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Geachte
Wilt u bijgevoegde brief naar het College van Gedeputeerde Staten en alle leden van de provinciale
Staten sturen?
Ik wil dit graag als input voor de vergadering op a.s. vrijdag indienen.
Bedankt.
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Open brief
Aan

het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland
en de Provinciale Staten van de provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
04-07-2020

Onderwerp: Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Besluitvormingsnotitie Fase 1 dd.18-05-2020

Geacht College en Statenleden,
In uw eerstvolgende vergadering op a.s. vrijdag 10-07-2020 staat de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030
Fase 1 op de agenda. U gaat daarin bespreken en beslissen over hoe u het Veerse meergebied in de
toekomst wil gaan beheren, ontwikkelen, behouden enz.
Met alle inzichten, kennis en wijsheid zult u ongetwijfeld tot de juiste afwegingen kunnen komen.
Het nemen van beslissingen neemt u primair als vertegenwoordiger van de Zeeuwse burger.
U vertegenwoordigt hen, bent er door gekozen en wordt er door betaald.
De stem van de burger telt zwaar mee of zou dat zeker moeten doen.
O erhede he e het daaro aak o er urger-parti ipatie e ge e daar op ee epaalde manier vorm
aan.
Zo ook in het dossier Veerse Meer. Er is gekozen voor een overleg/inspraaktraject met alle
belanghebbenden in dit gebied, waaronder ook burgers. In alle vier gemeenten rondom het Veerse Meer
hebben burgers (ingeschat ca. 100 – 150 personen) tezamen met ondernemers en organisaties meegepraat
over de toekomst van hun Veerse Meer. In de vier verslagen zijn de gemeenschappelijke inzichten van alle
aanwezigen vermeld. Daarin is een bepaalde rode lijn te ontdekken en in mijn eigen woorden is dat:
.. behoudt het Zeeuwse karakter van het landschap:
. rust
. ruimte
. openheid
. historische polderstructuur
.. geen nieuwe bebouwing in nieuwe, nog lege polders
.. geen nieuwe vakantieparken meer
.. versterk de natuurwaarden
.. maak ontwikkelingen wel mogelijk , maar hou het kleinschalig en denk daarbij aan de locale
ondernemer.
In de verslagen en ook in het concept-stuk Besluitvormingsnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1, waar u
op vrijdag 10-07 over gaat vergaderen, is dat duidelijk i art. . Alge e e Pri ipes te terug te lezen.
Vervelend is echter dat door het hele stuk heen openingen en uitzonderingen gecreëerd worden om toch
ontwikkelingen mogelijk te maken die men volgens de algemene principes niet wil.
Daarbij is het ook opvallend dat het taal/woordgebruik dusdanig wollig is dat de tekst en dus ook de
uitgangspunten voor de ontwikkelingen rondom het Veerse Meer voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Daardoor wordt het stuk op bepaalde plaatsen ook misleidend.
Dan krijgt een betrokken burger zoals ik, enorm de kriebels. En komen er een groot aantal ongemakkelijke
vragen naar boven :
.. wat wil men nu eigenlijk?
.. wil men bijvoorbeeld niet bouwen, maar stiekem toch weer wel?
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.. wil men polders opofferen?
.. waarom kan de tekst en uitgangspunten niet veel duidelijker verwoord worden?
.. wordt de burger ondanks het gevolgde inspraakproces uiteindelijk blij gemaakt met een dooie
mus?
En ja, hoe ziet de Provincie Zeeland de ontwikkeling van Zeeland ? Waar staat zij voor? En waar wil men
zich op focussen?
De website van de Provincie Zeeland geeft daarin de nodige helderheid.
Zo is te lezen bij:
.. Over ons:
Het provinciebestuur zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland. We
benutten daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook kiezen we
bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is zoals de procesindustrie met biobased economy,
de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en
aquacultuur.
Ook plattelandsontwikkeling en natuurherstel zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan
werkt.
.. Natuur en landschap:
Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur en landschap zijn belangrijke taken van de
Provincie. Met ons natuurbeleid willen we bereiken dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het
karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en
bezoekers van Zeeland.

