Beste Schelphoekliefhebber,
Het is al weer lang geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de voortgang van
de Schelphoek. Allereerst excuses hiervoor, wij missen soms mankracht en leggen
onze prioriteit bij het bestuderen van de vele rapporten en het alert reageren naar
de gemeente toe. Stilgezeten hebben wij zeker niet.

Wat is er in het kort allemaal gebeurd?
- klankbordgroepbijeenkomst en informatieavond voor bewoners en
belangstellenden
- info door projectteam gemeente verwerkt in concept gebiedsvisie
Schelphoek
- mogelijkheid voor reactie/commentaar door de klankbordgroepen
en toen was het even stil. De gemeente nam vanwege vakantie uitstel en wachtte
op nog niet binnengekomen reacties van sommige andere klankbordgroepen.
Wij als Birds hadden in het concept gelezen dat Staatsbosbeheer ook een rapport
had gemaakt Gebiedsvisie Zuidkust van Schouwen 2014-2032 maar hierover
hadden wij geen enkele informatie. Wel was het rapport verwerkt in het
conceptdocument Gebiedsvisie Schelphoek van de gemeente. Wij konden niet
verifiëren of de informatie correct was geïnterpreteerd. Op een veel later tijdstip
hebben wij deze op ons verzoek, wel toegestuurd gekregen en omdat wij nog
aanvullend commentaar hadden, is mede door ons vertraging ontstaan.

Alle ontvangen reacties van de klankbordgroepen heeft de gemeente gebundeld

en weer van een antwoord voorzien in antwoordnotitie analyse Schelphoek. Deze
antwoordnotitie is verwerkt in de conceptversie waarmee de definitieve versie
Gebiedsvisie Schelphoek werd geboren.
De gemeente heeft niet ingestemd met al onze commentaren. Zo vindt de
gemeente dat de onbebouwde leegte van de Schelphoek niet als karakteristiek te
bestempelen is,
Wij vinden dit pertinent onjuist en hebben dit tijdens de klankbordgroepbijeenkomst
van 28 september aan de kaak willen stellen maar helaas wegens een overvol
programma was daartoe geen gelegenheid. Vandaar hebben wij middels een
email aan de gemeente hierover ons commentaar ingediend. Aangezien de versie
Gebiedsvisie Schelphoek al definitief is, zal hier geen wijziging meer inkomen.

Klankbordgroepbijeenkomst 28 september
Een overvol programma met als thema: Ontwikkelscenario's en wat willen wij.
Klik hier voor de pdf van de gehele middag
Daarbij werd de planeconomische analyse van Royal Haskoning uiteengezet. Uit
de analyse blijkt dat het toevoegen van een functie tot gevolg heeft dat er €
200.000 euro minder kosten toegerekend hoeven te worden aan de Schelphoek. In
het huidige scenario (scenario 0), in het geval dat men niets doet kost de
Schelphoek iets meer dan een miljoen (€ 1.148.000) per jaar. Dit zou per scenario
minder worden, waarbij de mogelijkheden per scenario in de pdf terugkomen. Het
is al eerder naar voren gebracht en nu werd wederom aangegeven door Stad en
Lande dat het onterecht is kosten toe te wijzen aan de Schelphoek, terwijl de baten
ook terugkomen in het aantal overnachtingen en uitgaven op andere delen van
Schouwen Duiveland.
Beelden bij scenario's
Verder werden een zeventigtal foto’s die zowel door klankbordgroepen als door de
gemeente ingebracht waren tentoongesteld. Iedere klankbordgroep mocht 3 foto's
selecteren, voorzien van reactie waarom zij die foto's van belang achten voor de
Schelphoek en deze plaatsen bij het scenario waarvan men vond dat past.
Over het algemeen kwamen de meeste stemmen op scenario 1 waarbij behoud
van natuurwaarden belangrijk werd gevonden (het totaal aantal mensen dat de

foto had geselecteerd staat in de foto).
Er waren een klein aantal klankbordgroepen die vooral ook voor buitendijks
bouwen op het havenplateau zijn.(scenario 3) Natuurmonumenten gaf aan dat zij
wel een informatiecentrum wensen, bij voorkeur binnendijks. Klik hier voor de
gekozen beelden per scenario
Het projectteam van de gemeente gaat met deze gekozen beelden per scenario
ruimtelijke en landschappelijke vertalingen maken.
Op 16 november is er een vervolg klankbordgroepbijeenkomst met als thema
“ontwikkelscenario’s – wat kunnen we“
Bescherm de Kust
Misschien heeft u het in de media vernomen. Er is een nieuwe website met een
petitie tegen bouwen aan de kust. Ook u kunt u handtekening plaatsen op de
website www.beschermdekust.nl Wij als BIRDS hebben ons al 2 weken geleden
aangemeld als actiegroep, maar helaas worden we nog steeds niet op de website
getoond.
Welk cijfer geef jij aan de Zuidkust?
Natuurmonumenten wil ook graag uw mening over de Zuidkust van Schouwen. Via
een online enquête kunt u aangeven welk cijfer de Zuidkust en daarmee ook de
Schelphoek van u krijgt.
Doe mee en laat van u horen. www.natuurmonumenten.nl/onderzoek
Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte.
Namens het BIRDS team
www.schelphoeknatuurlijk.nl
Handtekeningactie
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