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Geacht college,
Bij brief van 22-01-2019 heeft u ons de concept Nota Natuurbeleving toegezonden voor het uiten van
wensen en bedenkingen. Allereerst willen we onze complimenten uitspreken over de voorliggende
nota. De nota vormt een prima uitwerking van de doelstelling die wij hierover in de Natuurvisie hebben
opgenomen. “Natuur als Zeeuws kapitaal en natuur als onderdeel van het merk Zeeland, dat doet ons
goed” aldus een van de statenleden. De nota beantwoordt ook aan de toezeggingen die hierover in
het verleden aan Provinciale Staten zijn gedaan.
Wij hebben de nota besproken in de Commissie Ruimte van vrijdag 8 februari 2019. Door diverse
fracties is gereageerd op de concept nota. Gedeputeerde Schönknecht heeft op diverse vragen al
antwoord gegeven en heeft toegezegd de nota op enkele onderdelen aan te zullen passen.
Op een aantal punten hechten wij er aan om onze wensen schriftelijke kenbaar te maken. Het betreft
de volgende aandachtspunten:

Provinciehuis



Er bestaat vrees voor onbalans tussen natuurbeleving en de intrinsieke natuurwaarde.
Natuurbescherming en behoud van biodiversiteit dienen voorop staan. Wij pleiten voor
borging van deze waarden.



Bij de lijst met partners, zoals die bij de actoren en het krachtenveld staan beschreven,
worden partijen gemist. Agrarische (natuur)verenigingen kunnen bijvoorbeeld toch ook een rol
spelen bij natuurbeleving.



Een belangrijk aandachtspunt voor onze Staten is dat bewustwording nadrukkelijk(er) als
onderdeel van natuurbeleving moet worden opgenomen. Het verbinden van mensen met de
natuur vinden wij een opgave die een prominente plaats in de nota moet krijgen.

Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postbus 6001
4330 LA Middelburg

0118 - 63 10 11
www.zeeland.nl

KvK 20168636
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Wij hopen dat deze opmerkingen en wensen zullen leiden tot aanpassing van de nota.
Met vriendelijke groet,
Provinciale Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, Statengriffier

