog enkele
standpunten ingediend. Ook vanuit de goed vertegenwoordigde politiek volgde een
positieve reactie op wat deze avond ter tafel is gebracht. Mw. Koreman bedankt om 22:00
uur de aanwezigen voor hun komst en inbreng en biedt de aanwezigen een consumptie aan
namens Ballast Nedam.
[Red. er bleek uit gesprekken, gevoerd na afsluiting met diverse aanwezigen, dat veel
bewoners van Nigtevecht een positief standpunt hebben t.a.v. het project Fietsbrug en
Natuurverbinding Nigtevecht, maar dat zij gezien het grote aantal bijeenkomsten dat al heeft
plaatsgevonden, de noodzaak van hun aanwezigheid niet meer zien.]
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Afsluiting, borrel
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Datum

Nr.
01

Omschrijving
Navragen of Bureau Waardenburg cijfers beschikbaar heeft over hoeveel
dieren er in het ARK treden (hoeveel dode dieren worden er gevonden)
ondanks dat er nog geen FUP’s zijn gerealiseerd.

Actiehouder
Mascha Visser

Status
loopt

Datum
03-12

02

Idee of je de kolommen kunt laten begroeien om te voorkomen dat je tegen
betonnen kolommen aankijkt opschrijven t.b.v. PPBS.

Ivo Mulder,
Mascha Visser

gereed

10-12

03

04

Na sluiting van de vergadering zijn door diverse aanwezigen aanvullende
ideeën aangedragen bij diverse leden van het projectteam van de BON. De
BON zal deze ideeën opnemen in een ideeënlijst.

Ivo Mulder,
Mascha Visser

Discussie aan gaan met opdrachtgever en betrokken overheden over grenzen
en mogelijkheden Bestemmingsplan.

Conny
Koreman,
Ruud van
Gorkom

gereed

loopt

27-10

10-12

10-12-2015

Einddatum
3e
PPBS
sessie,
gepland op
28-01-2016
2e
PPBS
sessie
gepland op
10 dec.
2e
PPBS
sessie
gepland op
10 dec.
4e
PPBS 2502-2016

Resultaat

Opgenomen in lijst
ingebrachte ideeën,
wordt uitgewerkt

Opgenomen in lijst
ingebrachte ideeën,
wordt uitgewerkt

Toetsing op
technische eisen,
contractdocumenten
gemeente Stichtse
Vecht.

05

Ideeën (2 st.) vanuit bijeenkomst m.b.t. aansluiting op Kanaaldijk Oost
bestuderen vanuit aanbieding Ballast Nedam.

Dave
Noorlander

gereed

10-12

e

2 PPBS 1012-2015

Positief
bestuursbesluit.
Inmiddels
opgenomen in plan
Ballast Nedam.

