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Onderwerp: Strandhuisjes op de Schouwse stranden

Geachte leden van het College van B&W,
Onlangs hebben wij kennis genomen van de plannen van een aantal ondernemers voor het
bouwen en exploiteren van strandhuisjes op de Schouwse stranden en vernomen dat u een
onderzoek bent gestart naar de eventuele mogelijkheden daarvoor. Graag geven wij daar
onze reactie op, zij het wellicht wat vroeg, omdat de menings- en besluitvorming in uw
college nog moet plaatsvinden. Echter, gezien de verstrekkende gevolgen die een dergelijke
ontwikkeling ons inziens zal hebben op omgeving en landschap, willen wij onze visie nu reeds
aan u kenbaar maken.
Schouwen-Duiveland met in het bijzonder onze kust en stranden kenmerken zich door het
open en nog relatief ongeschonden landschap. De beleving van het gebied is die van lage
horizon, van zee, duinen en dammen met in de verte de vuurtorens van Ouddorp en
Westerschouwen als herkenningspunten. Hoe gemakkelijk zich dat laat schaden zien wij met
de bouw van het Inspiratiecentrum, dat op de Brouwersdam is verrezen.
Zoals de horizon is ook het meer lokale landschap van de Schouwse kust nog relatief
ongerept. De overgang tussen zee, strand en duinen kan nog over het gehele gebied worden
beleefd. Die beleving verdwijnt wanneer daar rijen met strandhuisjes worden geplaatst, zoals
de inmiddels volgebouwde stranden op Walcheren en Noord-Beveland laten zien. Die kant
moet het hier niet op, zelfs niet op beperkte schaal. Het wordt een bebouwing die zich steeds
verder zal uitbreiden zoals we dat met zoveel recreatieve ontwikkelingen hebben gezien.
Ook uit oogpunt van recreatie lijkt ons dit ongewenst. Het gaat om 60 verblijfsmogelijkheden
waarvoor uiteraard liefhebbers zullen zijn, maar wel op een plek waarvoor al die andere
tienduizenden recreanten naar Schouwen komen: het strand, de zee, de duinen, de ruimte.
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Vanuit de toeristen-economie gezien een "unique selling point" waarmee ScliouwenDuiveland zicli nu al onderscheidt van de rest van Zeeland en zich ook in de toekomst kan
blijven profileren.
Ons standpunt is: zo min mogelijk bebouwing op het strand. En in ieder geval geen
verblijfsrecreatie, zoals we dat ook eerder, toen er plannen waren voor een strandhotel,
kenbaar hebben gemaakt. Dat is het slachten van de kip met de gouden eieren, waarbij
alleen de poelier goede zaken doet.
Zoals ook de Wereldregio afgelopen vrijdag laat zien, wordt deze zorg door velen gedeeld.
Het signaal is duidelijk: niet doen! Wij hopen op een verstandig besluit.
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