Provinciale Staten
Vragen van het statenlid R. van Tilborg (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland nummer 041.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake geen toestemming
verwijsborden ondernemers
(ingekomen 8 december 2015)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

R. van Tilborg: is het college bekend
1.
met het gegeven dat er toestemming
voor het plaatsen van verwijsborden
geweigerd is voor bovengenoemde bedrijven? Zo nee, waarom niet?

Gemeente Tholen heeft ontheffing gevraagd voor het mogen plaatsen van verwijzingen naar een drietal objecten, waaronder de beide bed & breakfasts. Op grond
van het beleid dat wij op dit gebied vastgesteld hebben, is geen ontheffing verleend
om verwijzing naar beide bed & breakfasts
langs provinciale wegen te mogen plaatsen. Voor de verwijzing naar het restaurant
geldt hetzelfde beleid. De indiener heeft
reeds in ambtelijk contact vernomen dat
zijn aanvraag getoetst wordt aan het gehanteerde beleid. Overleg hierover met de
ondernemer loopt. Formele bekrachtiging
moet nog plaatsvinden.

2.

Kan het college aangeven waarom er 2.
onderscheid gemaakt wordt tussen
kleine zelfstandige ondernemers en
grote bedrijven? Zo nee, waarom niet?

Het gehanteerde beleid gaat niet uit van de
grootte van de onderneming, maar van het
aantal bezoekers, het type onderneming
(toeristisch of niet) en de locatie van de onderneming (hoever van de provinciale weg,
binnen of buiten bebouwde kom). Het gehanteerde beleidskader geeft richting aan
de afwegingen.

3.

Menig kleinschalig horeca- en/of recre- 3.
atiebedrijf is in het buitengebied van
een gemeente gevestigd en daardoor
nogal eens lastig vindbaar. Iets wat
door veel gasten juist gewaardeerd
wordt, de rust en de ruimte. Is het college het met de SP eens dat een
goede bewegwijzering de veiligheid
ten goede komt aan de weggebruiker
(een zoekende weggebruiker let minder goed op) die 'op zoek' zijn naar
een bedrijf in het buitengebied? Zo
nee, waarom niet?

Toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen dient als bevordering van de
verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te bevorderen, moet eerst vastgesteld
worden dat verkeerstromen naar het betreffende doel reizen. Hiervoor wordt het
aantal bezoekers gehanteerd. In beginsel
zijn borden langs de weg verstorend en
daarmee van negatieve invloed op de verkeersveiligheid. De afweging moet daarom
gemaakt worden wanneer de bijdrage van
extra borden opweegt tegen de afleiding
die veroorzaakt wordt.

4.

Is het college het met de SP eens dat
kleinschalige initiatieven (ondernemers) omzet mis kunnen lopen doordat ze niet goed vindbaar zijn i.v.m.
met het ontbreken van goede en juiste
bewegwijzering? Zo nee, waarom
niet?

4.

Uiteraard is vindbaarheid van een onderneming een belangrijke voorwaarde voor succes. Ondernemers hebben vele middelen
tot hun beschikking (websites, reclame,
etc.) om de vindbaarheid te vergroten, die
vele malen effectiever zijn dan objectbewegwijzering ter plaatse.

5.

Is het college op de hoogte dat de on- 5.
dernemer in Oud-Vossemeer bereid is
om de verwijsborden die nodig zijn zelf
te bekostigen? Zo nee, waarom niet?

Ja, daar zijn we van op de hoogte. De ondernemer krijgt, indien passend binnen het
gehanteerde beleid, ontheffing om een verwijzing te mogen plaatsen, waarna de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het
plaatsen, in eigendom hebben en onderhouden. Uiteraard gelden daarbij wel regels omtrent vorm en werkwijze, om veilig
werken langs provinciale wegen te waarborgen.

6.

In het coalitieakkoord "Krachten bundelen" valt te lezen dat er een focus
ligt op een aantal belangrijke pijlers
voor Zeeland o.a. vrijetijdseconomie.
Is het college het met de SP eens dat
de beslissingen om niet een minimaal
aantal verwijsborden toe te staan tegenstrijdig zijn met het beleid wat het
college voor ogen heeft? Zo nee,
waarom niet?

6.

Verwijsborden worden niet per definitie geweigerd. Wel zijn er eisen gesteld aan onder andere de ligging van het doel om te
voorkomen dat een wildgroei aan verwijsborden ontstaat. Dit is gedaan om te voorkomen dat de verkeersveiligheid negatief
beïnvloed wordt door de verwijzingen en
om het systeem van verwijzingen doelmatig te houden. Zonder afbreuk te willen
doen aan het individuele belang van de
verwijsborden voor de ondernemer is het
niet zo dat de betreffende verwijsboren afbreuk doen aan de ambities in het coalitieakkoord.

7.

Is het college het met de SP eens dat
lokale en kleinschalige initiatieven zoveel als mogelijk gestimuleerd moeten
(blijven) worden? Zo ja, wat ziet het
college voor mogelijkheden om hierin
te participeren?

7.

De verscheidenheid van het toeristisch recreatief aanbod in Zeeland maakt Zeeland
nu juist uniek. Dit wordt gestimuleerd door
marketing activiteiten van VVV Zeeland,
ondersteuning van ondernemers bij innovatie door Impuls Zeeland en kennisontwikkeling en kennisdelen door het Kenniscentrum Kusttoerisme. Deze steun is er voor
kleine en grote ondernemingen.

8.

Is het college bereid om alsnog z.s.m. 8.
in gesprek te gaan met de drie voorgenoemde ondernemers en de gemeente
Tholen om z.s.m. tot een goede oplossing te komen zodat deze bedrijven
goed en veilig, voor weggebruikers, te
vinden zijn? Zo nee, waarom niet.

Iedere aanvraag wordt getoetst aan het
geldende beleid. De aanvrager wordt meegenomen in dit proces. Past de aanvraag
binnen de kaders, dan wordt de aanvrager
ontheffing verleend. Past de aanvraag niet
binnen de kaders, dan wordt de ontheffing
niet gegeven. Deze werkwijze resulteert in
een rechtvaardige afweging van belangen,
waarbij een wildgroei aan borden zoveel
mogelijk voorkomen wordt. De recente
aanvraag van de gemeente heeft geresulteerd in een afwijzing, waarna de gemeente bezwaar aangetekend heeft. Resultaat hiervan is dat het beleidskader en
het proces getoetst is door de onafhankelijke commissie Beroep- en Bezwaarschriften. Dit heeft geresulteerd in een bekrachtiging van de genomen besluiten.
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9.

Kan het college aangeven of er het af- 9.
gelopen jaar nog voor meer horecaen/of recreatiebedrijven in Zeeland
dergelijke initiatieven zijn geweigerd?
Zo ja, bij hoeveel en wat voor soort bedrijven?

Exacte cijfers hierover worden niet bijgehouden. Aan zuiver toeristische objecten
(zoals campings) wordt, indien deze voldoen aan de nadere eisen, over het algemeen ontheffing verleend. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand gevraagd naar de
mogelijkheden voor objectbewegwijzering.
In overleg met de aanvrager wordt het beleid toegelicht en gekeken in hoeverre de
aanvraag past binnen het beleid. Bij grofweg de helft resulteert dit in een ontheffing.

MIDDELBURG, 19 januari 2016

Namens de fractie van SP,

Gedeputeerde Staten,

R. van Tilborg

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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