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        Aardenburg, 7 augustus 2014 

 

Betreft handelswijze college 

 

Geacht college, 

 

Met stijgende verbazing hebben wij kennis genomen van de soap rond de voorlopige 

aanwijzing van de uitbreiding van het Zwin als Natura 2000 gebied. Het huidige 

natuurgebied Zwin is al Natura 2000 gebied, dus dat de uitbreiding ook dit label krijgt is 

niet meer dan logisch. Onze verbazing komt echter vooral door de handelswijze van uw 

college. Enkele weken geleden heeft een oppositiepartij (Lijst Babijn) gevraagd om een 

bezwaar. U heeft daar toen niet op gereageerd, ook al omdat u van mening was dat de 

Raad van de gemeente Sluis de uitbreiding altijd gesteund heeft. Recent vraagt een 

coalitiepartij (NGB) om een bezwaar en daaropvolgend stuurt u wel een officiële reactie 

naar de betreffende Rijksdienst plus een brief naar de Provincie Zeeland. Vervolgens 

lezen we dan weer dat een andere coalitiepartij (D66) het hier niet mee eens is. 

 

Ten eerste maakt dit ons duidelijk dat de coalitie geen eenheid is en uw bewering dat “het 

geheel meer is dan de som der afzonderlijke delen”, lijkt dan ook vooral op de 

onduidelijkheid te slaan! Ten tweede vragen we ons af waarom u zich door een reactie 

van 1 partij zo laat sturen? Dit is ook niet de eerste keer, enkele weken geleden heeft u 

een “brandbrief” over de werkzaamheden aan de N61 gestuurd, eveneens na een oproep 

van enkel NGB. Vervolgens zei de portefeuillehouder tijdens de raadsvergadering dat 

deze brief namens de gemeenteraad was verstuurd… 

 

In beide gevallen lag hier geen raadsbesluit of een uitspraak van de raad aan ten 

grondslag! Het college hoort raadsbesluiten uit te voeren. Of u doet zaken vanuit het 

college, vanuit uw mening en visie, en legt naderhand verantwoording af aan de 

gemeenteraad. Door als een kip zonder kop achter elk verzoekje van een individuele 

coalitiepartij aan te hollen voedt u echter de onduidelijkheid en daalt het vertrouwen. 

 

Aangezien u nog steeds (net) in uw eerste honderd dagen termijn zit zullen we dit wijten 

aan onervarenheid. We dringen er echter op aan dat u uw leercurve snel oppikt. Zeker 

gezien alle belangrijke zaken die spelen, heeft de gemeente Sluis behoefte aan een 

duidelijk, transparant en betrouwbaar bestuur. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Fractie PvdA Sluis 

R.P. Evers, fractievoorzitter 

 



 

 

 

 


