Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Anton van Haperen en Ralph van Hertum (Partij van de Arbeid (PvdA)) ingevolge
artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2019 nummer 293.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake samenhangende
gebiedsontwikkeling oostelijk Veerse Meer

Antwoorden van gedeputeerde staten:

(ingekomen 25 januari 2019)
1.

V1.2

statenstukken

2.

Kan het college Provinciale Staten
1.
informeren over de verschillende initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatieve ontwikkelingen die op dit
moment spelen in en grenzend aan
het oostelijke Veerse Meer (gemeente
Middelburg, Goes en Noord-Beveland)?

Wij zijn (formeel) op de hoogte gebracht
van de volgende initiatieven rond het
Veerse Meer:
- Waterpark Veerse Meer
- Visie recreatiezone Wolphaartsdijk
- Camping de Paardekreek.

Hoe staat het met de op 21 september 2.
2018 aangekondigde visieontwikkeling? Welke initiatieven zijn er genomen en welke vallen te verwachten?
Welke partijen zijn bij deze visievorming betrokken?

De gemeente Middelburg heeft na september enkele malen de mogelijkheid van een
gezamenlijk visievormingstraject voor het
Veerse Meer met betrokken overheden
besproken. Dat heeft nog niet geleid tot de
start van een concreet visievormingstraject.

Een totaaloverzicht van alle initiatieven en
ontwikkelingen die er op dit moment spelen
hebben wij op dit moment niet.
De gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor ruimtelijke ontwikkelingen en de
provincie wordt hier in het algemeen bij
betrokken wanneer projecten zo concreet
worden dat dit leidt tot een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning.

Op 9 januari jongstleden hebben wij een
verkennend ambtelijk overleg gehad met
alle betrokken partijen over de wenselijkheid van een integrale visie rond ruimtelijke
kwaliteit en recreatieve ontwikkelingen in
Zeeland. Dit verkennende overleg gaat verder dan alleen het Veerse Meer, want hierbij komt voor heel Zeeland (buiten het
gebied van de Kustvisie) aan de orde wat
in de ogen van betrokken partijen nodig is,
Op 20 februari volgt een bestuurlijk overleg.

3.

4.

Wat betekent het eventueel ontbreken 3.
van een samenhangende gebiedsvisie
voor de beoordeling van de afzonderlijke plannen van de verschillende
gemeenten door de provincie?

Beoordeling van afzonderlijke (ruimtelijke)
plannen van gemeenten door de Provincie
vindt plaats op basis van de Omgevingsverordening en het Omgevingsplan.

Welke rol kan en wil de provincie spe- 4.
len bij het op gang brengen van visievorming en de begrenzing van een
aandachtsgebied in het oostelijke
Veerse Meer? In de Statenvergadering
van 21 september 2018 heeft de gedeputeerde aangegeven het initiatief bij
de gemeenten te willen laten.
Wat gaan Gedeputeerde Staten doen
als gemeenten geen initiatieven
nemen? Hoe verhoudt dit zich tot de
doelen, zoals vastgelegd in het Omgevingsplan 2018?

Zie ook het antwoord op vraag 2.
De provincie wil een stimulerende en
verbindende rol spelen bij de totstandkoming van een dergelijk proces. Om die reden is het initiatief genomen om partijen bij
elkaar te brengen.

Onze afweging bij beoordeling van plannen
zal afhankelijk zijn van de mate waarin ontwikkelingen door gezamenlijke partijen
worden gedragen en of er invulling wordt
gegeven aan de in bijlage D.4 van de
Omgevingsverordening genoemde punten.

MIDDELBURG, 12 februari 2019
Namens de fractie van PvdA,

Gedeputeerde Staten,

Anton van Haperen en Ralph van Hertum

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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