
Betreft: Kap 120 populieren Zuiderlandsezeedijk Oude Tonge 
 
Feitenrelaas: 
23-7-2019: Persbericht WSHD na stormschade: We doen ons best om zoveel mogelijk bomen te 
behouden. 
31-7-2019: Dorpsraad Oude Tonge:  Overleg  met heemraad Van Nes. Alles wordt gekapt en er 
worden 120 nieuwe bomen geplant  
22-8-2019: schriftelijke vragen Water Natuurlijk. Geen antwoorden. 
30-10-2019: Opnieuw schriftelijke vragen Water Natuurlijk. Antwoord: herplant is geen wettelijke 
verplichting, dus is herplant een bestuurlijke keuze. 
12-2-2020: WNHD legt deze bestuurlijke keuze voor d.m.v. een motie. Heemraad van Nes ontraadt de 
motie omdat er een uitsterfbeleid voor bomen bij waterkeringen zou zijn uit 2014. Diverse partijen 
die de motie zouden willen steunen stemden tegen omdat ze vonden dat ze eerder vastgesteld beleid 
niet zomaar konden negeren. De motie werd verworpen. 
 
Water Natuurlijk heeft dit “Uitsterfbeleid” verder uitgezocht: 
Navraag bij de organisatie over dit “Uitsterfbeleid” leerde dat het zou moeten gaan om de Nota 
toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem 2014. : 
https://www.wshd.nl/mgd/files/definitief-nota-toetsingskaders-en-beleidsregels-voor-het-watersysteem-
2014.pdf 
Dit betreft geen door de VV vastgesteld beleid. De nota is door het college vastgesteld en heeft als 
doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop ontheffingen worden verleend van de verboden 
in de Keur. Beleidsregel BL-02 gaat over beplanting bij dijken. Deze beleidsregel heeft betrekking op 
artikel 3.2 van de Keur. Dat betreft een verbod om zonder vergunning gebruik te maken van een 
waterstaatswerk. 
In de nota staat dat er een uitzondering kan worden gemaakt voor herplant van bomenrijen met een 
zekere landschappelijk, natuur en cultuurwaarde. Dar is ook in het verleden gebruik van gemaakt. 
In de toelichting op de beleidsregel BL-02 staat letterlijk : 
Met name bomen zijn op regionale waterkeringen in een aantal gebieden reeds aanwezig. Indien er 
een zwaarwegend belang is bij eventuele herplant van bomen, bijvoorbeeld bij bomenrijen met een 
bepaalde landschappelijke, natuur-of cultuurwaarde, kan het waterschap overwegen deze in stand 
te laten houden. 
Voorbeeld daarvan is een collegebesluit van 28-2-2017; waarin een uitzondering wordt gemaakt op 
deze beleidsregel voor beeldbepalende bomen met een functie voor vleermuizen. Het ging hier om 
een bomenrij van dezelfde soort, dezelfde leeftijd, langs dezelfde dijk, maar dan meer oostelijk. 
 
Conclusie: 
We hebben niet kunnen vinden dat het beleid de herplant van bomen onmogelijk is of dat dit 
lijnrecht tegen beleid in zou gaan. Met die informatie had de motie veel meer steun gekregen en 
waarschijnlijk was deze dan aangenomen. Daarom dienen we de motie opnieuw in. 
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