Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Zeeland.
Ter attentie van de Commissie Ruimte
Oostburg, 30 september 2021
Onderwerp: Euregiotuinen, aankondiging van onze inspreekreactie tijdens de vergadering Commissie
Ruimte op 26 november as.

Geachte dames en heren,
Met dit schrijven willen wij u inlichten over de lotgevallen van de Euregiotuinen in Oostburg en de
omwonenden.
Wij zijn de Stichting “Euregiotuinen voor ons” met als doel het waarborgen van de leefomgeving en
het woongenot met respect voor de natuur, flora en fauna. We hebben 170 volmachtgevers en
worden gesteund door sympathisanten en donateurs.
Wat zijn de Euregiotuinen ?
Een gebied van 13 ha, gelegen in het buitengebied van de gemeente Sluis, grenzend aan de
bebouwde kom van de kern Oostburg en met 120 omwonenden binnen een straal tot 100 meter.
Het Natura2000 gebied het Groote Gat ligt op circa 50 meter afstand van de tuinen en staat in open
verbinding met de tuinen. Aan de andere zijde ligt op zicht en hoor afstand het zeer bijzondere
vogelnatuurgebied “de Sophiapolder” met onder andere 200 broedplaatsen voor oeverzwaluwen,
beheert door het Zeeuws Landschap. De tuinen waren oorspronkelijk landbouwgronden en hebben
in 1998 de bestemming sier- en kijktuin en recreatie gekregen met de voorwaarde dat er geen geluid
en overlast gevende activiteiten mochten plaatsvinden. De opzet was een thematuin met een
overzicht van Europese tuinen door de eeuwen heen. De tuinen zijn mede tot stand gekomen met
steun van de EU en diverse andere subsidies maar zijn in 2004 gesloten. Er wordt al vele jaren geen
onderhoud meer verricht aan de tuinen en het centraal gelegen gebouw. De gemeente Sluis ziet de
tuinen als een hoofdpijndossier. Wij zien de tuinen als een cadeau van de natuur. Een ongerept
stiltegebied, een veilige haven voor diersoorten die op de rode lijsten staan en dat samen met de
aangrenzende natuurgebieden een kleine compensatie biedt voor de kuststrook die als leefgebied
voor flora en fauna en de inwoners van de gemeente Sluis als verloren kan worden beschouwd. Wij
wijzen erop dat Het Groote Gat (89ha), De Euregiotuinen (13ha) en de op 1 km afstand gelegen
Sophiapolder (41ha) geschakeld kunnen worden tot een waardevolle groengordel van ruim 140 ha.
De natuur in de tuinen heeft zich ontwikkeld tot een uniek stukje “rewilding”.
Wat zijn de plannen met de Euregiotuinen ?
De gemeente Sluis heeft in juni 2017 een wedstrijd uitgeschreven met als doel de tuinen te
ontwikkelen en te verkopen aan een ontwikkelaar. Het gekozen project voldoet vreemd genoeg niet
aan de 6 wedstrijd voorwaarden. De winnaar van de prijsvraag heeft een presentatie gegeven voor
Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad en geeft daarin aan het toerisme naar het
binnenland te willen halen met toelichting van zijn plannen met de tuinen. Hij gaf toen al aan dat de
zwakke punten van het plan de natuur en de overlast voor de direct omwonenden zijn. In het door
de winnaar ingediende voorontwerp bestemmingsplan valt te lezen dat er onder andere een
festival/evenemententerrein komt in combinatie met vakantieverblijven, groepsverblijven, een
camping voor 300 kampeermiddelen, horeca categorie 4 (disco),3 podia voor versterkte muziek, 5
meerdaagse festivals met 127 db, 12 eendaagse evenementen met 119 db, pop-ups, lichtmasten van

