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Nisse, 11 november 2014

onderwerp: dempen drinkput in het Ganzenreservaat.
Geacht college,
Het stemt ons dankbaar dat onze donateurs melding maken van handelingen in beschermd
natuurgebied, die niet zijn toegestaan. Ook stemt het ons tevreden, dat de ambtenaar van de
gemeente Borsele die deze zaken onder haar hoede heeft, zeer serieus reageert op de door de BZZB
doorgegeven wandaad. Het betreft het dempen van een veedrinkput hoek Deeweg –
Thijshoekseweg.
In dit geval is met de ( nieuwe) eigenaar, die liet weten niet op de hoogte te zijn van de regels in het
natuurgebied, overeengekomen, dat deze binnen zes maanden op een geschiktere plek op hetzelfde
perceel een nieuwe ‘kwalitatief betere’ put zal aanleggen. Het begin van de werkzaamheden wordt
aangegeven en het graven geschiedt onder toeziend oog van deskundige ambtenaar/ SLZ. Eind goed ,
al goed.
Toch wil de BZZB het volgende onder uw aandacht brengen. Het is natuurlijk uitzonderlijk vreemd ,
dat iemand eigenaar wordt van een perceel zonder te weten, welke eisen in het bestemmingsplan
Borsels Buiten op het gebied rusten. Het in der minne schikken en zoals in dit geval een oplossing
zoeken is lovenswaardig, maar het betekent in feite dat een eigenaar op eigen houtje aan het werk
kan gaan en daardoor bewerkstelligt dat hij veranderingen mag aanbrengen. Afgezien van het feit of
de nieuwe put beter kan zijn voor het fenomeen drinkput en/of bedrijfsvoering, wordt hier
bestaande natuur vernietigd. Dit kan nooit de bedoeling zijn zonder voorafgaand onderzoek en
vergunning. Indien de melding niet gedaan was, was er waarschijnlijk een drinkput verloren gegaan.
Helaas blijven in deze sfeer regelmatig zaken gebeuren, waardoor al of niet vergund zelfs beschermd
gebied stukje bij beetje achteruit gaat in natuur- en belevingswaarde.

De BZZB verzoekt u daarom de oplossing van het onderhavige geval als eenmalig voorbeeld te
gebruiken. Beschermde gebieden vragen om omzichtig onderhoud, goed gebruik en in standhouding.
Ingrepen zijn (bijna altijd) vergunningplichtig; wordt hieraan niet voldaan, dan volgt een sanctie of
compensatie. De gebieden dienen gerespecteerd te worden door alle gebruikers en zeker door de
eigenaren.
Wilt u zo goed zijn om in het Borsels Bulletin nog eens voor een ieder helder en duidelijk aan te
geven welke beschermde natuurgebieden de Zak van Zuid- Beveland cq Borsele bezit en welke
waarde u die toedicht? Wellicht leent een herkenbare rubriek met enkele afleveringen zich hiervoor.
Tevens kunt u beschrijven, hoe het regime van rechten en plichten op zo’n plek is. Het vermelden
van boetes en sancties bij ongeoorloofd ingrijpen of wangedrag hoeft daarbij voor ons niet
onvermeld te blijven.
Wij hopen dat u dit verzoek in overweging wilt nemen, deskundigen om de belangen en zorgen te
beschrijven zijn in uw directe omgeving voorhanden.
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