Dorpsraad Sirjansland

Verslag (concept) Openbare Dorpsraadvergadering
Donderdag 15 Februari 2018 om 20.00 uur
Verenigingsgebouw, Sportweg 1 te Sirjansland
Ontvangst met koffie en thee.
1.

Opening en mededelingen.
Interim voorzitter Ruud Boon opent de openbare vergadering. Er zijn 52
aanwezigen. Er is een officiële afmelding van wethouder mw Jacqueline
van Burg en raadslid mw Marleen van Kooten.

2.

Verslag Openbare Dorpsraadsvergadering 2 november 2017.
Het verslag ligt ter inzage bij de aanwezigen. Het verslag wordt
onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.

3.

Ingekomen post en uitgaande post, o.a.:
• Zie bijlage aan dit verslag.

4.

Afscheid van André de Jong.
André de Jong heeft ruim 15 jaar de dorpsraad actief lid geweest. Altijd
met een functie, o.a. penningmeester en lid van commissies, maar in de
laatste jaren tevens als functie van interim voorzitter. Er worden lovende
woorden door de huidige interim voorzitter aan het adres van André de
Jong voor zijn jarenlange inzet geuit. André de Jong is per 31 december
2017 afgetreden.

5.

Bestuurssamenstelling
Met het vertrek van André de Jong is er een plaats vacant in het bestuur.
De interim voorzitter roept gegadigden op zich te melden en bij de
volgende Openbare Dorpsraadsvergadering zich verkiesbaar te stellen.

6.

Verkeerszaken, opfriscursus VVN.
Er is aandacht voor een verkeersplateau die wellicht op de Lageweg
geplaatst zou kunnen worden. Er komt een vraag of het de bedoeling is
dat er met eentje begonnen wordt en dat er dan wellicht meer volgen?
Vooralsnog blijft het er bij eentje, als er uitbreiding is dan eentje thv
Lageweg in de buurt uitrit Cees Struijk, een andere zou op de Lageweg
meer richting Bredeweg kunnen zijn. Een plateau op de Sportweg is ook
wenselijk. Maar vooralsnog blijft het bij eentje. Voorwaarde van de

1/5

gemeente is wel dat de plaatsing in overleg met de bewoners gaat van
de Lageweg. Dit overleg moet nog plaatsvinden.
Er is een vraag hoeveel kosten ermee gemoeid zijn? Dat is de dorpsraad
niet bekend. Er is vanuit de gemeente in ieder geval eentje beschikbaar.
De opfriscursus van de VVN zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart 2018.
Plaats zal dorpshuis Sirjansland zijn vanaf 09:30u. Dit voor een
theoriegedeelte. Het praktijkgedeelte zal op een later tijdstip in Goes
plaatsvinden.
7.

Mw Jolien Hemmes brengt ons een bezoek “O, kijk hier”.
Mw Jolien Hemmes van stichting Vlam geeft een presentatie over een
project waarbij oude foto’s van hier achter ramen en etalages geplaatst
kunnen worden. Zij laat panelen zien die gemaakt worden door de
stichting, mits de foto’s aan het goede formaat, van voldoende oude
leeftijd en voldoende resolutie voldoet. Bij het project hoort een website
waarbij ook een verhaal bij de foto kan worden toegelicht:
www.okijkhier.nl In principe is het een zomerproject, vanaf 1 juli tot
pakweg open Monumentendag in september.

8.

Telers lichten bouw van hun duurzame energie project toe.
Dhr Pleun van Duijn, teler te Sirjansland, geeft een presentatie over DES
B.V. (Duurzame Energie Sirjansland). Het bestemmingsplan voorziet een
groei van de glastuinbouw naar 52 hectare. Maar los daarvan was er een
wens van de gezamenlijke telers om naar een meer duurzamere manier
van energievoorziening te gaan. Hieruit is een project gekomen om met
biomassa in energie te voorzien. Drie telers, VOF Prominent Grevelingen,
DT van Noord Tomaten, van Duijn Aubergines hebben samen DES B.V.
opgericht. Er is een locatie bepaald, redelijk centraal tussen de telers.
Het zal een 8 Megawatt-ketel-installatie komen waarbij ook de
vrijkomende CO2 uit de rookgassen afgevangen wordt. Daarnaast zullen
er enkele leidingen gelegd moeten worden. Er komt een opslaglocatie
van biomassa (shreds, pallets) voor circa 4 dagen.
Er zal wat meer transport zijn. Circa 4 vrachtwagens per dag met
biomassa. Daarentegen zal het CO2-transport dat nu plaatsvindt afnemen
(1 vrachtwagen). De omgeving zal een veranderd aanzicht krijgen. De
ondernemer laat een tekening zien hoe de installatie er waarschijnlijk uit
komt te zien. De warmte-installatie is gepland per 01.12.2018 en de
CO2-afname-installatie per 01.03.2019.
Er worden vragen gesteld over o.a. dat aanleverende vrachtwagens toch
ook CO2 veroorzaken? Hoe het met de uitstoot van fijnstof is? Volgens
een aanwezige expert is de uitstoot van fijnstof en NOx rond de 1 mg en
dit is aanzienlijk lager dan de uitstoot van bijvoorbeeld open haarden
(die niet wettelijk gereguleerd zijn). De huidige aardgasinstallatie geeft
ook uitstoot. De expert garandeert geen stank (dit op een vraag uit het
publiek).

