
Aan Provinciale Staten en de (in)formateur dhr. Van Ojik

Geachte, dames en heren,

Comité Zeldenrust zet zich inmiddels al enkele jaren in voor het behoud van het unieke agrarisch en 
landelijk cultuurlandschap ten noorden van de kern Benschop in de gemeente Lopik. Dit gebied bevat 
beschermde flora en fauna en is tevens stiltegebied en ganzenfoerageergebied.
Door een grootschalig bouwplan op de locatie Zeldenrust, Dorp 178 te Benschop dreigt dit aangetast 
te worden. Dit plan heeft, zo bleek uit een eerste informatiebijeenkomst,  de steun van wethouder 
Spelt en overschrijdt ruimschoots de zogenaamde rode contour. Onze inbreng om dit plan kleiner en 
beter passend te maken heeft tot heden niet tot resultaat geleid. Betrokken inwoners worden door 
de inititatiefnemers niet gehoord of betrokken bij de plannen.

Het is ons bekend dat de gemeente Lopik net als vele andere landelijke gemeenten onder druk van 
de huidige situatie op de woningmarkt pleit voor een vrijbrief om buiten de rode contour te bouwen 
met als argument dat men zelf daarin een goede afweging kan maken zonder de provincie. De 
gemeenteraad heeft daartoe een motie aangenomen en aan u gezonden. 

Wat naar onze mening dreigt, is, dat als gevolg van kortetermijndenken, zonder brede participatie en 
inspraak vooraf, belangrijke landelijke gebieden opgeofferd dreigen te worden voor het oplossen van 
tijdelijke woonproblematiek. Deze problematiek gaat dieper en is niet op te lossen met wat extra 
lokale bouwplannen. Ook wordt daarmee vergrijzing, krimp en het verlies van voorzieningen niet 
structureel voorkomen. Het gaat ook om te lage inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen en 
hypotheekbeleid van overheid en banken. Bovendien ligt onsinziens de grootste opgave in het 
herstructureren van de bestaande binnenstedelijke woningvoorraad door deze aan te passen aan de 
eisen van deze tijd. De grootste opgave is daarmee een binnenstedelijke in plaats van buiten rode 
contouren en daar liggen ook de grootste kansen en oplossingen.
Daarbij komt, dat wat is opgeofferd niet zomaar hersteld kan worden.

Hoewel wij de zorgvuldigheid en integriteit van de lokale gemeentelijke politiek niet op voorhand ter 
discussie willen stellen, vinden wij het wel van belang dat een dergelijke vrijbrief door u niet wordt 
afgegeven voordat de gemeente een breed gedragen en door uitgebreide participatie vormgegeven 
omgevingsvisie en –plan per gemeente en per woonkern heeft opgesteld. Daarbij dienen alle 
inwoners en belangengroeperingen in de gelegenheid te worden gesteld om daar invloed op te 
hebben. Hieruit zou o.a. moeten blijken waar de inwoners woningen willen bouwen of renoveren in 
een woonkern, hoe men wil omgaan met verkeer en bedrijfsactiviteiten binnen de bebouwde kom 
en waar men het landelijk gebied en de flora en fauna wil beschermen. Daar is in de gemeente Lopik 
tot heden onvoldoende sprake van.

Kortom, wij pleiten er voor om geen vrijbrief voor bouwen over de rode contour af te geven aan de 
gemeenten in het algemeen en de gemeente Lopik in het bijzonder, zonder een door de meerderheid 
van de inwoners door participatie gedragen omgevingsvisie en omgevingsplan.

Wij zijn uiteraard altijd bereid om ons standpunt toe te lichten.
Namens Comité Zeldenrust,

H. Graeler, G. Hoogland en J.P. van Zoelen.


