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Motie: Bescherming van de Zeeuwse kust,
van Statenlid Willem Willemse

—

5OPLUS

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 5 februari 2016.

Constaterende dat,
.
Minister Schultz (VVD Infrastructuur en Milieu) reeds in 2013 kenbaar maakte dat nieuwbouw
kan bijdragen ‘aan de aantrekkelijkheid en economische krachtvan de kustzone’.
.
Zij op 18 december 2015 een versoepeling aankondigde van het bouwverbod aan de kust in het
Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro).
.
het huidige kabinet wilde dat er meer gebouwd zou worden aan de kust en in de duinen omdat
dat goed is voor de economie.
.
de Minister op 21 januari 2016, het besluit heeft ingetrokken na afwijzende reacties van een
Kamermeerderheid, waaronder 5OPLUS, en van diverse natuurorganisaties. Daardoor de
“wildgroei” aan plannen van projectontwikkelaars langs de Zeeuwse kust (Belgische toestanden)
voorlopig niet doorgaat.
.
Minister Schultz verklaarde dat zij in gesprek gaat met private, privaatrechtelijke en publiekprivaatrechtelijke partijen om op termijn toch tot een vorm van liberalisering van het
kustbouwbeleid te komen.
-

Zijn van oordeel dat;
.
bebouwing van de Zeeuwse kust een desastreus effect zal hebben en een wezenlijke aantasting
is, welke op korte termijn economisch gewin zal opleveren, waardoor op de lange termijn de
unieke aantrekkingskracht van de Zeeuwse kust en de natuur verloren zal gaan.
.
voor Zeeland het niet wenselijk is om het bouwen in de duinen en aan de kust te versoepelen
.
bebouwing een aanslag is op de duinen en een te grote aanslag op de ongerepte natuurgebieden
langs de kust.
.
zelfs met inachtneming van de door GS en het Waterschap Scheldestromen geuite
intentieverklaringen om ook bij een mogelijk grotere vrijheid van handelen, terughoudend te
zullen optreden, blijft de vrees bestaan dat er sprake zal zijn van een dreigende en wezenlijke
aantasting.
.
bij het wegvallen van de huidige beschermende bepalingen een andere beschermende
constructie moet worden gevonden.

Spreken uit dat;
een versoepeling van de regels, om aan de kust en in de duinen te bouwen, een slechte zaak is
voor Zeeland, de Zeeuwen en de toeristen.

.

Verzoeken Gedeputeerde Staten;
.
om de mogelijkheden te onderzoeken om bij het wegvallen van de huidige beschermende
bepalingen, een nieuwe waarborg in te bouwen door de Zeeuwse kusstreek te laten opnemen als
onderdeel van het Werelderfgoed zoals de Waddenzee en deze bevindingen ter nadere
overweging voor te leggen aan de Provinciale Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.
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