
 

 

                                                                                  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING / JAARVERGADERING NLGO  
donderdag 18 april 2019 

DIEKHUUS MIDDELHARNIS 
 
19.30-22.00 UUR 
Zaal open om 19.00 uur: koffie en thee bij ontvangst. 
 

Agenda: 
 
19.30 Opening en mededelingen Jan Baks. 
 
19.40 Presentatie door Leo Linnartz en Dirk van Straalen: Volkerak: zoet en wild! 

 
20.30 Pauze, consumptie voor eigen rekening in de foyer. 
 
20.45 Start Jaarvergadering. 
 
  1. Vaststelling verslag van de ALV 12-04-2018*. 
 
  2. a.  Jaarverslag 2018* en toelichting door de voorzitter Jan Baks. 
 b.  Verslagen werkgroepen 2018*  
 
  3.  a. Financieel jaarverslag 2018*  
 b. Verslag van de kascontrolecommissie, mw. Jacqueline Steenkiste en dhr. Rick Lassing. 

c. Voorstel goedkeuring jaarstukken. 
d. Voorstel tot verlening van kwijting aan het bestuur. 
d. Benoeming leden kascontrolecommissie 2019. 
e. Vaststelling minimum contributie 2020. 
f.  Begroting 2019* ter goedkeuring. 
 

  4. Verkiezing bestuursleden. 
Het rooster  van benoemingen en aftredingen* is bijgevoegd bij de stukken. 

Aftredend en herkiesbaar Jan Baks 
Aftredend en niet - herkiesbaar Jaap de Bonte 
Het bestuur stelt voor om als nieuw bestuurslid te benoemen dhr. Geert Faasse.  
 

  5. Viering Jubileum NLGO. 
 

  6. Oprichting Stichting NLGO t.b.v. Natuurbeheer. 
 
  7. Overige speerpunten en activiteiten 2019, voorzitter Jan Baks. 
 
  8. Rondvraag en sluiting. 
 
 
Items met * zijn te vinden op de website www.nlgo.nl/alv 
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Datum:   donderdag 12 april 2018   
Locatie:  Diekhuus Middelharnis  
Aanwezig: 39 stemgerechtigde leden  
Afmeldingen:  Annelies Breen, Magda Korthals, Marjan Rijkaart van Cappellen, Wiebe Huisman, 

Annemarijke Elema, Ruud van Donk. 
 
Voorzitter: Jan Baks 
Verslag:  Mies Meininger 

 

 
19.30 Algemene opening door de voorzitter, Jan Baks. 
 
19.40 Kars Veling van de Vlinderstichting had een heel levendige en onderhoudende presentatie met als 
thema: ’’Middelharnis door Vlinderogen’’.  
Gewezen wordt nog op het vergaderpunt 7, men kan zich aanmelden voor een nieuw op te zetten 
vlinderwerkgroep. 
 
20.30 Pauze 
 

1. 20:45 uur start jaarvergadering 

Opening van de ALV door de voorzitter, Jan Baks. 
Jan heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2 Verslag van de ALV op 13-04-2017 
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
3 Jaarverslag 2017 en toelichting 

a.  Jaarverslag 2017. 
Ed van Wijk geeft een toelichting op het algemeen jaarverslag. Het gaat goed met de vereniging; op dit 
moment hebben we 383 leden. Dat is in 1 jaar tijd met 7% gestegen. Onze facebookpagina heeft 300 
volgers. We zijn vaker in de publiciteit zowel in de regionale pers als landelijk, het AD. Een vernieuwde 
website is afgelopen jaar helaas niet gelukt; dit jaar hopelijk wel. 

 
b.  Verslagen werkgroepen 2017 

Planologie is een van de kernactiviteiten waar we ons mee bezig houden. Visie op Brouwerseiland, 
beroepsvisserij Krammer/Volkerak, zonnepark Middelharnis, bebouwing schurvelingen, uitbreiding 
Brouw, camping Westhoeve. 
Bij deze activiteit willen we graag wat versterking; meer ogen en oren. 
 
De Groene Raad is opgericht om als natuurorganisaties als 1 stem naar buiten te treden. NLGO vraagt de 
vergadering fiat te verlenen voor deelname. De vergadering is akkoord met zitting in Groene Raad.  

 
Terreinbeheer: Er zijn twee groepen: één op zaterdag en één op de maandag. We verhuren onszelf aan  
ZHL en SBB en krijgen daar een vergoeding voor. 
De vleermuisbunker is vorig jaar opgeknapt; eind vorig jaar geopend en gelijk weer gesloten zodat er 
geen verstoring is.  

Verslag 

Algemene ledenvergadering/ jaarvergadering NLGO 
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Vogelwerkgroep: een heel actieve groep van ongeveer 30 mensen. Eind dit jaar komt een nieuwe 
vogelatlas uit. Veel VWG leden hebben hieraan meegewerkt; de vereniging is een van de sponsoren. 
Activiteiten: bij het eiland Markenje is met een aantal mensen van de VWG verhoging aangebracht.  

 
Uilenwerkgroep: afgelopen seizoen is het hoogst aantal broedsels ooit genoteerd. In het najaar wordt een 
lezing in de Overkant gehouden waarvoor de mensen, die een uilenkast op hun terrein hebben, worden 
uitgenodigd. 
 
Plantenwerkgroep: Een kleine enthousiaste groep onder leiding van Clarie Tanis. Inventarisatie gebeurt 
altijd op de maandagavond. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
 
4 Financieel jaarverslag 2017 
a. Bert komt nu aan het woord. Eerst de balansrekening. De vereniging is vooruit gegaan. Het project 
“Beleef de dijken” is goed afgerond. Gemeente heeft toegezegd dat de projecten gecontinueerd worden. 
De Groene brigade (terreinbeheer) heeft winst gemaakt. Inkomsten en uitgaven zijn redelijk in 
verhouding. Uit de vergadering komen geen vragen m.b.t. de financiën. 
 
 b. Verslag van de kascontrolecommissie, dhr. B. Schrier en mevr. J. Steenkiste. 
De boeken zijn zorgvuldig gecontroleerd. Bevindingen: Alle vragen konden gesteld worden en ze kregen 
hier steeds een adequaat antwoord op. De kascontrolecommissie is overdonderd door de netheid en 
accuraatheid van de administratie. Het ziet er allemaal netjes uit en, als pluspunt, de achterstallige 
contributie was weggewerkt.  
 

c. Voorstel goedkeuring jaarstukken. 
De kascontrolecommissie stelt voor de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
d. Voorstel tot verlening van kwijting aan het bestuur. 

