Provinciale Staten
Vragen van de statenleden Bertie Steur (PvZ) en Martin Bos (FvD) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland nummer 72 .

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake : Gebiedsvisie Veerse
Meer

statenstukken

1.

20015519

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 1 mei 2020)
Zijn Gedeputeerde Staten het met de fracties van de PvZ en het FVD eens dat de
Gebiedsvisie Veerse Meer een politiek
gevoelig onderwerp is, en dat behandeling van dit onderwerp daarom beter uitgesteld kan worden tot na de coronacrisis? Zo neen, waarom niet?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Ja, politieke gevoeligheid in die zin dat er in
de, door Provinciale Staten vastgestelde,
Startnotitie, staat dat Fase 1 van de gebiedsvisie zo snel mogelijk moet zorgen voor duidelijkheid omtrent de kwestie ‘volbouwen’
van de oevers, of ‘op slot gaan’ van het
Veerse Meer: ‘de angel eruit’. Hiertoe is inmiddels een voorstel tot overgangsbeleid geformuleerd. Aangezien de voorbije maanden
het gehele traject van netwerksturing via participatie zorgvuldig en volgens planning is
doorlopen, wordt geen aanleiding gezien om
de behandeling van dit onderwerp nog langer
uit te stellen.
Nee, geen uitstel dus, in die zin dat bovenstaande juist urgentie impliceert, zodat er
voor alle betrokkenen (ondernemers, maatschappelijke partners, overheden) duidelijkheid wordt geboden over een actuele lijst van
initiatieven, die bij vaststelling van de Gebiedsvisie al dan niet als pijplijnproject worden aangeduid. Dit is bepalend voor nog toegestane ontwikkelingen onder vigerend beleid. Juist daarom hebben initiatief nemende
overheden besloten om vaart te blijven houden in dit dossier. Staten kunnen – samen
met Raden en Waterschap – hierin hun verantwoordelijkheid qua besluitvorming (inclusief het politieke debat) nemen.

2.

Indien Gedeputeerde Staten van mening
zijn dat dit geen politiek gevoelig onderwerp is of
anderszins van mening is dat het geen
uitstel kan lijden, hoe kunnen dan burgerinspraak en het
politieke debat, gelet de coronasituatie,
worden gewaarborgd?

2.

In de startnotitie is, door Provinciale Staten,
vastgesteld dat naast participatie van de
maatschappelijke partners ook een vorm van
burgerparticipatie wordt georganiseerd.
Beide vormen van participatie zijn in een intensief traject van netwerksturing uitgevoerd:
In Fase 1 hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden:
18-11-2019 Startbijeenkomst met burgers,
ondernemers en andere belanghebbenden.
09-12-2019 Werkatelier met ambtelijke
adviseurs van initiatiefnemende overheden.
16-01-2020 Ontwerpatelier met inhoudelijke
experts en adviseurs van koepelorganisaties
en initiatiefnemende overheden.
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Tussentijds heeft het kernteam, geassisteerd
door andere ambtelijk adviseurs en adviesbureau Wing, de resultaten uitgewerkt en samengevat in een voortgangsrapport, dat in
de volgende bijeenkomsten aan betrokken
partijen is voorgelegd:
30-01-2020 Bestuurlijke consultatie van
portefeuillehouders van initiatiefnemende
overheden.
11-02-2020 Participatiebijeenkomst met
inwoners en ondernemers in Middelburg.
12-02-2020 Bestuurlijke consultatie van
bestuurders van koepelorganisaties, samen
met de portefeuillehouders van de
initiatiefnemende overheden.
17-02-2020 Participatiebijeenkomst met
inwoners en ondernemers in Goes.
18-02-2020 Participatiebijeenkomst met inwoners en ondernemers Noord-Beveland.
20-02-2020 Participatiebijeenkomst met
inwoners en ondernemers Veere.
03-03-2020 Inhoudelijke consultatie van
gemeenteraden, Provinciale Staten en
Commissie BEZ Waterschap.
De opmerkingen en aanvullingen die uit deze
bijeenkomsten volgden zijn wederom verwerkt en zouden nog een laatste maal – als
surplus – worden voorgelegd aan maatschappelijke partners en aan de besturen
van de initiatiefnemende overheden. Vanwege de Covid-19-epidemie en de daaruit
volgende onmogelijkheid om deze finale consultatieronde via fysieke bijeenkomsten te
doen verlopen, is door de betrokken bestuurders gekozen voor een internetconsultatie.
We zijn van mening dat hiermee ruimschoots
inspraakmogelijkheid is geboden. Het resultaat hiervan ligt binnenkort ter debat en besluitvorming voor bij Uw Staten (Statenvergadering 10 juli 2020).
Ook Fase 2 wordt met actieve participatie opgepakt. De voorlopige planning hiervan is als
volgt:
Okt 2020 – jan 2021 Vertaling algemene principes naar aandachtsgebieden en beeldkwaliteitsplannen. Via o.a. consultatiegesprekken
met burgers, ondernemers en lokale verenigingen.
Feb-mrt 2021 Consultatie Raden, Staten en
Waterschap.
Tussendoor zal meerdere malen (bestuurlijke) afstemming plaatsvinden tussen overheden en maatschappelijke partners.
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3.
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Wat zijn de risico’s van het vaststellen
(van regelgeving aangaande) de gebiedsvisie Veerse Meer,
nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot nader order is uitgesteld? Bestaat bijvoorbeeld de
kans dat de Provinciale Verordening in
strijd zal zijn met de Omgevingswet en dat
eerstgenoemde
daarom van rechtswege zal kunnen komen te vervallen?

3.
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Vooralsnog wordt er geen regelgeving m.b.t.
de gebiedsvisie Veerse Meer opgenomen in
de Provinciale Verordening. Dit zal – indien
van toepassing – gebeuren nadat de gehele
gebiedsvisie is vastgesteld (dus na realisatie
Fase 2). Raden en Staten wordt gevraagd de
besluitvormingsnotitie Fase 1 vast te stellen.
Onderdeel van de besluitvormingsnotitie is
het overgangsbeleid. Gemeenten en Provincie zullen het overgangsbeleid (na vaststelling van de notitie) borgen door geen nieuwe
verblijfsrecreatieve initiatieven in procedure
te brengen, vanaf het moment van vaststelling Fase 1 tot de vaststelling van de gehele
Gebiedsvisie.
Overigens is de kans dat de provinciale verordening in strijd is met de Omgevingswet nihil. Eventuele herzieningen gebeuren immers
nu al in de geest van deze nieuwe wet.

MIDDELBURG, 19 mei 2020

Namens de fracties van: PvZ en FvD,

Gedeputeerde Staten,

Bertie Steur en Martin Bos

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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