
Geachte leden van het algemeen bestuur van de Brabantse Delta,

Op 6 februarijl. werden wij, bewoners van Ameroever en Princenhil, geconfronteerd
met het planten door de gemeente van nieuwe wilgenbomen op de zomerkade langs
de Ameroever, Blijkbaar als gevolg van een herbeplanting.

Wij zijn hierdoor compleet verrast. Er is geen vooroverleg geweest met de
belanghebbende bewoners, noch met de Bewonersvereniging Kwistgeldpolder. Wij
maken ernstig bezwaar tegen deze herbeplanting. We hebben grote zorgen hebben
over onze veiligheid, de bescherming tegen hoogwater en over ons vrije uitzicht.

Onze bezwaren richten zich op drie onderdelen

1) Ontbreken van iedere afweging van de in het geding zijnde belangen:
beplanting op een zomerkade verzwakt het talud en vormt een directe bedreiging van
onze veiligheid en schaadt de bescherming tegen hoogwater.
2) Onzorgvuldige voorbereiding, doordat de direct belanghebbenden, noch de
Bewonersvereniging Kwistgeldpolder vooraf zijn gehoord of vooraf zijn geïnformeerd
over de herplant.
3) Negeren van belangen van bewoners die, zoals de gemeente bekend is, hoge
waarde hechten aan behoud van een ongestoord uitzicht over Amer en Biesbosch.

Wij vragen dringend uw aandacht hiervoor. ln de bijlage treft u ons bezwaarschrift
aan.

Met vriendelijke groet,
namens de bewoners en de Bewonersvereniging Kwistgeldpolder
mevrouw mr. T.C.L. de Jong-Sesink
mobiel bereikbaar op ... ...
Bijlagen
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4920 AA Made

Lage Zwaluwe, 8 februari 2020

Betreft: Bezwaarschrift gericht tegen de herplant van knotwilgen

Geacht college,

Op 19 augustus 20L9 heeft u in een bewonersbrief laten weten dat de omgevingsvergunning

is verleend om bomen in onze woonomgeving te kappen. Tegen deze vergunning is door
enkele bewoners bezwaar gemaakt. De Commissie voor de bezwaarschriften heeft op 12

november 2019 een hoorzitting gehouden en heeft op 25 november 2019 advies uitgebracht
aan uw college.

Samengevat komt het advies van deze commissie erop neer dat het besluit tot verlening van

de vergunning op een groot aantal onderdelen onvoldoende is gemotiveerd:
- in het bestreden besluit is niet aangegeven dat een deelvan de bomen kennelijk

wordt gekapt voor de bereikbaarheid van de vijver;
- onvoldoende is aangegeven welke bomen gekapt worden vanwege een slechte

conditie van deze bomen en welke bomen gekapt dienen te worden ten behoeve van

dunning;
- onvoldoende gemotiveerd is aangegeven waarom herplant van de te kappen bomen

ter plaatse van de gekapte bomen niet mogelijk is;

- onvoldoende gemotiveerd is aangegeven waarom gekozen is voor herplant met
eenzelfde boomsoort als de te kappen bomen;

- onvoldoende is onderzocht of herplant met een andere boomsoort dan de te kappen

bomen mogelijk is.

Het is onduidelijk waartoe het advies van de commissie voor de bezwaarschriften vervolgens

heeft geleid. Het advies van de commissie is blijkbaar niet opgevolgd, er is nog geen sprake

van de kap van zieke bomen.
Niettemin constateren wij dat de gemeente vervolgens op 6 februarijl. zonder enig overleg

met direct belanghebbende bewoners al tot herplant van knotwilgen is overgegaan op de

zomerkade meer oostelijk gelegen. De gekozen locatie leent zich daar volstrekt niet voor.

Wij maken bezwaar tegen deze herbeplanting. Onze bezwaren richten zich op drie
onderdelen:

1) Ontbreken van iedere afweging van de in het geding zijnde belangen: herbeplanting
op een zomerkade vormt een directe bedreiging van onze veiligheid en bescherming

tegen hoogwater.
2) Onzorgvuldige voorbereiding, doordat de direct belanghebbenden vooraf niet zijn

gehoord noch vooraf zijn geïnformeerd over de herplant.



3) Negeren van belangen van bewoners die, zoals de gemeente genoegzaam is bekend,
hoge waarde hechten aan behoud van een ongestoord uitzicht over Amer en

Biesbosch.

