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Bezuinigen op SLZ is onverstandig
Het regeerakkoord van VVD, CDA en gedoger
PVV pakt dramatisch uit voor natuur en milieu.
Het kabinet Rutte wil landelijk 600 miljoen
euro bezuinigen. De provincie Zeeland krijgt
voor natuur- en gebiedsontwikkeling 17
miljoen euro per jaar minder. Als gevolg
hiervan, heeft het dagelijks provinciebestuur
een aantal grote ingrepen aangekondigd. Eén
ervan is het schrappen van subsidie voor de
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ).
Daarover is het bestuur van de BZZB erg
teleurgesteld. Als er één organisatie is die zich
afgelopen jaren in de provincie heeft ingezet
voor een mooi landschap, dan is het de SLZ
wel. Ook voor de Zak van Zuid-Beveland zijn
de activiteiten van grote betekenis. De BZZB
heeft menigmaal een beroep kunnen doen op
de adviezen en deskundigheid van de SLZ,
onder meer als het gaat om het beheer van
begraafplaatsen, het (nieuwe) bomenbeleid
van de gemeente en behoud van bijzondere
cultuurhistorische elementen.
Dankzij de SLZ beschikken we nu over enkele
fraaie wandelroutes in de Zak. En het aantal
streekeigen erven dat is aangepakt mag er
zijn. Als de bezuinigingen worden doorgezet
verdwijnt volgens SLZ ook het zelf investeren
van mensen in het landschap. En daarmee het
motto van de SLZ: samen actief werken in het
landschap. Met veel vrijwilligers, organisaties,
scholen en overheden. Door het enthousiasme
van velen en de mooie resultaten wordt een
dikke streep gezet.
Het betekent dat de SLZ de werkzaamheden
drastisch moet beperken en is er vanaf 2012

weinig meer van de stichting te verwachten.
De provincie – en dan vooral de nieuw
gekozen Statenleden – moeten nog maar eens
goed nadenken over de toekomst van de SLZ
en daarmee van het in stand houden en
versterken van een streekeigen landschap.
Niet de botte bijl hanteren om toch vooral aan
een bepaald bezuinigingsbedrag te komen.
Nee, ook kijken naar wat al die activiteiten
van de SLZ voor de samenleving opleveren.
Een aangenaam landschap, waar het goed
toeven is, is positief voor onze leefomgeving
én komt toeristisch bezoek aan Zeeland ten
goede. Dat is gunstig voor de recreatiesector,
de horeca, verbrede boerenbedrijven, en nog
veel meer ondernemers. Het vrijwilligerswerk,
zoals voor het beheer van wandelnetwerken,
groeit. Het zorgt voor een zingevende
tijdbesteding . En als al de arbeid (2500
mensen, ruim 33.000 werkuren) economisch
wordt vertaald, dan komt dat neer op een
bedrag van circa één miljoen euro.
Er zijn veel redenen om de SLZ te sparen en
ervoor te zorgen dat de activiteiten niet abrupt
tot stilstand komen. Het vrijwilligerswerk in
het buitengebied, de toegankelijkheid en
beleefbaarheid van het platteland, het behoud
van cultureel erfgoed, de steun aan
particulieren (eigenaren, bewoners, agrariërs)
bij onderhoud, behoud en herstel – als dat
allemaal wegvalt dan zal ook de Zak van ZuidBeveland hiervan de nadelige gevolgen
merken.

Lopende zaken
Bomenbeleid
Over bomenbeleid zijn we volop in gesprek.
Een lijst van beschermde bomen is vastgesteld
door de gemeente, belanghebbenden kunnen

nog reageren. Zie www.borsele/besluiten
is geen geld om verder te gaan met het
inventariseren van de bomen in het

buitengebied en het toevoegen van het
gemeentelijke bomenbezit. Al met al blijft het
zo nog een onoverzichtelijke materie.

