Jaarverslag 2018
Dit jaar was de aanpassing van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS/PRV) heel actueel.
Deze aanpassing vindt normaal gesproken om de twee of drie jaar plaats.
Er werd gesproken over uitbreiding van industrieterrein De Kroon te IJsselstein, gelegen langs de A2
en tegen het Lage dijk/Klaphek gebied.
Hiervoor hebben we met name aandacht gevraagd (zie voorwoord). De WBL heeft aangegeven dat
dit gebied een cultuurhistorische status dient te krijgen waar geen plaats is voor projectonwikkelaars. Bij dit standpunt kregen we steun van de Historische Kring IJsselstein en het Museum
IJsselstein. Intussen is positief gereageerd door de Provincie en is de WBL uitgenodigd samen met het
waterschap HDSR voor een gesprek.
Ook hebben we gereageerd op uitbreiding van bedrijventerrein De Copen te Lopik. Ook hier heeft
onze zienswijze effect gesorteerd, met name rond uitplaatsing van het bedrijf De Heer uit Polsbroek.
De Heer te Polsbroek en de sloot-demping aldaar houdt de WBL al sinds 2009 bezig .We hebben in
2013 bij de Raad van State deze zaak gewonnen. De betrokken bewonersgroep heeft de WBL zeer
recent uitdrukkelijk gevraagd om betrokkenheid en om samen op te trekken naar gemeente en
provincie. We hebben meegedacht over een bewonersvisie die in oktober bij alle betrokken partijen
en de gemeenteraad is aangereikt.
Er ligt nu een plan om de sloot terug te graven, de vervuilde grond te verwijderen en illegale
bewoning niet meer toe te staan. Onze insteek is ”hou je aan de wet en aan bestaande regelgeving”.
Bijvoorbeeld “rood voor groen”. Om daar drie of zelfs zeven woningen toe te staan past o.i. niet
binnen de kaders.
Het dempen van een sloot en het rooien van een pestbosje te Willeskop kon niet worden verijdeld.
Over de rechtszaak hierover is vorig jaar bericht.
Deze zaak is gewonnen en aan het herstel wordt de laatste hand gelegd. De Omgevingsdienst Regio
Utrecht (ODRU) controleert hier stevig. Het pestbosje en de sloot komen terug.
Bruggen Benschop
Samen met de Klankbord Benschop is er voortvarendheid bij het opknappen van de bruggetjes en
leuntjes en voor het jaar 2019 staat verdere uitwerking op de agenda. Dank hierbij aan Marco
Buitelaar.
De Achterdijk
De gemeente Lopik is meermalen gevraagd om te handhaven en de gedempte sloten en de kade te
herstellen maar dit verloopt moeizaam. Het bestuur beraadt zich op inschakelen van de ODRU.
Slootdemping
De slootdemping te Heeswijk was het gevolg van de plannen om een loonwerkbedrijf met opslag
voor houtsnippers te verplaatsen naar een voormalige boerderij. De WBL heeft de provincie en de
gemeente er op gewezen dat deze sloot beschermd is door de Provinciale Landschaps-verordening.
Het plan is inmiddels bijgesteld zodat de sloot kan worden terug gegraven.
Zeldenrust
We, met name Marco, ook betrokken namens de Klankbordgroep Benschop, houden de
ontwikkelingen in de gaten.
Wim van der Putten is zeer betrokken rond de zonnepanelen bij Duurzaam Lopikerwaard en
verkondigt met verve standpunt WBL, eerst zonnepanelen op de daken, en bij voorkeur niet in het
weiland.

Tot Slot
Het bestuur is dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers zoals met name de excursiecommissie, de
redactie van het WBL Magazine en voor het vertrouwen van allen die de WBL een warm hart
toedragen.