.. Ruimte:
Met het beleid voor de fysieke leefomgeving draagt de Provincie bij aan een sterke economie, een
goed woon- en werkklimaat en kwaliteit van het landelijk gebied.
.. Over Zeeland / Laat Zeeland zien:
. Zeeuws DNA:
. voorwoord
Dit DNA-Boek laat het ware Zeeland zien.
.blz.10
Het Zeeuwse landschap is vlak en uitgestrekt, met bijna altijd een horizon als
vergezicht. Elk Zeeuws eiland heeft zijn eigen karakteristieke open polders, waar het
Zeeuwse licht altijd vrij spel heeft. Binnendijken vormen een kloeke markering van
de kavels akkerland en zijn kronkelende herinneringen aan het van de zee
teruggewonnen land. Waar je ook bent in Zeeland, de zee is altijd dichtbij! Op de
vruchtbare Zeeuwse klei groeien uiteenlopende gewassen. In het voorjaar genieten
vele fietsers van de bloeiende fruitboomgaarden van Zuid-Beveland. Ook vindt u op
Zeeuwse bodem een diversiteit aan dorpen en steden. Denk aan de boulevard van
Vlissingen met haar markante torenflats, maar ook aan de gemoedelijkheid van het
dorpsplein in Zuiddorpe. Zet de authenticiteit van Zierikzee eens tegenover het
stoere Yerseke. Dan is het duidelijk dat alle steden en dorpen hun eigen karakter
hebben.
.blz.11
Het economische leven van Zeeland is rijk geschakeerd. Bakkerij-ingrediënten,
mosselen, oesters en pootaardappelen; befaamde Zeeuwse producten die
wereldwijd worde afge o e . Alle aal e hte ware uit Zeela d. Va
windenergie tot ICT-bedrijven, van chemie tot kennisbedrijven; allemaal activiteiten
die stevig zijn verankerd in de Zeeuwse bodem en daar volop tot wasdom komen.
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Het Zeeuwse land is puur, mooi en divers. En staat symbool voor de nuchtere,
betrouwbare en authentieke kant van Zeeland.
.blz.17
Ik e ge ore e getoge i Brui isse. Wat ik daar
heerlijk vind, is de rust, de ruimte en het vlakke land. Géén flatgebouwen en files
.blz. 33
ZEELAND , ECHT WAAR
- Zeeland, waar je nog echt jezelf kunt zijn.
- De veiligste en slimste delta van de wereld. Zeeland, echt waar
- Er is een provincie waar je kunt fietsen op de grens van land en water. Echt.
Waar? In Zeeland.
.blz.35
In Zeeland. Want hier bevindt zich een hecht samenwerkingsverband tussen
onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen, het provinciaal bestuur en de
Zeeuwse Bibliotheek. Zij wisselen informatie en ervaringen uit en pakken
gezamenlijk initiatieven op, zoals de jaarlijkse Oktober Kennismaand. Daarnaast
staat het samenwerkingsverband garant voor behoud en versterking van een
kwalitatief hoogwaardig onderzoeks- en wetenschapsniveau in Zeeland. Ook
hebben de betrokken organisaties de kennis en mogelijkheden in huis om gedegen
studies in Zeeland te doen. Ook voeren we experimenten uit op het gebied van
water en klimaat, zo kweken we nu bijvoorbeeld vis op het land. Kortom:
wetenschap dóen we in Zeeland, echt waar.
.blz.37
Echt waar ... Zeeland moet vooral meehelpen om Zeeland te laten zien zoals het
werkelijk i
.. Zeeuwse kleurenwaaier:
Klei is het fundament van het leven in Zeeland. De vruchtbaarste grond van Europa.
I de DNA s a alle Zeeu se ge ee te ordt dit erder uitgespe ifi eerd.
Het is mooi en kernachtig verwoord. Heel veel of zelfs alle Zeeuwen zullen zich hierin herkennen.
Het bovenstaande geeft dus aan waar u , als Provincie Zeeland, voor staat. Dat is helder, eerlijk en oprecht!
Dat is E ht Waar .
Het ko t o eree
et de alge e e pri ipes i het isiestuk. Dat eloofd eel.
In het visiestuk staat echter ook een lijst met 40 lopende ruimtelijke plannen en initiatieven.
Dat is op zich al heel veel voor een relatief klein gebied.
De 12 projecten die met groen gemerkt zijn, gaan door of zijn al in uitvoering.
