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Inhoudelijk
Aanleiding

Voorbereiding definitieve Zeeuwse Kustvisie; consultatie achterban
samenwerkende partijen. Dit zijn gemeenteraadsleden, leden AB
waterschap, statenleden en leden van de belangenorganisaties.

Bevoegdheid

GS stelt met de gezamenlijke partners de Zeeuwse Kustvisie vast. PS is
bevoegd dit door te vertalen in provinciale beleid.

Wat stellen GS voor?

Consultatie concept Zeeuwse Kustvisie

Argumenten

Het concept Zeeuwse Kustvisie is een gezamenlijk product van de
Zeeuwse kustgemeenten, overheden en belangengroeperingen, vanwege
het besef dat geen enkele partij exclusief alle bevoegdheden, taken en
verantwoordelijkheden draagt in de kust.

Doelen en effecten

Op basis van het advies dat volgt uit de consultatieronde werken de
samenwerkende partijen begin 2017 toe naar een definitieve Zeeuwse
Kustvisie.
De definitieve Zeeuwse Kustvisie is een bouwsteen voor het beleid en de
uitvoeringsagenda van de Zeeuwse overheden en samenwerkende
partijen. Bij vertaling van de Kustvisie in beleid, volgt een inspraakronde
waarbij de Zeeuwse bevolking wordt geraadpleegd.

Controleren

Bij definitieve afronding van de Zeeuwse Kustvisie wordt een Zeeuwse
Stuurgroep Kust opgericht. Deze stuurgroep zal de voortgang van de
gezamenlijke uitgangspunten en acties borgen en evalueren.
De definitieve Zeeuwse Kustvisie is tevens een bouwsteen voor de
provinciale Omgevingsvisie 2018.

Uitvoering
Informeren
Kosten en dekking
Overige informatie

De concept visie is aangeboden aan de voorzitter PS.

De Zeeuwse Kustvisie bestaat uit twee elementen; het visiedocument en
een aparte notitie 'Overgangsbeleid'. Beide elementen zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden en moeten in samenhang worden gezien.
Resultaat commissiebehandeling

De meerderheid van de commissie adviseert de GS-brief met
concept Zeeuwse Kustvisie voor te leggen aan PS ter behandeling
in de statenvergadering van 10 februari 2017, waarbij PS om een
reactie wordt gevraagd.