De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. Jan bedankt Bram Schrier en Jacqueline Steenkiste voor hun werk. 

  
d. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018. 

Jan vraagt wie vanuit de vergadering zich aan wil melden voor de kascontrolecommissie volgend jaar. 
Rick Lassing meldt zich om deze taak, samen met Jacqueline Steenkiste, op zich te nemen. 

 
e. Vaststelling minimum contributie 2019. 

We hebben er liever nieuwe leden bij dan dat we de contributie verhogen. Vogelwacht Schouwen 
Duiveland die wel hun contributie wilde verhogen hebben we wat suggesties gedaan waardoor het 
misschien niet nodig is o.a. de Sterna door vrijwilligers rond laten brengen. Dit scheelt flink in de 
portokosten. Voor NLGO blijft de contributie dit jaar ongewijzigd. 

 
f.  Begroting 2018 ter goedkeuring. 

De begroting praktisch gelijk aan de jaarrekening. Mogelijk is het gereserveerde bedrag voor de Website 
aan de lage kant omdat deze vernieuwd gaat worden. 

 
5 Nieuw Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring 
Het Huishoudelijk reglement is door Ria grondig nagekeken en meer eigentijds gemaakt. De vergadering 
wordt gevraagd of men akkoord gaat met deze vernieuwde versie. Met algemene goedkering wordt het 
nieuwe huishoudelijk reglement van kracht. 
 
6 Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Er zijn geen tegenkandidaten die zich gemeld hebben. 
 
Aftredend en herkiesbaar:  
Bert Teune. Bert wordt met algemene stemmen opnieuw benoemd. 
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Aftredend en niet herkiesbaar:   
Hugo Schöne. 
Zijn aftreden wordt nog toegelicht: Hugo vindt zich meer een man van de praktijk. Buiten is hij in zijn 
element.  
Hij wordt heel hartelijk bedankt voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. Hij ontvangt als dank een mooi 
streekpakket. Vervanging is nog niet gevonden. Het bestuur vindt dit geen bezwaar, het is nu weer een 
oneven aantal. Wel kunnen we nog heel veel adviseurs gebruiken.  
 
7Voorstel nieuwe werkgroep: vlinderwerkgroep 
De oprichting van een vlinderwerkgroep heeft de goedkeuring van de vergadering. Zeker na het boeiende 
en aanstekelijke verhaal van Kars Veling eerder op de avond. Het is de bedoeling af en toe bij elkaar te 
komen om ervaringen uit te wisselen en scholing ‘hoe te tellen’. 7 mensen hebben zich inmiddels al 
opgegeven. 
 
De Zoogdierenwerkgroep is in “langdurige winterslaap”. Eigenlijk helaas ter ziele. 
 
8 Viering jubileum NLGO 
Volgend jaar vieren we het 40 jarig bestaan van de vereniging. Op 29 juni 2019. De dag wordt gehouden 
op boerderij Lust en Last van Hein Mijs. Het programma is nog in het beginstadium maar gedacht wordt 
o.a. aan: 
Fotowedstrijd 
Kinderfotoworkshop 
Excursies verspreid over het jaar. 
Ideeën zijn welkom en aarzel ook niet om je als adviseur aan te melden en/of mee te denken. Jacqueline 
Steenkiste meldt zich al tijdens deze vergadering. 
 
9 Overige speerpunten en activiteiten 2018, voorzitter Jan Baks 
 Zoals elke vereniging willen ook wij graag  het ledental vergroten. Door aandacht in de pers en 

onze facebookpagina proberen we dit te realiseren. 
 Voorbereiding 40 jarig bestaan. 
 Via Groene Raad: adviseren aan gemeente voor recreatievisie. In OKRR zitten mensen met 

juristen achtergrond; geven suggesties. 
 Oprichten Stichting NLGO. De terreinwerkgroep krijgt verzoeken van o.a. Waterschap, ook 

omdat zij het gebied beter kennen. Hiervoor zou dan een stichting voor opgericht kunnen worden 
die het geld voor het werk ontvangt en aan de slag gaat en/of anderen aan het werk zet. Bij een 
stichting wordt, als er dingen mis gaan, de vereniging niet meegesleurd. Stichting is een 
zelfstandig orgaan, bevordert de slagvaardigheid. Je hebt voor besluiten geen ledenvergadering 
nodig. Een stichting heeft bestuur en ook statuten nodig. Verenigingsbestuur is dan ook 
stichtingsbestuur. In huidige statuten kijken of dit wel kan.  
In eerste instantie een beheersstichting zoals in de Hoekse Waard. Het geld blijft in de stichting. 
Wordt verder aan gewerkt en komt terug. 
Vanuit de vergadering meldt Renée Bron om voorzichtig te zijn; er zitten nogal wat haken en 
ogen aan een stichting. 

 Planologie: Jos Hendriks is de enige die deze werkgroep “bemand”. Er komt erg veel op ons af. 
Hierbij een oproep voor meer mensen die zich er in willen verdiepen. 
Vroeger had de vereniging in elke gemeente of dorp een contactpersoon die aanvragen in de gaten 
hield en dit meldde bij de vereniging. Nu zijn het steeds dezelfde mensen die signaleren. 

 Nieuwe website vergt toch wat meer kennis. Als er mensen in de zaal zijn die er verstand van 
hebben of ideeën hebben; we horen het graag. 

