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Inhoudelijk
Aanleiding

Aanbieden van conceptnota Natuurbeleving, in de Natuurvisie is
aangekondigd dat ons college een nota Natuurbeleving wil vaststellen. PS
krijgt, conform hetgeen daarover is afgesproken, de mogelijkheid om
wensen en bedenkingen te uiten, voordat deze nota definitief wordt
vastgesteld door het college.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennisnemen van de concept Nota Natuurbeleving en het uiten van
wensen en bedenkingen.

Toelichting

Betreft de uitwerking en concretisering van eerder vastgesteld beleid van
Natuurvisie Zeeland 2017-2022, de Kustvisie, en de nota Gastvrij Zeeland,
de provinciale visie op vrijetijdseconomie.
Centraal in de nota staat de kerndoelstelling rond natuurbeleving: Samen
met natuur-, milieu- en vrijetijdsorganisaties de aanwezige natuur zo
toegankelijk en beleefbaar als mogelijk te maken, zonder af te doen aan de
kwaliteit en diversiteit van de natuur.
Conform de vastgestelde Natuurvisie gaat natuurbeleving over het hele
pallet van:
- Natuureducatie
- Natuurpromotie
- Natuuractiviteiten.

Kosten en dekking

In het gehele programma wordt jaarlijks ca. €1.450.000 aan Provinciale
middelen besteed. Dat is inclusief de integrale kostensubsidies (IKS) aan
“De Zeeuwse Natuur”, Terra Maris en het Nationaal Park Oosterschelde die
bij elkaar ca € 850.000 aan Provinciale subsidie ontvangen.

Overige informatie

In de commissie Ruimte van 24 november 2017, de Zicht op beleid sessie
van 7 september 2018 en de bij de behandeling van de notitie
netwerkstuksturing op 26 oktober 2018, is al melding gemaakt van deze
nota.
De commissie Ruimte adviseert PS via het Presidium t.a.v. het uiten van
wensen en bedenkingen en in de PS-vergadering van 1 maart wordt
vervolgens de brief vastgesteld door PS.

Inhoudelijk
Resultaat na
commissiebehandeling

Toezegging van gedeputeerde Schönknecht:
Ik zal vóór PS 1 maart 2019 de volgende opmerkingen van de commissie
verwerken in de concept nota Natuurbeleving en de aangepaste nota
aanbieden aan PS:


In de concept nota Natuurbeleving zal actueel kaartmateriaal
worden opgenomen;



In de nota zal een aanvulling worden opgenomen m.b.t. de lijst met
samenwerkende partijen/partners;



In de nota wordt helder beschreven dat instelling van het GEOPark
Schelde Delta geen beperkingen oplevert voor het gebied.

De commissie adviseert wensen en bedenkingen in te dienen. Daartoe is
een conceptbrief opgesteld, die via het Presidium ter vaststelling wordt
aangeboden aan PS.
De aangepaste ontwerp nota Natuurbeleving zal voor 1 maart 2019
beschikbaar zijn voor PS. GS zullen de toegezegde tekstwijzigingen in de
ontwerp nota markeren.