12 meter hoog, start-ups enz. enz. Dit plan presenteert zich als zijnde flexibel en trendvolgend dus
alles is mogelijk zonder rekening te houden met de flora en fauna van de tuinen en de aangrenzende
natuurgebieden. Dat het ook onredelijk grote gevolgen heeft voor de omwonenden behoeft geen
verdere uitleg.
Waarom wenden we ons nu tot u ?
We hebben onze zorgen naar Burgemeester en wethouders en het Gemeentebestuur van Sluis vele
malen geuit. We hebben brieven geschreven, vergeefs onze zorgen geuit bij de Stadsraad, vele malen
is er door de Stichting en andere belanghebbenden gebruik gemaakt van het inspreekrecht, we
hebben tevergeefs 8 WOB verzoeken ingediend omtrent de transparantie van de wedstrijdkeuze, we
hebben op ons initiatief wandelgesprekken met de burgemeester en de wethouders gehouden.
Helaas heeft dit tot op heden niets opgeleverd, er is geen enkel begrip voor onze zorgen. Wel is uit
de wandelgesprekken gebleken dat de wethouders weinig tot geen kennis hebben van de inhoud van
de plannen voor de tuinen. Wij zijn geschrokken. Hoe kun je alle belangen afwegen zonder
dossierkennis ? Welke risicoanalyses zijn er gemaakt over de gevolgen voor de natuurgebieden,
handhaving, zorgdiensten en verkeer. Hoe zit het met de lichtvervuiling en met de extra CO2 uitstoot
op basis van minimaal 75000 bezoekers per jaar ? Of zijn alleen de belangen van een enkele
ondernemer en het toerisme meegenomen in de besluitvorming en moet de natuur, flora, fauna en
de leefomgeving van een grote groep inwoners wijken ?
Wat verwachten wij van u ?
Wij hopen dat u onze bezwaren serieus neemt en dat u bij het verlenen van natuur- en
milieuvergunningen voor deze plannen een zorgvuldig besluit neemt op basis van nationale en
internationale wetgeving en beleid. Ieder stuk natuur is kostbaar.
Met vriendelijke groet,
De Stichting Euregiotuinen voor ons.

Website: www.euregiotuinenvoorons.nl, mailadres: euregiotuinen@outlook.com
Contactadressen:

Bijlagen:
Brief van
Lijst met alternatieven voor de tuinen
Situatiekaart van de Euregiotuinen in relatie tot het Groote Gat en de Sophiapolder
Enkele impressies van de impact van een festival op de natuur
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Inspraak
Ik vraag uw aandacht voor het behoud van het natuurgebied Euregiotuinen en het verbinden van dit
natuurgebied met de Sophiapolder. Gezien de beperkte inspraaktijd kan ik alleen aandacht besteden aan
dingen die mij opvallen. Daarom krijgt U mijn bijdrage ook op papier, met hierin de bronnen, de
afbeeldingen, de grafieken en de wat uitgebreidere citaten.
Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. Ik begin met aan te tonen dat de Euregiotuinen een natuurgebied
is. Aandacht wordt besteed aan het NNN (NatuurNetwerkNederland). Het landelijke beleid zo als
beschreven in de Natuurambities van Rijk en Provincie. Aandacht is er ook voor de bossenstrategie. De
voortgang van de realisatie van dat beleid. Vervolgens de voornemens van de politieke partijen, die te
vinden zijn in hun standpunten en verkiezingsprogramma’s. En tot slot leg ik u een keuze voor.
Is de Euregiotuinen een natuurgebied?
Op kaarten in de Atlas van Zeeland (2019) zijn de Euregiotuinen aangeduid als stedelijk gebied. Dit is
overgenomen op andere kaarten. (Bijv. op blz. 52 van de Bosvisie, maar ook die op blz. 24 van Nieuwe
natuur/nog te realiseren Bestaande natuur Figuur 4.1 Kaart Natuurnetwerk in Zeeland Bron: Provincie
Zeeland (2018) Dit komt overeen met de figuur 12 op blz. 17 van het voorontwerp bestemmingsplan
Euregiopark. Ook is dit te zien op de kaart “water” van het Omgevingsplan Provincie Zeeland.)
Een stedelijk gebied is een gebied met een ten opzichte van de omgeving verhoogde urbanisatiegraad. In

het natuurgebied Euregiotuinen is er hier geen sprake van.