 Nieuwe privacy wetgeving: we lopen niet voorop hiermee. Zelfs grote bedrijven weten het 
allemaal nog niet. We blijven ermee bezig. 

 
Jan bedankt de medebestuursleden en iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet met een digitaal 
bloemetje en met de woorden: We zijn en blijven een vereniging die drijft op vrijwilligers: bedankt 
allemaal. 
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10 Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Visser: vraagt hoe het zit met het landgoed naast Lust en Last. Dit voldoet niet aan de eisen die 
aan een landgoed worden gesteld.  
Jan: Een activiteit waar we al sinds 2010 mee bezig zijn. Het is heel wat anders geworden dan 
oorspronkelijk bedoeld was. Het land moet als natuur beheerd worden en voor publiek open zijn. De 
toegankelijkheid is echt minimaal. Waterpartijen zijn niet goed, graslanden worden bewerkt met 
kunstmest. Veel fouten in het beheer. NLGO heeft dit aan gemeente doorgegeven en een rapport 
opgesteld van zaken die veranderd moeten worden; ook adviezen gegeven. Het is nu een zaak van 
gemeente en landgoedeigenaar. Gemeente handhaaft niet. Een van de conclusies van gemeente is dat alles 
wat vastgelegd is nogal vaag is.  
Bram Schrier: destijds zijn er wel degelijk afspraken gemaakt en vastgelegd.   
Rita v.d. Nieuwendijk: In ingezonden stukken in de pers is er ook al regelmatig gewezen op alles wat niet 
deugde. 
 
Durk Visser: Op de website staan stukken die niet te kopiëren zijn naar eigen computer.  
In pdf alles op site zetten 
 
Rob Rossel: hoe gaan we de vlinderwerkgroep handen en vleugels geven. Jan en Rob gaan het hier samen 
over hebben en nodigen de aangemelde personen op korte termijn uit voor een kennismaking, beoogd te 
lopen gebied en instructie. Wordt Rob de coördinator? 
 
Jan  sluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en hoopt op een goed jaar voor de natuur. 
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Algemeen  
 
Op 1 januari 2017 telde de vereniging 383 leden,  op 1 januari 2018 was dit gestegen tot 400, 
waarbij van 75% van de leden het email adres bekend is. Op dit moment, begin april, staat 
de teller alweer op 416 leden. Er zijn in 2018 4 Nieuwsbrieven per email verzonden. In 2018 
werd de website opnieuw opgezet en geschikt gemaakt voor gebruik met een mobiele 
telefoon of een tablet. Verdere invulling van de site heeft in de eerste maanden van dit jaar 
plaatsgevonden. 
 
Het bestuur heeft 12 maal vergaderd, samen met de coördinatoren van de werkgroepen, op 
de eerste donderdag van de maand.   
 
Op de ALV van 12 april nam bestuurslid Hugo Schone afscheid als bestuurslid. Om een 
oneven aantal bestuursleden te bereiken werd in zijn plaats geen nieuw bestuurslid 
benoemd. Op deze avond berzorgde Kars Veling een prachtige presentatie ’’Middelharnis 
door Vlinderogen’’ over de bijenstand in Nederland, en werd de Vlinderwerkgroep als 
werkgroep van NLGO opgericht. 
 
Op de NLGO Ledendag werd een fietstocht van Theetuin in Stellendam naar de Slikken van 
Flakkee georganiseerd met in totaal 29 deelnemers.  
 
Voor de vogel-, planten-, vlinder- en terreinbeheer werkgroepen is 2018 een actief jaar 
geweest, getuige de onderstaande werkgroep jaarverslagen.  
 
Het onderwerp planologie is steeds een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de 
vereniging. Er zijn in 2018 een 13-tal zienswijzen ingediend, bij Gemeente, Provincie en 
particuliere organisaties over het bouwen van recreatiewoningen op de Ridderstee in 
Ouddorp, over Compensatielocaties op diverse plekken op het eiland, over de inrichting van 
begraafplaats Dirkdoensweg 33, Ouddorp,  over recreatiewoningen in Ooltgensplaat,  over 
de opheffing van recreatie eenheden op de Magneet, Ouddorp, over het windpark Oost 
Flakkee, over het afschieten van smienten, over camping het Essenbos, Ouddorp,  over de 
herinrichting van de Helledijk in Oude Tonge en over handhaving bij aantasting van 
zandwallen in zandwallenlandschap in Ouddorp.   
 
De projecten van de Christoffelroute en het pad bij de Sluiskreek i.s.m. SBB en de Provincie 
zijn afgerond, en de daarbij behorende subsidieaanvragen zijn goedgekeurd en afgerekend. 
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Jaarverslag Vogelwerkgroep  
 
De Vogelwerkgroep bestond dit jaar 40 jaar, naar aanleiding hiervan zijn geen speciale 
activiteiten geweest. De Vogelwerkgroep is een jaar na haar oprichting opgegaan in VNLGO, 
die dit jaar haar 40 jarig jubileum viert. In dat 40 jarig jubileum  van VNLGO is de 
Vogelwerkgroep wel actief in allerlei activiteiten. 
 
De Vogelwerkgroep is dus al ruim 40 jaar vogelteller voor ons eiland en SOVON, er zijn maar 
weinig werkgroepen die een zo lange reeks hebben. Afgelopen jaar waren we actief op de 
Wintervogeltellingen van september tot april, met Huiszwaluw-nest-telling, 
Weidevogeltellingen, Kerkuilenkasten met kerkuilen, Gierzwaluw bescherming, MUS 
tellingen, maar ook incidentele waarnemingen op waarnemingen.nl. 
 
Ook strand broedvogels stonden op  de lijst, helaas hebben we daar weinig tijd voor gehad. 
Inmiddels heeft VBN dat opgepikt voor heel de delta, op Schouwen (verklikkerstrand) gaat 
men ook het strand afzetten en een constante bewaking met voorlichting realiseren. 
De wintervogeltellingen gingen ook dit jaar weer onverminderd door, wel zijn er de 
afgelopen 40 jaar behoorlijke verschuivingen geweest, denk maar eens aan de ganzen (wat 
een toename), maar ook grote zilverreigers krakeenden en roofvogels namen toe. 
 
