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Samenvatting:
Voorgesteld wordt de startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 vast te stellen en eventuele
wensen en bedenkingen over de startnotitie kenbaar te maken. In de startnotitie wordt ingegaan
op de inhoudelijke afbakening van het proces, de gebiedsafbakening, betrokken partijen, rollen
en verantwoordelijkheden en de procesplanning. De startnotitie wordt in dezelfde periode ook
besproken in de gemeenteraden van de gemeenten Veere, Goes, Middelburg en NoordBeveland en Commissie BEZ van het Waterschap Scheldestromen.

Wat willen we bereiken?
We willen in nauwe afstemming met betrokken partijen een Gebiedsvisie Veerse Meer 2020
vaststellen die als bouwsteen dient voor de Zeeuwse Omgevingsvisie. Omdat het ontwerp van
de Zeeuwse Omgevingsvisie in voorjaar van 2020 gereed moet zijn, wordt in de startnotitie
voorgesteld om parallel aan de planning van de Zeeuwse Omgevingsvisie in het voorjaar van
2020 de eerste fase van de Gebiedsvisie Veerse Meer op te leveren. Vaststelling van de
startnotitie is hiervoor een eerste stap.
In de startnotitie is, mede door bovenstaand argument, de keuze gemaakt het proces op te
splitsen in 2 fasen. De eerste fase heeft als doel “de angel eruit te halen” en heeft als
wenselijke opbrengst een kaart met (ruimtelijke) aandachtsgebieden vergezeld van een
document waarin algemene uitgangspunten en/of een toetsingskader voor deze gebieden
staan. Streven is fase 1 eind februari gereed te hebben. De tweede fase gaat inhoudelijk verder
op de opbrengst van fase 1.
De startnotitie wordt zowel door uw Staten als door de gemeenteraden van Veere, Noord
Beveland, Goes en Middelburg vastgesteld. Daarnaast gaat de startnotitie naar de Commissie
BEZ van het Waterschap. De startnotitie is het begin van het gezamenlijke proces. Tegelijk met
deze startnotitie wordt u gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dat kunnen
wensen en bedenkingen zijn op de startnotitie zelf of wensen en bedenkingen die u aan GS
meegeeft in de besprekingen met de andere partijen rond het Veerse Meer.

19425240

Onderwerp: startnotitie gebiedsvisie Veerse Meer

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Door middel van vaststelling van bijgaande startnotitie wordt een globale planning vastgesteld. Streven is u in
februari 2020 een eerste deelproduct ter besluitvorming voor te leggen (= fase 1). Daarna volgt fase 2 met als
streven het eindproduct hiervan eind 2020 aan u voor te leggen.
Wat doen we daarvoor?
Zowel de eerste als de tweede fase van de Gebiedsvisie Veerse Meer wordt via een participatieve aanpak
gerealiseerd. Dat betekent dat er werksessies worden gehouden met betrokken partijen en dat breed bestuurlijke
overleggen plaatsvinden. De provincie is facilitator van dit proces. De na te streven opbrengst van fase 1 is een
kaart met aandachtsgebieden en een document met beleidsuitgangspunten en/of een toetsingskader.
De eerste fase omvat allereerst een inspiratiebijeenkomst waar ook Statenleden, Raadsleden en leden van de AV
van het Waterschap voor worden uitgenodigd. Daarna gaat een ambtelijke vertegenwoordiging van alle betrokken
partijen (ongeveer 25 verschillende organisaties) aan de slag met minimaal 2 werksessies. De uitkomsten worden
voorgelegd aan het breed bestuurlijke platform, waarna het eindproduct aan u ter besluitvorming wordt
aangeboden. Binnen dit kader wordt ook een proces van burgerparticipatie vormgegeven.
Wat zijn de klimaateffecten?
De besluitvorming over een startnotitie heeft geen klimaateffecten
Wat mag het kosten?
Het voornemen is om na vaststellen van deze startnotitie met 4 betrokken gemeenten een werkbudget ad
€ 75.000,- te creëren voor de proceskosten. Het aandeel van de provincie hierin bedraagt een vijfde deel hiervan:
€ 15.000,-. Binnen de begroting 2019 en de begroting 2020 zijn hiervoor middelen beschikbaar binnen de
doelstelling ‘Kwaliteitskust’.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerpbesluit
De Staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 september 2019, nr. 19424478;
besluiten:
de Startnotitie Gebiedsvisie Veerse meer 2020 vast te stellen en wensen en bedenkingen over de
Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer kenbaar te maken;
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