Ik ga er van uit dat dit een gevolg is van niet doorgegane plannen. Ik ben zo’n plan o.a. tegengekomen in
het bestemmingsplan Golfdomein De Brugse Vaart, vastgesteld 22 mei 2008. Dit is te zien op de kaart
in bijlage 1Beleidskader van dat plan. In die bijlage wordt ingegaan op het Gemeentelijk woonbeleid. O.a.
de woonvisie etc. Citaat (ingekort):
” Uitvoeringsprogramma Woningbouw 2006-2015 Oostburg
Op korte termijn is de uitbreidingsrichting voor woningbouw van Oostburg westwaarts gericht. Er worden
momenteel plannen ontwikkeld om aan de gehele westzijde van Oostburg (tussen de bestaande
bebouwing en sportcomplex enerzijds en de rondweg N253 ) anderzijds en tussen de Nieuwstraat en de
Boomkreekweg) uit te breiden (plan "Hof van Europa".)
Het gebied ligt gedeeltelijk buiten de bebouwingscontour van Oostburg (waaronder het plangebied /
projectgebied "Wonen op de golf")

Als ik het goed begrijp worden de Euregiotuinen en het westelijke gebied tussen de provinciale weg en
Oostburg volgebouwd. Dat plan is niet doorgegaan.
Op recente luchtfoto’s van de Euregiotuinen is deze oorspronkelijke opzet uit 2001 nog terug te vinden.
Op de website van de Stichting Euregiotuinen-voor-ons is in de beschrijvingen van het gebied en de
fotorapportages duidelijk dat het een natuurgebied is. In de afgelopen periode is de Euregiotuinen bezocht
door vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. Uit hun verslagen van dat bezoek (te vinden op de
website van de stichting) blijkt duidelijk dat het een natuurgebied is.
Volgens de kaart van Natuurmonument met alle natuurgebieden in Nederland is de Euregiotuinen een
natuurgebied.

Ik ga er van uit dat de Euregiotuinen niet meer een stedelijk gebied is en dat op zeer korte
termijn de kaarten gecorrigeerd worden!
Nu vastgesteld is dat de Euregiotuinen een natuurgebied is, gaat het er in eerste instantie om dit gebied te
behouden en te behoeden voor vernieling en of vernietiging door het plan Euregiopark en in tweede
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instantie de Euregiotuinen te verbinden met het natuurgebied Sophiapolder zodat er een aaneengesloten
natuurgebied ontstaat: Grootte Gat – Euregiotuinen – Sophiapolder – en verder.
Op het natuurgebied Euregiotuinen is de wet Natuurbescherming van toepassing. Zie het citaat uit de
Nota van bevindingen Natuurbeheer in Zeeland:
In de Wet natuurbescherming is het rechtsregime van de oude Boswet in grote lijnen gehandhaafd. De Wet
natuurbescherming spreekt niet meer van ‘bos’ maar alleen nog van houtopstanden en definieert deze als een
zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend die (a) een oppervlakte grond beslaat van
10 are of meer, of (b) bestaat uit een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. Alleen houtopstanden buiten de
bebouwde kom worden door de wet beschermd. Binnen de bebouwde kom gelden de gemeentelijke
kapverordeningen.

