
Kort verslag van het bestuurlijk overleg BKL en gemeente Leerdam 

 

Maandag 12 februari 2018 

 

Aanwezig: 

Guus Boogaard en Markt Timmer; 

Bart Bruggeman en Martin Streefkerk 

 

1. Civilion: 

De directeur heeft aangegeven dat zij zich verder hebben georiënteerd en vorderingen 

hebben gemaakt wat leidt tot betere opties voor hun toekomstige huisvesting. Op de as van 

de A2 liggen een tweetal A-locaties waarmee zij verder kunnen.  

 

2. Stec onderzoek: 

Mark wordt bedankt voor de gastvrijheid tijdens de avond. Ook positief is de grote opkomst. 

De sfeer tijdens de avond was prima, er is voldoende gelegenheid geweest te reageren op de 

presentatie van Stec. Stec gaat de concept-rapportage afronden en bespreken met de zgn. 

Kopgroep (de ondernemers die er ook tijdens de eerste rondgang bij waren). Cruciaal zijn de 

volgende conclusies uit de gesprekken met de 15-tal ondernemers: er is geen grote acute 

ruimtebehoefte in nieuwe kavels op korte termijn (0-3 jaar), maar wel binnen 5 tot 7 jaar; 

hou rekening met de houding van de Provincie en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. 

Geen uitbreiding ineens met 5 ha., maar gefaseerd; biedt ruimte aan bedrijven met een 

acute behoefte. Tot 1 ha. is mogelijk, bij een grotere kavelomvang zal de Provincie verwijzen 

naar Groote Haar in Gorinchem.  

 

Na afronding wordt de rapportage definitief en volgt bestuurlijke besluitvorming, samen met 

de resultaten van de ruimtelijke verkenning. De huidige stand daarvan is dat de uitbreiding 

van Nieuw Schaik ruimtelijk gezien het best tot zijn recht komt achter VSI (de oostelijke 

variant).  

 

Naast de gemeentelijke besluitvorming spelen de Provincies Zuid-Holland en Utrecht ook nog 

een rol. Zuid-Holland omdat tot aan 1 januari 2019 dat de provincie is waarin Leerdam ligt en 

Utrecht omdat de realisatie van de gewenste uitbreiding van het terrein na 1 januari 2019 

plaatsvindt. De gerechtvaardigde verwachting is dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

in de Provincie Utrecht komt te liggen. Van belang is dit jaar de gemeentelijke belangen veilig 

gesteld te krijgen in Zuid-Holland en in Utrecht.  

 

3. VHL overkoepelende ondernemersorganisatie  

Guus geeft aan ‘trekker’ te zijn van de overkoepelende ondernemersorganisatie voor de 

nieuwe gemeente. Op 19 februari is daarover een bijeenkomst. 

 

4. Wandelroute, bijdrage BKL 

Het bestuur van de BKL is akkoord met de bijdrage. Mark merkt op dat de nieuwe brug er al 

ligt! Complimenten! De vraag is wanneer het pad dat de brug ontsluit er komt.  

Naast dit pad is het van belang rekening te houden met de uitkomst van het onderzoek van 

Stec. Daarin is aandacht gevraagd voor wandelvoorzieningen over het bedrijventerrein. 

 

5. Emmalaan 

De werkgroep is er (nog) mee bezig, voor nu geen nieuws, anders dan de moeilijkheid er met 

zoveel verschillende partijen met belangen uit te komen. 

 



6. Samenstelling bestuur BKL 

Rens Krijgsman (Kop) heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter van BKL. Op 16 mei 

is de ledenvergadering waarin dit aan de orde komt. Rens zal al wel tijdens het eerstvolgende 

bestuurlijke overleg (14 mei) aanwezig zijn. Daarnaast treedt Theo Achterberg (Dutramex) 

toe tot het bestuur. Ook Guus blijft nog lid van het bestuur. 

 

7. Rondvraag/sluiting 

De volgende bijeenkomsten zijn 14 mei, 1o0 september en 10 december. 

 


