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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
en de leden van de Gemeenteraad
van de gemeente Schouwen-Duiveland,
Postbus 5555,
4300 JA Zierikzee.

Wilhelminadorp, 25-04-2014

Betreft: Inspraakreactie Voorontwerp bestemmingsplan Kustlaboratorium.
Geachte leden van het College en Leden van de Gemeenteraad,
Stichting De Levende Delta heeft vanaf het moment dat Stichting Het Zeeuwse Landschap
haar plannen bekend heeft gemaakt om (in 1e instantie op een locatie in Noord-Beveland en
toen de verwerving daarvan niet haalbaar bleek, in 2e instantie op een locatie op SchouwenDuiveland), bij deze initiatiefnemer gemotiveerd bezwaar gemaakt tegen het voor het
beoogde Kustlaboratorium gaan onttrekken van agrarische(cultuur)grond. Bij herhaling
hebben wij daarbij suggesties aangedragen voor in onze ogen goede alternatieve buitendijkse
locaties en binnendijkse locaties in het Plan Tureluur. Hiervoor is echter nooit serieus gehoor
gevonden.
Nu het Voorontwerp bestemmingsplan voor de locatie Burghsluis in procedure is gebracht,
hechten wij eraan onderstaande inspraakreactie onder uw aandacht te brengen.
1. Ongewisheid / onzekerheid over de realiseerbaarheid van het beoogde doel.
Het was en er is nog steeds zeer de vraag of het beoogde doel van de Stichting Het Zeeuwse
Landschap daadwerkelijk gerealiseerd zal kunnen worden. Met name de sterke
afhankelijkheid daarbij en het tot nog toe uitblijven van voldoende en vooral duurzame
participatie door particuliere (aqua cultuur)ondernemers, zijn o.i. betekenisvol . Bij uitblijven
daarvan bestaat het levensgrote risico dat bij het toch in uitvoering brengen van de plannen
het karakter van de daarvoor alsdan aan het agrarische arsenaal onttrokken gronden en
gewijzigde infrastructuur onomkeerbaar is, met alle gevolgen van dien. Wat dan resteert is
partiële zogenoemde nieuwe natuur en braakliggende functieloze zoutwater bassins waar
niemand op zit te wachten en die sterk afbreuk doen aan het ooit zo karakteristieke van dit
gebied.
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2. De economische haalbaarheid van het beoogde integrale doel.
Dit is naast rendementsoverwegingen bij de eventuele participanten, o.i. óók afhankelijk van
de wijze waarop de afvoer van het verwerkingswater en in het bijzonder die van
viskwekerijen in het betreffende gebied wordt geregeld en welke maatregelen er getroffen
moeten worden om schaderisico door overstroming en/of lekkage van de zoutwaterbassins
voor de omgeving te voorkomen. Uitgesloten moet worden dat afvoer van verwerkingswater
negatieve gevolgen zal hebben op het vlak van verontreiniging en verzilting in naastgelegen
landbouwgebieden resp. schaderisico impliceert voor (mossel)percelen in de aanpalende
gebieden in de Oosterschelde. Het ontbreekt tot nog toe absoluut aan duidelijkheid en
voldoende zekerheid over de aardt en doeltreffendheid van de maatregelen die op dit vlak
door de initiatiefnemer en/of de particuliere participanten zullen moeten worden getroffen.
Het direct afvoeren van verwerkingswater van viskwekerijbedrijven in het Kustlaboratorium
op het oppervlaktewater in het gebied of rechtstreeks in de naastgelegen Oosterschelde achten
wij volstrekt onaanvaardbaar. De daaraan verbonden risico's voor andere belanghebbenden in
die gebieden zijn te groot!

Concluderend vraagt Stichting De Levende Delta aan uw gemeente om eerst voldoende
waarborgen en zekerheden op met name de genoemde punten in te (laten) bouwen alvorens
verdere onomkeerbare en erg risicovolle stappen te zetten.
Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende J.J. Geleijnse, Sint
Joostmeet 33, 4301 JS Zierikzee, T. 0111-413481 of 06-20443184, email:
info@j-geleijnse.speedlinq.nl
Wij zien belangstellend uit naar uw reactie op voorgaande inspraak punten.
Met vriendelijke groet,
Stichting De Levende Delta
J.J. Geleijnse - voorzitter
J.F.J. Franken - secretaris
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