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Geachte heer Heijboer, 
 
Op 9 december stelde de EVB fractie schriftelijke vragen over een beoogd strandje in woonwijk 
Carnisselande. Het is jammer dat zoveel mensen ongerust zijn geworden naar aanleiding van berichten 
in de lokale media over de aanleg van een strandje. Conform artikel 39 RvO ontvangt u hierbij de 
beantwoording op uw vragen. 
 

1. In hoeverre bent u bekend met deze plannen?  
Antwoord: Het college is ervan op de hoogte dat een onderdeel van de opdracht aan GKB is om 
met voorstellen te komen die bijdragen aan de ambities van de gemeente voor een betere 
waterkwaliteit, meer biodiversiteit en een betere belevingswaarde. 

2. Van welk beleidsstuk van de gemeente Barendrecht maken deze (nieuwe) plannen deel uit? 
Antwoord: Aan aannemingsbedrijf GKB is het regulier beheer en onderhoud tot en met 2029 
gegund door de gemeente. Onderdeel van de opdracht aan GKB is bij te dragen aan de ambities 
van de gemeente van een betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit en een betere 
belevingswaarde. De doelen zijn daarentegen strak omschreven. Het gaat dan onder andere om 
het baggeren en het maaien. Nog de doelen nog de ambities spreken over een strandje.  
 

3. Wanneer is de gemeenteraad hierover geïnformeerd?  
Antwoord: De gemeenteraad is op 3 juni 2020 schriftelijk door de portefeuillehouder 
geïnformeerd. De brief staat geregistreerd onder kenmerk 159751. 
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4. In hoeverre zijn hierover al (bindende) besluiten genomen door het college van B&W en de 
gemeenteraad en in hoeverre gaat er nog besluitvorming over komen? 
Antwoord: Het plan van GKB bevat slechts voorstellen. Deze voorstellen worden met 
omwonenden, natuurvereniging en visvereniging in een klankbordgroep besproken. Voorstellen 
die draagvlak hebben bij omwonenden worden door GKB bij de gemeente ingediend. Vooralsnog 
heeft de gemeente geen voorstellen ontvangen. Hierdoor is er geen oordeel over enig voorstel. 
Als op enig moment voorstellen worden ingediend worden deze ambtelijk beoordeeld en ter 
besluitvorming bestuurlijk voorgelegd. 
   

5. Kan het college van B&W aangeven op welke wijze bewoners zijn betrokken bij deze (beoogde) 
plannen? Graag ontvangen we een tijdlijn met betrekking tot de planvorming, waaruit duidelijk 
blijkt wanneer welke bewoners betrokken zijn, hoe deze hebben gereageerd op de plannen en 
wat voor gevolgen daar aan zijn gegeven.  
Antwoord: In juni is door GKB via de lokale media een oproep gedaan aan bewoners om zich 
aan te melden voor de klankbordgroep. Inmiddels is de klankbordgroep samengesteld en heeft 
de eerste bijeenkomst plaatsgevonden op 17 november 2020. In deze groep hebben ook 
bewoners uit de wijk Havenkwartier zitting. Tijdens deze bijeenkomst zijn ideeën gepresenteerd 
en is benadrukt dat het enkel om ideeën gaat en het geen vastgestelde plannen zijn. Deze avond 
werd duidelijk dat het idee voor een strandje aan de Vederhaven geen draagvlak heeft bij de 
omwonenden. De volgende (digitale) bijeenkomst vindt plaats in het eerste kwartaal 2021.  
 

6. Hoe kan het, dat de direct aan het geplande strand wonende bewoners aangeven aan dat zij van 
niks wisten en verrast zijn door deze plannen?  
Antwoord: Op 17 november tijdens de eerste bijeenkomst van GKB met de klankbordgroep is 
aan de leden van deze groep expliciet gevraagd om contact te houden met het gebied of de 
achterban die zij zeggen te vertegenwoordigen. Verder is hierover nog niet gecommuniceerd. 
 

7. In hoeverre deelt het college van B&W de beschreven zorgen van deze bewoners dat er door dit 
strandje overlast kan en zal ontstaan? 
Antwoord: Het college heeft participatie hoog in het vaandel staan en zou nimmer besluiten tot 
de aanleg van een strandje als een groot deel van de omwonenden hierop tegen is. GKB levert 
alleen plannen aan die op zoveel mogelijk draagvlak kunnen rekenen bij omwonenden. 

 
8. Wat voor bezoekersaantallen verwacht het college van B&W voor dit strandje? En waar komen 

die bezoekers vandaan? Is rekening gehouden met de parkeerdruk in de wijk?  
Antwoord: Zie antwoord op vraag 7.  
 

9. Is het college van B&W het met ons eens, dat alvorens dergelijke plannen worden gerealiseerd, 
er eerst uitvoerig overleg met de wijkbewoners dient plaats te vinden?  
Antwoord: Het college deelt deze mening. 
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10. Is het college bereid om alsnog van deze plannen af te zien?  
Antwoord: Zie antwoord op vraag 7.   
 

 
Hoogachtend, 

 
 
Mr. dr. C.D. Schaap 


