
Aan B en W gemeente West Betuwe.

Betreft bezwaar tegen aanleg bufferzone lingedijk -nieuwe Zuiderlingedijk Asperen.

Ik maak bezwaar tegen deze bestemmingswijziging om meerdere redenen.

In de eerste plaats vanwege de te verwachten vernattingschade voor de agrarische 
gronden die
eraan grenzen, en ongetwijfeld zal er daarna weer een buffer moeten komen om de 
buffer te
beschermen. Eigenlijk is het nationalisatie van grond.

Ten tweede de aanleg van de waterplas zal muggen en andere ziekteverwekkers 
aantrekken, het
volksgezondheidaspect is niet voldoende gewogen ,gezien de huidige toestand is dat 
denk een
heroverweging waard.

Ten derde, zal de aanleg van de waterplas zorgen voor een enorm aantal 
vrachtwagentransporten
van grond ,dat zorgt voor milieuschade en CO2 uitstoot. Niet doen dus.

Ten vierde, de CO2 discussie heeft gezorgd voor nieuw inzicht ni herbebossing in 
natuurgebieden in
ons land, maar ook in de EU .Ik wijs u op de Green Deal van de EU. Dat zijn hogere 
overheden dan de
provincie, bij hen staat het denken niet stil nu er ander omstandigheden zijn. Tevens is 
vrijwel
niemand tegen bomen .Ik stel voor dat op de percelen die aangekocht zijn bomen komen 
en geen
muggenbroedplaats.

Ten vijfde ,naast mijn fruitbedrijf is indertijd aan de zuidzijde een waterplas 
aangelegd ,00k als buffer
voor het natuurgebied, dat is volledig mislukt om meerdere redenen. Het water in die 
plas bevat veel
meer fosfaten dan het water uit de drains bij boeren. Dat komt volgen een medewerker 
van
Staatsbosbeheer omdat er honderden ganzen poepen in het water.!!

In ons land willen een paar geradicaliseerde ecologen terug naar een soort van oertijd. 
Helaas hebben
zij te veel invloed,00k bij redelijke politieke partijen. Ons land is te dichtbevolkt, dat is het 
echte
probleem, natuur maken gaat niet ,dat is cultuur. Natuur regelt zichzelf.

Ik verzoek u en de raad om verantwoordelijkheid te nemen ,en geen waterplas aan te 
leggen maar
te herbebossen. Ook in het kader van de volksgezondheid. En om de regelzucht van 
natura 2000 en
EHS te stoppen, er zijn genoeg andere problemen in ons land zeker nu.
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Ik ver zoek een afschrift te sturen aan de partijen in de gemeenteraad 6-6-2020