De kerkuilen hadden weer een heel goed jaar dank zij onze actieve kerkuilenwerkgroep. 
Want wie had dat ooit vijftien jaar geleden gedacht  dat dit zo’n succes zou worden. Heel 
triest is de stand van de grutto in de Oude Oostdijk dit jaar kwam deze kwetsbare soort er 
voor het eerst niet meer tot broeden. De Huiszwaluwen leveren een redelijk constante 
broed aantallen op. 
 
Er komen langzamerhand meer MUS tellingen (meet urbane soorten), dat zijn tellingen om 
de ‘’gewone’’ vogelstand te monitoren. 
 
Bescherming gierzwaluw, deze bedreigde soort komt algemeen voor op Goeree-Overflakkee 
in vooral oude dorpskernen. De grootste bedreigingen vormen het isoleren van oude daken. 
Daarbij is men verplicht is verloren gegane nesten op nieuw aan te brengen en dat schiet er 
helaas nogal eens bij in doordat nauwelijks of  geen handhaving is. Momenteel loopt er een 
traject om de leefomgeving van gierzwaluwen te verbeteren in Sommelsdijk. Door een 
subsidie, gekregen van gemeentewege  is het mogelijk om gierzwaluw kasten en dakpannen 
aan te schaffen. 
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Jaarverslag Plantenwerkgroep 
 
De Plantenwerkgroep is dit jaar op 23 april begonnen met inventariseren. 
Van Natuurmonumenten was de vraag of wij de verschillende bosschages die zij in beheer 
hebben wilden inventariseren. We zijn begonnen in het Roggebos dat tussen Goedereede en 
Goeree-havenhoofd ligt met een eenmalig bezoek. 
Daarna het Bunkerbos ten oosten van Ouddorp en ten zuiden van de Middelduinen. 
Het Waternest (NM) aan het einde van de Oostdijkseweg is wat planten betreft interessant; 
er groeien veel verschillende soorten en veel orchideeën. 
Het natuur gebied het” Volgerland “ ligt in de polder West-Nieuwland ten zuiden van de 
Vrijheidsweg. Daar zijn we ook begonnen met een inventarisatie maar de werkgroep is te 
klein om dat te kunnen uitvoeren. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe aanwinst binnen 
onze groep. De jaarlijks terugkerende orchideeën telling in de Westhoofd vallei was een 
groot succes met ruim 11.000 Harlekijn orchis. 
 
Jaarverslag Vlinderwerkgroep 
 
Na de oprichting van de vlinderwerkgroep in 2018 hebben negen leden van de vereniging 
zich aangemeld om een route te gaan lopen. Na een nadere kennismaking, een uitleg en nog 
wat tips aangaande het herkennen van de vlinders zijn er uiteindelijk vier nieuwe routes op 
het eiland uitgezet. In totaal komen we, met de al bestaande routes, dan op 10 routes. 
Gedurende de hete zomer van 2018 zijn deze routes door de vrijwilligers enthousiast 
bezocht. Op sommige tijdstippen was het zowel voor de mens alsook voor de vlinders wel 
iets te warm. Vooral de droogte speelde de vlinders parten. De vlinder heeft immers 
bloemen nodig om zich te kunnen voeden en waardplanten om hun eitjes af te kunnen 
zetten. Wat de consequenties van de verdroging zijn zullen we dit jaar gaan merken. 
Desalniettemin werden er toch nog 3842 vlinders geteld verdeeld over totaal 26 soorten. 
Omdat de mensen op de nieuwe routes pas later in het seizoen zijn begonnen met tellen is 
het aantal vlinders wat lager. Volgend jaar hopen we op nog veel meer vlinders en op 
misschien nog wat meer routes. Alle vlinders zijn het noemen waard maar zeker de 
keizersmantel en de kleine parelmoervlinder zijn natuurlijk heel leuke waarnemingen. Door 
één lid werden ook nog de hommels en de dagactieve vlinders geteld. Alle gegevens worden 
door de tellers doorgegeven aan de Vlinderstichting. Aan de hand van deze gegevens kan 
een trend bepaald worden en hieruit voortvloeiende beheersadviezen worden gegeven aan 
beherende instanties. Door enkele leden werden twee bijeenkomsten van de 
Vlinderstichting bijgewoond. De werkgroep gaat ook meewerken aan het meetnet 
nachtvlinders. Alhoewel er hier in het verleden zeer uitgebreid onderzoek is gedaan door o.a. 
dokter Hans Huismans (Melissant) is het toch nuttig om in het meetnet te worden 
opgenomen. Alleen daarmee kan je bepaalde trends waarnemen. Er is nog één avond 
gehouden om de resultaten te bespreken en om te kijken tegen welke problemen men is 
opgelopen tijdens het tellen. Als laatste hebben we ons, in het voorjaar van 2019, samen 



NLGO Jaarverslag  2018 

met Vlinderstichting, Gemeeente, SBB en Provincie, bezig gehouden met de aanleg van de 
vlinderidylles in Middelharnis en in Ouddorp. Deze zijn op 29 maart officieel geopend. 
 
