Aan het college van Gedeputeerde Staten,
Postbus 6001,
4330 LA Middelburg.

Nisse, 18 januari 2012.

Onderwerp: beheer (bloem)dijken.

Geacht college,
Het bestuur van de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland vraagt hiermee
uw aandacht voor het beheer van de bloemdijken in ons werkgebied. Wij vrezen
dat het onderhoud van deze voor de Zak zeer kenmerkende dijken, door
bezuinigingen ernstig in de knel komt. Inspanningen van afgelopen jaren, met
steun van de provincie, om achterstallig onderhoud in te lopen, worden daardoor
weer teniet gedaan.
De Zak van Zuid-Beveland is één van de drie delen van het nationaal landschap
zuidwest-Zeeland. Als belangrijkste kernkwaliteit van het gebied geldt het
dijkenlandschap. Het oorspronkelijke middeleeuwse cultuurlandschap is door
her- en ruilverkavelingen grotendeels verdwenen, maar de dijken zijn – op
enkele betreurde uitzonderingen na – gebleven.
Ze vertellen het verhaal van inpolderingen (cultuurhistorie). Ze zijn
beeldbepalend en krijgen door robuuste boombeplanting (veelal nog populier)

en plaatselijk struweel een extra accentuering (landschap). Ze herbergen, vooral
op de zuidhellingen, grote waarden voor planten, insecten, vogels en kleine
zoogdieren (natuur).
Onderzoek door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) – in opdracht
van de provincie – wees enkele jaren geleden uit dat het met de natuurwaarden
op de meeste dijken niet zo goed gesteld is. Ruige soorten nemen toe, kleine en
kwetsbare soorten nemen af. Wij waren dan ook erg blij met het project herstel
bloemdijken, dat de SLZ in de periode 2007-2011 uitvoerde en waarvoor uw
college geld verschafte.
Op dijken van particulieren en organisaties waarvoor geen beheervergoeding
wordt verstrekt, is onder meer gemaaid en afgevoerd. In de Zak van ZuidBeveland zijn over een lengte van 10 kilometer de dijken aan de zonkant
opgeknapt. Van aanmelding van deze dijken voor beheersubsidie (SNLregeling) komt door diverse oorzaken niks terecht. Er is veel aan gelegen het
herstelwerk niet abrupt te beëindigen, maar voort te zetten.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om, zonodig in afgeslankte vorm,
het herstelproject bloemdijken financieel te blijven steunen. Dit in afwachting
van een meer structurele regeling. Het klemt te meer nu terreinbeherende
organisaties als gevolg van de bezuinigingen hun beheeractiviteiten moeten
herschikken. Zo heeft Staatsbosbeheer al laten weten dat de uitgaven voor het
dijkbeheer vrijwel geschrapt worden. Wij hopen dat de provincie hierin niet
volgt.
Los daarvan is het ons inziens zinvol om na te gaan op welke wijze in de
toekomst het dijkbeheer zo doelmatig mogelijk kan worden uitgevoerd. Nu is
sprake van versnipperde aanpak. Veel winst is te behalen – denk aan aanschaf en
inzet materieel en continuïteit in het onderhoud – door vorming van één
(provinciaal) coördinatiepunt voor het (particuliere) dijkbeheer.
In het kader van het vernieuwde gemeenschappelijke landbouwbeleid van de
Europese Unie, ingaande 2013, wordt verplicht 7% van het areaal van een
boerenbedrijf voor natuurdoelen te bestemmen. Dijken kunnen daar ook onder
vallen. Er staat voor de boer een flinke vergoeding tegenover. Deze
ontwikkeling kan mede van belang zijn voor het opzetten van een beter gestuurd
dijkbeheer.

Er zijn veel partijen betrokken bij het dijkbeheer. Daarom is het lastig om tot
een betere benadering te komen. Het is ons een lief ding waard indien namens
uw college hiervoor het initiatief wordt genomen. Andere optie is uw steun voor
een (proef)project in de Zak voor een nieuwe vorm van dijkbeheer. Wij werken
daar graag aan mee.

Dank voor uw aandacht en vriendelijk groetend,
STICHTING BEHOUD DE ZAK VAN ZUID-BEVELAND (BZZB)

Iaa: Provinciale Staten van Zeeland; SLZ, ZMf.

