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statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake kustvisie
(ingekomen 30 maart 2016)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Is het college het met de SP eens dat 1.
er nog altijd veel onrust bij de
Zeeuwse inwoners en toeristen is over
nieuwbouwplannen aan de kust?

Wij zijn samen met medeoverheden en
maatschappelijke organisaties gestart met
het opstellen van een Zeeuwse kustvisie.
Deze visie moet duidelijkheid scheppen.

2.

Heeft het college gevolgd dat er ook in 2.
Schouwen-Duiveland veel onrust is
ontstaan vooral over het plan Brouwerseiland?

Wij hebben kennis genomen van de berichtgeving over Brouwerseiland.

3.

Heeft het college ook begrepen dat
3.
vele (internationale) windsurfers worden gedupeerd omdat ze hun sport
(wedstrijden en internationale speedtrials) niet meer kunnen beoefenen wanneer Brouwerseiland gerealiseerd
wordt?

Wij hebben begrepen dat er zorgen zijn bij
de windsurfers. In het voorjaar van 2015
heeft de gemeente Schouwen-Duiveland
samen met Brouwerseiland B.V. een werkgroep surfspot Brouwersdam opgericht. In
de werkgroep met brede vertegenwoordiging vanuit de sportsector, wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de surfspot en de gevolgen van Brouwerseiland
voor de sportsector. Ook wordt onderzocht
of eventuele compenserende maatregelen
nodig zijn. De werkgroep verwacht eind 2e
kwartaal 2016 resultaten te presenteren.

4.

Weet het college dat dit ook geldt voor
een grote groep recreatieve surfers,
die gedurende vrijwel het hele jaar op
en rond deze locatie recreëren?

4.

Zie beantwoording vraag 3.

5.

Is het college het eens met de SP dat
het verlies van bovengenoemde groep
een grote impact heeft voor de lokale
en regionale economie?

5.

Zie beantwoording vraag 3.

6.

Klopt het dat het college niet bereid is 6.
om te wachten met een beslissing over
Brouwerseiland tot de Kustvisie is opgesteld? Zo ja, waarom niet?

Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst
aan de ruimtelijke provinciale kaders zoals
beschreven in het Omgevingsplan. Brouwerseiland is in de vastgestelde herziening
van het Omgevingsplan aangewezen als
recreatieve hotspot. De gemeente geeft
met de ontwikkeling van Brouwerseiland invulling aan het provinciale beleid.
Daarnaast wordt getoetst op wet- regelgeving inzake de Natuurbeschermingswet
1998.
De kustvisie wordt opgesteld ter voorbereiding op- en als input voor de Omgevingsvisie in 2018.

7.

Is het college het met de SP eens dat 7.
het wel degelijk nodig is dat de Deltawateren de Kustvisie moeten worden
opgenomen? Zo ja op welke wijze? Zo
nee, waarom niet?

De kustvisie gaat primair in op de Noordzeekust, omdat hier de benoemde opgaven
de hoogste prioriteit hebben.
De deltawateren worden hierna bezien in
het licht van de resultaten van de kustvisie.

8.

Is het opstellen van de Kustvisie bedoeld om wel of niet te luisteren naar
de wensen van partijen bewoners en
maatschappelijke organisaties?

De kustvisie is een coproductie met medeoverheden en maatschappelijke organisaties en wordt in samenspraak met hen opgesteld.

8.
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