Jaarverslag Planologie en Beroepschriften 
 
Grondstort Sluiskreek Oude Tonge 
In oktober 2015 heeft het College van B&W besloten om een dwangsom op te leggen aan 
dhr. Van Peperstraten, vanwege het illegaal storten van grond op een perceel aan de 
Sluiskreek te oude Tonge, waarop de bestemming Natuur rust. De dwangsom houdt in dat 
voor een bepaalde datum de oorspronkelijke natuurwaarde van het perceel (zo veel 
mogelijk) moet zijn hersteld. Dhr. Van Peperstraten heeft tegen dit besluit bezwaar 
ingediend en eind mei 2018 ook een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. Al een aantal 
malen is de termijn van handhaven verlengd, omdat er ook met een bureau gepraat wordt 
om concreet de ‘uitvoering van de last’ te bespreken, zodat daadwerkelijk actie gaat worden 
ondernomen door de overtreder.  
Anno 2018, zés jaar na de overtreding, is er nog steeds geen acceptabel plan om tot herstel 
over te gaan. En het College verlengt telkens weer het moment van de handhaving. 
Overigens heeft de rechtbank NLGO gevraagd of wij betrokken willen worden bij de zitting 
van de rechtzaak. NLGO heeft hier mee ingestemd en een zienswijze ingediend. Maar 
wanneer er een zitting komt is ook nog niet bekend.  
 
Hekwerk Preekhilpolder Ouddorp 
In april 2016 heeft Zeelenberg een raster in het perceel in de Preekhilpolder geplaatst, 
zonder melding, dan wel vergunningaanvraag  aan de Gemeente. Het gebied wordt min of 
meer in tweeën wordt gesplitst, zodat nog maar weinig ruimte overblijft voor de grotere 
fauna, zoals de ree, om van het ene deel van het gebied naar het andere te komen; 
bovendien is de afscheiding zo ruim bemeten dat ook niet meer het hele gebied ter 
beschikking staat. Gelet op de stroomvoorziening op het hek is dit waarschijnlijk ook de 
bedoeling, maar het is ons inziens strijdig met de doelstellingen van Natura 2000. NLGO 
heeft indertijd om handhaving gevraagd, omdat het hier om een kleinschalig natuurgebied 
betreft en het gebied de status van Natura 2000 heeft. Helaas hebben we van de Gemeente 
geen actie gezien om tot handhaving over te gaan. Sterker nog, Zeelenberg heeft nu twee 
jaar later een aanvraag ingediend om een hek te mogen plaatsen en de Gemeente heeft de 
vergunning hiervoor alsnog afgegeven. NLGO heeft tegen de handelwijze van de gemeente 
in deze vergunningsverlening bezwaar ingediend. 

Helledijk Oude Tonge 
Ook in 2016 heeft de Gemeente een vergunning afgegeven tot het “herprofileren van de 
Helledijk (sectie K, nr 378) te Oude Tonge” . Bij de toelichting op de verleende 
omgevingsvergunning is, zowel mondeling door een gemeenteambtenaar, als schriftelijk, via 
de voorschriften aangegeven dat de dijk zou worden teruggebracht (verlaagd en versmald) 
tot de cultuurhistorisch oorspronkelijke dijk (uit ± 1500), zoals die ook was voor 2004, toen 
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de historische dijk werd opgehoogd. De vrijkomende grond zou over het langs de dijk 
gelegen akkerbouwperceel worden uitgespreid. Bij de vergunning was een duidelijke 
tekening van de te bereiken dwarsdoorsnede bijgevoegd. 
Helaas is de eigenaar de voorschriften niet nagekomen en heeft de dijk geheel afgegraven. 
Hoewel de Gemeente hiervan, van verschillende kanten (Buurtbewoners, Stichting tot 
Bescherming van het Dorpsgezicht en NLGO) op de hoogte is gesteld, heeft zij geen actie 
ondernomen om het werk tegen te gaan. Eind november 2018 hebben wij een brief aan de 
Gemeente gestuurd, waarin wij onze verbazing uitspreken voor het nalaten van handhaving 
en gevraagd om uitleg hierover. Daarbij is ook de Provincie Zuid-Holland in verlegenheid 
gebracht: zij voert campagne om “het publiek de dijken te laten beleven”. Helaas is op onze 
brief nog geen reactie gekomen van de Gemeente.  
Het lijkt wel of de Gemeente niet wil of durft te handhaven in dit soort gevallen. Of hebben 
de betrokken projectontwikkelaars te veel zeggenschap binnen de Gemeente? 
 
Zandwallengebied Ouddorp 
Het Zandwallen gebied, uniek, cultuurhistorisch gebied rondom Ouddorp lijkt de laatste 
jaren ‘vogelvrij’te zijn  verklaard door de regeling ‘Ruimte voor Ruimte. Elders op Goeree 
Overflakkee (meestal Overflakkee) wordt een ruimtelijk ongewenst ‘object’ verwijderd en 
wordt de projectontwikkelaar de mogelijkheid geboden elders op het eiland, meestal op de 
Kop, een nieuwe, veelal grote, woning te bouwen. Op zich niet gek dat het 
Zandwallengebied hiervoor gekozen wordt, met z’n prachtige open perceeltjes  (‘Kamers’) , 
maar dat doet juist afbreuk aan die zandwallen en schurvelingen en dus aan het gehele 
gebied. 
Een ander juridisch ‘foefje’ is om een samenstel van twee woningen tot één woning te 
‘bombarderen’ en dan de bouw van een extra woning, op dat perceel, aan te vragen, omdat 
er toch al rechten bestonden voor twee woningen. De bestaande woningen worden 
(juridisch) samengevoegd tot 1 woning en op de plek, waar een bouwvallige schuur stond, 
komt dan een tweede woning. Dit voorbeeld komt van de Koolweg, maar wordt ook elders 
(Dirkdoensweg, Oudelandseweg e.d.)  in het Zandwallengebied geprobeerd. Kortom in nog 
geen jaar tijd worden, op meerdere plaatsen in een landschappelijk beschermd en 
kwetsbaar gebied, bouwactiviteiten toegestaan, die de landschappelijke waarde van het 
gebied aantasten.  
NLGO heeft hier de aandacht van het Gemeentebestuur, zowel College als Raad, voor 
gevraagd.  
 
