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Datum: 31 augustus 2021. 
 
Geachte voorzitter van Provinciale Staten, 
Overeenkomstig art. 23 lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de 
PVV de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.  
 
Inleiding. Op de provinciale website en in een brief aan omwonenden is melding 
gemaakt van werkzaamheden in de Hoge Vaart, tussen de Zuidersluis en de 
Tureluurweg bij Almere. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van overtollige 
begroeiing. Damwanden die slecht zijn worden vervangen door zogenaamde 
blokkenmatten en voorzien van betonstenen. Het mooie van deze toepassing is dat 
planten tussen de stenen kunnen groeien waardoor de oevers veel groener worden en 
volop ruimte bieden voor vogels en dieren. Op andere delen worden de oevers met 
stortstenen schoongemaakt en aangevuld en daar waar het water al stukken oever heeft 
weggespoeld wordt de oever weer aangevuld met grond. 
 
Voor zover de communicatie, maar nu de praktijk. Nabij de brug over de Hoge Vaart, de 
Hagevoortdreef te Almere is een bestaande damwand vervangen door een nieuwe 
damwand. Technische uitvraag leverde op, dat dit in opdracht was van de afdeling 
beleid. Van een omwonende, kreeg ik te horen dat dit stukje in het verleden is gebruikt 
bij de ontwikkeling van de woonwijk.  
 
De vragen.  
 
1. Kan het college verklaren, waarom nabij de brug over de Hoge Vaart, de 
Hagevoortdreef te Almere een bestaande damwand is vervangen door een nieuwe 
damwand i.p.v. de in de communicatie omschreven blokkenmatten?  
 
2. Deelt het college de mening van de PVV fractie dat het vervangen van een bestaande 
damwand door een nieuwe damwand, niet conform de gedane communicatie is. Zo nee, 
waarom niet? 
 
3. De overige oevers van de brug over de Hoge Vaart, de Hagevoortdreef, bestaan uit 
betonmatten aangevuld met grond. Waarom is dan de oude damwand vervangen door 
een nieuwe damwand? 
 
4. Op hoeveel plaatsen zijn oude damwanden vervangen door nieuwe damwanden? En 
bent u het eens met de PVV fractie dat door het plaatsen van nieuwe damwanden ook 
het idee van het groener zijn er ook minder ruimte is voor vogels en dieren? Zo nee, 
waarom niet? 
 
 



5. Niet alleen omwonenden zijn op het verkeerde been gezet maar de inhoud van de 
communicatie is niet conform de uitgevoerde werkzaamheden. Is het college bereid om 
de gang van zaken rondom deze werkzaamheden en de communicatie hierover intern te 
onderzoeken? Zo nee, waarom niet? 
  
6. Het college communiceert vervolgens dat de provincie start met een pilot met de 
plaatsing van duurzame oeverbeschoeiing in de Hoge Vaart bij Almere. Op het moment 
van communicatie zijn deze werkzaamheden al afgerond. En voor alle duidelijkheid, we 
praten hier over een andere locatie. Bent u het met de PVV fractie eens, dat de 
communicatie over beter kan? Zo nee, waarom niet? 
 
7. De nieuwe damwand nabij de brug over de Hoge Vaart, de Hagevoortdreef te Almere 
oogt als een afmeervoorziening. Daags na afronding van de werkzaamheden, werd 
deze dan ook als zodanig gebruikt. De betekend onnodige extra werkzaamheden voor 
de afdeling Handhaving en Toezicht. Is het college met de PVV fractie eens dat dit te 
voorkomen was geweest als de beleidsmakers vooraf met uitvoering om de tafel was 
gaan zitten? Of nog beter uit het provinciehuis waren gekomen en de situatie ter plekke 
hadden bekeken? Zo nee, waarom niet? 
 
 
W. Boutkan 
Fractievoorzitter PVV Flevoland. 


