Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Schonis (D66) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 105.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Beachclub Kon-Tiki

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 28 augustus 2016)
1.

Is GS op de hoogte van de ontwikkeling van het plan voor acht hotelkamers bij Beachclub Kon-Tiki in de gemeente Vlissingen waarvan melding
wordt gemaakt in de PZC van
19 augustus 2016?

1.

2.

Deelt GS het standpunt van de D662.
fractie dat het ongewenst is dat een
dergelijk plan in deze fase van de ontwikkeling van een Provinciale kustvisie
uit te voeren?

Een planprocedure opstarten is een autonome bevoegdheid van de gemeente. Wij
achten het niet gewenst dat er gedurende
het proces nieuwe plannen worden opgesteld. Wij zijn hierover in gesprek met de
gemeente Vlissingen.

3.

Heeft het gemeentebestuur van Vlis3.
singen het bestuursakkoord van 1 juli
dit jaar mede ondertekend?
Het gaat om het akkoord waarvan uw
College via de ambtelijke staf melding
heeft gemaakt aan de vertegenwoordigers van Provinciale Staten op 11 juli
jl.

Op 1 juli is de voortgang van de Zeeuwse
kustvisie besproken, waarbij een wethouder van de gemeente Vlissingen aanwezig
was. Hierbij is uitgesproken het gezamenlijke proces voort te zetten. Hierbij is geen
bestuursakkoord getekend.

4.

Deelt GS de mening van de D66-fractie dat dit het noodzakelijk is om te komen tot een tijdelijk bouwverbod in de
strandzone (van het duin tot aan de
waterlijn) tot het moment waarop de
kustvisie door Provinciale Staten is
vastgesteld?

Nee, in maart 2016 heeft Provinciale
Staten de herziening van het Omgevingsplan vastgesteld. Nieuwe plannen worden
hieraan getoetst.

4.

Wij hebben kennis genomen van het artikel
in de PZC.

MIDDELBURG, 20 september 2016
Namens de fractie van D66,

Gedeputeerde Staten,

R. Schonis

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