Diverse compensatielocaties 
NLGO heeft op 6 januari 2018 een brief verstuurd aan de Gemeenteraadsleden van de 
Gemeente Goeree Overflakkee, met kritische kanttekeningen over het goedkeuren van het 
Bestemmingsplan Diverse compensatielocaties. Op 11 januari is dit bestemmingsplan, in de 
besluitvormende fase, toch goedgekeurd. Een aantal fracties bracht nog wel een 
stemverklaring uit, waaruit bleek dat men of niet gelukkig dan wel ronduit tegen onderdelen 
uit dit bestemmingsplan was. Een enkele fractie en sommige leden van andere fracties 
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stemden tegen, maar het bestemmingsplan werd wel aangenomen. NLGO is daarover zeer 
teleurgesteld.  
In dit Bestemmingsplan gaat het om het saneren van landschappelijk verpauperde locaties 
en het mogen compenseren van deze sanering door nieuwbouw; meestal elders.  
Hoewel natuur en landschap gebaad kunnen zijn bij sanering van bebouwing/locaties in het 
buitengebied, is compensatie van deze sanering, door bebouwing, dat niet altijd.  
De voormalige ‘ruimte voor ruimte-regeling’ ging uit van compensatie op de plaats waar de 
sanering plaatsvond. Inmiddels geldt deze regeling niet meer en kunnen zowel detonerende 
objecten als gebouwen worden gesaneerd en gecompenseerd, ter plekke dan wel elders. 
NLGO heeft een artikel hierover, als ingezonden stuk, ook naar de regiokranten gestuurd. 
 
Dirkdoensweg 33-35 Ouddorp 
Aan de Dirkdoensweg is de nieuwe begraafplaats van Ouddorp aangelegd. NLGO heeft, op 
verzoek van de Gemeente,  uitvoerig met de Gemeente en ontwikkelaars meegedacht over 
het ontwikkelen van deze begraafplaats, met in acht neming en behoud van de natuur- en 
culturele waarden (Kroonjuweel Zandwallengebied) van het gebied. Nu de begraafplaats 
nagenoeg gereed is wil de Gemeente toestemming geven om voor de bouw van een woning 
op een locatie waar een beperkte parkeerplaats zou worden aangelegd. Hoewel het 
gemeentegrond betreft, ligt hier wel de bestemming ‘Beschermd agrarisch gebied en 
Zandwallen’ op. Nog op 11 januari jl. is er, in de Gemeenteraad, uitvoerig gesproken over al 
of niet bouwen in het Zandwallenlandschap. Uitgesproken is toen door de Raad, dat hier 
zeer terughoudend mee zou moeten worden omgegaan. 
In februari hebben wij een en ander in een zienswijze aan de Gemeente laten weten. 
Recreatiepark Groenland Ooltgensplaat (april) 
In Ooltgensplaat wordt naast het bestaande recreatiegebied De Ventjager, een nieuwe 
recreatiegebied, Het Groenland, ontwikkeld, met wederom recreatiewoningen. Omdat het 
hier om een andere eigenaar gaat, wordt een nieuwe verkeersuitgang voorgesteld, die 
uitkomt op de Dorpsdijk. Een smalle dijk met een mooie groen-/bomenstrook. Een deel van 
de groenstrook moet nu wijken voor de aanleg van deze uitgang. Dit terwijl er elders op het 
te bebouwen perceel een geschiktere, nu nog onverharde, weg ligt. Dan moeten Ventjager 
en Groenland wel samen werken.  
In het besluit voor het afgeven van de omgevingsvergunning wordt vermeld: “De 
ontsluitingsweg is gesitueerd op de bestemmingen “Water”, “Groen” en “Verkeer”. Het 
aanleggen van een ontsluitingsweg op de bestemmingen “Water” en “Groen” is niet 
toegestaan. Dit betekent dat de ontsluitingsweg in strijd is met het geldende 
bestemmingsplan. Er is, ten behoeve van de Omgevingsvergunning, een afweging gemaakt 
voor een zg. ‘buitenplanse’ afwijking voor deze ontsluitingsweg. De conclusie is daardoor 
geworden: “Geoordeeld is dat de aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening.”  
Aangezien de aanleg van de uitrit indruist tegen de doelstellingen van NatuurNetwerk 
Nederland, daarbij zowel de ecologie als de beleving van de Dorpsdijk aantasten en er een 
goed, en reeds aanwezig, alternatief is, heeft NLGO bezwaar gemaakt, mede omdat het ons 
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inziens op verkeerde gronden wordt gedaan en er geen noodzaak dienend wordt gegeven.  
 
Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming voor het 'Windpark Oostflakkee' (juni) 
Aan de Omgevingsdienst Haaglanden van de Provincie hebben wij half juni een zienswijze 
ingediend op de Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming - Natura 2OO0-gebieden, 
voor de realisatie en het gebruik van het 'Windpark Oostflakkee'. In de onderbouwing van de 
vergunning worden de uitkomsten van de natuurtoetsen weergegeven, met name voor wat 
betreft de kans op verstoring van de habitats. Een neveneffect van windenergie is echter ook 
dat de turbines een barrière kunnen vormen voor passerende vogels van en naar 
omliggende Natura 2000-gebieden en de ommelanden, binnendijks.Voor een aantal soorten 
is de kans op aanvaringsslachtoffers berekend. Voor Windpark Oostflakkee zijn zulke 
slachtofferberekeningen uitgevoerd voor kleine zwaan, brandgans, grauwe gans, rotgans, 
smient en zwartkopmeeuw. De soort, die, opvallend genoeg, in dit rijtje ontbreekt, is de 
zeearend. Terwijl bij het inpassingsplan voor Windpark Krammer, aan de zuidrand van het 
Krammer-Volkerak, wel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van de zeearend. Het 
Krammer-Volkerak is, de laatste jaren, een steeds belangrijker leefgebied voor jonge 
zeearend gaan worden. Dat beperkt zich niet tot het watergedeelte alleen, maar ook de 
aangrenzende buiten- en binnendijkse gronden. Het bovenstaande vind NLGO een 
onvolkomenheid in de totale beoordeling en NLGO meent dat de afgifte van de vergunning 
daarom op een onvolledige grond wordt afgegeven. Wij zijn dan ook van mening dat eerst 
een aanvullend onderzoek dient te worden gedaan naar de effecten op de zeearend, 
alvorens, eventueel, een vergunning kan worden afgegeven.  
 
