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Afgelopen maanden heeft u met de provincie als eigenaar van het gebied en met

Staatsbosbeheer als beheerder diverse malen contact gehad over boswerkzaamheden in

Vlietland. Op 17 juli jl. hebben de provincie en Staatsbosbeheer de plannen toegelicht om in

september te starten met onderhoudswerkzaamheden waaronder het kappen van bomen. Dit

was voor u aanleiding om ons in 2 afzonderlijke brieven gedateerd 31 juli 2019 uw zorgen

kenbaar te maken over deze plannen. Het betreft een brief van de Vereniging Actiecomité Stop

Geluidsoverlast A4 en de brief van de overige in het briefhoofd vermelde organisaties. Aangezien

de strekking van deze brieven op hoofdlijnen gelijk is, behandelen wij deze brieven gezamenlijk.

In genoemde brieven geeft u aan de urgentie en omvang van de kapplannen niet te begrijpen,

vraagt u zich af hoe de diverse belangen zoals natuurwaarden en geluidsoverlast bij de plannen

zijn afgewogen en spreekt u uw ongenoegen uit over het doorlopen proces en het ontbreken van

adequaat overleg met de gebiedspartijen over de kapplannen. U verzoekt of wij met u alsnog

tijdig, d.w.z. ruim voordat half september met de kapwerkzaamheden zou worden begonnen,

overleg willen voeren over alternatieven voor de geplande werkzaamheden en/of een gefaseerde

aanpak. U sluit uw brief met het verzoek of wij binnen 4 weken willen bevestigen dat wij

instemmen met het door u verzochte overleg.

Bij brief gedateerd 4 september 2019 van alle in het briefhoofd genoemde partijen, informeert u

ons dat u zich genoodzaakt voelde tot het nemen van gerechtelijke stappen om uw belangen te

behartigen, de stappen die u tot dan gezet had en de opvattingen van de Sector bestuursrecht

van de Rechtbank daarover. U hernieuwt uw verzoek aan GS om te besluiten de kapplannen

zoals aan u gepresenteerd op 17 juli jl. vooralsnog niet uit te voeren, maar in goed overleg met u

zodanig aan te passen dat recht wordt gedaan aan uw genoemde bezwaren tegen de plannen. U

geeft daarbij aan dat als wij uw verzoek niet voor 7 september jl. inwilligen u een

kortgedingsprocedure zal starten bij de Sector civiel recht van de Rechtbank.
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Bij mail van 6 september bent u dooronze medewerker                   o.a. geïnformeerd dat

geen uitvoering wordt gegeven aan het voorgenomen kapplan.


In een werkbezoek aan Vlietland, georganiseerd op 19 september jl., heeft gedeputeerde

recreatie Anne Koning zich door Staatsbosbeheer laten informeren over de stand van het bos en

de noodzaak om maatregelen te gaan uitvoeren. Bij dit bezoek was u aanwezig en u heeft bij dit

werkbezoek uw inzichten ten aanzien van de mogelijke maatregelen benoemd.

Tijdens het werkbezoek is door gedeputeerde Anne Koning aangegeven dat ondanks dat de

oorspronkelijke bomenkap en -onderhoud plannen zijn uitgesteld, er maatregelen moeten worden

getroffen om het gebied veilig te houden. Daarbij is de bereidheid uitgesproken om u bij de

uitwerking van de benodigde maatregelen te betrekken iets wat in de afgelopen maanden tot

onze spijt onvoldoende is gebeurd.

Naar aanleiding van het werkbezoek is er inmiddels overleg met u gestart om een gezamenlijk

beeld te krijgen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op korte termijn en van de

maatregelen die op langere termijn moeten worden uitgevoerd om het gebied veilig te houden. In

het overleg is wederzijds erkend dat het niet altijd nodig hoeft te zijn gevaarlijke bomen te vellen,

maar dat in bepaalde gevallen ook kan worden volstaan met het opkronen en/of toppen van die

bomen of het vellen, opkronen of toppen na te laten en in beperkte mate de paden binnen het

valbereik daarvan af te sluiten. Daarbij wordt onderzocht of de kap van individuele bomen met

een acuut veiligheidsrisico mogelijk is binnen de kaders van de wet.De provincie is

opdrachtgever en Staatsbosbeheer zal de overeengekomen noodzakelijke maatregelen als

beheerder van het gebied uitvoeren.

Ook is in het gesprek aan de orde gekomen dat het hebben van een gedeeld perspectief voor

Vlietland wenselijk is en dat de provincie het initiatief zal nemen om met de gebiedspartijen en

stakeholders hierover het gesprek aan te gaan. Dit ondersteunen wij.

Wij hopen dat we de komende periode gezamenlijk kunnen werken aan het in standhouden van

en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van dit voor de regio belangrijk recreatiegebied.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,


drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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