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Secreturiaat:
Philipsweg 9a,
4501 PH OOSTBURG
Mail:
s e cr etar iaat@duumpj e. nl

Oostburg, 2 janrtari 2A21.

Aan:

Partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingenmaart2l22.
WD Sluis, CDA Sluis, PvdA Sluis, Groenlinks, Sluis Lokaal, Nieuw Gemeentebelang

cc.:

B&W van de gemeente Sluis

Geachte lezer,

Ook voor het bestuur van onze gemeente Sluis is een cruciale rol weggelegd bij de inrichting van een
duurzame samenleving. Zrl maaktvoor de directe leefomgeving van haar inwoners immers beleid voor

milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit, duurzaamheid en energie.
Natuur, landschap en biodiversiteit behoren tot die directe Ieefomgeving en dienen kwalitatief
op het gewenste niveau te worden gebracht/gehouden en de nodige bescherming te krijgen. Het
staat immers onomstotelijk vast datzlj een belangrijke bijdrage leveren aan een sociaaleconom isch gezon de maatschappij.

Veel gemeenten pakken voornoemde rol actief op met heldere doelen en een concrete,
resultaatgerichte aanpak. Wij gaan er vanuit dat uw partij dit ook nastreeft en tot uiting laat komen in
het partijprogramma waarrnee wordt deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart2022.
Onze vereniging stelt zich ten doel om in belang van mens, flora en fauna het juiste beheer te
bevorderen van milieu, natuur en landschap in het bijzonder in haar werkgebied West ZeeuwsVlaanderen.

Wij zijn zo vnj om u hierbij voor dat verkiezingsprogramma een aantal ingrediënten aan te reiken.
Hopelijk niet alleen ter inspiratie; mocht uw partrj betrokken worden bij de coalitiebesprekingen, dan
kunnen er zelfs implementatie-stappen worden gezet.

Wij stellen voor om in

1.

Een positieve

de volgende bestuursperiode:

grondhouding aante nemen tenaanzienvan

natuur/biodiversiteiílandschap. Die ontbrak o.i. vaak in de afgelopen periode. In het
coalitieakkoord werd "nieuwe natuur" ongewenst verklaard,komt de term
biodiversiteit niet voor en landschapslrwaliteit krijgt enkel enig belang toegewezen
daar waar het om inpassing van zonneparken op agrarisch bestemde gronden gaat.
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Van buiten aangereikte pleidooien (1) voor een insectenvriendelijker groenbeheer
§atuurmonumenten) en (2)deZeeuwseNatuurambitie, vielen inonzegemeenteniet
in erg vruchtbare aarde: zonder enige betekenisvolle reflectie werden ze door de raad
ter kennisgeving opzij gelegd.
2.

De kwalificaties die ten grondslag liggen aan de erkenning als Nationaal
Landschap te respecteren. Die worden nu vaak verkwanseld door de ruimhartige
toelating van extra verstening in het buitengebied. Dat gebeurt m.n. in het kader van
de ruimte-voor-ruimte-regeling, waarbij niet de intentie van de regelgeving leidend is
(oplossen van een probleem), maar de verzilvering van kansen die de regeling met
zichmeebrengt.
Het is in onze ogen al een kwestie van onbehoorlijk bestuur, dat een met
overheidsgeld gefinancieerde bouwtitel (ruimte-voor-ruimte), niet publiekelijk wordt
aangeboden. Het wordt nog erger als dat bestuur meewerkt aan de verplaatsing van
deze bouwtitels naar landschappelijk belangrijke buitengebieden (immers ook
aantrekkelijke als woonlocatie!) en daarmee een precedentwerking in gang zet.
Het behoud van de unieke identiteit van het ons omringende landschap vraagt ook om
een gebalanseerde verlening (=spreiding in tijd*) van aangevraagde kapvergunningen
en een toezicht op de vereiste herplant.
[x:Veel karakteristieke bomen(rijen) stammen uit de periode direct na WO lI en bereiken een dezer
jaren het einde van de levensduurcyclus.]
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J.

