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Middelburg, 25 oktober 2019
Geacht College,
In het voorliggende statenvoorstel startnotitie gebiedsvisie Veerse Meer wordt aan Provinciale Staten
gevraagd om de Startnotitie Gebiedsvisie Veerse meer 2020 vast te stellen en wensen en bedenkingen over
de Startnotitie kenbaar te maken. In de commissievergadering van de commissie Ruimte op 27 september
2019 zijn de volgende wensen en bedenkingen geformuleerd.
1.

De inhoudelijke afbakening van de gebiedsvisie.
Wij vragen u bij het opstellen van de gebiedsvisie rekening te houden met de belangen van de
Binnenvaart. Daarnaast vragen wij u rekening te houden met de samenhang met de strategische
opgaven Omgevingsvisie, Klimaatadaptatie, Energietransitie. Wij vragen u met betrekking tot
aanpassing van bestaande bebouwing in het bijzonder rekening te houden met de energietransitie.

2.

De Ruimtelijke afbakening van de gebiedsvisie
Als het gaat om bebouwing vragen wij u afspraken te maken over de hoogte van de bebouwing en het
geluid. Met betrekking tot de pijplijnprojecten geven wij u de bedenking mee, als het criterium van wel
of geen vergunning gehanteerd wordt, rekening te houden met het stilliggen van de
vergunningverlening door de actuele stikstofproblematiek.

3.

De rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van het netwerk en alle relevante
netwerkpartners?
Wij vragen u Kon. BLN Schuttevaer, als belangenvertegenwoordiger van de binnenvaart te betrekken
als netwerkpartner in dit proces.

4.

De rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemers
Als het gaat om burgerparticipatie hebben wij de wens om burgers net als andere netwerkpartners te
laten participeren in het proces. Met betrekking tot het streven naar zoveel mogelijk gelijkwaardigheid
geven wij u de bedenking mee dat Raden en Staten uiteindelijk de gebiedsvisie vaststellen. Dit dient
ook vooraf helder te zijn bij de andere participanten.

5.

De planning van het proces en de tijdsindeling
Wij vragen u om uiterlijk eind januari 2020 meer duidelijkheid te verschaffen over wat nu wel en wat nu
niet pijplijnprojecten zijn. Wij verzoeken u dit proces snel maar zorgvuldig te doorlopen, waarbij
zorgvuldigheid voorop staat. Een bijkomende wens is voordat het resultaat van fase één wordt
vastgesteld in de individuele Raden en Staten er een gezamenlijk moment komt waarin leden van
Raden en Staten kennis kunnen nemen van elkaars opvattingen.
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In aansluiting met wat er staat op blz. 4 en 5 in de Startnotie Gebiedsvisie Veerse Meer is er aandacht
gevraagd voor maatwerk en flexibiliteit met betrekking tot de één kilometer grens.
Wij gaan ervan uit dat u deze wensen en bedenkingen zult overnemen in het proces om te komen tot een
gebiedsvisie Veerse Meer. Mocht u geen opvolging kunnen geven ten aanzien van één van deze wensen en
bedenkingen, dan vernemen wij dat graag.
Provinciale Staten van Zeeland

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