De overige projecten ( van geel tot en met rood) zijn in procedure of nog slechts in een verkennende fase.
Onduidelijk is wat er met deze zogenaamde pijplijnprojecten gaat gebeuren. Gaan zij wel of niet door ?
Zo is bijvoorbeeld het Waterpark Veerse Meer al i de fase o t erp- este
i gspla . Door de
gemeente Middelburg wordt er kennelijk alles gedaan wat in haar vermogen ligt om dit immense park
gerealiseerd te krijgen. De andere gemeenten hebben ook zo hun eigen pijplijnprojecten. Het laat zich
raden wat daar mee gaat gebeuren.
De gemeente Goes probeert het fatsoenlijk te benaderen en heeft alle nog te ontwikkelen projecten
geparkeerd totdat de Veerse Meervisie voorhanden is.
De gemeenteraad van Goes heeft echter al opgemerkt dat de ge ee te Middel urg el een heel groot
stuk van de koek opsoupeert .
Maar is er el ee koek ?
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Met de koek zal de financiële potentie van het gebied bedoeld worden en dat is : geld verdienen aan een
heel mooi, uniek gebied.
Geld verdienen is in principe op twee manieren mogelijk: door iets te VERbruiken of door iets te
GEbruiken. Bij VERbruik verdwijnt als het ware de grondstof totdat er niets meer over is.
Bij GEbruik wordt iets ingezet, beheerd en onderhouden op een dusdanige wijze dat het voor langere tijd ,
dus duurzaam, geld opbrengt. Er verdwijnt dus niets maar wat er is, blijft bestaan en wordt zo mogelijk nog
aantrekkelijker gemaakt.
Het bouwen van vakantieparken kan niet anders gezien worden dan als VERbruik van het Veerse Meer DNA
en daarmee het Zeeuwse DNA. Het verdwijnt!
Hoe kan het dan dat gemeenten voorvechter zijn van het doorgaan van pijplijnprojecten?
Dan komen ook nu verschillende, zeer vervelende vragen naar boven :
.. zijn gemeenten niet eerlijk , open en betrouwbaar?
.. zijn gemeenten hypocriet : wel roepen over de zeer waardevolle, te koesteren DNA van Zeeland
maar tegelijk deze DNA willens en wetens vernietigen?
.. hebben gemeenten verstrengelde belangen?
.. hebben gemeenten niet goed geluisterd naar hun eigen burgers?
.. is er een echte wil om naar burgers te luisteren en om daar dan vervolgens iets mee te doen?
.. is het raadplegen van de burgers wel op een degelijke , democratische wijze gebeurd?
.. hoe is de stem van de burger afgewogen en verwerkt in de uiteindelijke besluiten?
.. hoe groot is het draagvlak bij burgers van de beslissingen van gemeenten inzake het Veerse Meer?
.. als pijplijnprojecten doorgaan, heeft het dan wel zin om over een Veerse Meer visie verder te
praten ? Er is/worden dan al zoveel kernwaarden van het Veerse Meer aangetast dat er bijna
niets meer overblijft om nog fatsoenlijk te beheren.
.. is dit E ht Waar ?

Bij het bespreken van de ontwikkelingen van het Veerse Meer wil ik u dringend verzoeken om dicht bij uzelf
te blijven, uw eigen kernwaarden als statenlid te respecteren en eerlijk te blijven tegenover uzelf en de
burger.
U heeft waarschijnlijk de macht om de pijplijnprojecten per direct stil te leggen en ondergeschikt te maken
aan de Veerse Meer Visie. Dat kan wat vervelende consequenties hebben, maar het is dan zaak om deze
helder te bespreken.
Als u de echte wil op kunt brengen om gehoor te geven aan de roep van de burger, waar u een
gerespecteerd vertegenwoordiger van bent, kunt u de Veerse Meer visie ontwikkelen en inzetten waar die
voor bedoeld is: handhaven van het Zeeuwse DNA , versterken van Zeeuwse natuur- en
landschapswaarden teneinde de leefomgeving van de burger en bezoeker/toerist te waarborgen en te
versterken.

Met vriendelijke groeten
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