Schaapskudde
Terwijl lammetjes alom als reclamemateriaal
in onze regio gebruikt worden, is de Zeeuwse
Schaapskudde nog steeds onderwerp van
gesprek. Wat gaat er gebeuren met de Suffolk
schaapskudde? Dit jaar trekt een deel nog
over de dijken. Maar dan?
Wat is de rol van Stichting de Zeeuwse
Schaapskudde nu ze behuizing, werk en zaken
overdoen aan het melkschapenbedrijf De
Zwaakse Weel, sinds kort bekend onder de
naam de Schaapskooi. De BZZB blijft aan een
met herder trekkende kudde, die de
bloemdijken begraast, vasthouden. Later
meer. Op 18 juni staan we op het jaarlijkse
schaapscheerdersfeest!
Musea
Het Historisch Museum de Bevelanden en
partner het Fruitteeltmuseum zijn overgegaan
in een Stichting Musea de Bevelanden. De
naam suggereert al dat meer samenwerking
en partnerschap in de toekomst met de
andere Bevelandse musea mogelijk is. Daar
heeft de BZZB al voor gepleit. Door alle
commotie is er zeker meer aandacht gekomen
voor HMDB. We hopen dat het nieuwe bestuur
de vlucht vooruit voor het museum volhoudt.
Waar mogelijk steunen wij het.
Kernenergie
De ZMf gaat ons natuurlijk voor in het
verschaffen van informatie en het organiseren
van activiteiten over kernenergie en de
voorgenomen uitbreiding ervan in Borssele.
Graag verwijzen we u naar de informatie op
www.zmf.nl Maar de BZZB vraagt u het
verzet te steunen via
www.schoongenoegvankernenergie.nl er zijn nu
al 70.000 handtekeningen verzameld. Helaas
zet Japan ons aan het denken en is de inzet
voor duurzame energie (ook door Delta)
cruciaal voor de toekomst. Duurzaamheid en
kernenergie gaan niet samen, dat is opnieuw
bewezen.
Nisse
Op 10 mei gaat de BZZB naar de Raad van
State in de hoop de bouw van 4 boerenvilla’s
buiten de bebouwde kom aan de Van der
Poest Clementstraat te verhinderen

Begraafplaatsen.
De gemeente belooft aandacht te besteden
aan de aanbevelingen uit het rapport van
funerair deskundige Leon Bok voor zover deze
nuttig en haalbaar zijn. Op initiatief van BZZB
en dorpsraad Oudelande kwam het rapport tot
stand. Wij hopen dat het geadviseerde
alternatief voor asfalteren van (hoofd)paden,
gewalst grind, goed doorklinkt. Met de
dorpsraden moet t.z.t. een beoordeling van
het geasfalteerde pad op de begraafplaats in
Borssele plaatsvinden. Er zijn werkgroepen die
zelf het onderhoud van hun begraafplaats ter
hand willen nemen en er komt een
burgerinitiatief met een voorstel tot andere
bekostiging, beiden om het zonder noodzaak
verwijderen van stenen te voorkomen.
Boost voor Borsele.
U hebt misschien iets gelezen over Boost voor
Borsele? Een nieuw initiatief om te komen tot
een betere samenwerking tussen allerlei
partijen in de gemeente Borsele, met het idee
elkaar te versterken. Niet alleen ondernemers
zitten hierin, maar ook allerlei
maatschappelijke organisaties. De BZZB is er
één van, Caroline de Ligt vertegenwoordigt
ons. Belangrijk voor de BZZB is bijvoorbeeld
behoud van de rust en versterking van
natuurwaarden. We houden u op de hoogte.
Nieuwe grenslinde.
Al enige tijd
geleden werden
we gewezen op
het gemis van een
grenslinde.In
1986 plantte een
Goese wethouder
deze als geschenk
bij het spoorlijntje
bij ’s-HeerAbtskerke. Een
minder mooi
opslagterreintje
zorgde ervoor dat
de boom
plotseling in de
weg stond. Trouwens de hele omgeving boet
in aan schoonheid, nu onlangs de 2 rijen hoge
populieren en voordien de enorme oude
bomen aan de ’s-Heer Abtskerkse Zandweg
(illegaal?) gekapt werden. De dorpsraad van
’s-Heer Abtskerke maakt het weer een beetje
goed. Op haar initiatief herplantte de
schooljeugd van De Linden op boomfeestdag
een nieuwe grenslinde nabij de A58 en het
fietspad. Dit verdient een pluim! We hopen dat
de kinderen goed op hun boom zullen letten!