2/5

Hoe hoog de CO2-bollen worden? Dit zal, als ze volledig in gebruik zijn,
16 meter hoog zijn.
Er komt een vraag om zeer kritisch te zijn waar de biomassa vandaan
komt. Of dit bijvoorbeeld gecertificeerd is? Een andere aanwezig expert
over biomassa geeft uitleg over de ‘laagwaardige’ biomassa die
aangeboden wordt voor verbranding of compostering. De aanlevering
van biomassa op Sirjansland zou vooral vanuit de regio zijn. Wat betreft
certificering: het betreft biomassa die vanuit gereguleerde bosbouw en
andere gereguleerde bronnen komt.
Aanvoer ook in het weekend? Het antwoord is negatief, aanvoer is
gebaseerd op 4 doordeweekse werkdagen.
Landschappelijke inpassing? De burgers hebben indertijd wel mee
ingestemd tot uitbreiding 52 hectare, onder voorbehoud dat een en
ander landschappelijk ingepast wordt.
Er komt een vraag of indien er toch overlast is, waar dit gemeld kan
worden? De ondernemer antwoordt dat dit bij DES B.V. zelf kan. De
aanwezige expert geeft aan dat bij vergelijkbare projecten er geen reuk
is.
Of de CO2-bollen gevaar kunnen opleveren? CO2 kan gevaarlijk zijn,
maar dit is onderzocht en het gevaar aanvaardbaar gevonden
(brandweer).
Een bewoner feliciteert DES B.V. met dit project en vernoemd dat het
bepaalde geen sinecure is een dergelijk project van de grond te krijgen
en Sirjansland hiermee goed op de kaart gezet wordt.
9.

Terugblik Herdenking Watersnoodramp
De jaarlijkse herdenking heeft onlangs plaatsgevonden. Met het sluiten
van de school zijn er geen kinderen meer bij aanwezig. Dat is te
betreuren. Op de vraag of de herdenking aan ieders wensen voldoet
komt een opmerking dat het tijdstip van aanvang wellicht iets later kan
zijn.

10.

Open Monumentendag zaterdag 8 september 2018
Deze zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 8 september 2018. De focus
zal dit jaar meer aan deze zijde van het eiland liggen. Middels een brief
van de gemeente is gevraagd hieraan medewerking te verlenen.

11.

Brief kaalslag Dillingsweg (o.a.)
De opstellers van deze brief lichten hun brief toe. Er is onlangs veel
gesnoeid in en rond Sirjansland. Er wordt gewag gemaakt van ‘kaalslag’.
Dirk Fluyt heeft gesproken met een kantonnier. Er was sprake van erg
achterstallig onderhoud (volgens de kantonnier van het Waterschap).
Verder is er inderdaad sprake van een zogenaamde Essentaksterfte.
Binnen Staatsbosbeheer is sprake van 93% sterfte weet Dirk te vertellen.
Maar los daarvan zijn ook gewoon goede bomen gerooid. En dat zal
waarschijnlijk gebeurd zijn omdat er met snoeien en kappen niet echt
onderscheid gemaakt kan worden, blijkbaar.

3/5

De dorpsraad is verder niet ingelicht over dit onderhoud (buiten het
dorp). Dit is het Waterschap. Het dorp is zeer ontsteld over de mate
waarin het snoeien en kappen heeft plaatsgevonden. Er komt een
voorstel van de bewoners om een brief aan het Waterschap te sturen,
aan de heer van Poppelaars, en woorden van ontsteltenis aan hem te
richten.
12.

