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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij het vriendelijke verzoek om bijgaande brief zsm onder de aandacht van de
Gedeputeerden en de leden van Provinciale Staten te brengen ivm de vergadering van de
Provinciale Staten op 10 juli 2020.
Met vriendelijke groeten,
ZLTO Noord-Beveland
voorzitter / portefeuillehouder RO

20020812

Geersdijk, 27 juni 2020
Betreft: gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 2030 besluitvormingsnotitie Fase 1
Geacht College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland
Geachte leden van Provinciale Staten van Zeeland
Geacht College van B&W,
geachte leden van de gemeenteraad van Noord-Beveland
U staat vlak voor het vaststellen van de besluitvormingsnotitie Fase 1 gebiedsvisie
Veerse Meer 2020 – 2030. Graag vragen wij uw aandacht voor de ingetekende zgn 1 km
grens / invloedsfeer (zie kaart op blz 7). Zoals het zich nu laat aanzien is deze grens
voorlopig voor de aandachts- en beschermingsgebieden, in Fase 2 wordt deze definitief
vastgelegd. In Fase 2 wordt niet meer gesproken over de overige gebieden. Daarmee
ligt deze grens, die ook dwars door agrarisch grondgebied gaat, vast.
Betrokken agrarische ondernemers op Noord-Beveland zien in deze grens een bedreiging
/ belemmering voor hun bedrijfsontwikkeling voor de korte en lange termijn. Een aantal
van hen heeft op eigen initiatief op 19 juni 2020 ingesproken bij de Commissie Ruimte.
Zij hebben daar hun ongerustheid uitgesproken over die grens en overigens ook hun
ongenoegen geuit dat onvoldoende terug te vinden is van hun opmerkingen gemaakt
tijdens de burgerparticipatie bijeenkomst.
Zoals de hoofdfunctie omschreven in de notitie wordt de landbouw niet genoemd, maar
door die 1 km grens valt deze wel binnen de invloedsfeer van deze visie.
Blz 17: In navolging van
(zie hoofdstuk 1) blijft de hoofdfunctie van
het Veerse Meer recreatie, natuur(beleving), rust en ontspanning.
De besluitvormingsnotitie gaat over kwaliteitsslagen natuur, water en recreatie. Als die
gemaakt moeten worden binnen de invloedsfeer van de visie kan dat belemmerend
werken voor de bedrijfsontwikkeling van de agrarische bedrijven die binnen die 1 km
grens (deels) hun gronden hebben liggen.
Het is overigens niet de eerste keer dat wij deze grens aan de orde stellen. Tijdens de
allereerste bijeenkomst van het Breed Bestuurlijk Overleg heb ik al aangegeven dat wij
de invloedsfeer willen beperken tot de waterscheiding. Ook breng ik u nog in herinnering
de vergadering van Provinciale Staten op 25 oktober van 2019 en het ingediende
amendement om de grens flexibel te hanteren.
ZLTO Noord-Beveland verzoekt u dan ook dringend om in Fase 2 bij de nadere uitwerking
de grens buiten de aandachts- en beschermingsgebieden ook te beoordelen en terug te
leggen naar de watergrens.
In afwachting van een positieve reactie op ons verzoek,
Met vriendelijke groeten,
ZLTO Noord-Beveland
voorzitter

