
BROEKPOLDER MOTIE 
 
De gemeenteraad van Vlaardingen in vergadering bijeen op 7 maart 2019, betreffende een motie 
buiten de orde 
 
Overwegende dat 

• Er een saneringsopgave voor de Broekpolder ligt vanuit de Provincie Zuid-Holland; 

• De gesprekken rond de uitvoering van deze sanering momenteel gevoerd worden door de 
Gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, de Provincie, de Federatie Broekpolder, DCMR en 
het Hoogheemraadschap; 

• Het college inmiddels een reactie heeft gegeven op de plannen rond de sanering van de 
Broekpolder; 

• De gemeenteraad van Vlaardingen in zijn rol als volksvertegenwoordiging ook zijn visie op de 
Broekpolder en de sanering hiervan uit wil spreken; 

• De gemeenteraad hiermee ondersteuning geeft aan de Federatie Broekpolder, het grootste 
burgerinitiatief van Vlaardingen;  

 
Spreekt als zijn mening uit dat 

• De Broekpolder groen moet blijven; 

• Een sanering alleen gebeurt of plaatsvindt op die plekken binnen de Broekpolder waar dit 
absoluut noodzakelijk is; 

• Tijdens en na de sanering de Broekpolder als volwaardig recreatief en groen gebied 
gewaarborgd blijft, door o.a: 
-  de sanering stapje voor stapje uit te voeren in samenhang met herbeplanting en 

herinrichting van het gebied 
-  alternatieve vormen van sanering te onderzoeken, zoals vernatting en het planten 

van vezelhennep 

• Er in de Broekpolder geen woningen gebouwd mogen worden; 
 



En verzoekt het college 

• Om bovenstaande mening van de raad kenbaar te maken in hun overleg rond de sanering; 

• Om in hun overleg met de gesprekspartners de aangedragen alternatieve 
saneringsmethoden mee te nemen, waarbij de Broekpolder ook tijdens de sanering groen en 
een volwaardig recreatiegebied blijft en de uitkomsten hiervan te rapporteren aan de raad; 

• Bovenstaande opvatting van de raad ook onder de aandacht te brengen van de Coöperatieve 
Vereniging de Broekpolder 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens GroenLinks,    Namens Leefbaar Vlaardingen, 
Neill Voorburg     Ivana Somers-Gardenier 
 
Namens D66,     Namens CDA, 
Bert van Nieuwenhuizen   Marieke Thommis 
 
Namens ONS. Vlaardingen,   Namens PvdA, 
Gilles Pappers     Nel Versteeg 
 
Namens Stadsbelangen,   Namens Fractie Kerkhof, 
Peter Leeman     Marcel Kerkhof 


