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Vereniging Stadsraad Veere

Email:
Aan:
De leden van Provinciale Staten van de Provincie Zeeland
De leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Veere
Betreft: Verloedering van het Veerse Meer en zijn kust
Veere 7 oktober 2019

Geachte leden van Provinciale Staten en geachte Raadsleden van Veere,
De Stadsraad Veere ziet reeds geruime tijd met lede ogen de ontwikkelingen rond het prachtige Veerse
Meer aan. Er wordt op ongeremde wijze gebouwd op de oevers van het Meer, meestal ten faveure van
recreatievoorzieningen. We maken ons hier ernstige zorgen over. Onze eigen gemeente Veere, is met
zijn zeer terughoudende beleid dienaangaande, voor ons een voorbeeld dat navolging verdient.
De gevolgen van de nu voorliggende plannen zijn veelomvattend en veelal negatief.
Landschappelijk treedt een verloedering op die enige naam mag hebben. De huizen op de plaats van
het Zilveren Schor mogen als afschrikwekkend voorbeeld dienen. Ook op vele ander plekken zijn
plannen om ons, mooie open, landschap te bederven voor recreatieprojecten.
Dat soort projecten heeft een directe negatieve invloed op de Zeeuwse leefomgeving. Het wordt er weer
drukker door, zowel op de weg, in onze woonkernen als op het water. Nu is het al zo dat er geen
moment in het jaar is dat de nietsontziende stroom toeristen vermindert. De infrastructuur wordt door al
deze projecten ook nog eens overbelast.
Het gaat hierbij om pure luxe projecten die, naar het zich aan de nummerborden die op het Zilveren
Schor te zien zijn, hoofdzakelijk voor Duitse en Belgische toeristen bedoeld zijn. Moeten we dit als
Zeeuwen nu maar laten gebeuren?
Naast al deze bedenkingen is daar ook nog het probleem van de uitstoot van stikstof door deze
bouwprojecten. Hier moet scherp naar gekeken worden.
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We dringen aan op een allesomvattend zeer terughoudend beleid ten aanzien van bouwprojecten rond
het Veerse Meer. Het liefst zien we een moratorium op alle projecten direct aan het Meer zelf. Hierin is
het de Provincie die het voortouw dient te nemen gezien de gemeentegrenzen overschrijdende
aspecten van een en ander. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zien we ons genoodzaakt het landelijk te
zoeken.
We hopen op veel wijsheid van u als onze volksvertegenwoordigers. Dat is nodig om Zeeland mooi en
leefbaar te houden.
Met vriendelijke groet,

Cc:

Gemeenteraden van Middelburg, Goes en Noord Beveland,
PZC

