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Schultz handhaaft
status Bildtdijken
SASKIA VAN WESTHREENEN

DEN HAAG Minister Mélanie Schultz
Van Haegen is niet van plan de aanwijzing van de Bildtdijken tot beschermd dorpsgezicht te heroverwegen.

Rijksdienst werkt
aan nieuw
protocol voor
agrarisch gebied

VVD’er Hayke Veldman riep haar
daar gisteravond toe op, tijdens een
debat in de Tweede Kamer. Hij diende samen met SGP’er Roelof Bisschop een motie in.
Op 12 april volgt stemming in de
Tweede Kamer.
De aanwijzing leidt tot een hoop
zorgen in het gebied. Vooral de boeren zijn ertegen. Ze zijn bang dat ze
worden beknot in hun bedrijfsvoering.
Maar dat is nergens voor nodig,
vindt Schultz. ,,Het is niet zo dat er
niks meer mag.’’ De bestuursrechter
heeft dat ook bevestigd, zei ze in de

Tweede Kamer. Het besluit tot aanwijzing is genomen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Er kwam positief advies van het Friese college van GS en
van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed.
VVD-Kamerlid Veldman stipte
aan dat de gemeente het Bildt geen
voorstander is van de aanwijzing.
Hij wil dat dergelijke besluiten voortaan beter ,,aan de voorkant’’ worden geregeld.
De VVD benadrukt dat juist de
agrarische sector een belangrijke

economische sector is in de gemeente die er zorgt voor veel werkgelegenheid.
Schultz was onvermurwbaar.
,,Het besluit is genomen.’’ Ze zei zich
,,alles te kunnen voorstellen’’ bij de
zorgen die er leven. ,,Maar er is een
zorgvuldig besluit genomen.’’
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werkt aan een protocol om toekomstig rumoer als om de Bildtdijken te voorkomen. Daarin komt te
staan ,,hoe om te gaan met ontwikkelingen in agrarische gebieden’’, aldus Schultz.
Eerder stelde de VVD in de Tweede
Kamer al schriftelijke vragen over de
Bildtdijken.
SGP’er Roelof Bisschop stelde tijdens een eerdere commissievergadering dat ,,het eind zoek’’ is, nu de
overheid een uitgestrekt lintgebied
van 20 vierkante kilometer al aanwijst als beschermd dorpsgezicht.

