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Geachte raad,

Op 12 december 2018 heeft raadslid mevrouw A. Krouwel-Plantenga enkele schriftelijke vragen 
gesteld over de Helledijk te Oude-Tonge. In onze brief van 7 februari 2019, met kenmerk: Z-19-
108554/12960, is een reactie gegeven op deze schriftelijke vragen. In de raadsvergadering van 14 
maart 2019 heeft wethouder Markwat de toezegging gedaan om de nog openstaande vraag 
VKGO te beantwoorden, namelijk:

Welke maatregelen gaat de gemeente nemen zodat onze waardevolle dijken niet zomaar 
afgegraven kunnen worden?

In dit schrijven wordt nader ingegaan op de beantwoording van deze vraag.

Op ons eiland zijn er formeel 2 soorten dijken, namelijk:
 Dijken die formeel zijn aangewezen als beschermd object;
 Dijken die formeel niet zijn aangewezen als beschermd object.

Als er een formele bescherming is, is dit een onderwerp wat tijdens de beoordeling van de 
vergunning aanvraag aan de orde komt en tot een weigering van het afgraven zal leiden.

De dijken die niet formeel zijn beschermd zijn op te delen in 2 categorieën, namelijk:
 Dijken waaraan een functie is toegekend. Hierbij kan worden gedacht aan een 

waterkerende, natuur c.q. landschappelijk of een mobiliteitsfunctie;
 Dijken die feitelijk geen functie hebben en derhalve onder de agrarische functie vallen.

Dijken die onder de agrarische functie vallen kunnen op dit moment zonder beletsel verwijderd 
worden. Bij de dijken die geen formele bescherming hebben, maar wel een functie dienen is het 
verwijderen van de dijk complexer.

Zoals al gemeld in de raadsbrief van 7 februari jl. is de Helledijk een dijk met een agrarische 
bestemming. Op basis daarvan kon de dijk niet beschermd worden en is het ook niet mogelijk af te 
dwingen de dijk terug te brengen. Wel is in de verleende omgevingsvergunning bepaald dat 
slechts de destijds aangebrachte verhoging en verbreding van de dijk mocht worden weggehaald. 
Het oude profiel van de dijk zou hiermee in stand blijven. Dat gedeelte van de dijk zal dan ook 
worden teruggebracht. Hiermee is in onze optiek ook raadsvraag 697 beantwoord.

In het najaar 2019 is het de intentie om een raadsexcursie te organiseren over dit thema.
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Op basis van o.a. deze excursie wordt bepaald of aanvullende maatregelen gewenst zijn om het 
afgraven van dijken te voorkomen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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