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IJsselstein 16 februari 2021 
 
 
Ls, 
 
 
In reactie op de concept-beantwoording zienswijze op het ontwerp Provinciale 
Omgevingsvisie willen wij aansluiten op de reacties van BB+W van 9 februari 2021 en die van 
de Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) van 12 februari 2021. 
 
In onze zienswijze van 16 november 2020 op het concept hebben wij middels beeld en 
geschrift onder meer de bijzondere kwaliteiten van Kromme IJsselgebied ten zuiden van 
IJsselstein aangetoond. 
Uniek in de provincie Utrecht, voor de stad IJsselstein en de Lopikerwaard. 
 
Ons beroep om het gebied te beschermen wordt in uw beantwoording niet gehonoreerd. 
Graag willen wij u erop wijzen dat dit kleine en kwetsbare gebied wel degelijk uniek is voor 
de provincie Utrecht en de Lopikerwaard. Het is klein van omvang maar uniek groots in 
kwaliteit en cultuurhistorie. De industrialisatie van IJsselstein heeft reeds een groot gedeelte 
van het gebied opgeslokt. Hierbinnen is niets meer te herkennen van de kwaliteiten die het 
voorheen had. Wij achten het van groot belang dat wat ons rest, uniek in beleving en 
cultuurhistorie, blijvend beschermd wordt. Deze bescherming dient opgenomen te worden 
in de definitieve vaststelling van de provinciale omgevingsvisie. 
 
Het is ons uit uw reactie gebleken dat door u de kwaliteiten van het gebied zoals het nu tot 
ons komt wellicht niet op juiste waarde is geschat. 
 
Om die waarde goed inzichtelijk te krijgen willen wij graag een afvaardiging van Provinciale 
Staten op de fiets laten zien hoe het Kromme IJsselgebied zich in het Groene Hart op 
kleinschalige maar o zo mooi wijze manifesteert. Terecht een parel in de Lopikerwaard zoals 
WBL stelt. 
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Wij doen dan ook een beroep op u om dit verzoek in te brengen tijdens uw evaluatie op 17 
februari 2021 en wachten uw reactie hierop met belangstelling af. 
 
Vriendelijk groet, 
 
 
T. Staats,      B. Rietveld, 

     
 
Secretaris      voorzitter 
 
 
 


