Aan de leden van Provinciale Staten Zeeland
Betreft: zorgen om respectering Kustvisie
Datum: 26 oktober 2020
In afschrift aan:
Gedeputeerde Staten
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Tuin van Zeeland
Het Zeeuwse Landschap
IVN
ZMf

Geachte leden van Provinciale Staten,

Wij, leden van de actiegroep Red Nollebos Westduinpark , maken ons ernstig zorgen over de manier
waarop het college van B&W van de gemeente Vlissingen, bestaande uit vertegenwoordigers van de
partijen LPV, PRS, SP, 50Plus en GL, omgaat met de Zeeuwse Kustvisie.
Al 5 jaar strijden wij tegen grootschalige bouwplannen in het Nollebos Westduingebied in Vlissingen.
Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tegen het vernieuwen van de Kanovijver en de Sauna door de
zittende ondernemers conform het bestemmingsplan 2011. De laatste twee jaar heeft de gemeente
een burgerparticipatietraject gevolgd dat uitgemond is in een concept streefbeeld Nollebos
Westduingebied. Dat concept ligt nu ter inzage.
Tegen dit streefbeeld hebben we ernstige bezwaren, die we aan de gemeente kenbaar zullen maken.
In het kort gaat dit nog steeds om te grootschalige recreatiebouw die de regels van het
bestemmingsplan 2011 en de regels van de Zeeuwse Kustvisie ver overschrijdt en ontsluiting van het
hele gebied met een basisstructuur van tenminste vijf meter brede asfaltwegen door het hele gebied.
Aangevuld met twee voor autoverkeer geschikte toegangen vanaf beide rotondes in de
Burgemeester van Woelderenlaan.
Op zichzelf zijn deze voorstellen in het streefbeeld al in strijd met de uitgangspunten van de
Kustvisie. Maar nog veel meer zorgen maken we ons over het totaal overrulen van de Kustvisie in de
recent aan de gemeenteraad voorgelegde Toeristische visie 2030. Daarin wordt de gehele kuststrook
van één kilometer breed, van Ritthem tot Dishoek aangemerkt als zoekgebied voor de bouw van
toeristische verblijfsaccommodaties. De in het streefbeeld voorgestelde basisstructuur is een
duidelijke voorbereiding op, annex basis voor, de in de Toeristische Visie 2030 uitgesproken
uitnodiging aan projectontwikkelaars om plannen in te dienen.

We vragen u leden van Provinciale Staten met klem toe te zien op handhaving van de door u
vastgestelde Kustvisie.
Indien gewenst zijn wij gaarne bereid tot verdere toelichting.
In afwachting van uw reactie met vriendelijke groet,
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