Natuur Netwerk Nederland
Natuurbeheerplan
De uitvoering van het stimuleringsbeleid voor natuur en platteland is met ingang van 2014 gedecentraliseerd naar
de provincies en vastgelegd in een Decentralisatieakkoord Natuur 2014-2027 en een Natuurpact van overheden
en maatschappelijke organisaties. In dit Natuurpact zijn de ambities vastgelegd met betrekking tot ontwikkeling
en beheer van natuur in Nederland voor de periode tot en met 2027. Het Rijk draagt bij aan de realisatie van deze
ambities door jaarlijks extra te investeren in natuur. Onderdelen van deze ambities zijn o.a.:

● Ontwikkeling Robuust Natuurnetwerk Nederland (RNN) inclusief Natura 2000-gebieden. Het RNN

moet een robuuste ruggengraat van de natuur in Nederland zijn. Dat gaat gebeuren door het netwerk
te vergroten, te verbeteren en belangrijke natuurlijke verbindingen te realiseren tussen
natuurgebieden onderling en tussen natuurgebieden en hun omgeving.
● Natuur buiten het Natuurnetwerk; er zal een extra impuls gegeven worden aan het beheer van natuur
buiten het netwerk.

Nederland Natuurpositief
Gezien de korte tijd moet ik mij beperken tot een brochure van het ministerie van NLV en de
gezamenlijke provincies: “Nederland Natuurpositief, Ambitiedocument voor een gezamenlijke aanpak
in natuurbeleid van 2 oktober 2019”.
Een paar citaten:
●

●

“Er is nog (beperkt!) tijd om het tij te keren. Hoe? Door enerzijds door te gaan met wat werkt
(natuurbescherming), en anderzijds het denkpatroon in de landbouw, woningbouw en infrastructuur om
te buigen: van schade beperken naar natuur versterken. Daarnaast is het van belang om de
verschillende schaalniveaus van natuurbeleid, van lokaal tot mondiaal, beter met elkaar te verbinden.”
“De opgave van het voltooien van een biodivers Natuurnetwerk Nederland (NNN) blijft overeind en
daar doen we een plus bovenop: Nederland gaat voor Natuurpositief. Dit betekent dat het herstel van
de natuur en haar biodiversiteit niet alleen plaatsvindt binnen het Natuurnetwerk, maar overal: in de
steden, op het platteland buiten de natuurgebieden en in de grote wateren.”

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging 2021
In deze planwijziging ontbreekt in paragraaf 2.2. Wijzigingen nieuwe natuur het (nieuwe) natuurgebied
Euregiotuinen.
Nationale Bossenstrategie – VBNE
Citaat (ingekort)
“Kansen voor bosuitbreiding binnen en buiten het Natuurnetwerk. Provincies brengen in beeld welk deel van de nog
te realiseren uitbreiding van het Natuurnetwerk geschikt is voor bosuitbreiding. Deze uitbreiding willen we binnen de
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huidige afspraken van het Natuurpact realiseren (kostenneutraal). Indien de bosuitbreiding leidt tot veel hogere kosten
maken we aanvullende afspraken bij de actualisatie van het Natuurpact.
We zien potentie voor bosuitbreiding binnen het Natuurnetwerk, maar we zoeken ook buiten het Natuurnetwerk naar
geschikte plekken. We willen daarbij bosuitbreiding vooral koppelen aan andere maatschappelijke opgaven. Daarvoor
onderzoeken we samen met gemeenten en waterschappen de mogelijkheden. We gaan met betrokken partijen in
overleg om mogelijkheden voor extra bos in beeld te brengen bij het opstellen van Regionale Energiestrategieën”.