Een adequater handhavingsbeleid op te stellen.
o Nu wordt het illegaal scheuren van weilanden met natuurwaarden te vaak
achteraf gelegaliseerd met een herbestemming. De natuurwaard en zijn dan
verdwenen en een precedentwerking is geschapen.
. Blj bouwblokaanpassingen wordt (meestal) wel landschappelijke inpassing
voorgeschreven, maaÍ of en hoe die wordt uitgevoerd (en een lang leven
beschoren is) wordt nieínauwlijks gecontroleerd.
o Doordat de gemeentelijke bestemmingsplannen niet tijdig worden herzien, zijn
er onderdelen van het Natuurnetwerk zeelanddie nog altijd niet de
overeenstemmende bestemming hebben. Handhaving is dan juridisch niet
mogelijk.

4. De Zeeuwse Kustvisie toe te passen

naar haar intentie. En dus af te zienvan een
zoektocht naar juridische geitenpaadjes, om alsnog ontwikkelingen af te dwingen.
Landschappelijk gezien is de schade in het kustgebied inmiddels onherstelbaar. In het
rapport "Kansen voor recreatienatuur" hebben wij samen met Recron de realisatie
bepleit van een harde, natuurlijke buffer tussen de toeristische ontwikkelingen in
Cadzand-Bad en Nieuwvliet-Bad (Project "d' Achterste Dune,,).
In de daarin voorgestelde uitbreiding van natuurgebied de Knokkert richting
kuststrook door de Tienhonderdpolder kan een voor de toekomst belangrijke
waterbufferfunctie worden geintegreerd met natuurwaarden. Het feit dat er op
provinciaal niveau nog nieuwe natuur moeten worden aangelegd, kan samen met
genoemde positieve grondhouding een eerste aanzettot realisatie vormen.
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5.

Biodiversiteit in de gemeente een boost te geven. Biodiversiteit is geen exclusief
domein vanprovincie of terreinbeherende instaties. Ook voor de gemeente en dus voor
uw partijprogramma zijn er voldoende aanknopingspunten te vinden in de relevante
onderdelen in de Zeeuwse Natuurambitie.(zie bijlage) Met de kritiekloze goedkeuring
van het gemeentelijk Groenbeheerplan 2022-2031 (raad23decj1., met een looptijd van
maar liefst 10 jaar, werden o.i. in dit opzicht belangrijke kansen gemist.

6.

Een actievere rol te spelen m.b.t. Zon op het Dak De discussie over het "Hoe" van
de energietransitie lijkt met het aflopen van de huidige raadsperiode niet beëindigd
(discussie raadsvergadering 23dec j1.) Hoe anders zou de situatie in onze gemeente
geweest zljn, als in vorige raadsperiodes aan projectontwikkelaars in het kustgebied
en aan initiatiefnemenrs in de bedrijvenparken de verplichting was opgelegd om alle te
bouwen daken van zonnepanelen te voorzien. Toekomstdenken had dit kunnen
voorkomen. Het is niet te laat. De eerste coalitievergadering na22 maart 2022kan er
mee beginnen: een meer pro-actieve gedachtengang.
PM: V/ij hebben al in een vroeg stadium (25-ll-2018) gewezen op het gebruik van de
zonneladder om daarmee het landschap te ontzien.

Wij realiseren ons dat er onder bovenstaande zaken staan, die door sommmige partijen als
verwijtend zouden kunnen worden opgevat. Andere pafiijen anllen diezelfde punten mogelijk
herkennen als zaken, wazr zij zich in de voorbije periode juist met de nodige energie voor
hebben ingespannen. Het is niet onze bedoeling om hiermee voeding te geven aan poiarisatie
Wij geven deze, voor ons zo belangrijke punten, vrijblijvend ter overweging in de hoop dat
uw partij zich in haar verkiezingsprografirma hiermee duidelijk kan positioneren, zodaÍ de
kiezer weet wat hij van uw partrj kan verwachten.

Met vriendelijke groeten namens 't Duumpje,

Bij lage De Zeeuwse Natuurambitie
:

Secreíariaat: Philipsweg 9a,4501PH Oostburg. Rabo West-Zeeuws-Vlaanderen 3695.16.338. KvK. V
40302332

