
Bestuurlijk Overleg Zuiderklip: 

Fase 1 afronden, met voorrang MER opstellen 
Op vrijdag 31 oktober 2008 heeft er bestuurlijk overleg plaats gevonden over het natuur- en 
veiligheidsproject de Zuiderklip. In dit reguliere overleg zijn drie besluiten genomen over de 
afronding van de eerste fase van het project en de verdere gang van zaken. Het Bestuurlijk 
Overleg is een overleg van bestuurders van de projectpartners: Provincie Noord-Brabant, 
gemeente Drimmelen, Deltanatuur, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied. 
 
Fase 1 
In september 2006 is de uitvoering van het project Zuiderklip gestart. Dit gebeurde op grond van 
een vrijstellingsbesluit (artikel 19.1 WRO). Dit besluit geeft vrijstelling van het bestaande 
bestemmingsplan. Door de uitspraak van de Raad van State in de procedure over dit 
vrijstellingsbesluit, is dit vrijstellingsbesluit onherroepelijk geworden. Het Bestuurlijk Overleg besluit 
dan ook om op basis van dit onherroepelijke vrijstellingsbesluit de werkzaamheden verder uit te 
voeren en fase 1 af te ronden. De afrondende werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het 
openen van de laatste dijken en aanleggen van een aantal recreatieve voorzieningen zoals het 
realiseren van paden, banken en vuilnisbakken. Fase 1 wordt eind november, begin december 
afgerond. 
 
MER 
In de procedure tegen de goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan heeft de Raad van 
State eerder uitgesproken dat er een Milieueffectrapport, een MER, moet worden opgesteld. Het 
Bestuurlijk Overleg volgt deze uitspraak en bekrachtigt het besluit om op korte termijn voor het 
hele project Zuiderklip een MER op te stellen. Op dit moment wordt er al gewerkt aan het 
opstellen van een startnotitie MER, de eerste stap in de MER-procedure.  
 
Informeren  
In het project Zuiderklip is sprake van een aantal procedures (o.a. bestemmingsplan, 
vrijstellingsbesluit) en uitspraken over deze procedures in verschillende bezwaar- en beroepszaken. 
Het Bestuurlijk Overleg biedt de gemeenteraad van Drimmelen aan om deze procedures nader 
toe te lichten.  
 
Natuur 
Overigens gaat het heel goed met de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Zuiderklip. Om vast te 
stellen welke dieren er nu in de Zuiderklip voorkomen, heeft DLG een veldinventarisatie laten 
uitvoeren in de polders Turfzakken en Kwestieus. Uit de inventarisatie blijkt dat vogels, vissen en 
amfibieën zich prima thuis voelen in de polders. Bij de telling werden 72 soorten water- en 
moerasvogels aangetroffen. Niet minder dan 17 hiervan zijn zogenaamde rode lijstsoorten. 
Vogelsoorten die op de zogenaamde rode lijst staan, worden bedreigd in Nederland. Onder de 
waargenomen vogels zijn typerende moerasvogels als snor, rietzanger en rietgors. Op het open 
water in de polders zijn lepelaars, kleine en grote zilverreigers en zes verschillende eendensoorten 
gezien. Bovendien werden er foeragerende steltlopers  zoals grutto, tureluur en witgatje 
waargenomen. Echt verrassend is het aantreffen van het zeldzame porseleinhoen. Er werden niet 
minder dan 6 roepende mannetjes gehoord. Dat betekent een verdubbeling van het aantal 
porseleinhoenen in de Biesbosch. Het is nu natuurlijk nog te vroeg om al met zekerheid te zeggen 
dat deze vogels zich ook daadwerkelijk en blijvend in de Zuiderklip gaan vestigen, maar hun 
aanwezigheid is in ieder geval hoopvol. 
In het getijdengebied zijn ook meer paaiplaatsen voor vissen ontstaan. Met name de snoekbaars 
profiteert hiervan. Kortom, de natuur is volop in ontwikkeling. 
 
Het project Zuiderklip 
De Zuiderklip heeft twee belangrijke functies: nieuwe robuuste natte getijdennatuur en 
waterstandverlaging bij hoogwater op de Bergsche Maas.  
De Zuiderklip bestaat uit een aantal voormalige landbouwpolders met prachtige namen: 
Turfzakken, Kwestieus, Lepelaar, de Plomp en de Moordplaat. Deze polders veranderen in 
een robuust nat intergetijdennatuurgebied in het hart van de Biesbosch.  



Als doorstroomgebied levert de Zuiderklip een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid. 
Het doorstroomgebied zorgt voor een verlaging van 4 centimeter van de hoogwaterstand 
op de Bergsche Maas bij Geertruidenberg. 
 
 
<<Noot redactie: voor informatie kunt u contact opnemen met Nol van Rijssel, projectleider Zuiderklip, van Dienst 
Landelijk Gebied in Tilburg, telefoon 013 – 5950595. Kijk voor meer informatie over de Zuiderklip op 
www.deltanatuur.nl onder projecten in uitvoering.>> 
 


