Gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland
Postbus 162
8330 AD Steenwijk

Belt-Schutsloot, 25 juni 2018

Betreft: Plannen Natura 2000

Geacht College,

De Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot heeft kennisgenomen van de plannen van de
Provincie om een proces in gang te zetten om de in Belt-Schutsloot gelegen agrarisch
graslandjes te bestemmen voor natuur of agrarische natuur. Dit voornemen, ingestoken
vanuit concrete doelen m.b.t. het paapje en de vuurvlinder, zal voor ons dorp een forse
sociaal-culturele impact hebben en gevolgen hebben voor de leefbaarheid op de langere
termijn. Bovendien verdwijnen daardoor de iconische graslandjes met schapen en
jongvee in en om het dorp.
Als Stichting Dorpsbelangen zijn wij zeer bezorgd over de impact van de plannen voor
ons dorp. Wij vragen het college om hierover in gesprek te gaan en gezamenlijk te
werken aan een plan dat de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving versterkt.
Wij zijn overvallen door de presentatie van de Provincie en zijn op geen enkele manier
betrokken geweest bij de plannen. Het zijn plannen over ons dorp, maar niet met ons
dorp. Plannen die bovendien gemaakt zijn zonder dat gekeken is naar de gevolgen voor
ons dorp. Vreemd dat er wel een natuurtoets bestaat, maar de impact voor het dorp niet
wordt getoetst.

Wij hebben de gevolgen die wij voorzien verkend en hieronder uitgewerkt.

1. Verdwijnen van de weilandjes met schapen en jongvee. Als de extensief beweide
iconische weilandjes de bestemming natuur of agrarische natuur krijgen verdwijnt het
hobbymatig houden van schapen en jongvee. De overgangsperiode waarin verschraling
centraal staat is te lang om te veronderstellen dat er na de periode van verschraling
sprake zal zijn van een doorstart van deze bedrijvigheid. De kleine percelen zijn net als
het bijzondere landschap verbonden met het dorp. De Wieden met dorpjes als BeltSchutsloot hebben een eigen karakter, een eigen karakteristieke landschapsopbouw, met
een afwisseling van rietland, broekbossen, weilandjes, voormalige petgaten, meren en
kreken. Een ander landschap dan de Weerribben en logischerwijs passen daar ook andere
doelen. De iets rijker veengronden, zijn bijna twee eeuwen in gebruik als extensief
beweide graslanden. Graslanden die bijdragen aan de landschappelijke waarde van het
gebied en iets vertellen over de historie van de toentertijd zeer kleinschalige landbouw
met 3 of 4 geiten en een of twee koetjes. Bovendien leveren deze extensieve graslanden
ook een bijdrage aan de biodiversiteit, niet die van de verschraalde hooilanden, maar van
de iets rijkere veengronden.

2. Sociaal-cultureel: Op sommige van de beoogde percelen worden jaarlijks de
traditionele allegorische gondels gebouwd. Een onderdeel van culturele en economische
activiteiten in het dorp. Een activiteit die sterk bijdraagt aan de sociale cohesie en
nabuurschap. Het onttrekken van deze gronden voor deze bestemming draagt bij aan
schaalverkleining met risico voor het verdwijnen van de traditie. In onze ogen leidt dit tot
culturele verarming inclusief economische schade.

3. Economie: De economische bedrijvigheid in Belt-Schutsloot bestaat o.a. uit inkomsten
van de teelt van dakriet, campings, horeca en werk t.b.v. natuurbeheer. Ook voor de
toekomst van de rietteelt zijn voor 2035 vergezichten geschetst door
Natuurmonumenten. Dit beschrijft een beeld dat in 2035 circa 650 ha zal zijn veranderd
in meerjarige teelten en nog 50 ha commercieel rietland zal zijn overgebleven. Goed
denkbaar is dus dat binnen enkele decennia de economie louter draait op toerisme en het
beheer in het gebied door de terreinbeheerder wordt uitbesteed aan de goedkoopste
aanbieder. Door de stapeling van toekomstige ontwikkelingen verdwijnt de directe
betrokkenheid bij beheer in en om het dorp. Dit alles is schadelijk voor de leefbaarheid
en de culturele activiteiten. Het paapjes plan van de Provincie Overijssel en het
geschetste toekomst van de rietcultuur zoals Natuurmonumenten die ziet baart ons als
bestuur zeer grote zorgen.

4. De plannen van de Provincie zetten bovendien een dikke streep door de jaren geleden
ingeslagen weg om een twintigtal woningen te realiseren. Het gaat om een plan voor
duurzame woningen, te bouwen in opdracht van de Coöperatie Duurzaam Belt-Schutsloot
i.o. en die bestemt zijn voor starters en senioren uit Belt-Schutsloot. Daarnaast zal de
coöperatie zich ook richten op duurzame energie, verduurzaming van de rietteelt en
projecten rond zorg. Als bestuur richten we ons heel gericht op de toekomst en
leefbaarheid van ons dorp. Door de plannen van de Provincie kantelt onze inspanning
naar 'onmogelijk'.

Wij, het bestuur van de Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot vragen de Gemeente en
Provincie om de gevolgen van de Provinciale plannen en andere toekomstige ontwikkeling
rondom ons dorp serieus in beschouwing te nemen. Wij vragen om met ons in dialoog te
gaan en samen te werken aan een plan waar de impact op de leefbaarheid en op
economie juist versterkt wordt in plaats van verzwakt. Wij zijn van mening dat de
iconische weilandjes deel zijn van ons dorp, onze geschiedenis vertellen en karakteristiek
zijn voor ons dorp en dit deel van de Wieden. Wij kunnen niet treden in de individuele
keuzes van de eigenaren en respecteren die. Wij richten ons op impact van de plannen
op ons dorp en betreuren de wijze waarop wij zijn overvallen door de plannen. Ons doel
is de leefbaarheid van ons dorp, wij hebben oog voor de vele maatschappelijke doelen
w.o. natuur. Wij zijn bereid mee te denken over oplossingen waar zowel natuur als de
leefbaarheid in het dorp als winnaar uit de bus komen.

Met vriendelijke groet,

Gert Stam
Marco Groen
Voorzitter St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot secr. St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

