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26-6-2020
Betreft Vaststelling gebiedsviesie Veerse Meer 2020-2030 besluitvormingsnotitie fase 1
Beste,
Hierbij mijn bezwaar op uw Besluitvormingsnotitie gebiedsvisie Veerse Meer Fase 1
In uw gebiedsvisie stelt u een rode lijn in het landschap, de 1 kilometergrens. Tussen rode 1
kilometerlijn en het veerse meer hebben we 57 ha grond in eigendom en gebruik (percelen
vanaf goes na de ‘katse heule’ aan de linkerkant). Daar wordt landbouw bedreven op de
manier zoals we dit noemen als ‘gangbare landbouw’. Dit betekend dat we binnen de wet en
regelgeving voedsel produceren voor mens en dier.
Mijn percelen liggen in polderlandschap met aangrenzend een natura 2000 gebied.
Dan stelt u in uw gebiedsvisie het volgende.
Behoud, bescherm en versterk natuurkwaliteiten en landschapswaarden
De natuurkwaliteiten en landschapswaarden van het Veerse Meer gebied worden minimaal
behouden en beschermd en waar mogelijk versterkt en verder of nieuw ontwikkeld. Dit geldt
zowel voor kwaliteiten en waarden op het land als in het water. Behoud oorspronkelijke
ontwerpprincipes voor
Ontwikkelingen dragen bij aan de Natura 2000-doelen en versterken waar mogelijk het
Natuur Netwerk Zeeland Ontwikkelingen mogen niet strijdig zijn met Natura 2000 en dragen
bij aan de daarbij horende natuur- en landschapsambities en het Natuur Netwerk Zeeland.
Deze ambities die u stelt komen totaal niet overeen met mijn traditioneel geleid
landbouwbedrijf en geeft onnodige beperkingen.
Natura 2000 gebieden worden niet door procincie en of gemeente vastgesteld. Ik zie dan ook
geen enkele waarde om dit vergroten of te ondersteunen als dit beperkingen geeft voor het op
traditionele wijze van produceren van voedsel.
Binnen deze rode lijn stelt u beperkingen voor qua bouwen (hoogbouw). Volgens mij moet dit
geregeld worden binnen het bestemmingsplan wat daar voor is. Daar boven zie ik dan ook
geen noodzaak om nog een extra slot op het gebied te leggen.
Ik kan niet voor anderen spreken maar voor mijn percelen zie ik dan ook geen enkele reden
om de rode lijn over mijn eigendomspercelen te leggen omdat,
-Het bestemmingsplan regelt qua bebouwing wat er mag en wat niet en dan is het onnodig om
hier nog extra beperking bovenop te leggen
-Natura 2000 gebied is bepaald en daarnaast is het onnodig en niet wenselijk om extra
beperkingen nu en/of in de toekomst er bij te leggen.
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-Momenteel worden de gronden gebruikt voor traditionele landbouw. Ik heb ons bedrijf over
genomen van mijn vader die zijn landbouwbedrijf op zijn manier uitvoerde. Ik doe het totaal
anders dan mijn vader en mijn kinderen zullen het misschien totaal anders gaan doen dan dat
ik het doe. Ik wil de volgende generatie landbouw dan ook op geen enkele manier beperken in
hun keuzes hoe zij de gronden willen gebruiken.
Daarom vraag ik u met klem de rode lijn niet over mijn percelen te leggen.

Met vriendelijke groet,

