Provinciale Staten
Vragen van het statenlid S. Tuinder (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 046.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake kust en kustbebouwing

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 12 januari 2016)
1.

Bent u zich bewust van de onrust die
1.
onder bewoners en diverse ondernemers heerst? Zo ja, wat gaat u daar tegen doen?

Ja. Wij hebben in de media consistent het
standpunt van de provincie aangegeven.
PS besluit binnenkort over de herziening
van het Omgevingsplan. Tot slot is de
provincie gestart met het opstellen van een
Zeeuwse kustvisie.

2.

Is GS bekend met de inhoud van het
2.
besluit tot aanpassing van de Barro?
Zo ja wat houdt dit besluit in, wanneer
gaat het in en wat betekent het voor de
bebouwing aan de kust?

Ja. Het Rijk had het voornemen om via een
aanpassing van het Barro (artikel 2.3.5.)
ruimtelijke ordening in het kustfundament
over te laten aan provincies en gemeenten.
Ontwikkelingen in het kustfundament zouden op basis van het nieuwe Rijksbeleid
mogelijk worden als dit niet ten koste zou
gaan van de waterveiligheid. Minister
Schultz heeft echter op 21 januari 2016
aangegeven voorlopig af te zien van de
voorgenomen wijziging van het Barro.

3.

Klopt het dat op dit moment een vacuüm is ontstaan doordat landelijk beleid in gang is gezet voordat provinciaal beleid tot stand is gekomen?
Zo ja wat is de reactie van GS hierop?

3.

Nee. Met de vaststelling van de ontwerp
herziening Omgevingsplan en Verordening
Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ) heeft de
provincie beleid in voorbereiding waar gemeenten rekening mee moeten houden.
In de herziening wordt veiligheidshalve ingespeeld op het mogelijk in de toekomst
alsnog veranderend Rijksbeleid. Met de
vaststelling van de herziening Omgevingsplan en VRPZ in PS wordt dit bekrachtigd.
Uitgangspunt is dat bebouwing in het kustfundament niet mogelijk is, met uitzondering van de bestaande kernen (begrenzing
bestaand bebouwd gebied) en onder voorwaarden binnen de hotspots.

4.

Als bebouwing aan de kust nu inderdaad is toegestaan of wordt toegestaan, is GS dan voornemens om dit
toe te laten of zelf beleid te formuleren
om bebouwing te voorkomen tot de
provinciale kustvisie gereed is?

4.

Zie antwoord bij vraag 3

5.

Is er sowieso een mogelijkheid voor de 5.
provincie om in de kustvisie een verbod op bebouwing op te nemen? Zo ja
is een dergelijk verbod ook mogelijk
voor het binnenstedelijk gebied aan de
kust?

Ja, op basis van de Wet ruimtelijke ordening kan de provincie middels een ruimtelijke verordening haar provinciale ruimtelijke belangen borgen.

Ja. Het binnenstedelijk gebied is echter
een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten. Provinciaal ingrijpen is alleen
mogelijk indien provinciale belangen in het
geding zijn.
6.

Als een verbod op kustbebouwing voor 6.
de provincie niet tot de mogelijkheden
behoort welke middelen staan de provincie dan wel tot haar beschikking om
kustbebouwing aan banden te leggen?

Zie eerdere beantwoording

7.

Als kustbebouwing in stedelijk gebied
niet onder de competentie van de provincie valt is de provincie dan voornemens hierbij een regiefunctie op zich
te nemen?

7.

Zie eerdere beantwoording

8.

Het omgevingsplan beschrijft dat de
Provincie de landschappelijke kwaliteit
van de Zeeuwse kust bewaakt en bebouwing aan de kust wil beperken.
Klopt het dat u bebouwing aan de kust
wilt beperken? Zo ja, hoe gaat u daarvoor zorgen?

8.

Het volbouwen van de kust past niet bij de
kernkwaliteiten en het DNA van Zeeland.
Het voorstel in de herziening van het Omgevingsplan voorziet in deze bescherming
binnen de begrenzing van het kustfundament.

9.

Zijn er huidige plannen voor bebou9.
wing aan de Zeeuwse kust die u ongewenst vindt?

Nee. Wij hebben geen projectaanvragen
ontvangen die in strijd zijn met provinciaal
beleid.

10.

Op welke wijze kan de provincie nu
ongewenste bebouwing van de
Zeeuwse kust tegengaan?

Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst
aan de voorwaarden in het provinciale
Omgevingsplan en de VRPZ.
Indien nieuwe ontwikkelingen niet aan
deze voorwaarden voldoen, kan de provincie juridische instrumenten inzetten om de
ontwikkeling tegen te gaan. Daarnaast worden ontwikkelingen in het kader van de
Natuurbeschermingswet getoetst op negatieve significante effecten op habitattypen.
Bij significante negatieve effecten kan geen
natuurbeschermingsvergunning worden
verleend.

10.
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