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PERSBERICHT 
 
Tilburg, 7 mei 2008 
 

Raad van State vernietigt goedkeuringsbesluit Zuiderklip 
 
Vandaag, 7 mei, heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep dat was 
ingesteld tegen de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van het 
bestemmingsplan Zuiderklip (gemeente Drimmelen). De Raad van State heeft het 
beroep van de appellant gegrond verklaard en het besluit van Gedeputeerde Staten 
vernietigd. Gevolg van deze uitspraak is dat er alsnog een MER-procedure doorlopen 
moet worden. Hierdoor loopt het project behoorlijke vertraging op. De uitvoering van 
het project wordt stilgelegd. 
 
Het beroep van de voormalige huurster van een recreatiewoning - die is gesloopt - richtte zich 
op een aantal onderwerpen uit het bestemmingsplan. Zij veronderstelde dat er een MER-
procedure (Milieueffectrapportage) uitgevoerd moest worden. Daarnaast stelde zij vragen bij 
de effecten die de inlaat van rivierwater op de Zuiderklip zou hebben. Zij veronderstelde dat 
dit rivierwater te zeer verontreinigd zou zijn (met o.a. cadmium). Bovendien verschilde zij met 
GS van mening over het aantal hectare grond dat een functiewijziging zou ondergaan. Ze was 
ook van mening dat het project Zuiderklip niet aan de zgn. Habitattoets zou voldoen.   
 
Volgens de provincie Noord-Brabant was het, op het moment dat het project Zuiderklip startte, 
nog niet noodzakelijk om een MER op te stellen. De provincie ging er vanuit dat de inlaat van 
Maaswater in de Zuiderklip niet zorgt voor ontoelaatbare verontreiniging van de Zuiderklip. Dit 
werd bevestigd door de uitspraak van de Raad van State inzake het project Aakvlaai uit 1998.  
Het project Zuiderklip voldeed volgens de provincie wel aan de Habitattoets. 
 
De Raad van State oordeelde dat het beroep van de appellant gegrond is en vernietigde het 
goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten.  
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Op grond van een vrijstellingsbesluit van de gemeente Drimmelen was gestart met de 
uitvoering van de werkzaamheden. Door deze uitspraak kan het project Zuiderklip op dit 
moment niet verder worden uitgevoerd. Eerst moet alsnog een MER-procedure worden 
gevolgd. Hierdoor loopt het project behoorlijke vertraging op.   
De aannemer heeft opdracht gekregen alleen die werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn 
om het werkterrein veilig achter te laten. 
 
Tegen het vrijstellingsbesluit heeft appellant ook beroep ingesteld. Deze procedure loopt nog. 
Eerder werd de huurster van de recreatiewoning in een huuropzeggingsprocedure in het 
ongelijk gesteld. Zij heeft haar recreatiewoning op 1 september verlaten. Deze 
recreatiewoning is begin september 2007 gesloopt. 
 
Tot begin dit jaar liep er ook een beroep van de laatste agrariër in de Moordplaat tegen zowel 
het bestemmingsplan als het vrijstellingsbesluit. Omdat eind 2007 overeenstemming is bereikt 
over aankoop van de polder, heeft de agrariër deze beroepen ingetrokken. 
 
Het project Zuiderklip verandert een aantal landbouwpolders in de Biesbosch in een robuust 
nat natuurgebied. Door het aanleggen van een geul en het afgraven van de dijken kan het 
rivierwater de voormalige polders vrij in- en uitstromen. Een van de doelstellingen van het 
project is dat bij extreem hoog water het hoog waterpeil bij Geertruidenberg met 4 centimeter 
wordt verlaagd. 
De Zuiderklip is een project van Dienst Landelijk Gebied, Deltanatuur, Staatsbosbeheer, 
provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en gemeente Drimmelen. 
Meer informatie over Zuiderklip is te vinden op: www.deltanatuur.nl en www.dezuiderklip.nl 


