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Amendement Kust met betrekking tot het Statenvoorstel Kadernota
Omgevingsplan 2012-2018 Eerste herziening:
Van het lid S. Tuinder

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 11 maart 2016.
Ervan uitgaande dat:

Uit diverse onderzoeken van o.a. natuurorganisaties Bescherm de Kust” en de ANWB
peiling over kustbebouwing en overige onderzoeken blijkt dat inwoners en ondervraagden
vinden dat (meer) bebouwing ongewenst is op het kusifundament, rond de kust en rond
oevers van binnenwateren. Dit omwille van behoud van uitzicht, rust en ruimte rond de kust.
“

Er een toezegging is gedaan door GS aan PS dat er over het thema kust, de deltawateren,
(de binnenwateren en de oevers van binnenwateren) en kustbebouwing een aanvullende
Kustvisïe wordt opgesteld. De Kustvisie zal pas onderdeel gaan vormen van het
Omgevingsplan, als GS en PS daarmee hebben ingestemd.
Het verbod op bebouwing aan het kusifundament is vastgelegd in de BARRO en de
Kustvïsie bij het vaststellen van deze Herziening kadernota nog niet is opgesteld.
De SP denkt dat het voorbarig is als de herziening Kadernota voorruit loopt op de inhoud van
de Kustvisie en al onderdelen hieruit opneemt. Het amendement beperkt zich tot par 3.2.10.
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In Statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2012-2018 herzïening
de paragraaf 3.2.10 Inzet Provincie. Bebouwing in de kust.
te vervangen door slechts enkele delen uit deze paragraaf, te weten:
“Inzet Provincie. Bebouwing aan de kust. De ongerepte kustlijn is een belangrijke
kernkwaliteit van het Zeeuwse landschap. Het niet verder bebouwen van het kusifundament
(zie kaart 21) beschermt deze kwaliteit. In aanvulling zal de Provincie Zeeland het initiatief
nemen tot een nadere uitwerking van de Provinciale kustvisie. Centraal daarin staat de
manier waarop nieuwe ontwikkelingen voor economie, landschap en natuur gezamenlijk een
plek vinden.”
Hoogachtend,
STuinder
Provinciale Statenfractie SP
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Amendement met betrekking tot het Statenvoorstel Kadernota
Omgevingsplan 2012-2018 Eerste herziening:
Van het lid S. Tuinder
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bïjeen op 11 maart 2016.
Ervan uitgaande dat:

De kwaliteït van oppervlakte water en grondwater voor alle mensen, voor de natuur en
voor de voedselproductîe van groot belang is. Schoon water onstaat niet alleen door
goed waterbeheer door het Waterschap, maar ook door te beperken dat resïduen in
oppervlaktewater en grondwater terechtkomen, waar organïsaties en andere
overheden en particulieren net zo goed een rol bij spelen.
De Provincie heeft de taak om toe te zïen op concrete uïtvoerïng van het waterbeheer
door het waterschap. We gaan ervan uit dat de Provincie die taak ook actief op zich
neemt.
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
k

In Statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2012-2018, eerste herziening de
paragraaf 3.3 Water en landelijk gebied met kwaliteit. De zin “Een goede kwalïteit en
kwantïteit van oppervlaktewater en grondwater is voor alle inwoners en toeristen, en
daarnaast ook voor de landbouw en natuur van groot belang. Schoon water ontstaat
niet vanzelf.”

Â

te vervangen door: “Een goede kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater en
grondwater is voor alle mensen, voor de voedselproductie en de natuur van groot
belang. Schoon water ontstaat niet vanzelf.”

Hoogachtend,

S.Tu indeJM”t
ProvincialeStatenfractie SP
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Amendement met betrekking tot het Statenvoorstel Kadernota
Omgevingsplan 2012-2018 Eerste herziening:
Van het lid S. Tuinder
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 11 maart 2016.
Ervan uitgaande dat:
ook bij Windenergie de Provincie verantwoordelijkheid draagt voor bescherming van
landschappelijke kwaliteiten. Om dat te bereiken is het voorkomen dat verstening en versnippering
van het landelijk gebied optreedt en dus het behoud van landschappelijke kwaliteit een belangrijk
instrument.
Paragraaf 33.4 landschap en erfgoed! Behoud en bescherming
“t..) de Provincie draagt verantwoordelijkheid voor het behoud van de kwaliteiten met een
Provinciaal Belang. Deze zijn benoemd in (...) en worden weergegeven op kaart 14 14
landschap en cultuur. De provincie geeft deze kwaliteiten een basisbescherming in de
ruimtelijke verordening (..)
—

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In Statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2012-2018, eerste herziening. Hoofdstuk 5, paragraaf
3.14 Energie, actie 4.
“Windenergielocaties.
(...) Het maatwerk bij windenergieprojecten wordt aan de gemeenten overgelaten.
Het provinciaal beleid kent geen bepalingen ten aanzien van masthoogtes, rotordia meters
of het aantal te plaatsen turbines. Wel stelt de provincie eisen aan de plaatsing van
windturbines uit een oogpunt van veiligheid.
De provincie vindt het plaatsen van wind turbines acceptabel, mits voldaan wordt aan de in het
handboek risicozonering windturbines, van de rijksdienst voor ondernemend Nederland
(versie 3. 1. September 2014), gestelde criteria.”
&

Aan te vullen met: “zolang dit niet in strijd is met de landschappelijke waarden en
kwaliteiten en de landschappelijk waardevolle gebieden (zie o.a. kaart 14) worden ontzien”.

Hoogachtend,

11’
F-

-j

LL/

S Tuinder
Provinciale Sta1ractie SP
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