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Hagelkanonnen
Sinds de laatste nieuwsbrief is er naar
aanleiding van de hagelkanonnen veel gebeurd
in het bestuur.
Zoals u weet werd er gewerkt aan een
convenant, een poging om eindelijk tot een
goede regeling te komen voor maart 2010.
Begin mei heeft Peter de Dreu samen met
wethouder Jan Zandee een concept convenant
opgesteld waarin afgesproken werd dat de
fruittelers er alles aan zouden doen om het
geluidsniveau van de anti hagelkanonnen terug
te brengen binnen de wettelijke normen, de
gemeente zou dan de regelgeving via het
activiteitenbesluit/wet milieu beheer regelen en
de BZZB zou tot die tijd geen gerechtelijke
stappen ondernemen. Deze afspraken waren
voor de rest van het bestuur nog wel acceptabel
geweest, maar als laatste zin stond er :
Mocht blijken, dat ondanks alle inspanningen
van betrokkenen ,de datum van 01.04.2010 met
reden omkleed, niet gehaald kunnen
worden,blijven de oorspronkelijke APVontheffingen in stand en vindt er opnieuw
overleg plaats met als doel het vaststellen van
een nieuwe datum.
Met deze laatste alinea wordt het hele
convenant ontkracht.
Onze juridische adviseur raadde ons ten
stelligste af dit concept zo te accepteren,
waarop Peter met onmiddellijke ingang zijn
functie binnen het bestuur neerlegde.
Hoe is de stand van zaken nu?
Eind april hebben we bij de rechtbank in
Middelburg beroep aangetekend tegen het
besluit van de gemeente om anti hagelkanonnen

te regelen via de APV. Daar konden we niet
mee wachten omdat een bezwaarschrift binnen
6 weken verstuurd moet worden. Wel is er in de
begeleidende brief naar de rechtbank gemeld
dat we nog met de gemeente in onderhandeling
waren en is er gevraagd om ons extra tijd te
geven om deze onderhandelingen af te ronden.
Het convenant bleek dus niet acceptabel. Het
wachten is nu op het tijdstip dat de rechtbank
onze zaak behandelt.
Inmiddels loopt er nog een tweede zaak met
betrekking tot een anti hagelkanon. De
gemeente heeft de negende fruitteler die een
hagelkanon heeft, verboden om dat apparaat ’s
nachts te gebruiken omdat dit ding nog meer
herrie maakt dan de andere acht. De gemeente
heeft daar een aparte vergunning voor verleend,
weer via de APV. Ook deze zaak is door de
BZZB bij de bezwarencommissie gewonnen,
maar de gemeente heeft ons bezwaar
afgewezen. Dus ook voor deze zaak is door ons
beroep aangetekend bij de rechtbank in
Middelburg. We hopen dat deze twee zaken
spoedig “op de rol” zullen staan zodat we
eindelijk weten waar we aan toe zijn met de anti
hagelkanonnen.
In de PZC van 28 augustus stond een artikel dat
er tegen de hagelkanonnen in Kapelle ook
bezwaar is aangetekend. Dat bezwaar is al door
de Raad van State behandeld. Over een week of
vijf wordt de uitspraak verwacht. We zijn
benieuwd !
Mieke Tinge

Lopende Zaken
Structuurvisie Borsele
De Structuurvisie Borsele 2009-2014
(vastgesteld gemeenteraad juli) geeft de ideeën
op het gebied van ruimtelijke ordening voor de
komende tijd. Het biedt vooral bestaand beleid,
zoals het vasthouden aan Sloepoort. Verder
worden in de dorpsprofielen ‘rode’
uitbreidingen aangegeven, terwijl nergens ter
compensatie of behoud van evenwicht ‘groene’
uitbreidingen zijn gegeven. De BZZB vroeg om
een zorgvuldige afweging per dorp, zeker als
het lintbebouwing betreft. Wij willen dat in het
Nationaal Landschap versterking van de
kwaliteiten van natuur en landschap onderdeel
van alle plannen is.
Sloepoort
Het lijkt alsof het bedrijventerrein Sloepoort
geen uitspraak van de Raad van State aan zijn
broek heeft. Zeeland Seaports, de gemeente
Borsele en provincie Zeeland erkennen nergens
openlijk dat het terrein niet aangelegd mag
worden.
Zeeland Seaports wil ‘reparatie’ van het besluit;
het havenbedrijf ziet naar eigen zeggen
mogelijkheden om aan te tonen dat aanleg
noodzakelijk is door een betere economische
onderbouwing. Eind dit jaar is die klaar. Ook
heeft de gemeente Borsele 5 ha gekregen in de
Regionale Bedrijventerreinen Programmering
van de Bevelanden. De provincie vindt het al
goed. Dit meldt wethouder Vermue, die ook bij
de Borselse ondernemers na 8 jaar haar belofte
herhaalde, dat Sloepoort er echt gaat komen.
De meerderheid van de raad ziet er ook nog
brood in, want alleen PvdA en Lokaal Borsele
steunden de motie om Sloepoort uit de
structuurvisie Borsele 2009-2014 te schrappen!
De Oude Sloelijn-route.
Nu pas blijkt dat al het Tracébesluit nieuwe
Sloelijn (12 febr.2004) het einde van de oude
Sloelijn bezegelde. Daaronder staat de
handtekening van Karla Peijs. ………… Noch
de toenmalige minister noch de huidige
Commissaris van de Koningin noch enig ander
bestuurder of betrokken ambtenaar, heeft in al
die jaren de BZZB gewezen op het artikel1.3,
dat die afbraak aankondigt. Een besluit bleef
hier een besluit. Hier geen gedoe en gekeer.

