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Nisse, 19 september 2018
betreft: oproep voor Westerschelde kustvisie en
ondersteuning brief Collectieve Zorg over aantasting van de kernwaarden die
Provinciale Staten hanteren als gevolg van de voorgenomen uitbreidingsplannen
van Dijkpaviljoen De Landing te Baarland
Geachte Statenleden,
De Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) onderschrijft de zorgen en
argumentatie zoals weergegeven in de brief van Belangenvereniging Bungalowpark
Scheldeoord, Werkgroep ‘Bescherm de Kust’ en verontruste bewoners van Baarland.
Al in een eerder stadium heeft de BZZB haar kanttekeningen bij de voorgenomen
uitbreidingsplannen naar buiten gebracht. Wij willen de Statenleden dan ook aanbevelen
om goede nota te nemen van dit tijdig signaal over een omstreden nieuwe ontwikkeling bij
de Westerschelde ons Natura 2000 gebied. Net als u hecht de BZZB zeer aan de
kernwaarden van de provincie: rust, ruimte, weidsheid, stilte en duisternis.
Op geëigende plaatsen in het proces van de opstelling van de Kustvisie heeft de BZZB bij
herhaling gepleit voor een ‘kustvisie’ voor de zeearmen Wester- en Oosterschelde.
Aanvankelijk als vanzelfsprekend bevonden, werd dit voornemen vooruitgeschoven. Het is
ons bekend dat voor Oosterschelde met haar beschermde status en het Veerse Meer met
hoge bebouwingsdruk aandacht is in de sfeer van een kustvisie voor genoemde wateren.
Wij verzoeken u de Westerschelde met haar machtige kwetsbare natuur, met haar
economisch en veiligheidsbelang niet te veronachtzamen en opnieuw te laten ontglippen.
Het gebied roept om bescherming en passende maatregelen nu gemeenten hun plannen bij
het ontbreken van een overkoepelende visie zelfstandig soms ongebreideld ontwikkelen.
Wij roepen de Statenleden op zo spoedig mogelijk tijd en middelen vrij te maken voor een
‘kustvisie’ Westerschelde. Laat deze prachtige natuurlijke riviermonding van de Deltakust
niet verloren gaan onder de motivatie gebrek aan geld zoals de gedeputeerde betoogt,
want dan zal het investeerdersgeweld zeker zegevieren.
Hoogachtend,
namens bestuur BZZB

(Maatje van der Stel ,secr. )

