Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming
Goeree Overflakkee

aan:

College van Burgemeester en \ilethouders van de
de gemeente Goeree OverÍlakkee
Postbus 1
3240 A[Middelharnis

Middelharnis, 3 november 2014
Betreft: Omgevingsvergunning kappen van bomen Tonisseweg Oude Tonge
Ceacht college,

Hierbij willen wij benvaar aantekenen tegen het verlenen van een Omgevingsvergunning voor
het kappen van22 bomen aan de Tonisseweg / N 498 te Oude Tonge.
De onderbouwing van de aanwaag(en vergunningverlening) geeft ons onvoldoende informatie
en dus onvoldoende reden om akkoord te gaan met deze vergunningverlening. Landschappelijk,
maar ook voor de fauna (o.a. vogels en vleermuizen) zoudit een verarming zijn.
Begin augustus zrjn wrj benaderd door dhr. Kortram, van de Aftleling Onderhoud en
Verbetering, District Landelijk Gebied, van de Provincie Zuid Holland. Hij meldde ons dat begin
2015 de provincie groot onderhoud zal gaan plegen op het wegtraject N498a tussen krn 27 .027.83 inde gemeente Goeree-Overflakkee. Hierbij moeten 22bomenworden gerooid uit de
tussenberm t.h.v. km 27.0-27 .3 van de N498a. Voor de verkeersveiligheid moeten de bomen uit
de obstakelvrije zone van de weg. Dhr. Kortram stelde voor om, in overleg met de Gemeente
Goeree Overflakkee, de kap te compenseren op het Bedrijventerrein Oostflakkee.
Wij hebben over dit laatste op 9 september j.l. een gesprek gehad met dhr. Breeman, Teamleider
Buitendienst Oostflakkee, van de Gemeente.
Duidelijk werd dat het gaat om de bomen, die op de tussenberm staan tussen de rotonde naar het
bedrijventerrein Oostflakkee en de aansluiting met de N215 Zienkzee-Middelhamis. Omdat het
daar een zg. 80 km-wegvak is, mogen er geen obstakels staan binnen een afstand van 4 meter uit
de weg.
In verband met de aanleg van de genoemde rotonde (2007) is een aantalbomen verplaatst naar
de grasbermen aan de N498. De bomen waar het nu om gaat, zrlntoen niet verplaatst. Het
wegtraject was toen ook een 80 km-wegvlak.
De situatie ter plaatse in ogenschouw nemend, menen wrj dat er geen verkeerstechnische
noodzaak is om deze bomen te verplaatsen. Het stuk van * 300 m lengte leent zich niet voor een
hoge snelheid. Maximaal zalmener niet boven de 60 km/u komen. Helaas schrijft het
Verkeersreglement anders voor, vanwege de theoretische mogelijkheid van 80 krnl'u.
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Ons voorstel is om voor dit stuk een max. snelheid van 60 km/u te laten gelden (of het bord
'Bebouwde Kom' hier naar toe te verplaatsen), waardoor de bomen niet meer een
verkeerstechnisch probleem zijn.Dat scheelt o.i. ook in de kosten van kappen en elders
herinplanten,

Hoogachtend, namens het bestuur,
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