Natuurcamping Essenbos Hofdijksweg Ouddorp (september) 
Het Bestuur van de Natuurcamping heeft van de stichting waarvan zijn het terrein huurt 
(Stichting DBL uit Rotterdam) te horen gekregen dat op 9 September 2019, op voorspraak 
van de rentmeester, gaat beslissen over wie de volgende pachtermijn wordt gegund: aan 
NTKC of aan de buurpachter. Ter ondersteuning van het behoud van natuurcamping het 
Essenbos is NLGO gevraagd om een dringend verzoek op DBL te doen om het Essenbos, in 
de huidige vorm en met de huidige pachter, te behouden.  
In de regionale pers heeft de buurpachter aangegeven, dat  in het geval deze de pacht van 
de Natuurcamping zou kunnen overnemen, er een kwaliteitslag zou worden gemaakt. 
Maar bij elke kwaliteitsverbetering die op de Kop, t.a.v. verblijfsrecreatie, wordt 
voorgesteld gaat het om het bouwen van recreatiewoningen en niet om behoud van een, 
door een bijzonder segment recreatief kamperen, zeer gewaardeerd gebied. 
Natuurcamping het Essenbos is met zijn hoge bomenpartijen en simpele grasvelden en 
aanpalende agrarische terrein een landschappelijke parel, zeker vergeleken met 
bestaande chalet- en camper terreinen. Dat hebben we aan de kaak gesteld. Ondertussen 
heeft NTKC in 2019 een akkoord kunnen bereiken over voortzetting van de pacht voor 30 
jaar. 
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Jaarverslag planologie-werkgroep Ouddorp Kust Ruimte Rust  
 
2018 was een bewogen jaar voor de werkgroep Ouddorp Kust Ruimte en Rust. 
De kop van het eiland blijft een grote aantrekkingskracht houden voor ondernemers in de 
recreatie en vastgoedontwikkeling. Met vasthoudendheid heeft de werkgroep zich verzet 
tegen de plannen die de schoonheid en de rust van Ouddorp en omstreken bedreigen.  
OKRR heeft zich gemengd in de discussie rond plan Ouddorp Bad Oost. Keer op keer hebben 
we de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee voorgehouden dat het globale 
bestemmingsplan waarmee de raad dreigde in te stemmen, een vrijbrief zou betekenen voor 
de projectontwikkelaar om een prachtig stuk duinnatuur vol te bouwen met dure villa’s en 
16 meter hoge gebouwen. 
Ten tweede was er het ‘Verplaatsingsgebied’. Als het aan een projectontwikkelaar lag 
zouden hier, nu nog een mooi open landbouwgebied grenzend aan de duinen, tweehonderd 
(!) chalets verschijnen. 
In de zomer van 2018 kwam de gemeente met een Plan van Aanpak en een Ontwikkelkader, 
bedoeld om de eerder vastgestelde Toeristische Recreatievisie verder uit te werken. In het 
Plan van Aanpak stonden projecten die versneld zouden moeten worden omdat ze in “de 
pijpleiding” zouden zitten (en onomkeerbaar). Dit betrof o.a. uitbreiding van mini-campings 
bij boerenbedrijven van het nu wettelijke 25 naar hogere aantallen. OKRR heeft argumenten 
aangedragen om de Kop te vrijwaren van uitbreiding omdat verruiming op deze plek niet 
past in het open zandpolderlandschap. 
In oktober heeft de werkgroep zich verder verdiept in het verschijnsel ‘eenheden’. Een 
zogenaamde eenheid is een kampeerplek of recreatiewoning. Beleid was dat opheffing van 
eenheden op de ene plek mag leiden tot nieuwbouw in een ander “verplaatsingsgebied”.  
Dit beleid leidde o.a. door veel verschillende rekenmodellen, dat er meer gebouwd kon 
worden dan de bedoeling was. Helaas hebben we dit tot nu toe juridisch nog niet kunnen 
tegenhouden. 
In november gaven we antwoord op de vraag ‘namens wie praat OKRR eigenlijk’, een vraag 
die we wel eens van sommige gemeenteraadsleden te horen kregen. Groene Raad (waar 
NLGO en OKRR deel van uit maken) organiseerde een professionele enquête, gehouden door 
een onafhankelijk onderzoeksbureau met een representatieve steekproef. Het bleek dat de 
werkgroep namens een groot deel van de bevolking spreekt: Ouddorp wordt te vol, de 
natuur en landschap staan onder druk. 
Heel 2018 heeft de werkgroep (namens Groene Raad en dus ook NLGO) regelmatig 
raadsfracties bezocht en met wethouders gesproken om, onderbouwd met grondige 
analyses van de plannen, te pleiten voor een veel terughoudender beleid op het gebied van 
de recreatie.  
Eind 2018 heeft OKRR 1063 ‘ondersteuners’. Deze mensen ontvangen ook onze nieuwsbrief. 
Er zijn ook donateurs die de werkgroep financieel ondersteunen. 
Begin 2019 lijken onze inspanningen vruchten af te werpen. Maar…dat is het onderwerp van 
het volgende jaarverslag. 
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Jaarverslag Terreinwerkgroepen 
 
