
Motie De heul van Wiel en Vogelzang 
 
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,  
in vergadering bijeen op  20 februari 2019  
 
 Kennis genomen hebbende van het Initiatiefvoorstel De heul van Wiel en Vogelzang, 

hetwelk als bijlage bij deze motie is gevoegd en reeds separaat aan alle deelnemers aan 
de vergadering van het algemeen bestuur is toegezonden, 
 

 Constaterende, dat de in verval geraakte heul bij Wiel en Vogelzang gelegen is in en bij 
de te versterken Lekdijk als onderdeel van het project Sterke Lekdijk,  
 

 Overwegende, dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een maatschappelijke 
taak heeft om zorg te dragen voor de instandhouding van het cultuur-historische erfgoed, 

 
 Overwegende voorts, dat komende tijd het voorstel ontwikkeld gaat worden tot 

verbetering van de tranche Salmsteke-Schoonhoven, als onderdeel van het Project Sterke 
Lekdijk, 
 

Besluit tot het geven van een opdracht aan het college om in kader van het project de 
Sterke Lekdijk een voorstel ter verbetering van de tranche Salmsteke-Schoonhoven de 
restauratie van het monumentale ensemble van de heul Wiel en Vogelzang mee te nemen. 
 
Toelichting 
Als bijlage bij deze motie is een initiatiefvoorstel gevoegd, waarin toegelicht wordt wat aan 
het college in concreto gevraagd wordt, namelijk 
1. Na te gaan wat er moet gebeuren om de heul en bijbehorende werken voor de toekomst 
te behouden;  
2. Te rapporteren welke (on)mogelijkheden zich voordoen in samenhang met de komende 
dijkversterking van het traject tussen Salmsteke en Schoonhoven en tevens welke kosten 
hiermee gemoeid zullen zijn; 
3. Te onderzoeken hoe een redelijke verdeling van taken en kosten aan de 6 in het 
initiatiefvoorstel genoemde partijen toebedeeld kan worden; 
5. In overleg te treden met deze 6 partijen om te bezien of zij in staat en bereid zijn hierin 
een bijdrage te leveren; 
6. Bij het voorbereiden en uitwerking voor de opzet en het uitwerkingsplan van de versterking 
van de Lekdijk van het traject Salmsteke en Schoonhoven een restauratieplan integraal mee 
te nemen. 
7. Bij de besluitvorming over dit deeltraject van de versterking van de Lekdijk de financiële 
gevolgen van dit alles en met name voor HDSR duidelijk te maken en tevens te melden welk 
deel de 6 partijen bereid zijn op zich te nemen. 
 
 
 
Jan Reerink, Partij van de Arbeid 
 
 
 
Frans van Bork, Partij van de Arbeid 


	Besluit tot het geven van een opdracht aan het college om in kader van het project de Sterke Lekdijk een voorstel ter verbetering van de tranche Salmsteke-Schoonhoven de restauratie van het monumentale ensemble van de heul Wiel en Vogelzang mee te nemen.
	Toelichting
	Als bijlage bij deze motie is een initiatiefvoorstel gevoegd, waarin toegelicht wordt wat aan het college in concreto gevraagd wordt, namelijk
	1. Na te gaan wat er moet gebeuren om de heul en bijbehorende werken voor de toekomst te behouden;
	2. Te rapporteren welke (on)mogelijkheden zich voordoen in samenhang met de komende dijkversterking van het traject tussen Salmsteke en Schoonhoven en tevens welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn;
	3. Te onderzoeken hoe een redelijke verdeling van taken en kosten aan de 6 in het initiatiefvoorstel genoemde partijen toebedeeld kan worden;
	5. In overleg te treden met deze 6 partijen om te bezien of zij in staat en bereid zijn hierin een bijdrage te leveren;
	6. Bij het voorbereiden en uitwerking voor de opzet en het uitwerkingsplan van de versterking van de Lekdijk van het traject Salmsteke en Schoonhoven een restauratieplan integraal mee te nemen.
	7. Bij de besluitvorming over dit deeltraject van de versterking van de Lekdijk de financiële gevolgen van dit alles en met name voor HDSR duidelijk te maken en tevens te melden welk deel de 6 partijen bereid zijn op zich te nemen.

