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Inhoudelijk
Aanleiding

In april 2019 is de bestuurlijke afspraak gemaakt tussen de provincie,
gemeenten rond het Veerse Meer, het waterschap Scheldestromen en de
externe stakeholder om een gebiedsvisie op te stellen voor het Veerse Meer.
Fase één van deze gebiedsvisie kan dienen als één van de bouwstenen voor
de Omgevingsvisie Zeeland 2021 en de Omgevingsvisies van de gemeenten.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat is het voorstel?

De Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 vast te stellen en wensen en
bedenkingen over de Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer kenbaar te
maken.

Toelichting

Startnotitie
In deze startnotitie wordt bepaald wanneer en hoe Raden, Staten besluiten
nemen in dit proces en/of wanner zij hun invloed (kunnen) aanwenden. Het is
een procesvoorstel met uitgangspunten over de volgende onderwerpen:
1. Inhoudelijke afbakening
2. Ruimtelijke afbakening
3. Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden
4. Planning proces en tijd
1. Inhoudelijke afbakening
Voorstel is om in de gebiedsvisie in te gaan op de volgende onderwerpen:
 Focus balans tussen recreatie met natuur-landschaps-waterkwaliteiten.
 Inhoudelijke relevante thema’s zijn: water, visserij, landbouw,
infrastructuur, wonen en werken, natuur, landschap en cultuurhistorie.
2. Ruimtelijke afbakening
Uit eerdere ervaringen in gebiedsvisies is gebleken dat de ruimtelijke
afbakening aan de voorkant wel duidelijk moet zijn.
Voorstel voor de ruimtelijke afbakening van de gebiedsvisie Veerse Meer is
voorlopig bepaald op 1 km vanaf de oever en zal gedurende het proces
nader worden gepreciseerd. (Zie bijlage 1)


De grens van 1 km. is bedoeld als ijkpunt voor het gesprek dat de
komende tijd gaat plaats vinden, er wordt gewerkt aan maatwerk.

Inhoudelijk
3. Rollen en verantwoordelijkheden
- De deelnemers in het proces werken op basis van zoveel mogelijk
gelijkwaardigheid aan de inhoudelijke invulling van de gebiedsvisie.
- De betrokken stakeholders zijn:
 Gemeenten Veere, Middelburg, Goes, Noord-Beveland, provincie
Zeeland, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en het
Rijksvastgoedbedrijf.
 HISWA, Koninklijk Horeca Nederland, VeKaBo, Recron, Toeristische
ondernemend Zeeland, Koninklijke Nederlandse Watersportvereniging en
Nederlandse Onderwatersport Bond.
 Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zeeuws landschap,
vereniging Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, ZLTO en
Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK).
 De rondom het Veerse Meer betrokken ondernemers, de gebruikersraad
en de vissers.
- Voorstel om naast de participatie van de bovengenoemde partners
ook burgerparticipatie mee te nemen in het proces.
De Raden en Staten hebben de rol om dit proces in gang te zetten via deze
startnotitie.
1. Voorstel om een gezamenlijk budget beschikbaar te stellen van €75.000,
dit budget wordt gelijkelijk verdeeld over de vier gemeenten en de
provincie.
2. De provincie Zeeland heeft de rol van facilitator in dit proces. Overigens
is de provincie evenzeer partner als de anderen. (Dit houdt in dat de
facilitering van het proces onafhankelijk gebeurt van de inhoudelijke
inbreng van de provincie).
3. De gebiedsvisie Veerse Meer fase één dient een bouwsteen te vormen
voor de provinciale Omgevingsvisie 2021 en de latere gemeentelijke
omgevingsvisies.
4. De Raden en Staten hebben een rol d.m.v. het vaststellen van de
startnotitie. Gedurende het proces nemen zij besluiten t.a.v. de
bouwsteen voor de provinciale Omgevingsvisie. Aan het eind stellen de
Raden en Staten de gebiedsvisie Veerse Meer vast.
4. Planning van het proces en planning in de tijd
De wens dat de gebiedsvisie Veerse Meer een bouwsteen wordt voor de
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 heeft consequenties voor het proces en
planning van de gebiedsvisie Veerse Meer.
-

-

-

Voorstel is om het visieproces op te knippen in twee fasen; een algemene
fase en een verdiepende fase. De uitkomsten van fase één worden
gebruikt als bouwsteen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.
Voorstel is om n.a.v. de visie een convenant op stellen waarin de
deelnemers zich committeren aan de uitgangspunten in de visie. Om de
‘papieren visie’ ook in de praktijk gestalte te laten krijgen is het nodig dat
er een structuur wordt ingericht. Vorm en werkwijze is afhankelijk van de
inhoud van de visie.
In de onderstaande tabel het voorstel voor de tijdsplanning:
September – november 2019

November 2019
Maart 2020

Maart/ April 2020
November/december 2020

Vaststelling Startnotitie door vier
gemeenteraden en provinciale
Staten
Start 1e fase (mogelijk een
inspiratiebijeenkomst)
Besluitvorming Raden en Staten 1e
fase. Aanleveren als bouwsteen
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.
Start 2e fase: verdieping
Vaststelling gebiedsvisie Veerse
meer door Raden en Staten

Inhoudelijk
Wensen en bedenkingen

U wordt gevraagd wensen en bedenkingen te geven voor het formuleren van
een brief van PS aan GS met wensen en bedenkingen; we bespreken het
voorstel in de volgende volgorde:
1. Heeft u wensen en bedenkingen over de inhoudelijke afbakening van de
gebiedsvisie?
2. Heeft u wensen en bedenkingen over de ruimtelijke afbakening van de
gebiedsvisie?
3. Heeft u wensen en bedenkingen over ten aanzien van het netwerk zoals
in de stukken is geformuleerd? Zijn dit alle relevante netwerkpartners?
4. Heeft u wensen en bedenkingen over de rollen en verantwoordelijkheden
van de deelnemers?
5. Heeft u wensen en bedenkingen over de planning van het proces en de
tijdsindeling?

Kosten en dekking

Het budget voor de proceskosten is € 75.000,-. Het aandeel van de provincie
Zeeland hierin bedraagt een vijfde deel hiervan: € 15.000,-.
Binnen de begroting 2019 en 2020 zijn hiervoor middelen beschikbaar binnen
de doelstelling ‘Kwaliteitskust’.

Overige informatie

In de eerste fase wordt een inspiratiebijeenkomst georganiseerd waar ook
Statenleden, Raadsleden en leden van de AV van het Waterschap voor
worden uitgenodigd.
De inrichting van fase twee is afhankelijk van de uitkomsten van fase één.

Resultaat na
commissievergadering

Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten.
De commissie heeft wensen en bedenkingen geformuleerd. Vóór de fractievergaderingen zal de conceptbrief PS via de Statengriffie worden voorgelegd
aan PS. Het voorstel is geen hamerstuk