Veiligheid van onze woonomgeving. Langs het Hollands Diep ligt een kade, die de

Kwistgeldpolder als buitendijks gelegen polder (enige) bescherming biedt tegen hoog water.
Deze kade is aan te merken als zomerkade. Het is een kade die een deelvan het winterbed
zoveel mogelijk droog houdt. Het planten van bomen op een zomerkade als deze, brengt
risico's mee voor de waterkerende functie die de kade voor ons woongebied (mede) heeft.
Op en aan dijken, en op en aan kaden met een dergelijke functie, worden in het algemeen
nimmer bomen geplant. Het risico van boomaanplant voor de veiligheid is te groot: de

aangeplante bomen vormen immers een discontinuiteit in het binnen- of buitentalud.

Hierdoor lopen we thans het risico dat zwaardere aantastingen van de grasmat en kleilaag
plaatsvinden, met een hogere bezwijkkans tot gevolg. Bij hoog water raakt de kade immers
verzadigd en zullen bomen bij harde wind snel omvallen en in hun val de kade ernstig
beschadigen, zodat het water eerder de Kwistgeldpolder in kan stromen.

Wij zijn derhalve van oordeel dat de gemeente het belang van de (water) veiligheid en het
overstromingsricico ten onrechte volstrekt niet heeft meegewogen, terwijljuist de
gemeente in het belang van de veiligheid behoort te handelen als een goed huisvader en

goed beheerder van de openbare ruimte. Bomen horen nadrukkelijk niet op zomerkaden als

deze, en zeker niet in het benedenrivierengebied waar de Kwistgeldpolder ligt. Juist door
deze ligging hebben we vaker te maken met een combinatie van hoge waterstanden en

storm. Bewoners in een buitendijks gebied hebben bovendien zelf een verantwoordelijkheid
om de veiligheid in het buitendijks gebied zoveel mogelijk te borgen en wij dulden derhalve
geen aantasting van onze veiligheid. De Bewonersvereniging Kwistgeldpolder en de

bewoners die dit bezwaarschrift indienen, vragen zeer dringend dat de gemeente alle
geplante bomen onmiddellijk verwijdert en de kade herstelt.

Onzorgvuldige voorbereídine. De activiteiten van de gemeente en de voorbereidingen
daarvan vinden wij bovendien qua proces onzorgvuldig aangepakt. U heeft ons vooraf niet
geraadpleegd over de (locatie voor) herbeplanting en u had er bij voorbaat al redelijkerwijs
van uit kunnen gaan dat zowel de Bewonersvereniging Kwistgeldpolder als de bewoners die
dit bezwaarschrift indienen, met deze herplant op deze locatie niet akkoord zouden gaan.

Bovendien zijn er alternatieven die minder bezwaarlijk kunnen zijn.

Belans behoud vrii uitzicht. Voor het behoud van het uitzicht op de rivier wordt de griend

door de bewoners, in overleg met Rijkswaterstaat, al ruim 25 jaar kort gehouden. U had zich

moeten realiseren dat de meerderheid van de bewoners op deze locatie grote bezwaren
tegen deze herplant zou hebben omdat deze het uitzicht verstoort. De herbeplanting op juist
deze plek dient bovendien geen enkel redelijk belang; er zijn voldoende alternatieve plekken

voor herbeplanting aan te wijzen waar de bezwaren niet gelden. Dit geldt ook voor de
geplante bomen ter hoogte van perceel Princenhil ..., die bovendien zijn geplant op een zeer
geringe onderlinge afstand, op de grond direct grenzend aan de achtertuin van de familie
Van de Werff.



Onderstaande foto maakt voldoende duidelijk dat door de herbeplanting het uitzicht ernstig
is weggenomen:

Wij maken op bovenomschreven gronden derhalve bezwaar tegen de herplant die op 6

februarijl. heeft plaatsgevonden en vragen u zeer dringend om de geplante bomen

onmiddellijk te verwijderen. Wij zouden voorts graag in overleg met u tot een locatie komen

die wél kan rekenen op draagvlak van de bewoners van zowel Ameroever als Princenhil.

Mocht u eerder aan onze wens tegemoet willen komen, dan zijn we uiteraard graag bereid

om ons bezwaarschrift in te trekken.

Wij hebben de fracties van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen, Rijkswaterstaat,

het Waterschap Brabantse Delta en de Provincie Noord-Brabant (programma Water en

Bodem) geïnformeerd.
Als contactpersoon voor de indieners van het bezwaarschrift treedt op

mevrouw mr. T.C.L. de Jong-Sesink, ......., telefonisch bereikbaar op ......

Hoogachtend,

D. Bakker,

M. van de Borden,
E. Borg,

F. Brouwer,
L.G. ten Haaf,

W. ten Haaf,

J. de Jong,
l. Stoel,
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