Aan: het college van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Goedereede
Tramlijn 2
3252 BR Goedereede

Middelharnis, 23 juli 2011

Betreft: handhaving beleid Ruimtelijke Ordening

Geacht college,
Hierbij willen wij onze ernstige zorg en teleurstelling uitspreken over het ontbreken van het
daadwerkelijk handhaven van de natuur- en landschapregels in bestemmingsplannen binnen
de gemeente Goedereede.
Reeds jaar en dag hebben wij melding gemaakt van b.v. afgravingen of vergravingen van
zandwallen. Maar ook van vergravingen van duinlandschap.
Wij constateren dat de meldingen veelal worden afgedaan met de reactie: het gaat hier om
(achterstallig) onderhoud. In onze beleving is onderhoud toch echt iets anders dan (ver-)
afgraven, andere (gebiedsvreemde) grond aanbrengen en een niet gebiedseigen (exoten)
beplanting plaatsen.
Thans loopt er al sinds maart 2011 een melding van het vergraven van een stuk duin aan de
Westnieuwlandseweg 11 te Ouddorp. We hebben hier uitvoerig contact over gehad met uw
medewerker dhr. W. van Sighem. Volgens dhr. Van Sighem zou de huidige eigenaar, op
grond van achterstallig onderhoud, alle duindoorns, bramen en overig struweel (inclusief de
bovenste humus laag) hebben verwijderd en op advies van een deskundige een nieuwe
aanplant hebben aangebracht. Ook is de oude bestrating verwijderd en een groter oppervlak
opnieuw bestraat; door een vergraving aan de Westnieuwelandseweg zijn twee
parkeerplaatsen aangelegd.
Het perceel en de bebouwing waar het hier omgaat, ligt geheel binnen de bestemming
Beschermd Duin, van het Bestemmingsplan recreatiegebied Westhoofd (1982). Op basis van
dit bestemmingsplan (art. 6; zie kopie) is het niet toegestaan om beplanting te verwijderen. De
nieuwe aanplant is bovendien niet gebiedseigen en dus ook niet toegestaan; ook een
vergroting van het verharde oppervlak is niet toegestaan.
Volgens dhr. Van Sighem zou, over onze klacht, advies worden ingewonnen bij een
deskundige op het gebied van natuur- en landschapsbescherming. Tot op heden hebben wij
nog geen advies, van welk bureau dan ook, gezien. Dhr. Van Sighem noemde als mogelijk

bureau het RBOI. Naar onze mening is het RBOI niet (voldoende) deskundig op het gebied
van natuur- en landschapsbescherming. Wij denken dan eerder aan een bureau als b.v.
Bureau Waardenburg.
Graag vernemen wij van u hoe u, op korte termijn, dit geval van natuuraantasting (en vervalsing) denkt aan te pakken.
Hoogachtend,
namens het bestuur van Natuur en Landschap Goeree Overflakkee,

D.J. Visser,
Secretaris

c.c. leden van de Gemeenteraad
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