
Schriftelijke vragen Water Natuurlijk 
Ruim 2 maanden geleden op 22 augustus heeft de fractie Water Natuurlijk U vragen gesteld over de 

bomenkap aan de Zuiderlandse Zeedijk (brief als bijlage bij dit overzicht gevoegd). We hebben nog 

steeds geen antwoorden mogen ontvangen. Dit belemmert ons in de uitvoering van onze 

controlerende taak. Inmiddels is het voor ons een vaststaand feit dat met de kap van de bomen langs 

de Zuiderlandse Zeedijk een belangrijk leefgebied van diverse bij wet beschermde vleermuis soorten 

is vernietigd. Het voorkomen van vleermuizen ter plekke blijkt onder meer uit:  

• De natuurtoets voor de aldaar geplande windmolens. 

 • De milieueffectrapportage voor deze windmolens. 

 • Het bestemmingsplan Suyderland van de gemeente Goeree-Overflakkee  

• Het provinciaal blad van 5 april 2019 betreffende ontheffing Wet Natuurbescherming 

 • Waarnemingen van een bewoner en een lid van de vereniging Natuur en Landschap Goeree 

Overflakkee (NLGO).  

Ons waterschap wist of had moeten weten dat het hier om het leefgebied van beschermde 

vleermuizen ging. In een besluit van 28 februari 2017 betreffende de bomenrij ten oosten van de 

gekapte rij wordt al gesproken over het voorkomen van vleermuizen. Dit gaat over bomen van 

dezelfde soort, dezelfde leeftijd en langs dezelfde dijk. Als het waterschap hier onverhoopt toch niet 

mee bekend was, dan was een telefoontje naar de NLGO voldoende geweest. In onze niet 

beantwoorde vragen van 21 juni hadden wij al aangedrongen op hervatting van het overleg met 

NLGO. Dit heeft U kennelijk genegeerd.  

Uit informatie afkomstig van de bomenwacht en de omgevingsdienst die wij via een bewoner hebben 

gekregen komen wij tot de conclusie dat het waterschap de Gedragscode Wet Natuurbescherming 

die het College op 19 maart 2019 heeft vastgesteld niet of in onvoldoende mate heeft gevolgd. Dat 

betekent in onze opvatting dat we de Wet Natuurbescherming hebben overtreden en dat is zeer 

kwalijk. Op Goeree-Overflakkee leeft breed de gedachte dat het waterschap de stormschade heeft 

gebruikt om een ongewenste bomenrij op te ruimen. Wij verzoeken U met klem op korte termijn de 

openstaande vragen te beantwoorden en de zienswijze van het College op deze kwestie te 

presenteren en aan te geven hoe de aangerichte schade gecompenseerd gaat worden. 

Antwoord college van dijkgraaf en heemraden 
In uw brief van 30 oktober jl. stelt u dat met de kap van de bomen langs de Zuiderlandse Zeedijk een 

belangrijk leefgebied van diverse bij wet beschermde vleermuissoorten is vernietigd. Dit blijkt 

volgens u uit diverse rapporten en plannen.  

WSHD heeft ook onderzoek laten doen naar de flora en fauna aldaar door de Omgevingsdienst Zuid-

Holland-Zuid (OZHZ). Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen vleermuizen(sporen) zijn 

aangetroffen. Dit is ook als zodanig terug te lezen in het rapport. Hiermee hebben wij 

overeenkomstig wet- en regelgeving gehandeld. 



In uw brief van 22 augustus jl. stelt u dat het beeld is ontstaan dat het waterschap de stormschade 

heeft benut om aldaar ongewenste bomen te kappen. De reden tot kappen was: tijdens een 

windhoos zijn afgelopen zomer ruim driekwart van de inmiddels gekapte bomen op de Zuiderlandse 

Zeedijk zwaar beschadigd geraakt. Deze beschadiging hield in dat takken zijn (af)gebroken, bomen 

waren getordeerd en afgebroken en er lengtescheuren in stammen zijn ontstaan. De nacht 

daaropvolgend zijn wij lang bezig geweest om de gevolgen van de windhoos op te ruimen. Aangezien 

bij deze bomen, langs deze dijk, problemen kunnen ontstaan bij harde wind, hebben wij gekozen 

voor een structurele oplossing. In dat kader is er overleg geweest met de heemraad en is dit later ook 

gecommuniceerd met de Dorpsraad. Hierbij is gesproken over de schade die is ontstaan - waarbij ook 

foto’s zijn getoond van de schadegevolgen - en de reden waarom door ons is besloten om alle bomen 

te gaan kappen. Hierbij speelt tevens een rol dat als beschadigde bomen gekapt worden, de blijvende 

bomen vanwege de veranderde windbelasting extra kwetsbaar worden voor schade. Het waterschap 

heeft dus weloverwogen het besluit genomen om de bomen te kappen.  

U heeft ons gevraagd om aan te geven hoe de aangerichte schade gecompenseerd gaat worden. Er is 

voor ons geen wettelijke plicht tot herplant. Dit is in het overleg met OZHZ vastgesteld. 

Wegbeplanting van populieren is op grond van de Wet natuurbescherming artikel 4.1. uitgezonderd 

van de melding- en herplantplicht. Hiermee wordt het herplanten van deze bomen een bestuurlijke 

keuze. Op dit moment is er nog geen bestuurlijk kader (groenbeleidsplan) waardoor nu wordt 

gehandeld overeenkomstig de vooralsnog geldende instructies op dat vlak. 


