Technische vragen statenlid Heerschop:
1. Welke pijplijnprojecten lopen er reeds, zodat duidelijk is waar we nu over spreken, dit om tegelijk
te voorkomen dat er in de nabije toekomst nieuwe projecten worden gestart.
2. De term kwaliteitsverbetering slaat dit op vervanging van verpauperde recreatiebedrijven of op
verbetering van de natuur kwaliteit.
3. Welke mogelijkheden heeft de provincie om invloed uit te oefenen op de inrichting van nieuwe
recreatie projecten, concreet kan de provincie eisen stellen aan het aantal
overnachtingseenheden.
4. Op welke momenten in het traject visie Veerse Meer vindt een terugkoppeling plaats richting PS?
En op welke momenten kan PS invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de visie?
5. En zit er nog een vacuüm tussen de vaststelling van de Veerse Meer visie en de Omgevingsvisie?
Kunnen er in dit vacuüm nieuwe pijplijn projecten gestart worden?

Antwoorden:
Vraag 1
Op dit moment zijn voor de gebiedsvisie Veerse Meer nog geen pijplijn projecten benoemd. Dit
benoemen is een deelproces/procedure van het proces gebiedsvisie Veerse Meer en gebeurt met
betrokken partijen. Met hen worden de criteria opgesteld en wordt een peildatum benoemd. Na
vaststelling van de startnotitie door alle raden en staten kan deze deelprocedure worden gestart.
Vraag 2:
Kwaliteitsverbetering kan op verschillende deelterreinen nodig geacht worden, en kan dus zeer divers
zijn.
Vraag 3:
Op de inrichting van nieuwe recreatieprojecten heeft de provincie beperkte invloed. In het
omgevingsplan wordt voorgesteld aan te sluiten bij het lokale DNA van de badplaatsen. Een
welstandscriterium wordt niet door de provincie gesteld en is dan ook niet in de verordening
vastgelegd. De mogelijkheden tot beïnvloeding beperken zich tot het ‘ontwikkelkader’ voor
verblijfsrecreatie zoals opgenomen in bijlage D van de omgevingsverordening.
Voor de uitbreiding van recreatiebedrijven hebben we in de verordening een ontwikkelkader
opgenomen waar onderscheid wordt gemaakt tussen kustzone en niet-kustzone. Voor de kustzone
zijn in geval van uitbreiding percentages opgenomen over maximale invulling van terreinen.
Verder dient elke nieuwe uitbreiding of vernieuwing te worden onderbouwd op basis van de ‘ladder
voor duurzame verstedelijking’ (artikel 3.1.6 Bro). Aangetoond moet worden dat er behoefte bestaat.
Vraag 4:
Er zijn 2 besluitvormende momenten voor staten en raadsleden voorzien: Aan het begin (oktober/nov
2019) via besluitvorming over de starnotitie en aan het eind ( voorjaar 2020) via besluitvorming over
de vaststelling van de visie – fase 1. Daarnaast wordt een informatieve bijeenkomst voorbereid voor
raadsleden en staten leden in jan/feb. Hierin worden de resultaten van het proces terug gekoppeld.
Vraag 5
Het streven is om eind januari/begin februari een eerste concept visie te formuleren en daarna de
besluitvorming bij raden en staten te laten plaatsvinden om zo een bouwsteen van de Zeeuwse
Omgevingsvisie te kunnen worden. De eerder genoemde peildatum en bijbehorende pijplijnprojecten
maken hier onderdeel van uit.

