PRESSEMEDDELELSE
Ved en netop afsluttet foroffentlighedsfase i Varde kommune, hvor en påtænkt udvidelse med 100
feriehuse i tilknytning til feriecentret SEAWEST ved Lønne var i offentlig høring, udtaler det konservative medlem af Varde Byråd Niels Christiansen (K) følgende:
6. december 2007
Ja til kvalitet – nej til kvantitet !
”Varde kommune bør snarest ophøre med at bruge flere ressourcer på sagsbehandlingen af en bygherres
ønske om at udvide de nuværende 300 sommerhuse ved SEAWEST i Lønne med yderligere 100 huse. Sagen
burde fra starten af aldrig have været fremmet af byrådets politiske flertal og helt nye oplysninger viser, at en
imødekommelse af ansøgningen – udover at være i strid med gældende kommuneplan for tidligere Blaabjerg
kommune - også er i strid med gældende regionplan for området. Det ønskede byggeri vil forudsætte en accept fra Miljøministeriets side om at det pågældende areal, der i henhold til gældende regionplan er dobbeltudpeget som både natur- og kulturmiljøområde, kan konverteres til sommerhuse”.
”Varde kommunes store og meget betydende turisterhverv skal fortsætte med at satse på kvalitet og ikke
kvantitet. Det mål skal Varde kommune være med til at sikre – ikke modvirke. Derfor bør denne ansøgning
om at konvertere et natur- og landbrugsområde til et område med ekstrem tæt bebyggelse á là Københavns
vestegn skrottes.”
”Denne sag viser, at Varde kommune snarest bør få analyseret, drøftet og fastlagt en fælles, bæredygtig og
fremadrettet turist- og bosætningspolitik. Herved kan vi politikere sammen understøtte en udvikling, hvor
borgerne fortsat har indflydelse på sine lokale omgivelser i hverdagen og hvor turisterhvervet trives, både på
den korte som den lange bane. Den netop påbegyndte udarbejdelse af en ny fælles kommuneplan er nærliggende og meget egnet at benytte som platform for dette vigtige arbejde.
”Det er mit håb, at jeg med de nye oplysninger og min detaljerede gennemgang af sagen, kan overbevise
byrådsflertallet - bestående af hele Venstregruppen og medlemmer fra lokallistegruppen - om de mange,
gode grunde, som de har til nu at ændre synspunkt i denne kedelige og arbejdskrævende sag, som kommunen
allerede har brugt alt for mange kræfter på.”
”Dette forsøg på at tilsidesætte gældende kommune- og regionplan bør ikke lykkes. Derfor har jeg udarbejdet en fyldig redegørelse med en meget lang række indvendinger og ændringsforslag til Miljø- og Planudvalget i Varde kommune. Min redegørelse vedlægges denne pressemeddelelse til orientering.”
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