Stand van zaken rondom Dorpsvisie / Dorpsplan / Enquête.
Er wordt een korte presentatie gegeven over de inventarisatie van de
gehouden enquête.
Er volgt een levendige discussie over de invulling van het dorpsvisie,
dorpsplan. Een medewerker van SMWO geeft aan dat in andere dorpen
om ons heen dit item ook veel besproken is en of er een noodzaak is of
hier een groot plan van te maken (met ambtelijke ondersteuning). Een
korte rondvraag leerde dat het onderwerp dorpsvisie behoorlijk speelt
binnen het dorp en dat meerdere bewoners zich actief willen opstellen
om samen een rol in te spelen.

13.

Vergaderschema 2018.
De volgende Openbare Dorpsraadvergadering zal op woensdag 18 april
2018 zijn. Voortaan zal er op een woensdagavond vergaderd worden.

14.

Rondvraag / w.v.t.t.k.
Er komt een vraag over het feit dat de AED in de Dorpsstraat en dat op
die plek vaak een auto geparkeerd wordt. Hierover is overleg met de
gemeente om hier een parkeerverbod te krijgen en een verhoogd stukje
straat.
Er lijkt steeds meer overlast te zijn met geparkeerde auto’s, met name
op zondag. Een bewoner geeft aan zelf al een net briefje aan het
kerkbestuur gericht te hebben. Dat lijkt dan een tijdje effect te hebben,
maar dat effect zwakt ook snel af.
Er komt een vraag wat de bedoeling is met de markering van de
Bredeweg? Er staan ook nog 30 km/u-borden, al maanden. Een bewoner
zegt dat Cees Slabbekorn van het Waterschap hierover benaderd zou
kunnen worden.
De oranje plastic-container lijkt nogal licht te zijn, ook als die gevuld is.
Is dit bekend bij de gemeente? Zou de container wellicht verzwaard
kunnen worden (bijvoorbeeld met een ingelijmde steen)?

15.

Afsluiting.
De interim voorzitter sluit de vergadering om 22:25u.

Sirjansland, 15 februari 2018.
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Bijlage aan verslag, agendapunt 3, overzicht ingekomen - en uitgaande post:
Ingekomen post Dorpsraad 02.11.2017 – 15.02.2018
- 06.11.2017 Dorpsraad Serooskerke: gezamenlijk inkopen Kerstboom.
- 13.11.2018 Activiteitencommissie Dorpshuis: subsidieaanvraag Kerstborrel.
- 14.11.2017 Connexxion: aanbod om tijdens ODR uitleg te geven over OV.
- 22.11.2017 Gemeente Schouwen-Duiveland: IVVP SD besluitvorming
Integraal Verkeer- en Vervoerplan.
- 23.11.2017 Watersnoodmuseum: uitnodiging herdenking 1 februari 2018.
- 29.11.2017 Gemeente Schouwen-Duiveland: enquête sociale veiligheid.
- 30.11.2017 Gemeente Schouwen-Duiveland: groenvoorziening
Grevelingenstraat.
- 05.12.2017 Janny Born: nieuwsbrief Tureluur.
- 07.12.2017 Gemeente Schouwen-Duiveland: Nieuwsbrief Omgevingsvisie
Buitengebied Schouwen-Duiveland.
- 12.12.2017 Gemeente Schouwen-Duiveland: uitnodiging 18 januari
toekomst toerisme.
- 14.12.2017 M. Hilleman: verkeersdrempels.
- 20.12.2017 Watersnoodmuseum: uitnodiging herdenking 1 februari 2018.
- 21.12.2017 Gemeente Schouwen-Duiveland: nieuwsbrief sociaal domein.
- 21.12.2017 Gemeente Schouwen-Duiveland: uitnodiging ontbijtsessie 6
februari 2018.
- 22.12.2017 Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland: nieuwsbrief nr 6.
- 10.01.2018 Stichting Vlam: O, kijk hier.
- 15.01.2018 Gemeente Schouwen-Duiveland: tentoonstelling
watersnoodramp 1953 in Brouwershaven.
- 24.01.2018 Gemeente Schouwen-Duiveland: Gemeente SchouwenDuiveland vraagt uw medewerking voor het controleren van de vermelding
van Dorpsraad Sirjansland in de Sociale kaart Schouwen-Duiveland.
- 30.01.2018 Dorpsbewoners Sirjansland: kaalslag.
- 02.02.2018 Gemeente Schouwen-Duiveland: Einddocument
Landschapsontwikkelingsplan Schouwen-Duiveland.
- 05.02.2018 Gemeente Schouwen-Duiveland: Presentatie vanavond
Woningmarktanalyse raad.
- 06.02.2018 Gemeente Schouwen-Duiveland: afmelden wethouder voor ODR.
- 08.02.2018 Gemeente Schouwen-Duiveland: Deelname Open
Monumentendag.
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