Werkgroep gebiedsproces Buitenzomerlanden
Presentatie Motivaction, Gerard van der Werf, 29 maart 2022, zie ook de bijlage.
Aanwezigen:
Naam
Sjaak Bos
Raymond Gennissen
Niels van Pelt (iets verlaat)
Piet Zijlstra
Ben Smit
Piet Jansen
Moniek Stapel
Vera Veldkamp
Sjoerd Reinstra
Arjo van Dijk
Gerard van der Werf
Ronald Kloet
Elles Dingjan (notulen)
Afwezigen:
Harry van Es
Leone Leeuwenburgh
Marcel van Rooyen
Perry van der Elst
Nelleke van Buren

Namens
inwoner
ASR
inwoner
Vrienden van Heinenoord
Vrienden van Heinenoord
HoekscheWaardDuurzaam
Gemeente Hoeksche Waard
Stichting Noordrand Open
HWL
inwoner
Motivaction
renewable factory
renewable factory

Stichting Noordrand Open
Buurt Bestuurt
Vrienden van Heienoord
Gemeente Hoeksche Waard
Inwoner

Doel meeting en kennismaken met elkaar:
Het doel van deze meeting is om als werkgroep kennis te maken met Motivaction als organisatie en
met Gerard v.d. Werf als persoon e.e.a. in het kader van een waardenonderzoek voor het project in
Buitenzomerlanden. Gerard licht de organisatie van Motivaction en zijn rol hierin toe.
Korte voorstelronde van de overige aanwezigen.
Vera meldt dat er een verschil is tussen de belangen voor “oost” en “west” in het gebied. De
aanwezigen zijn het met elkaar eens dat er gekeken moet worden naar alle belangen en dat een
“wij/zij-situatie” niet wenselijk is.
Ben geeft aan dat “Vrienden van Heinenoord” al eerder een enquête heeft gehouden, alle bewoners
zijn bevraagd. Deze geanonimiseerde gegevens zijn beschikbaar voor Motivaction.
Proces:
B&W is beslissingsbevoegd, de uitkomst van de enquête is adviserend, de betrokken wethouder is
voorstander van participatie.
Afgesproken wordt dat ook Staatsbosbeheer, het waterschap en een landschapper van Eelerwoude
moeten worden meegenomen in het proces.
Ben vraagt zich af of de verschillende opties ook realiseerbaar zijn en mist het scenario “Niets doen”.
De diverse scenario’s moeten nog verder worden uitgewerkt, incl. de voor- en nadelen en de
consequenties. ASR en Ref doen hiertoe een voorstel en leggen dit voor aan de werkgroep om tot een
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definitief voorstel te komen. ASR gaat open het proces in maar het moet uiteraard wel passend zijn/in
balans zijn.
Gerard geeft aan dat deze bijeenkomst nog geen intake is, deze wordt nog gepland (note: zie ook
datumprikker d.d. 5 april 2022).
Enquete:
Afgesproken wordt dat de aanwezige partijen gaan helpen bij het bevorderen van respons op de
raadpleging (enquête naar omgeving). Partijen kunnen op hun eigen website verwijzingen naar de
betrokken werkgroep maken. Ook de gemeente heeft hiervoor een pagina op hun website.
Afgesproken wordt dat communicatie op MBO niveau 3-4 wordt gedaan.
Versturen van de vragenlijsten: het plan is om een briefkaart met een QR-code naar alle inwoners van
18 jaar en ouder te sturen (de definitieve leeftijdgrens komt nog aan de orde bij de intake). De NAW
gegevens worden bij de gemeente opgevraagd. De vragenlijst is per persoon, niet per huishouden! De
meningen binnen 1 huishouden kunnen verschillen, zeker ook bij jongeren vanaf 18 jaar.
Inwoners zonder digitale middelen (vaardigheden) kunnen telefonisch contact opnemen met
Motivaction om de enquête af te nemen.. Deze worden dan handmatig door bureau Motivaction
verwerkt. Gerard meldt in dit kader nog dat Motivaction ISO gecertificeerd is en medewerkers
geheimhoudingsplicht hebben. Anonimiteit in dit proces is hierdoor gewaarborgd.
De vragenlijst behelst de volgende onderdelen: natuur, recreatie, zon, accu, geld. Tijdens het volgende
overleg komt dit op de agenda.
In de voorafgaande campagne zullen consequenties en de informatievoorziening op een bescheiden
niveau worden meegenomen. De website van
de gemeente maar ook de site van
“woneninheinenoord” kan worden vermeld t.b.v. informatievoorziening hieromtrent. Afgesproken
wordt om te zorgen voor objectieve en eenduidige communicatie op de verschillende kanalen.
Afgesproken wordt dat de vragenlijst eerst in concept zal worden gedeeld met de werkgroep.
Planning:
De planning zoals vermeld in de presentatie is erg ambitieus, wel wordt er besloten om door te gaan
met het proces. Gerard zal de planning aanpassen en contact opnemen met de gemeente i.v.m. een
verwerkingsovereenkomst (gegevens inwoners).