Wachtlokaal Hoedekenskerke

Bureau Zeeweringen heeft over de toekomst
van het Wachtlokaal positief beslist.Zij
adviseren het karakteristieke gebouwtje dat

dienst deed als wachtruimte voor de pont, bij
de dijkverzwaring te verplaatsen. Het dagelijks
en algemeen bestuur van het Waterschap de
Scheldestromen moet het advies nog
overnemen. De BZZB wees in een zienswijze
op het grote draagvlak voor behoud, de
nostalgische waarde van het gebouw en
bruikbaarheid van het historische verhaal
binnen de recreatieve sfeer van het haventje
en SGB. Gemeente, waterschap en SCEZ gaan
nog in conclaaf over de kosten en toekomstig
gebruik. Wij houden goede hoop op een mooie
afloop.

.

Van het bestuur
De Zak van Zuid-Beveland in voorjaarstenue
laat zich weer bewonderen. We hopen dat u
ervan geniet!
Het bestuur is alert op vele zaken; over de
meest belangwekkende berichten wij u weer
in deze nieuwsbrief.
Dit jaar stappen we over van de ING en
RABO bank naar de Triodos Bank. We hebben
een Triodos Internet Zaken Rekening
geopend onder nummer 19.84.20.285. We
vinden het belangrijk om zorgvuldig om te
gaan met de gelden die door u als donateurs
van de stichting bijeen zijn gebracht.De
Triodos Bank draagt bij aan zorg voor het
milieu en een sociale, rechtvaardige verdeling
van macht en middelen in de wereld.
Doelstellingen waar wij het als BZZB
helemaal mee eens kunnen zijn. Dat
betekent dat als u uw donateurbijdrage van
tenminste 8 euro voor 2011 nog moet
overmaken u goed op ons nieuwe
rekeningnummer moet letten!
Een twintigtal donateurs heeft te kennen
gegeven de nieuwsbrief over de mail te willen

ontvangen. Voor ons het begin van een
bestand van mailadressen waardoor we ook
tussentijds contacten kunnen onderhouden.
Ieder krijgt deze nieuwsbrief nog in oude
vorm en via de post. We werken aan
verandering. Geef ondertussen de papieren
nieuwsbrief nog eens door aan een
belangstellende of wijs ze op onze website
www.bzzb.nl
Heel wat tijd steekt het bestuur in het
verzamelen van informatie, het volgen en
voeren van overleg. Door contacten met
gemeente, ZMf, Natuurmonumenten, SLZ
e.a. raken we steeds beter ingevoerd. We
verdelen werkzaamheden naar interesse en
trekken samen op onder leiding van onze
enthousiaste kundige voorzitter. We worden
serieus genomen, werken samen met
anderen, boeken soms een succesje en
houden onze scherpte.
We kunnen nog steeds versterking
gebruiken. Reacties, vragen, ideeën? We
horen graag van onze donateurs!

Bezwaarschrift tegen JOP gegrond
De uitspraak van de (onafhankelijke)
commissie bezwaarschriften van de
gemeente Borsele liegt er niet om. Het
verzoek van de BZZB om de zeecontainers op
de Zuidzaksedijk bij Heinkenszand te
verwijderen, is gegrond verklaard. Dat wil
zeggen: volgens de commissie moet de
gemeente zoals dat heet ‘handhavend’ op te
treden.
De commissie stelt vast dat de containers
voor de jongerenontmoetingsplaats (JOP) ten
onrechte zonder bouwvergunning, dus

illegaal, zijn geplaatst. Ook is er geen
concreet zicht op legalisatie. De commissie
vindt dat de gemeente het verzoek van de
BZZB om handhavend op te treden, had
moeten inwilligen.
Desondanks is de gemeente niet van plan de
foeilelijke containers op de landschappelijk
waardevolle dijk te verwijderen. Waar elders
de gemeenteraad de jongeren in het centrum
van hun dorp of wijk een ontmoetingsplaats
geeft (bijvoorbeeld Wemeldinge), sluit

