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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Groen Links betreffende Vragen 
over verwijderen van een heg tussen de N250 en Den Helder Airport 

 

 
Aan de fractie Groen Links 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 29 november 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het verwijderen van een heg tussen 

de N250 en Den Helder Airport door de provincie Noord-Holland: 

 

GroenLinks heeft met ontzetting, via de media, moeten lezen dat een flinks stuk groenstrook 

tussen de N250 en Den Helder Airport is gerooid. 

 

De bestaande heg was ongeveer 2500 vierkante meter in oppervlakte. Hier lijkt nu een smalle 

heg voor terug geplant te worden, omdat dit makkelijker in onderhoud is. 

 

Weg broedruimte voor heggenmussen, kneuen en grasmussen. Met name de laatste is/was 

opvallend aanwezig. Vervanging door een smalle haag zorgt voor het verdwijnen van de 

grasmussen. 

 

Dat de heg van slechte kwaliteit zou zijn is, volgens ons, niet waar. De haag werd tot nu toe 2 

maal per jaar tot ca. 1,5 meter hoogte gehouden en dit is, volgens ons een maand of twee 

geleden nog gedaan. 

Natuurlijk is het dan geen geschoren haag als op een begraafplaats, maar het was een 

robuuste haag die erg natuurlijk is, een flink werende functie had en herplant dient te 

worden!!!! 

 

Dit brengt GroenLinks tot de volgende vragen; 

 

1. Is het College het met ons eens dat de natuurwaarde niet is onderkent, terwijl de 

provincie, maar ook de gemeente, op de natuur moet passen? 

 

2. Was het College op de hoogte van deze actie? 

 

3. Is het College het met ons eens dat als “zulke acties” gepland worden, er advies 
gevraagd moet worden aan plaatselijke natuurverenigingen zoals de 

Vogelwerkgroep? 

 

4. Is het college van plan om aan de provincie te vragen een gelijkwaardige haag terug 

te planten? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

1. Is het College het met ons eens dat de natuurwaarde niet is onderkent, terwijl de provincie, 

maar ook de gemeente, op de natuur moet passen? 

Het is zonder verdere informatie niet te bepalen of de natuurwaarde niet is onderkend . Het 

college kan deze stelling daarom niet bevestigen.  Het is ook niet aan de gemeente hierop toe 

te zien voor derden. Het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet 

natuurbescherming ligt bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 

Bij vermoedens van het overtreden van de wetgeving kan de waarnemer contact opnemen 

met deze organisatie. 
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2. Was het College op de hoogte van deze actie? 

Het college was niet op de hoogte van deze actie. 

 

3. Is het College het met ons eens dat als “zulke acties” gepland worden, er advies gevraagd 
moet worden aan plaatselijke natuurverenigingen zoals de Vogelwerkgroep? 

De provincie is eigenaar van de grond waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De 

provincie is ook het bevoegd gezag voor het beoordelen van werkzaamheden in het kader van 

de natuurwet. Als natuurverenigingen voor zichzelf een rol zien als adviseur vanwege de 

plaatselijke kennis van flora en fauna is het aan deze verenigingen zelf zich als 

belanghebbende kenbaar te maken aan de provincie.  

 

4. Is het college van plan om aan de provincie te vragen een gelijkwaardige haag terug te 

planten? 

Het college vraagt de provincie een gelijkwaardige heg terug te planten en handelt in de 

toekomst waar mogelijk vroegtijdig indien soortgelijke acties in het vizier van de gemeente 

treden. 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 20 december 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