Zeeuwse bosvisie

Stand van zaken
Allereerst het rekenkamerrapport uit 2018
Conclusie 9: de provincie Zeeland loopt achter bij de ontwikkelopgave nieuwe natuur tot 2027
De Provincie Zeeland loopt achter bij de ontwikkelopgave nieuwe natuur. Als de Provincie Zeeland het
huidige tempo van de ontwikkelopgave niet verandert, zal zij de doelstelling in 2027 niet halen. Voor een
versnelling van het huidige tempo is de inzet van extra middelen nodig.
De ontwikkelopgave voor nieuwe natuur tussen 2014 en 2027 bedraagt zo’n 1.100 ha. Gedeputeerde
Staten zijn daarvoor verantwoordelijk. Als vuistregel voor de realisering van nieuwe natuur wordt ongeveer
80 ha per jaar gebruikt. In de periode 2014-2017 is 241 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Daarmee liggen
Gedeputeerde Staten achter op schema. Dat komt doordat het laaghangend fruit al is geplukt. Verder moet
de grond voor nieuwe natuur volgens het principe van zelfrealisatie beschikbaar komen en is er gebrek aan
financiële middelen voor de aankoop van nieuwe natuur. Om aan de ontwikkelopgave voor nieuwe natuur
in Zeeland in 2027 te voldoen, moet er de komende tijd zo’n 90 ha nieuwe natuur per jaar bijkomen. Gelet
op de structurele aard van de oorzaken van de achterstand in de ontwikkelopgave in de afgelopen jaren,
lijkt het niet realistisch om te verwachten dat de ontwikkelopgave in 2027 zal worden gehaald.

In het Speciaal verslag van de Europese rekenkamer “EU-financiering voor biodiversiteit en
klimaatverandering in de bossen in de EU: positieve, maar beperkte resultaten” van 4 oktober 2021 citaat
(ingekort):
“De lidstaten kunnen zelf beslissen of zij bosbouwmaatregelen opnemen in hun
plattelandsontwikkelingsprogramma’s en hoe zij die maatregelen inzetten om de bossen te ondersteunen.
Finland, Ierland, Luxemburg en Nederland hebben in hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s geen
middelen toegewezen aan bosbouwmaatregelen.”

Rapport Living Planet
“Citaat:

“Onze unieke Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zijn populaties wilde
dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd.
Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig
zeldzaam.
Deze zorgwekkende ontwikkeling blijkt uit het vandaag door het Wereld Natuur Fonds (WWF)
gepubliceerde Living Planet Report Nederland, getiteld ‘Natuur en Landbouw Verbonden’. Het rapport
dringt aan op een snelle en structurele vermindering van stikstof - een belangrijke veroorzaker van verlies
aan biodiversiteit - om onze unieke Nederlandse natuur een kans te geven te herstellen.”

Voortgangsrapportage Natuur - BIJ12

Zesde Voortgangsrapportage Natuur Citaat uit de samenvatting
“Natuurkwaliteit en -kwantiteit: wisselende resultaten Hoewel onze inspanningen zichtbaar positieve
effecten opleveren in natuurgebieden, gaat het met de algehele natuurkwaliteit in Nederland nog niet goed.
De trend van soorten in natuurgebieden stabiliseert maar in de stad en het agrarisch gebied is nog steeds
sprake van een afname. Tot en met 2019 is ruim 41 duizend hectare nieuwe natuur binnen het
Natuurnetwerk Nederland ingericht. Dat betekent een resterende opgave van bijna 39 duizend hectare.
Bovenop de afspraken uit het Natuurpact ambiëren de provincies nog bijna 7 duizend hectare natuur extra
in te richten. Daarmee is het doel nog niet veilig. De vervolmaking van het Natuurnetwerk Nederland blijft
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een prioriteit. Provincies houden onverkort vast aan de afspraak uit het Natuurpact om in 2027 minimaal
80.000 hectare extra landnatuur aan het NNN te hebben toegevoegd. We zijn in 2019 begonnen met een
versnelling van de aanleg van het NNN. De verwerving van natuurgronden stijgt voor het derde jaar op rij
flink.”

Artikel uit de Volkskrant van 4 oktober 2021. Er komt steeds meer bos bij in Europa, maar de
kwaliteit is slecht
Nederland staat in Europa op de onderste plaats wat betreft het oppervlakte bebost gebied.
Boomregister:
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederlandse gemeenten moeten streven naar 1 procent meer
bomen per jaar. Dat zou volgens bovenstaande berekeningen dan om tussen de 1,3- en anderhalf miljoen
bomen gaan.

