Aan:

Alle inwoners van Baarland

Van:

Protestgroep van bezorgde Baarlanders tegen de uitbreidingsplannen van “De Landing”

Datum: december 2019.
Betreft: Informeren van de inwoners over de voortgang van het protest
Naar aanleiding van de uitleg in augustus 2018 over de uitbreidingsplannen van “De Landing” met 16
huisjes (32 hotelkamers in “Lodges”) door de heer Robbert Northolt, zijn wij in oktober 2018 een peiling
gestart. U bent over het resultaat in december 2018 per rondschrijven geïnformeerd.
In april 2019 hebben wij u nader geïnformeerd omtrent de acties die tot dat moment door ons zijn
ondernomen.
In de periode van april 2019 tot december 2019 zijn wij verder gegaan op de ingeslagen weg van verzet en
daarover willen wij u graag informeren. De Protestgroepleden vergaderen maandelijks en de onderstaande
punten zijn van belang om met u te delen:
Mei 2019:
 Oprichting van de Vereniging “Bescherm de Delta” waar onze protestgroep zich bij aangesloten
heeft. Uw wordt uitgenodigd om alle beschikbare informatie in te zien op de website
www.beschermdedelta.nl
 Onze protestgroep heeft onder de naam “Actiegroep Baarland” een eigen omgeving op de website
van “Bescherm de Delta” waarop alle belangrijke berichten inzichtelijk zijn.
 De columnist Julius Pasgeld heeft in 2018 een column geschreven onder de titel “Toen was geluk
nog heel gewoon in Kijkduin en Baarland” en is geplaatst in de berichten van “Actiegroep Baarland”
op de website www.beschermdedelta.nl .
 Op 20 mei 2019 is er een gesprek geweest met de Provinciaal bestuurder Jo-Annes de Bat en
daarin zijn onze argumenten tegen de uitbreidingsplannen voor “De Landing” toegelicht en er is
verzocht om deze mee te nemen in de op te stellen “Kustvisie voor de Deltawateren”.
 Op 27 mei 2019 hebben wij een gesprek gehad met Burgermeester G. Dijksterhuis en zijn
ambtenaar Mevr. A. Elling. Wij hebben daar onze argumenten tegen de uitbreidingsplannen voor
“De Landing” toegelicht en tevens onze zorgen uitgesproken omtrent de gehele procesgang binnen
het gemeentelijke apparaat aangaande dit dossier. Wij als burgers zijn veel te laat geïnformeerd
over de voorgenomen plannen, terwijl de ambtelijke voorbereidingen al in een gevorderd stadium
zijn.
Juni 2019:
 De complete informatie die wij ook aan de inwoners van Baarland hebben verstrekt is naar
Burgermeester G. Dijksterhuis verzonden.
Augustus 2019
 De maatwerkvoorschriften geluid voor de huidige brasserie “De Landing” wordt door de bewoners
van Bungalowpark Scheldeoord bestreden vanwege vele onduidelijkheden voor handhaving.
 Er zijn snelheidmetingen verricht op diverse plaatsen langs de Zeedijk vanwege overlast van
verkeersbewegingen in het gebied, de uitkomst is nog niet bekendgemaakt.
September 2019:
 Een brief met “Pro Forma bezwaar” tegen de uitbreidingsplannen voor “De Landing” is opgesteld en
op 1 september 2019 verzonden aan Burgermeester, Wethouders en Gemeenteraadsleden van de
Gemeente Borsele. Hierdoor moeten wij direct op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen
rond de plannen voor “De Landing”.
 Er is 12 september 2019 schriftelijk overleg geweest met de Rijkswaterstaat over het
aangrenzende Natura 2000 gebied in de Westerschelde en het handhaven van de regelgeving.
 Er is een brief gestuurd aan het Waterschap Scheldestromen met vragen aangaande de stand der
zaken van de dijkcontroles en eventuele dijkverzwaring. Er zijn zorgen om een zwakke plek in de
zeedijk ter hoogte van Scheldeoord.
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Oktober 2019:
 Er is antwoord ontvangen op de vragen over de dijkcontrole en eventuele dijkverzwaring, de
verwachting is nu dat het onderzoek met rapportage medio 2020 is afgerond.
 Op 31 oktober 2019 is er door een aantal leden van de Protestgroep deelgenomen aan discussies
aan de Gebiedstafel voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Hierin zijn onze standpunten
ingebracht om uiteindelijk te worden verwerkt in de Omgevingsvisie. Het werd tijdens deze
gespreksrondes ook duidelijk dat er binnen de provincie Zeeland veel weerstand is tegen de steeds
verdere uitbreiding van de recreatievoorzieningen met bijkomende verstoringen en overlast. In het
voorjaar van 2020 zullen wij wederom deelnemen aan de discussies omtrent de Zeeuwse
Omgevingsvisie 2021.
 Er is overleg opgestart met de Zeeuwse Milieu Federatie om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen
en versterken.
 Provinciaal Statenlid E. Heerschop heeft informatie opgevraagd van onze Protestgroep om ons in
de Provinciale Staten van Zeeland ook te kunnen steunen.
November 2019:
 De informatie over onze protestgroep is verder aangevuld op de website www.beschermdedelta.nl
onder onze kolom “Actiegroep Baarland” en het aanklikken van de gewenste documenten.
December 2019:
 Laatste vergadering in 2019 is op 13-12-2019.
Wij verwachten u hiermede correct te hebben geïnformeerd omtrent de voortgang van ons protest en de
inzet van velen onder ons. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven dan kunt u contact
opnemen met ons.
Met een vriendelijke groet,
Namens de Protestgroep van bezorgde Baarlanders tegen de uitbreidingsplannen van “De Landing”
Jet Remijn (Voorzitter)
Peter Maaskant (Secretaris)
Nieuweweg 29a
4435 AB Baarland
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