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Aanwezig: 
de heren: De Lange (ondernemers), Van der Lee (provincie), Van Schaik (hdsr), Hilshorst 
(Woningstichting), Vlaanderen (natuurgroep), De Groene (wethouder), Van Rooijen (hdsr), Oostveen 
en Verleun (dorpscomité), Hoogendoorn en Koppers (agrariërs), Verleun, Herngreen, Van der Paauw 
en Gels (bewoners), Broeke (gemeente) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wethouder de Groene opent het overleg en vraagt de mensen van de projectgroep om de stand van 
zaken te geven van de onderdelen van de Agenda 2063. Vervolgens wordt in grote lijnen het doel en 
de inhoud van de Agenda toegelicht. De agenda 2063 vormt het overkoepelend document waarin de 
afspraken staan die provincie, hoogheemraadschap en gemeente met elkaar en met bewoners maken 
ten aanzien van het project Kockengen Waterproof (KW).  
 
Het meerjarige programma kent drie samenhangende sporen: Dorp, Water en Polder.  
 
Voor het dorp zijn 3 projecten opgenomen:  

• Het Masterplan/uitvoeringsprogramma, waarin de keuzes worden gemaakt ten aanzien van 
het ophogen van de openbare ruimte en het renoveren van de riolering. Het 
uitvoeringsprogramma bepaalt via een prioritering de volgorde van aanpak van de diverse 
verzakte buurtjes.  

• Het eerste deelproject is Van Zuylenweg en omgeving. De nood is hoog, mogelijk al uitvoering 
in 2014 (afhankelijk van besluitvorming. 

• Tijdelijke maatregelen tegen wateroverlast zijn nodig zolang er delen van Kockengen te laag 
liggen t.o.v. het oppervlaktewaterpeil. 

 
Voor de polder wordt een gebiedsproces opgezet, waarbij onder leiding van de provincie wordt 
gekeken naar het toekomstperspectief van de polder Portengen. Belanghebbenden worden daarbij 
nadrukkelijk betrokken en eventuele veranderingen, bijvoorbeeld in bedrijfsvoering zijn op vrijwillige 
basis. Het Vierde kwadrant komt op een plek in de huidige polder. Van het gebiedsproces kan ook het 
opstellen van een ‘kernrandzonevisie’ deel uitmaken. Het 4e kwadrant wordt daar dan bij betrokken. 
De heer Hoogendoorn merkt op dat volgens hem deze overgangszone niet nodig is. Een tussenpeil 
kan volgens hem worden gerealiseerd in het 4e kwadrant en in de bestaande wijken langs de polder. 
  
Het watergebiedsplan is nog niet geheel uitgevoerd. Met name de hoogwatervoorziening is praktisch 
niet uitvoerbaar. Het Hoogheemraadschap wil daarom een apart projectplan maken voor de polder 
Portengen en dat gelijk op laten lopen met het gebiedsproces, wat door de provincie wordt geïnitieerd. 
 
Met name naar aanleiding van de toelichting op het Masterplan voor het dorp spitst de discussie zich 
toe op fouten in de rapportage van de proeftuin en in het rapport van TAUW van 2010. Sommige 
fouten of slordigheden in het ene rapport zouden ‘klakkeloos’ zijn overgenomen in het andere. 
Afgesproken wordt dat de leden van de klankbordgroep per e-mail uiterlijk 24 januari aan Erik Broeke 
aangeven welke hinderlijke fouten zij hebben geconstateerd. De gemeente zorgt dan voor een 
oplegnotitie waarin zaken worden gerectificeerd. 
 
De aanpak van de verzakte wijken wordt door de klankbordgroep als noodzakelijk gezien al is er twijfel 
over de noodzaak om de riolering volledig te renoveren. Mede daarom wordt afgesproken dat vanuit 
de gemeente een afspraak zal worden gemaakt om te overleggen met de heren Verleun over het 
rioleringssysteem en de uitkomsten van de rioleringsinspectie. De heer Hoogendoorn merkt op dat 
naar zijn mening het gemaal, dat Kockengen en de polders droog moet houden te weinig capaciteit 
heeft. 
 



Tenslotte wordt er aandacht gevraagd voor het onderhoud van de wijken, zoals het regulier 
onderhoud aan wegen, het (op het juiste moment) kolken reinigen, het herstellen van de paaltjes bij 
drainage- of kolkleiding-uitgangen en voor de verstopte kolken in de Wethouder van Doornweg. 
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