Borsele de JOP-bezoekers zoveel mogelijk
buiten de gemeenschap.
Er wordt nu alsnog – nadat de BZZB er
tevergeefs om vroeg – een procedure voor
(tijdelijke) afwijking van het
bestemmingsplan opgetuigd. Met die
aanvraag voor een omgevingsvergunning is

geruime tijd gemoeid, meldt het dagelijks
gemeentebestuur. Intussen blijven de
containers staan. Tijdrekken kunnen ze goed,
bij de gemeente. Tegen de tijd dat de
procedure tot en met de bestuursrechter is
afgewikkeld, zijn de gebruikers van de JOP
volwassen.

Nationaal Landschap zit zonder geld
Het dichtdraaien van de geldkraan voor
natuur- en gebiedsontwikkeling raakt
rechtstreeks de nationale landschappen,
waaronder deelgebied de Zak van ZuidBeveland. Het Rijk geeft geen subsidie meer.
Voor de landschappen geldt nu ‘zelfrealisatie’,
wat zoveel betekent als: zoek het zelf maar
uit. De provincie Zeeland heeft laten weten
mee te bezuinigen. De gemeente Borsele
maakte de pot voor het nationaal landschap
ook leeg.
Waarschijnlijk blijft er alleen een
subsidiestroompje vanuit Europa (in het kader
van plattelandsontwikkeling) over. Daarmee
zijn lang niet meer zoveel initiatieven te
ondersteunen als tot nu toe. Behoud en
versterking van het nationaal landschap wordt
zodoende vooral een zaak van de

samenleving. Particulieren, ondernemers,
organisaties zullen veel meer zelf geld op
moeten brengen om leuke dingen voor de
mensen te kunnen doen.
Op zich is dat niet zo erg. Verbetering van de
leefbaarheid in het buitengebied levert een
grote plus op, zowel voor de bevolking als
voor de toeristen. Dan is het niet zo heel erg
om geld te stoppen in een goed plan, om er
later de vruchten van te kunnen plukken.
In de consultatiegroep nationaal landschap
heeft de BZZB ervoor gepleit om de
landschappen te verbinden met het project
Vitaal Platteland. Dat richt zich op
vergelijkbare doelen. Samen kan er meer
gedaan worden aan de ontwikkeling van het
platteland.

.
Tracé nieuwe hoogspanningslijn bekend
Het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (ELI) heeft het
voorgenomen tracé voor de nieuwe 380 kV
hoogspanningsverbinding Borssele-Tilburg
bekend gemaakt. Er is ook een
informatiebijeenkomst over belegd. Inspraak
is nog niet aan de orde. Pas 2e helft 2013
kunnen er zienswijzen worden ingediend op
het ontwerp-inpassingsplan en het milieueffectonderzoek. Tot die tijd wordt het tracé in
detail uitgewerkt.
Pluspunt van het gekozen tracé is
ontegenzeggelijk dat delen van de bestaande

380 kV (dwars door de Zak) en 150 kV
(tussen Kapelle en Rilland) lijnen kunnen
worden gesloopt. Terecht is gekozen voor
zoveel mogelijk combineren en bundelen van
de verbindingen. Een nieuw type mast moet
de invloed op het landschap verminderen en
vooral de magnetische velden rond de masten
verkleinen. De BZZB gaat het tracé nauwgezet
nalopen. Daarbij kijken we onder meer of een
combinatie met de te verdubbelen Sloeweg
haalbaar is, waardoor doorsnijding van de Poel
niet nodig is.

