
Beste gemeente en andere aanwezige

Hartelijk bedankt dat ik hier vanavond mijn petitie “Bescherm het bos achter Nieuwendijk”
aan u mag overhandigen. Deze petitie is ruim 1000 keer ondertekend door bewoners uit de
Hoeksche Waard, en is zoals de naam al zegt tegen het huidige bestemmingsplan waarin
woningbouw in het bos wordt goedgekeurd.

Met dit bestemmingsplan ben ik en 1000 andere inwoners uit de Hoeksche Waard het niet
eens. Dit bestemmingsplan kan er wettelijk gezien namelijk niet zijn. En wel om de volgende
redenen.

Ten eerste valt het bos binnen een ring van 2 kilometer afstand van natura 2000 gebied. Dit
betekent dat volgens het huidige stikstof beleid, c02 uitstoot met 70%, naar beneden moet in
dit gebied. Woningbouw past niet binnen deze maatregel (Roefs, 2022).

Ten tweede dient dit bos als vervangende nestplaats voor roofvogels, een diersoort
beschermt onder de wet natuurbescherming. Wat houdt dit precies in? Toen in 2013 het bos
bij Zwartsluisje gekapt is, is er bezwaar door de roofvogelwerkgroep gemaakt
omdat er in dit bos roofvogels nestelden. Dit bezwaar is toen afgewezen door de
omgevingsdienst met het argument dat de roofvogels voldoende alternatieve nestruimte
hadden in het bos het achter nieuwendijk. Het bos achter Nieuwendijk is toen door de
omgevingsdienst als alternatieve nestplaats aangewezen. Het bos achter nieuwendijk
kappen is in strijd met eerder gemaakte afspraken met de omgevingsdienst over het bos als
vervangende nestplaats (Voor documentatie over deze afspraken vraag Heiltje Karels).

Ten derde zou ik uw aandacht willen richten op het Programmaplan duurzaamheid van
Gemeente Hoeksch Waard. Dit programma bestaat uit verschillende doelen waarvan er een
is: “In 2030 hebben we in de natuur flinke stappen gezet op het gebied van
biodiversiteit”. Volgens dit doel zijn processen, zoals woningbouw, verkeer, en industrie
buiten de natuurgebieden schadelijk voor ernstig bedreigde diersoorten in deze
natuurgebieden. Ik citeer uit het programmadoel: De achteruitgang van de meer kritische
soorten wordt vooral veroorzaakt door processen buiten de natuurgebieden. Woningbouw,
landbouw, industrie en verkeer hebben onder andere geleid tot versnippering, verdroging,
verzuring en vermesting van natuurgebieden (Programma Plan Duurzaamheid, 2021,
p.16).

Aannemend dat gemeente Hoeksche Waard zijn eigen programmadoelen naleeft is
het kappen van het bos geen optie. Het bos bevindt zich namelijk naast Natura 2000 gebied.
Naast dat het kappen van het bos ernstige gevolgen zal hebben hebben op de biodiversiteit
in het bos zal het ook de biodiversiteit binnen het natura 2000 gebied aantasten. Kappen
van het bos gaat dus in tegen de eigen gestelde doelen van het programma plan van
Gemeente Hoeksche Waard.

Ter afsluiting, bezoekers uit de hoeksche waard komen graag in dit bos. Het is niet voor niks
1100 keer ondertekend. Dit bos kappen zal een groot stuk recreatie wegnemen.

Samengevat, stikstof, afspraken met de omgevingsdienst, de eigen programmadoelen van
de gemeente en recreatieve waarden voor bewoners uit de Hoeksche Waard zijn redenen



om het bos niet te kappen. Daarom verzoek ik u het huidige bestemmingsplan voor
woningbouw te wijzigen. Ik overhandig u graag de petitie.
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Link naar de petitie:

https://geenhuizeninhetbos.petities.nl/
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