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PERSBERICHT 
 
 
 
Dordrecht 14 januari 2007 
 
Gemeente Dordrecht gewaarschuwd door Ministerie  
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Gemeente Dordrecht, in twee 
brieven van 22 december 2006, stevig bekritiseerd en gewaarschuwd dat, als zij haar gedrag niet 
verbetert, bij overtredingen in de toekomst, bestuursdwang, een dwangsom of strafrechtelijke 
maatregelen opgelegd zullen worden. Het Ministerie komt tot deze uitspraken naar aanleiding van de 
door Stichting Het Wantij gedane handhavingverzoeken in het kader van de Flora- en faunawet. 
 
Het gaat hier om de handhavingverzoeken van de Stichting met betrekking tot de ingrepen van de 
Gemeente ten aanzien van de ecologisch belangrijke oevers aan het Wantij (de Staart), aan de Vlij 
(tegenover Plan Tij) en het bosgebied van Jeugddorp. 
.  
Voorlopig komt de gemeente Dordrecht hier mee weg.  
Stichting Het Wantij vindt dit wel een positief signaal naar de toekomst, maar vindt dat het Ministerie  
nu al zonder meer maatregelen had moeten nemen. De Stichting gaat daarom in bezwaar. 
 
 
Ten aanzien van de kritiek op de Gemeente:  
 
Het Ministerie komt tot de conclusie dat zeer waarschijnlijk de wettelijke zorgplicht is overtreden. Zo 
blijkt de Gemeente geen onderzoek gedaan te hebben naar diverse, zeer waarschijnlijk aanwezige, 
beschermde plant- en diersoorten. Daar waar zij zegt wel vooraf aan de (kap)werkzaamheden op 
aanwezigheid van vleermuizen en broedvogels gecontroleerd te hebben, ontbreekt elke documentatie. 
Bovendien wordt de Gemeente verweten bij Jeugddorp te verwijzen naar veel te oude gegevens. 
 
Verder wordt de Gemeente Dordrecht de les gelezen wat betreft het gebruik van haar terminologie: 
-Wat zij bestendig onderhoud noemt is in werkelijkheid achterstallig onderhoud en dient daarom 
gezien te worden als ‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’. Dat betekent dat ook al was de Gemeente 
in het bezit geweest van een goedgekeurde gedragscode, ontheffing aangevraagd diende te worden 
voor streng beschermde soorten. 
-Waar zij zich tracht zich te verdedigen door te stellen, dat de Wantijoever op de Staart beleidsmatig 
niet als een ecologische zone is vastgelegd, wordt door het Ministerie gesteld, dat dit niet terzake doet 
en dat overal gehandeld dient te worden overeenkomstig de Flora- en faunawet.  
-De bewering van de Gemeente dat het op de Staart slechts om een aantal zieke bomen en 
stormschade zou gaan, pleit haar niet vrij van de verplichtingen vastgelegd in de wet. 
 
Het Ministerie treft helaas geen maatregelen, omdat er op basis van de gegevens onvoldoende 
duidelijkheid zou zijn in hoeverre verbodsbepalingen zijn overtreden.  
Zij sluit echter nadrukkelijk niet uit dat verbodsbepalingen zijn overtreden. 
 
 



Ten aanzien van de waarschuwing aan de Gemeente 
 
Wel komt het Ministerie op basis van bovengenoemde kritiek tot o.a. de volgende waarschuwing aan 
de Gemeente:  
-Vanwege de aanwezigheid in het gehele gebied van beschermde soorten zoals Spindotterbloem, 
Bever, Rivierrombout en Vleermuizen, behoort in de toekomst onderzoek gedaan te worden naar de 
functie van het gebied voor beschermde soorten, voordat verstorende werkzaamheden plaatsvinden 
en moet eventueel ontheffing worden aangevraagd. Tevens moeten de resultaten gedocumenteerd 
worden. 
-Gedragscode: Als er sprake is van achterstallig onderhoud, dan dient, zelfs als er een goedgekeurde 
gedragscode komt, ontheffing aangevraagd te worden voor streng beschermde soorten. 
- Ook bij het kappen van bomen vanwege ziekte en/of stormschade mogen bepalingen van de Flora- 
en faunawet niet veronachtzaamd worden  
Handelt de Gemeente niet volgens het bovenstaande, dan kan dat betekenen dat middelen als 
bestuursdwang, dwangsom of strafrechtelijke sancties worden opgelegd! 
 
Het Ministerie doet (nog) geen uitspraak over de kap van meer dan 100 bomen aan de Vlijoever 
tegenover Plan Tij. Zij constateert dat de informatie tegenstrijdig is omdat de Gemeente die kap blijft 
ontkennen. Dit ondanks het overvloedige bewijsmateriaal van de Stichting. Stichting Het Wantij vindt 
dat het Ministerie hierin verzuimt doortastend op te treden.  
 
Volgens de Stichting heeft het Ministerie ook een kans laten liggen om vanwege de vele overduidelijke 
overtredingen en ontbreken van onderzoeken de Gemeente een geldboete op te leggen en compen-
satie te eisen!  
Het laatste woord is hierover nog niet gevallen. 
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