
 

 

Motie Herplant Zuiderlandsezeedijk 2.0 
 
Aan de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) in vergadering bijeen te 
Ridderkerk op 24 juni 2020 
 

Agendapunt: 3.a Waterwerken 2019 
Ingediend door: A. Mollema, Water Natuurlijk 
 
Constaterende dat: 
- Het waterschap Hollandse Delta afgelopen zomer ongeveer 120 bomen heeft gekapt langs de 

Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge in de gemeente Goeree Overflakkee. 
- Met deze kap een belangrijk leefgebied en een belangrijke vliegroute voor vleermuizen verloren is 

gegaan. 

- Het College van Dijkgraaf en Heemraden op schriftelijke vragen van Water Natuurlijk antwoordt 
dat herplant een bestuurlijke keuze is. 

- Uit een mededeling van het College van Dijkgraaf en Heemraden in de laatste commissie WWV 
blijkt dat het hiervoor gewenste beleidskader binnen afzienbare tijd niet beschikbaar zal zijn. 

- Een eerdere motie met deze strekking op 12 februari 2020 werd afgewezen op basis van 

onvolledige informatie vanuit het College van Dijkgraaf en Heemraden. 
- Het College de betreffende motie ontraadde in verband met in 2014 door de VV vastgesteld 

uitsterfbeleid voor bomen langs waterkeringen. 
- Dit beleid betreft de door het College vastgesteld “Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het 

watersysteem 2014”, waar in beleidsregel BL02 een uitzondering is opgenomen voor de herplant 
van bomenrijen met een zekere landschappelijk, natuur- en cultuurwaarde . 

- Het College op 28-2-2017 al gebruik heeft gemaakt van de uitzondering op deze beleidsregel voor 

een bomenrij van dezelfde soort, dezelfde leeftijd, langs dezelfde dijk meer oostelijk. 
 

Overwegende dat: 
- De betreffende bomenkap aanleiding gaf tot veel afkeurende reacties bij de bewoners van Goeree 

Overflakkee. 
- Deze bomenkap en de vervolgreacties daarop het imago van het waterschap en het vertrouwen in 

het waterschap heeft geschaad. 

- Het van belang is dat de vliegroute voor vleermuizen naar onder andere de waterzuivering 
hersteld wordt. 

- Deze niet tevoren aangekondigde bomenkap dan ook een ad hoc keuze van de Verenigde 
Vergadering nodig maakt. 

- Een duidelijk signaal naar de bewoners van Goeree Overflakkee wenselijk is, waaruit naar voren 
komt dat ons waterschap een duurzaam beheer van het bomenbestand gaat realiseren. 

- Het College inmiddels een handelingskader heeft vastgesteld, waarin wordt bepaald dat voor 
iedere gekapte boom een nieuwe wordt terug geplant. 

-  
Verzoekt het college van D&H: 
- In overleg met de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee en de 

bewoners tot nieuwe aanplant van bomen langs de Zuiderlandsezeedijk over te gaan of op een 
dusdanige plek dat de aangetaste vliegroute weer hersteld kan worden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening indiener 
Naam  Fractie Handtekening 

Anne Mollema Water Natuurlijk  

 
Ondertekening ter ondersteuning 

Naam stemgerechtigde  Fractie Handtekening 

Ies Klok Natuur Akkoord per email 

Adrie Kweekel 50 Plus Akkoord per email  

Hennie Wiersma den Dulk PvdA Akkoord per email 

 


