Van: Comité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer <toekomstvzm@gmail.com>
Verzonden: donderdag 7 november 2019
Onderwerp: Fwd: Teleurstelling regio Volkerak-Zoommeer in gebiedsoverleg ZW-delta

Geachte leden van Provinciale Staten,
Vol verbazing hebben we de brief vanuit het Gebiedsoverleg gelezen. Graag wijzen we u op de
tekortkomingen in het proces, de vele kennisleemtes in het plan en de vele fouten die zijn
gemaakt in de loop der jaren. Het zou goed zijn voor de inhoud en gefundeerde argumentatie
van een dergelijke onomkeerbare maatregel dat dit in samenspraak is met de omgeving en is
gestoeld op feiten en kennis van ter zake deskundigen. Wij hopen bij u steun te vinden na
meer dan 10 jaar een 'gevecht tegen de bierkaai' gestreden te hebben. Wij vinden met name de
onderlinge gijzeling van de deelnemende partijen binnen het gebiedsoverleg zorgwekkend. Te
lang heeft men zich gecommitteerd aan een gemankeerd plan. Voor een duurzame en zekere
toekomst zien we graag snel veranderingen. Het structureel negeren van zienswijzen,
inhoudelijke kritiek en vragen en het niet juist informeren van andere partijen over de inhoud
van het plan is ons een doorn in het oog. Wij zien veel gebrek aan kennis bij betrokken
provincies, gemeentes, waterschappen, natuurorganisaties en burgers, met name door het
geven van onjuiste informatie door de voornaamste trekkers van het plan binnen RWS en de
Provincies tijdens de openbare bijeenkomsten. Wij zeggen als regio dan ook het vertrouwen
op in deze personen. In tegenstelling tot wat de brief vanuit het gebiedsoverleg beweert is er
duidelijk geen sprake van transparantie.
Wij doen een beroep op u om de betrokken Ministers en ambtenaren nadrukkelijk te wijzen
op de kritiek uit de regio en vragen te stellen naar het proces rondom de planvorming zout
Volkerak-Zoommeer.
De komende periode is voor ons als regio alles bepalend, wanneer gesproken wordt over de
PAGW. In bijgaande brief onze verdere uiteenzetting.
Mocht u meer vragen hebben, dan brengen wij u graag in contact met de juiste personen
binnen ons comité. U bent altijd welkom.

Vriendelijke groet,
Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer

