
Geachte raadsleden, 
 
De afgelopen zomers konden we de gevolgen van de klimaatverandering aan de lijve 
ervaren: hittegolven. Iedereen zocht verkoeling en wij zochten die verkoeling in het 
Slochterdiep. Over scherpe stenen en prikkende distels konden we dat koele water bereiken. 
Wat lekker zou het zijn als we daar een steigertje konden bouwen. We vroegen toestemming 
bij Gemeente en het Waterschap. Want ook een steiger moet natuurlijk wel passen binnen 
een gebiedsvisie. 
Na lang wachten kregen we uitsluitsel. Die steiger mag niet. Reden: het zou de 
natuurwaarde niet goed doen. Erg jammer voor ons, maar wij snappen ook dat we 
voorzichtig moeten omspringen met de schaarse natuur die ons nog rest. 
 
Een steiger mag niet, maar wat wel mag is een buis, die vier meter boven met maaiveld 
uitsteekt. Oh ja en ook nog een spiegel-zee van maar liefst 270 voetbalvelden. Én een 
hoogspanningsstation, want de stroom moet ergens heen. 
Dat we wat moeten met de klimaatverandering is duidelijk, we staan voor een hele reeks 
moeilijke besluiten.  
Dat de Gemeente daar plannen voor heeft, natuurlijk! Het gaat om de toekomst van iedere 
inwoner. Maar dat schaarse goed, die natuur, in die omvang bedekken met een reusachtige 
zwarte vlakte?  
 
Geen oplossing voor ons energieprobleem! 
 
Onze plannen voor een steigertje van 2 bij 6 meter werden getoetst door twee instanties.  
Maar wie toetst de plannen van de gemeente. De gemeente bedenkt namelijk niet alleen de 
plannen, maar bepaalt ook de gebiedsvisie. En dat zijn niet de enige petten, die de 
gemeente op heeft. Ze verleent de vergunning, doet de exploitatie, moet haar burgers 
beschermen, en ga zo maar door. 
 
Een beetje van: slager keurt zijn eigen vlees? 
 
Wij, de omwonenden, mochten meepraten in een aantal participatiebijeenkomsten. Maar wat 
is meepraten als je keer op keer voor voldongen feiten wordt geplaatst?  
Zo groeide de hyperloop van 1,90 (nee, groter ging ie echt niet worden) naar 2,50  
(wens van de investeerder uit de bloemindustrie) naar nu meer dan 4 meter.  
Met onze voorstellen, zoals, om maar een voorbeeld te noemen, het plaatsen van bi-facial 
zonnepanelen, werd niks gedaan.  
Dus als onder participeren meebuigen wordt verstaan, dan is dit een zinvol traject geweest.  
 
We makten geen schijn van kans! 
 
Maar gelukkig bent u er nog. Raadsleden, kijk kritisch naar deze plannen.  
Kijk welke impact 175 hectare aan zonnepanelen én een hyperloop én een 
hoogspanningsstation op de natuurwaarde hebben.  
Neem je controlerende functie serieus. 
Hou contact met ons.  
Lees onze zienswijzen op de gebiedsvisie en luister naar onze ideeën en argumenten. 
En maak dan de moeilijke afweging, hoeveel natuur hebben we nodig? 
 
Laat de polder geen schandvlek worden, maar maak er een prachtplek van! 
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