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De burgemeester en
wethouders van
Gemeente Zederik

Geachte burgemeester en wethouders,
Buurtvereniging Zouweboezem heeft grote moeite met het proces rondom het verlenen van
een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een struinpad bij Sluis.
In de aanvraag voor het struinpad heeft Stichting Groene Hart geschreven dat zij
overeenstemming bereikt had met de eigenaren. Tijdens de zitting van de bezwarencommissie is gebleken dat vergunning vrager géén overeenstemming bereikt had met de
eigenaren. Wij hebben afgelopen woensdag 22 maart met u
gesproken en wij hebben toen al onze ongerustheid laten blijken.
Na dit gesprek zijn wij uitgenodigd door de heer Van Soelen en wij
hebben met hem gesproken over het peilenplan voor de Linge.
Hij vertelde ons dat WSRL wacht op het beheerplan voor Natura 2000
gebied Zouweboezem.
Daarop hebben wij telefonisch overleg gehad met de heer Van
Ruijven, projectleider voor het beheerplan Zouweboezem van PZH.
Ook aan hem hebben wij onze verontrusting kenbaar gemaakt en
hebben wij gevraagd naar de Gewenste uitbreiding recreatiegebied.
De heer Van Ruijven wist te melden dat Fruitteler Van den Berg zou
stoppen met zijn bedrijf. Wij hebben toen aan de heer Van Ruijven

Natura-2000 gebieden

verteld dat ons dat zeer onwaarschijnlijk leek omdat ook de heer Van
den Berg vanwege de publicatie van het inspiratiedocument van de
MIRT lid geworden is van onze buurtvereniging. Wij hebben wat fact checking gedaan. Wij
hebben gesproken met de heer Van den Berg en hij heeft ons verzekerd dat hij niet van plan
is om met zijn bedrijf te stoppen. Hij wilde een rechtsbijstandsverzekering gaan afsluiten,
maar zijn verzekeringsadviseur vertelde hem dat ze geen brandend huis verzekeren.

Deze gang van zaken verontrust ons. Er wordt melding gedaan van overleg en overeenstemming met omwonenden en eigenaren, van een ondernemer die stopt met zijn bedrijf
tewijl dat niet zo is. Verleen a.u.b. geen vergunning op basis van alternatieve feiten en laat
de verrommeling van de Zouwe- en Buitenboezem met stapstenen en/of bruggen stoppen.

Met vriendelijke groeten,
Buurtvereniging Zouweboezem
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