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Ved en afstemning i Varde byråd i aften omgjorde Venstreflertallet i kommunen desværre en beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, som tidligere havde besluttet, at det videre planarbejde omkring en eventuel udvidelse af SEAWEST med endnu flere ferieboliger skulle afvente den kommende
udarbejdelse af en ny kommuneplan for hele Varde kommune.
Efter byrådsmødet udtaler det konservative medlem af Varde Byråd Niels Christiansen (K) følgende:
Venstre lyttede ikke reelt til de mange indsigelser, der har været i foroffentlighedsfasen.
”Til trods for de mange og massive indsigelser mod den påtænkte udvidelse af SEAWEST, som rigtig mange borgere
og organisationer har udtrykt de seneste måneder, valgte Venstreflertallet på byrådsmødet, at der skal fortsættes med at
bruges personaleressourcer i kommunens forvaltning på at udarbejde et egentligt lokalplansforslag, til trods for at byggeønsket strider direkte mod gældende, centrale bestemmelser på sommerhusområdet i den kommuneplan, som udarbejdedes af Blaabjerg kommune kort før kommunesammenlægningen.”
”Det må vække betydelig undren blandt borgerne, at Venstre tilsyneladende ikke lytter reelt til de mange indsigelsers
egentlige indhold. At tro at en reduktion af husantallet fra oprindelig 100 til måske 60-70 vil flytte noget reelt i problemstillingen er ganske enkelt utopi og helt ude af trit med de holdninger og indsigelser, som rører sig i lokalområdet
med hensyn til denne udvidelsessag”.
”Det er rigtigt ærgerligt og beklageligt, at Venstreflertallet i den givne situation, hvor borgerne ønsker det, ikke vil
afvente en ny kommuneplan med den fastlæggelse af en fælles, bæredygtig og fremadrettet turist- og bosætningspolitik,
som kunne blive en af hjørnestene i denne..”
”Det var mit håb, at de mange, nye oplysninger, som vitterligt er kommet til byrådets kendskab efter at sagen begyndtes for over et år siden, kunne have bevirket, at Venstre så mere nuanceret på sagen end for et år siden. Der tænkes her
blandt andet på, at det omhandlede byggeareal er påvist at være udpeget som naturareal i regionplanen og at afsætningssituationen med de mange endnu ikke solgte huse på SEAWEST slet ikke indikerer et akut byggebehov. Varde kommune burde derfor i aften have valgt at bruge sine ressourcer på flaskehalsene i forvaltningen f.eks. den front, som hedder at skaffe nye byggegrunde i Varde og andre byer.”
”Et lokalplansarbejde vil nu blive påbegyndt, men vejen frem for dette lokalplansforslag vil blive vanskelig på mange
måder. De intentioner der udtaltes fra Venstreflertallet om at man er til sinds at sikre meget mere plads mellem boligerne, brede træbælter rundt og på tværs af arealet, fritidsfaciliteter og andet miljørigtigt vil det meget hurtigt vise sig, at
der ikke er plads til med det boligantal, som der drømmes om, og med de begrænsninger, som åbeskyttelseslinien og
naturudpegningen kaster af sig.”
Mit indlæg på byrådsmødet vedlægges denne pressemeddelelse til orientering.
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