Geen bomenkap op Everingse binnendijk
Natuurmonumenten, beheereenheid Schelde,
ziet af van bomenkap op de Everingse
Binnendijk aan de zuidkant van Oudelande. In
plaats daarvan is aan de ruim 40 jaar oude
populieren groot onderhoud gepleegd.
Natuurmonumenten gaat ervan uit dat de
bomen dan weer langere tijd mee kunnen.
Over vijf jaar wordt de toestand van de bomen
op de dijk opnieuw beoordeeld.

Het besluit van Natuurmonumenten volgt na
actie door omwonenden en de stichting
Behoud de Zak van Zuid-Beveland. De familie
Wiskerke, donateur van de BZZB, verzamelde
onder meer handtekeningen tegen de kap en
klopte aan bij het bestuur. Samen is met
Natuurmonumenten overlegd. Gewezen is op
het feit dat de bomen op zich gezond zijn en

na een inhaalslag wat betreft onderhoud,
zonder problemen kunnen blijven staan.
Dat klemt temeer, omdat in de omgeving
recent veel gekapt en herplant is. En nieuwe
aanplant heeft nu eenmaal een reeks jaren
nodig om tot wasdom te komen. De volwassen
bomen op de Everingse Binnendijk vervullen in
de periode een nuttige functie voor natuur en
landschap. Natuurmonumenten bleek gevoelig
te zijn voor de aangevoerde argumenten.
Het is plezierig dat het overleg, mede door de
opstelling van Natuurmonumenten, tot een
goed resultaat leidde. Minstens zo plezierig is
het feit dat donateurs tijdig met ons contact
opnamen over een probleem in hun omgeving.
Dat verdient navolging.
Volgens boswachter René Wink van
Natuurmonumenten moet er wel voor gewaakt
worden dat het kappen van bomen niet almaar
uitgesteld wordt, zodat op een gegeven
moment totale kaalslag in een gebied
optreedt. De BZZB is het daarmee hartgrondig
eens. Wij vinden dat kap en herplant aan de
hand van een meerjarenplan en dus stap voor
stap moeten worden ingevuld. Niet alleen door
Natuurmonumenten (die in Borsele zo’n

15.000 bomen beheert), ook door andere
bomeneigenaren.
Een mooi voorbeeld van een zorgvuldige
aanpak is de vervanging van bomen op de
landschappelijk opvallende en waardevolle
Valdijk bij Nisse. De bomen op de dijk worden
dit najaar niet in één keer gekapt, maar in
etappes. Het eerst het deel van de
zogenoemde oude schietbaan. Daar worden
trouwens wel de populieren gerooid, maar
blijven de olmen nog staan. Later volgen
andere delen van de Valdijk.
Al eerder hebben we aangeven dat de BZZB
voorstander is van een jaarlijks
‘bomenoverleg’ onder leiding van de
gemeente. Daar kunnen de plannen voor
onderhoud, kappen en herplanten aan de orde
komen en op elkaar afgestemd worden.
Boombeheerders weten zodoende van elkaar
wie waar mee bezig is. Zo nodig kunnen
plannen dan bijgestuurd worden, zodat
Borsele een bomengemeente bij uitstek kan
blijven. Wij beseffen uiteraard dat aan kap van
bomen op een gegeven moment niet te
ontkomen valt. Maar pak dat dan op een
zodanige wijze aan dat het voor de inwoners
de minste pijn doet.

Geen overeenstemming over gebruik anti-hagelkanonnen
In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat
verantwoorde geluidsniveaus zijn en wat niet.
We komen bijna om in wetten, maatregelen,
besluiten en richtlijnen. Uitgangspunt is altijd:
zo min mogelijk geluidhinder veroorzaken.
Hetzij door aanpak aan de bron, hetzij door
geluidwerende voorzieningen. Over de
noodzaak om lawaai binnen de perken te
houden zijn we het allemaal wel eens.
Daarom is het zo merkwaardig dat de
pogingen van de BZZB om het gebruik van
anti-hagelkanonnen aan heldere regels te
binden, bij een deel van de Borselse bevolking
op veel weerstand stuiten. Dat het lawaai van
bijvoorbeeld treinen aan banden wordt gelegd,
vinden we de gewoonste zaak van de wereld.