De ruiming kwam snel en krachtig, dag en
nacht werd er gewerkt. Voor een aanzienlijk
bedrag is de route nu aangekocht door de
provincie. Het is nu al een prijzig spoor. De
SGB is wat rails rijker, de Sloeweg heeft
ruimte, maar van nieuwe plannen kon nog geen
letter in de structuurvisie.
De gemeente Borsele koopt de belendende
percelen, saneert en onderhandelt met
gebruikers en de sloop van het eerste gebouwtje
in HKz is aangekondigd.
Duurzaamheidsvisie
Ook aan de Duurzaamheidsvisie (vastgesteld
gemeenteraad juli 2009) heeft de BZZB
bijgedragen. De gemeente gebruikt het begrip
duurzaam graag. Ons verzoek om het
ecologisch kapitaal van de gemeente te
beschrijven in een landschappelijke
waardenkaart werd niet overgenomen. Wel is
op onze suggestie een weging tussen verkeer en
landschappelijke waarde geformuleerd. Over
het terugdringen van parkeeroverlast en
sluiproutes en versterking van natuurecologische en historische waarden van routes
werd een alinea toegevoegd.
Grote projecten.
Ook bij grote projecten, zoals de nieuwe
procedure voor de WCT, de
hoogspanningsleidingstraat 380 kV zuid-west
doen we mee aan de inspraak. Via
planologiewerkgroep van de KNVV en de ZMF
zijn we op de hoogte van en betrokken bij
trajecten zoals de verdieping van de
Westerschelde, (Kern)Energie e.d.
Zorg om Cultureel Erfgoed
In samenspraak met het SCEZ en Stichting
Landschapsbeheer Zeeland hebben we ons
ingespannen om een besluit van de
gemeenteraad van 16 juli aan te passen. We
riepen de raadsleden gedwongen door de korte
tijdspanne daartoe op via een brief. Onze inzet
kreeg weinig respons en een volgende keer
zullen we het zeker anders aanpakken, opdat
een goede inhoudelijke behandeling volgt.
Het ging over een voor ons onverwacht voorstel
tot het asfalteren (afgedekt met fijn grind) van
de hoofdpaden van de 15 gemeentelijke
begraafplaatsen. Wij vroegen het besluit aan te

houden en een onderzoek te doen naar
andersoortige verharding die de
toegankelijkheid kan verbeteren.
Begraafplaatsen verdienen een omzichtige
behandeling; kleine, authentieke, sfeervolle
begraafplaatsen des te meer. Afgezien van het
feit of het mooier en beter kan, kan in het
Nationaal Landschap zo’n onderzoek zijn nut

hebben ook voor andere wandelpaden. Het
besluit lijkt nu een bezuinigingsmaatregel om
onderhoudskosten te drukken. Het verzoek
komt via het dorp Borssele, waar de vroeger
prachtige begraafplaats nu wel een kaal en kil
sportveld met zitjes lijkt.

Nieuwe bestuursleden nodig
Het bestuur heeft dringend behoefte aan extra
menskracht, want sinds juli vorig jaar zijn er
twee bestuursleden minder. Vorig jaar juli is
Tunnis Meijer plotseling overleden. De
secretariaatswerkzaamheden zijn toen
overgenomen door Maatje van der Stel. En
zoals u heeft gelezen in het artikel over de
hagelkanonnen is begin mei Peter de Dreu
gestopt. Zijn werkzaamheden heeft Caroline de
Ligt overgenomen. En Mieke stopt per 1
oktober (na bijna 12 ½ jaar) ook met de
bestuurswerkzaamheden.

