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Made, 15 oktober 2012
betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch"

Geachte leden van de Gemeenteraad,
De Vereniging Behoud Biesbosch is het in grote lijnen eens met het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch, dat van 20 september tot 31 oktober
2012 ter inzage ligt.
Onze zienswijze op de stukken is als volgt:
1 - De aanduidingen bij de elementen op de grote (gekleurde) bestemmingsplankaart zijn
onleesbaar klein, ook op de officiële grote versie. Graag zien wij deze veel duidelijker en
leesbaarder aangegeven.
2 - Cultuurhistorisch element nr. 36, de voormalige schotbalkensluis in de dijk van de
polder Jonge Janswaard, nabij de Beneden Merwede, is niet op de bestemmingsplankaart
aangegeven. Ook ontbreekt hij op de kaart met de toelichting op de cultuurhistorische
elementen.
3 - Er ontbreekt een naar onze mening belangrijk cultuurhistorisch element, namelijk de
heuvel met voormalige boerderij op de dijk van de Mariapolder, langs het Wantij. Tot in
de jaren '60 stond daar een ruïne van een eenvoudige boerderij (meer een griendkeet).
Die is eind jaren '60 door eigenaar Staatsbosbeheer afgebroken in verband met
bouwvalligheid. Het gemetselde stenen fundament zit nog in de bodem op de heuvel en
is nog zichtbaar. Op de heuvel heeft Staatsbosbeheer een houten vogelkijkhut gebouwd.
Ernaast ligt nog een uitwateringsduiker voor de Mariapolder in de dijk.
Beide elementen behoren tot de cultuurhistorische elementen en zijn het behouden
waard.
Wij hopen u met deze zienswijze van dienst te zijn en zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Vereniging Behoud Biesbosch,

(E.A. Hinborch, voorzitter)

(P.M.C.Parel, secretaris)
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