Beste Schelphoek liefhebber,

Hierbij ontvangt u een update van de laatste ontwikkelingen.
Na de druk bezochte inloopavond in Serooskerke in april, waarin de gemeente
uitleg gaf over de uitgangspunten en voorbereidende analyse van een nieuw te
ontwikkelen gebiedsvisie, is het lange tijd stil geweest. Tot begin juli, toen wij van
de gemeente een conceptdocument ontvingen. Hierop kregen wij tot 19 juli de tijd
om op te reageren.
Conceptdocument analyse en vertrekpunten Gebiedsvisie Schelphoek
Op 2 juli jl. ontvingen wij van de gemeente een conceptdocument inventarisatie,
analyse en vertrekpunten Gebiedsvisie Schelphoek. In dit document verwerkte de
gemeente ook de input van de klankbordgroepbijeenkomst van maart 2015 en van
de inloopavond in Serooskerke van april 2015.
Verder zouden de analyse van Staatsbosbeheer en de Planeconomische analyse
in het conceptdocument worden meegenomen, maar hierin zijn wijzigingen
gekomen.
Analyse Staatsbosbeheer
Ondanks het feit dat de analyse van Staatsbosbeheer al in maart 2015 gereed
was, hebben wij als klankbordgroep geen inzage gekregen in deze analyse en is
deze ook niet besproken met de klankbordgroepen. Dit is niet in overeenstemming
met het plan van aanpak van de gemeente.

De analyse van Staatsbosbeheer is waarschijnlijk wel meegenomen in het
concept, maar in hoeverre in het document de analyse wordt weergegeven en/of
de interpretatie juist is weergegeven is voor ons niet te verifiëren.
Planeconomische Analyse
De Planeconomische Analyse, die of nog niet klaar is of waarin men ons nog geen
inzage wil geven, is niet in het conceptdocument meegenomen.
De gemeente geeft nu aan dat deze economische analyse later volgt. De analyse
zal onder andere inzicht geven in de onderhoudsbudgetten en een globale
berekening geven van de financiële consequenties van de ontwikkelscenario’s.
Hierover vindt eerst overleg plaats met de beheerders, het waterschap
Scheldestromen en Staatsbosbeheer. Pas daarna worden de klankbordgroepen
hierover geïnformeerd (waarschijnlijk eind september 2015). Ook dit is niet in
overeenstemming met de planning in het plan van aanpak.

Verwonderlijk is wel dat het definitieve document van de inventarisatie en analyse
nog in juli wordt voorgelegd aan B&W en ter kennis gebracht van de
gemeenteraad. Na het collegebesluit eind juli zal/kan het document openbaar
gemaakt worden.

De gemeente wijkt hierin af van hun planning in het Plan van Aanpak van stap 2
en wil doorgaan met stap 3 (zie pagina 3). Hiertegen hebben wij in onze reactie
naar de gemeente bezwaar gemaakt.
Info en commentaar BIRDS op inventarisatie gebiedsvisie Schelphoek
Hieronder kunt u, het plan van aanpak en de conceptversie van de inventarisatie,
analyse en vertrekpunten van de Gebiedsvisie Schelphoek zoals wij deze hebben
ontvangen van de gemeente downloaden. Dit geldt ook voor onze reactie/ons
commentaar op de werkwijze en op de conceptversie die wij op 17 juli jl. aan de
gemeente hebben verstuurd.
Plan van Aanpak
Conceptversie juli 2015 Gebiedsvisie Schelphoek Inventarisatie - analyse en
vertrekpunten

Commentaar BIRDS op Gebiedsvisie Schelphoek Inventarisatie juli 2015
Bovenstaande documenten worden allen in een nieuw scherm geopend.

Wij houden u op de hoogte en wensen u een fijne zomer toe.
Namens het BIRDS team
www.schelphoeknatuurlijk.nl
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