Aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee
Zierikzee, 1 augustus 2018
Betreft: Uitbreiding kassenbouw vd Wekken, Kloosterweg 8, Noordgouwe
Geacht college,
De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland staat voor het behoud van de
landschappelijke kwaliteiten binnen de gemeente. Naar aanleiding van uw mededeling in
de WereldRegio van 22 juni 2018 reageren wij op uw voornemen tot wijziging van het
bestemmingsplan in verband met het uitbreiden van een kassencomplex aan de
Kloosterweg 8 te Noordgouwe.
Bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Buitengebied in 2009 heeft de
heer Van der Wekken, eigenaar van het kassencomplex, destijds 2.132 m2 groot, de
mogelijkheid gekregen dit areaal uit te breiden naar 20.000 m2. In 2011 is het
kassencomplex vergroot naar circa 10.000 m2. Resteert thans een
uitbreidingsmogelijkheid met nog eens 10.000 m2. Daarvan gaat nu ook gebruik
gemaakt worden, zo begrijpen wij uit uw mededeling.
Stad en Lande is nooit blij geweest met kassen op deze locatie. Het Belvedère-landschap
rond Noordgouwe en Schuddebeurs heeft er ernstig van te lijden. Een kassencomplex
heeft een industriële uitstraling en past niet in dit Belvedère-landschap. Landschappelijke
inpassing is daarom dringend gewenst om de landschappelijke schade tot een minimum
te beperken. Dat geldt voor de bestaande kassen waarvan de inpassing veel te wensen
overlaat, maar des te meer nu het complex gaat worden uitgebreid.
In het wijzigingsbesluit van juni 2012 heeft uw college over de landschappelijke inpassing
de volgende opmerkingen gemaakt.

Tot zover het wijzigingsbesluit.
Getuige uw besluit is duidelijk is dat ook u een plantstrook van 10m breed een minimaal
vereiste acht voor een goede landschappelijke inpassing. We leven nu in 2018 en kunnen
6 jaar later constateren dat van de landschappelijke inpassing weinig terechtgekomen is.
De kaart “Huidige situatie 2017 Bloemenkwekerij van der Wekken” suggereert wat dat
betreft veel meer dan in de praktijk zichtbaar is. Wij hebben vorig jaar ook al
aangegeven dat de inpassing niet voldoet aan de eisen en u gevraagd om te handhaven.
Dat is toen ook gebeurd. De heer Van der Wekken heeft het een en ander bijgeplant,
maar het resultaat is nog steeds bedroevend en voldoet nog allerminst aan het gewenste
resultaat*.

Situatie Kloosterweg 8 / Hanenweg, juli 2018

De Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft, net als bij de bouw van de eerste
uitbreiding van het kassencomplex, ook nu weer een plan voor landschappelijke
inpassing gemaakt. Dit plan kan de landschappelijke schade beperken wanneer het goed
wordt uitgevoerd. Gezien onze ervaringen in de afgelopen zes jaar vrezen wij dat de
uitvoering van het beplantingsplan opnieuw in gebreke zal blijven en er van de vereiste
inpassing weer weinig terecht komt.

* Dit probleem van geen of slechte landschappelijke inpassing speelt overigens ook al tientallen jaren in
Sirjansland en omgeving. Dat geeft weinig vertrouwen in uw doorzettingsmacht als het om handhaving gaat.

Wij verzoeken u daarom:
1. ons te informeren hoe u ervoor denkt te kunnen zorgen dat het kassencomplex deze
keer wel goed ingepast gaat worden zodat de schade aan het landschap beperkt
wordt?
2. Er op toe te zien dat de landschappelijke inpassing ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd
en bij het achterwege blijven daarvan te handhaven.
Wij zien uw reactie met antwoord op de bovenstaande vragen met belangstelling
tegemoet.
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