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Wethouder Dordrecht naar Moerdijk: Nederland ‘let op u saeck’ 
 
Met een mengeling van grote blijdschap en grote verontrusting nam het bestuur van Stichting 
Het Wantij kennis van het vertrek van VVD wethouder Van den Oever uit het college van 
B&W Dordrecht naar het Havenschap van Moerdijk.  
Met de recente ramp bij Chemie Pack in gedachte lijkt deze wethouder met z’n reputatie van 
herhaalde overtredingen van de milieuwetgeving, z’n houding tegenover milieugroepen en het 
misleiden van de raad en beteugelen van de media niet de juiste persoon om uitgerekend in dit 
ontvlambare gebied directeur van het Havenschap te worden.  
Het is algemeen bekend dat wethouder Van den Oever niets heeft met natuur en milieu.  
 
Het bestuur heeft deze wethouder, sinds 2006, meegemaakt als fanatiek tegenstander van de 
Stichting bij haar strijd voor behoud en bescherming van natuur en milieu in de ecologische 
Wantijzone, een zone die het eiland van Dordrecht doorsnijdt.  
 
 
Hieronder volgt een toelichting: 
 
Schending wet- en regelgeving natuur en milieu 
Stichting Het Wantij heeft zich jarenlang verzet tegen de aanleg van infrastructuur, in het 
bijzonder de bouw van een brug, in de kwetsbare Wantijzone, waarbij is gebleken dat 
verantwoordelijk wethouder Van den Oever alle wet- en regelgeving systematisch aan zijn 
laars had gelapt. Zo werd de bouw stilgelegd vanwege:  

• het meerdere malen overtreden van provinciale milieuregels i.v.m. de 
drinkwaterveiligheid,  

• het herhaaldelijk overtreden van de Flora- en faunawet en  
• het met groot risico voor de veiligheid van mens en dier (aanvankelijk) zonder 

vergunning bouwen vlak bij en boven hoogspanningskabels.  
Bovendien werden essentiële onderzoeksrapporten naar flora en fauna achtergehouden door 
het (toenmalige) college.  
Dit leidde er o.a. toe dat de Provincie tot tweemaal toe aangifte deed tegen deze wethouder 
persoonlijk, die zich daarvoor moest verantwoorden op het politiebureau. Ook werd de 
gemeente Dordrecht meerdere malen op het matje geroepen bij het Ministerie van LNV.  
 
Vijf jaar durende strijd 
De Stichting heeft tot grote ergernis van de wethouder de strijd tegen de bouw van de brug 
eind 2008 weten te winnen bij de Raad van State, omdat het bestemmingsplan de bouw niet 
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toestond. Slechts door de regels van het spel te veranderen (de gemeente Dordrecht verleende 
zichzelf vrijstelling, art. 19 WRO), kon het project worden voortgezet. Ook daarna trad veel 
vertraging op, omdat de Stichting wederom overtredingen van wet- en regelgeving wist vast 
te stellen.  
 
Daar Van den Oever, samen met ex burgemeester Bandell, dit project als een prestigestrijd 
opvatten, was er een onbegrensd budget voor juridische ondersteuning en inzet van 
ambtenaren beschikbaar en werd de gemeenteraad steeds voor voldongen feiten gesteld.  
Zo werd het budget met ruim drie miljoen (meer dan 100%) overschreden. Slechts omdat de 
Stichting met haar beperkte budget juridisch een paar steekjes liet vallen, kwam het college 
met de schrik vrij.  
De Stichting bereikte uiteindelijk haar belangrijkste doel, omdat gedeputeerde staten van de 
Provincie Zuid Holland, tegen de wens van de wethouder in, het belang van de Wantijzone 
erkende en eind 2010 liet opnemen in de Ecologische Hoofdstructuur. 
 
Zwartmaken, mooipraten, verdeel en heers, beteugeling media en raad 
Het bestuur van de Stichting is vooral blij dat deze wethouder vertrekt, omdat hij het 
persoonlijke en zakelijke niet kon scheiden en daartoe een hetze heeft gevoerd tegen de 
secretaris van de Stichting. Dit begon na afloop van een raadscommissie vergadering in 2006 
waar de wethouder de secretaris van de Stichting wilde aanvliegen. Slechts door optreden van 
de fractievoorzitter van de (toenmalige) oppositiepartij BVD werd een confrontatie 
voorkomen waarmee zijn carrière tot een vroegtijdig einde had kunnen komen. 
 
Vanaf dat moment werden de Dordtse media beteugeld en groepen die medestander waren in 
de strijd van de Stichting met beloften en toezeggingen losgeweekt. 
Op deze wijze wist Van den Oever de Stichting succesvol zwart te maken en had hij vrij spel 
in de media en bij de gemeenteraad. De feiten deden er niet meer toe.  
Kenmerkend voor deze wethouder is dat hij als geen ander een mooi beeld van z’n eigen 
handelen en intenties weet te scheppen. Ook wist hij zich keer op keer in de slachtofferrol te 
manoeuvreren om zo de sympathie van de weinig kritische raadsleden te verkrijgen. 
Tenslotte is zijn later naar buiten gekomen relatie met een medewerkster van de raadsgriffie 
een doodssteek geweest voor het onafhankelijk functioneren van de raad. 
 
Functie in Moerdijk groot risico 
Het bestuur van de Stichting is gezien het bovenstaande dan ook zeer bezorgd over de 
mogelijke gevolgen voor het milieu als gevolg van de benoeming van deze wethouder als 
directeur van het Havenschap Moerdijk.  
Deze wethouder lijkt niet de juiste persoon op de juiste plaats. De omgang met extreem 
gevaarlijke stoffen in de haven van Moerdijk vereist een leiding die wet- en regelgeving t.a.v. 
natuur en milieu zeer serieus neemt. De ramp bij Chemie Pack benadrukt dat alleen maar. 
 
 
Namens het bestuur, 
C. Goosen, secretaris 
Tel 078 6146124 of 0636165537 
 


