Provinciale Staten
Vragen van het statenlid G.M. van Dinteren (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2008 nummer 184
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake reservering grond
voor bedrijventerrein Middelburg
(ingekomen 10-12-2008)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Heeft de gemeente Middelburg met u
overlegd over deze voorgenomen ontwikkelingen of heeft u daarop ingehaakt in het kader van de nieuwe
meedenkbenadering" van dergelijke
plannen (ikv nieuwe wro)?

1.

BenW van Middelburg hebben het concept
van de geactualiseerde Kwaliteitsatlas
2030 gepresenteerd en gelegenheid geboden om daarop te reageren.

2.

Hoe verhoudt het plan zich tot het
Integraal Omgevingsplan Zeeland
(IOP): regionale programmering bedrijventerreinen?

2.

Via een regionaal bedrijventerreinenprogramma dient de behoefte aan nieuwe
bedrijventerreinen te worden onderbouwd
en aangetoond.
Indien deze behoefte kan worden aangetoond, dienen op regionale schaal de potentiële locaties te worden beoordeeld en
afgewogen.
Voor Walcheren is er door de gemeenten
(nog) geen regionaal bedrijventerreinenprogramma vastgesteld, zodat ons college
nog geen standpunt heeft kunnen innemen.

3.

Hoe verhoudt zich het plan in het bij3.
zonder met het gestelde in hoofdstuk
5.3 IOP: "Ontwikkeling van bedrijventerreinen vindt zoveel mogelijk geconcentreerd plaats in stedelijke ontwikkelingszones; Bevorderen van duurzaam
en intensief gebruik van de ruimte en
Bevorderen van herstructurering en
revitalisering van bedrijventerreinen"?

Het regionale bedrijventerreinenprogramma dient aan deze eisen vanuit het IOP te
voldoen. Het is aan gemeenten om dit programma op te stellen en invulling te geven
aan de provinciale beleidsthema's.
Deze thema's vormen belangrijke criteria
voor ons college voor de beoordeling van
regionale bedrijventerreinenprogramma's.

4.

Hoe staat het met het ontwikkelen van
een regionale visie in relatie tot de
begrenzing van het nationaal landschap?

In het uitvoeringsprogramma Nationaal
Landschap is aangegeven voor welke
deelgebieden een visie zal worden opgesteld. Voor de geledingszone VlissingenMiddelburg en het gebied Oranjepolder te
Arnemuiden is een dergelijke visie inmiddels tot stand gekomen.

4.

5.

Wat vindt uw college van voorgeno5.
men uitbreidingen van bedrijventerreinen waar mogelijkheden voor herstructurering minder ruimtebeslag en milieuschade veroorzaken?

In de reactie op het concept van de geactualiseerde Kwaliteitsatlas 2030 is benadrukt dat prioriteit dient te worden gegeven
aan herstructurering van bestaande terreinen. Indien aan de hand van vraag en
aanbod op regionale schaal de noodzaak
tot uitbreiding van het areaal aan bedrijventerrein kan worden aangetoond, dient op
regionaal schaalniveau een locatieafweging plaats te vinden. Herstructurering van
verouderde bedrijventerreinen en uitbreiding van het bedrijventerrein Poortersweg
in de gemeente Vlissingen is daarbij - in de
visie van ons college - één van de opties.

6.

In hoeverre beoordeelt u het als te6.
recht van de gemeente Middelburg om
nu reeds deze plannen te maken?

Alle gemeenten dienen op basis van de
nieuwe WRO een structuurvisie te maken.
Het is toe te juichen dat de gemeente Middelburg een integrale visie voor de lange
termijn heeft opgesteld. De gemeente Middelburg kiest ervoor om een strategisch
aankoopbeleid te hanteren, hetgeen voordelen kan bieden. Dat laat echter onverlet
dat de onderbouwing van de noodzaak en
de ruimtelijke afweging van de bewuste
locatie nog dient plaats te vinden.
Het risico van deze aankoop ligt volledig bij
de gemeente Middelburg.

7.

In hoeverre wordt er rekening gehouden met het rapport Vensters op Zeeland, routeontwerp A58 traject Zeeland/N62?

In het concept van de geactualiseerde
Kwaliteitsatlas 2030 dient, zoals aangegeven bij antwoord 6, de ruimtelijke afweging
van de bewuste locatie nog plaats te vinden. Ook de inhoud van het rapport Vensters op Zeeland dient in deze afweging te
worden betrokken.

7.
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