Wij kunnen weer terug kijken op een succesvol jaar met heel veel activiteiten. In totaal zijn 
er zes dagen door de zaterdag werkgroep georganiseerd steeds op de laatste zaterdag van 
de maand. De werkgroep “de vliegende brigade”  is op achttien maandagen actief geweest. 
De gemiddelde opkomst voor de zaterdaggroep blijft gelijk, nu vijftien personen per actiedag 
net als vorig jaar. Voor de  maandaggroep is er een lichte groei van toepassing, gemiddeld 
twaalf vrijwilligers tegen over  elf vorig jaar per actiedag.  De totale werkgroep bestaat nu uit 
meer dan twintig “vaste” vrijwilligers.  In 2018 is er voor ruim 1650 uur (1700 vj) werk verzet, 
wat neer komt op zo’n  € 60.000. Door het inzetten van de Vliegende Brigade is er ruimte 
ontstaan om ook andere instanties te helpen. 
 In 2018 is de materiaal kar verder ingericht en zijn er materialen vervangen. Voor de 
werkzaamheden van de maandaggroep wordt een bedrag per dag gevraagd en voor de 
zaterdaggroep worden afspraken met instanties gemaakt voor een passende vergoeding. De 
verzekering  voor de vrijwilligers is gedekt bij de vrijwilligersverzekering via de gemeente 
Goeree Overflakkee  en bij “Landschap en Erfgoed Zuid-Holland”.  Ook dit jaar zijn er weer 
twee vrijwilligers geslaagd voor  de herhalingscursus motorzaag diploma. 
Eind december zijn er twee aanvragen voor een bijdrage door de provincie via de Groene 
Motor gehonoreerd.  Voor de eerste bijdrage is er een vingerbalk aangeschaft. Hiermee 
kunnen o.a. we de paden van het Belevingsbos bij Den Bommel nu zelf maaien. Voor de 
tweede bijdrage (beide van € 1.000) zullen we in 2019 beschermings-materialen kopen.  
Voor Natuurmonumenten zijn we drie keer aan het werk geweest,  in het Bunkerbos, bij de 
Scheelhoek de opslag verwijderen op de schelpen bankjes en in de Scheelhoek zelf ( de 
NLdoet dag). Voor SBB  is de poel in bij de Vliegers verder open gemaakt, verder is er voor 
het Zuid Hollandslandschap een Elzemeet afgezet bij de Kleistee (de Natuurwerkdag). De 
overige werkzaamheden zijn verricht in de Kleistee, de Koude Grond, en in de Westduinen, 
allen van het Zuid-Hollands Landschap in Ouddorp.  Voor het Waterschap Zuid Hollandse 
Delta  zijn de wilgen aan de Blomweg  te Ouddorp geknot. Tussen de werkzaamheden door 
is er met regelmaat gewerkt in het belevingsbos bij Den Bommel  en bij de haven van Oude 
Tonge. 
We zijn Cees Appel en Krijn Tanis weer veel dank verschuldigd voor het perfect bijhouden 
van de technische hulp middelen. 



NLGO Jaarverslag  2018 

4. Rooster van zittende en aftredende bestuursleden. 
 

 



Vereniging voor Natuur- en   
Landschapsbescherming G-O  

 
 

3. Jaarrekening 2018, begroting 2019 
 

Stand van baten en lasten betreffende het jaar 2018      
 
 
 

           feitelijk    begroting    begroting 
 
Baten:      2018        2018       2019  

  
Contributies                7.403     7.000                             7.200  
Bijdrage derden       354                0        300 
Beleef de dijken          0            0            0 
Terreinbeheer    4.196     4.000     4.500 
Gierzwaluwenproject   1.500            0            0 
Planologie    2.666            0             0 
OKRR     1.500            0            0 
Rente                4            0            0  
 

 __________      ___________      __________ 
               17.623    11.000                           12.000 
    ==========     ===========      ========= 
 
 
 

Lasten: 
 
Verenigingskosten   1.754    1.200    1.200 
Website        156       450       400 
Bestuurskosten       562       350         400  
Secretariaat         68       100       100 
Fiscaat / bankkosten      274       250       300 
Representatie / Public Relations    484       400       500 
Sterna drukkosten               1.688    2.100                2.000 
Sterna portokosten      354       300       400 
Bezwaarschriften / Planologie  1.000    1.250    1.000 
Terreinbeheer     2.010    2.500    5.000 
Vogelwerkgroep      253       100       200 
Gierzwaluwenproject        70           0           0 
Zoogdierenwerkgroep          0           0           0 
Plantenwerkgroep          0           0           0 
OKRR     1.790           0       500 
Reservering materiaal   2.000    2.000    1.000 
Dotatie planologie   1.666           0           0 
Dotatie gierzwaluwenproject  1.430           0           0 
Lustrum 2019           0             0    8.500 
Diversen, onvoorzien           ++       2           0           0 
Resultaat                2.066                       0                     --    9.500 
             _______         ________         _________ 

            17.623                          11.000                12.000 
             =======         ========         ========             
 



Vereniging voor Natuur- en 

Landschapsbescherming G+O 
 
  

 
Balans per 31 december 2018  

 
 
 
 
Activa   31-12-2017 31-12-2018 Passiva       31-12-2017     31-12-2018  
 
Materiële vaste activa:            0           0 Eigen vermogen: 
       kapitaal                       34.006          36.520 
       Resultaat  2.514            2.066 
       Groene projecten 1.041                      0** 
         Beleef de dijken             4.950               1.245 * 

 Terreinbeheer                4.000              6.000                 
  Planologie                                             1.666
  Gierzwaluwen                                       1.430 

_______          _______                        
46.511          48.927                                    
   

Liquide middelen:                                                               
  
Kas                0             0 
Rabo rekening-courant        9.572      1.262 
Rabo spaarrekening          37.000    45.000 
  
 
Vorderingen:      Schulden: 
Contributies               0             0     Sterna 3+porto                791                  632 
Rente               8                4     Bankkosten                        11                   10   
Terreinbeheer           733      2.558 Contributie                         0      0 
Zuid Hollands Landschap                      1.000 Terreinbeheer                      0                     0

     Diversen                    0                 255         
       
     _______   _______           _______        _______ 
      47.313              49.824             47.313             49.824  
     ======           =======                                          =======         =======  
 
 
 

 
 
*    Onttrekking van  € 3.705    t.l.v.  "Beleef de dijken" 
**   Onttrekking van  € 1.041    t.l.v   “Groene projecten”    
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4. Rooster van zittende en aftredende bestuursleden. 
 

 