Ook als daar miljoenen euro’s kostende
voorzieningen voor nodig zijn.
Dat de geluidbelasting van een opslagloods
voor aardappelen en uien op een afstand van
50 meter niet boven de geluidproductie van
stil polderland mag uitkomen – je zult er
niemand over horen mopperen (behalve de
betreffende ondernemer, die voor hogere
kosten staat). Dat de gemeente Borsele een
geluidplan heeft en werkt aan een
geluidverordening met pittige eisen – we leven
er gewoon mee.
Maar kennelijk geldt het uitgangspunt om zo
min mogelijk geluidhinder te veroorzaken niet
voor de fruittelers in Borsele. Zij moeten
zonder veel beperkingen hun anti-

hagelkanonnen kunnen gebruiken wanneer het
hun goeddunkt, menen sommigen. Ook al is
het nuttig effect van dergelijke
schokgolfgeneratoren (eind 19e eeuw al
uitgevonden) nooit aangetoond. Integendeel,
het geknal van een kanon heeft geen enkele
merkbare invloed op de trekrichting van een
hagelbui. ‘Een mier kan een olifant niet
verplaatsen’, stelt oud-hoogleraar
meteorologie Jon Wieringa.
Het gebruik van de anti-hagelkanonnen in
Borsele speelt sinds 2006. Van meet af aan
heeft de BZZB aangedrongen op het
toepassen van de juiste wet- en regelgeving
en deugdelijk onderzoek. Bij de gemeente
werd tevergeefs aangeklopt. Half 2010 kregen
wij gelukkig gelijk van de rechtbank in
Middelburg. De bestuursrechter stelde vast dat
een anti-hagelkanon een zelfstandige
inrichting is, waarop het Activiteitenbesluit van
de Wet milieubeheer van toepassing is.
Op verzoek van de gemeente namen we deel
aan overleg, ook met de ZLTO, om te komen
tot een goede en juridisch haalbare oplossing.
Al gauw bleek dat de gemeente onverkort vast
wilde houden aan oude standpunten uit een
eerder traject (dat de rechter dus niet van
toepassing verklaarde). Overleg – waaronder
wij verstaan het nader tot elkaar brengen van
standpunten – was niet aan de orde. Van een
gedegen, nieuwe afweging tussen het belang
van de fruittelers en dat van de omgeving

waar geluidgrenzen worden overschreden (per
dag, per avond en per nacht), was geen
sprake.
Het bestuur van de BZZB was (en is) bereid
een overschrijding van de normen bij het
gebruik van de anti-hagelkanonen, te
accepteren. Maar dan zo kort mogelijk.
Daarom willen wij dat de zogenoemde
maatwerkvoorschriften steeds voor één jaar
worden opgelegd. Dan kan jaarlijks worden
bekeken of er nieuwe en betere technieken
beschikbaar zijn om de geluidoverlast binnen
de normen te brengen. Een vergunning en
voorschriften afgeven voor een onbepaalde
tijd, zoals de gemeente en de ZLTO willen, is
voor ons niet acceptabel.
Een bijkomend probleem voor de BZZB is dat
er onvoldoende invulling wordt gegeven aan
onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek
naar de effecten van de schokgolfgenerators.
De BZZB wil daarvoor een
meerjarenprogramma, zodat eindelijk eens
vastgesteld kan worden of de kanonnen ook
werkelijk hagelschade kunnen voorkomen.
Gegeven de houding van de gemeente hebben
wij onze deelname aan het overleg beëindigd.
Als het college van burgemeester en
wethouders straks vergunningen met
maatwerkvoorschriften verstrekt, zullen wij
die toetsen aan de regels (en in het bijzonder
aan het Activiteitenbesluit). Die gelden voor
elke burger en dus ook voor fruittelers.

.