Staatsbosbeheer
365.000 ha bos in Nederland

Percentage bos van landoppervlakte in Zeeland: 2,6 plek 11. Totaal aantal hectare bos: 4684 plek 12

PZC augustus 2020: Het aantal bomen in Zeeland is nu nauwkeurig geteld: bijna 1,7 miljoen. ,,Met het
veranderende klimaat kunnen we elke boom gebruiken.”
Sluis
126.810 bomen 23.391 mensen 5,4 bomen per pers.

Uit de Natuurrapportage Zeeland 2019
Citaat (ingekort):
“10.2 Beleidsprestaties
Sinds begin jaren negentig wordt hieraan gewerkt en sindsdien is in Zeeland ruim 4.700 ha nieuw
natuurgebied aangelegd. Dit betekent dat er, per 1-1-2019, nog 888 ha nieuwe natuur vanaf 1-1-2019 en
802 ha vanaf 1-1-2020 ontwikkeld moet worden. Het betreft vooral afronding van bestaande
natuurgebieden en verbindingszones.”

Is het politiek haalbaar?
Zie: PBL (2021), Analyse Leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2021-2025, CDA, D66, GroenLinks, SP,
PvdA en ChristenUnie, Den Haag: PBL.
Citaat (ingekort):
Natuur:
accent op herstel bestaande natuur of uitbreiden met nieuwe natuur. Alle partijen willen bijdragen aan het
behoud en verbeteren van de biodiversiteit in natuur op het land
Het CDA zet vooral in op herstel van bestaande natuur, terwijl andere partijen juist het accent leggen op
het uitbreiden met nieuwe natuur (D66, GroenLinks en de SP)
Alle partijen behalve het CDA maken daarnaast budget vrij voor uitbreiding met nieuwe natuur.
D66, GroenLinks en de SP beogen met hun maatregelenpakketten doelstellingen voor natuur en klimaat te
combineren door het areaal aan bos uit te breiden en daarnaast bomen te planten buiten het bos in het
landelijk gebied. De PvdA wil iets soortgelijks, maar stelt minder middelen beschikbaar. Wel maakt de partij
expliciet budget vrij voor stedelijke vergroening voor klimaatadaptatie.

5

Het planbureau voor de Leefomgeving heeft o.a. het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren
niet geanalyseerd. Op vele punten komen zij overeen met bovengnoemde partijen.
●

Er komt meer natuur en versnipperde natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden, zodat er ruimte
ontstaat voor natuurontwikkeling. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen zich
herstellen, waarmee onder andere vogel- en insectenpopulaties worden gered.

●

Landbouwgronden worden omgevormd tot natuurgebieden, zodat de biodiversiteit kan herstellen en de
uitstoot van broeikasgassen substantieel afneemt. Eigenaars worden gecompenseerd voor de verandering
van de bestemming van de grond.”
De Partij voor de Dieren wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te
verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten
vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur en Natuur Netwerk Zeeland (NNZ) realiseren we
zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Zeeland.
De natuur die nog over is in Zeeland moet natuur blijven.
Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en
diersoorten betere kansen. De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het
vermarkten van de natuur gestopt.

De stelling
Nederland moet in de aankomende regeerperiode gaan voldoen aan de VN groennorm van
48m2 groen per inwoner.
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Welke keuze gaat de provincie maken?
De Euregiotuinen is geen stedelijk bebouwd gebied. Het is een natuurgebied dat bescherm wordt via de
Natuurbeschermingswet. De Euregiotuinen mogen niet verloren worden door de voorgenomen camping en festivalterrein met
als gevolg vernieling en vernietiging van de flora en fauna.

REKENKAMER ZEELAND - 22 - Nieuwe natuur/nog te realiseren Bestaande natuur Figuur 4.1 Kaart Natuurnetwerk
in Zeeland Bron: Provincie Zeeland (2018).

Of kiest de Provincie Zeeland toch voor het bestemmingsplan Euregiopark?