Nu heeft het bestuur dus dringend nieuwe
mensen nodig.
Als u de BZZB een warm hart toedraagt en u
heeft een beetje tijd, kom dan het bestuur
versterken! U hoeft echt niet alles te weten over
wetten, voorschriften e.d. Al doende leert u!
Wilt u weten wat een bestuursfunctie inhoudt,
neem dan contact op met Maatje (649536,
Caroline (655139) of Mieke (312249)

Donateurdag op 10 oktober 2009
In het 20e jaar van Stichting Behoud de Zak van
Zuid-Beveland hebben we onze donateurdag op
een heel mooie plek: hofstede Heuvelhof in
Baarsdorp. Kunstenaarsfamilie De Nooyer
bewoont daar een prachtig middeleeuws
boerenhuis; zij laat u genieten van een prachtige
tuin en ontvangt gasten in de boerenschuur.
Daar vertoeven wij op 10 oktober met een
programma van 2 tot 5 uur ’s middags.
De heer Aad de Klerk van Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland (SCEZ) vertelt ons over
Gekrompen Dorpen. Een voorbeeld daarvan is
Baarsdorp, waar we even naar toe wandelen.
Ook wandelen we in de tuin van Heuvelhof, na
uitleg over wat daar te beleven valt door één

van de bewoners van de boerderij. In de 2,5 ha
grote tuin, vol afwisseling aangelegd, staan ook
een aantal verrassende ‘kunstbomen’.
Hapjes, drankjes, entourage en programma;
alles is in de sfeer van natuur, landschap en
cultureel erfgoed. Ons terrein, kwaliteit in de
Zak!
Opgave bij het secretariaat voor 1 oktober:
tel 0113-649536 of via bzzb@hetnet.nl Ook
contactadres voor vragen!
Bij heel slecht weer aangepast programma op
dezelfde plaats en zelfde tijd. Heuvelhof
Tuinen, Oude Hoeveweg 8, Baarsdorp Inloop
vanaf 13.45.uur. Wij rekenen op uw komst!

Aanmeldingsstrook
Ik kom /Wij komen met ………..
persoon/personen
Naam:
Adres:
Telefoon:
Opsturen naar: Secretariaat BZZB, v.d. Poest Clementstraat 7, 4443 AL Nisse

Het gezicht van de BZZB
Naast inhoudelijke activiteiten toont de BZZB
ook graag haar gezicht aan de buitenwereld.
Laten zien wat je doet en waar je voor staat,
toelichten, discussie en steun verwerven is altijd
belangrijk! Gelukkig zijn er steeds vrijwilligers
die daarbij helpen. Na het
Schaapscheerdersfeest in Nisse, staat de BZZB
infokraam ook dit jaar op de Open
Monumentendagen bij de H.Blazius kerk te
Heinkenszand. Dit is op 12 en 13 september
van 13.00 tot 17.00 uur.

Zin om te helpen? Leuk! Laat even weten via
tel. 0113 649536 of bzzb@hetnet.nl

Op 26 september zijn we op de publieksdag van
Hoeve Van der Meulen te ’s-Heer Abtskerke.

Bomen in Borsele
Er gaat een en ander veranderen in het beleid
van de gemeente Borsele t.a.v. de bomen in de
gemeente.
Nu is het zo, dat je een kapvergunning aan moet
vragen, wanneer je een boom kwijt wilt,
Dit geldt voor bomen, van bepaalde
afmetingen, binnen de bebouwde kom.
Dit wordt in de Borselse Bode bekendgemaakt
en evt. kan daar bezwaar tegen aangetekend
worden
Daarnaast zijn monumentale bomen zoals
grenslinden bijv. beschermd.
Een heleboel bomen vallen in dit beleid buiten
beschouwing, maar zijn wel degelijk de moeite
waard. Daarom zijn veel gemeenten al
overgestapt op een ander systeem.
Ook de gemeente Borsele wil hier voor het eind
van het jaar het beleid in bijstellen.
Op dit moment worden de bomen zowel binnen
de bebouwde kom, als in het buitengebied,
geïnventariseerd. Dit gebeurt door mensen van
de gemeente zelf.
Inmiddels staan er al zo’n 1500 bomen op de
lijst en dit zal naar verwachting uitgroeien tot
een paar duizend.

De bomen die op die lijst komen te staan zijn
beschermd en mogen dus niet zomaar gekapt
worden. [ Daar moet dan, net als nu,
vergunning voor verkregen worden.]
Begin oktober moet de lijst “af” zijn. Er zullen
altijd bomen sneuvelen en er kunnen er
gelukkig ook bij komen. De lijst zal dan ook
regelmatig bijgesteld moeten worden.
Wij als BZZB kunnen helpen om die lijst zo
compleet mogelijk te maken.
Dus, bij deze een oproep ;
Weet u bomen of bosjes die het beschermen
waard zijn ? Meld het ons alstublieft.
Het gaat dan natuurlijk niet zozeer om de
bomen die bij iedereen wel bekend zijn, maar
vooral om de wat meer verborgen bomen,
achteraf op een erf bijv. of langs een stille
wandelroute…
U kunt me altijd bellen of mailen, evt. met foto
van de betreffende boom. 0113-655139

caronlinedeligt@hetnet.nl
Hartelijk dank alvast.
Caroline de Ligt

