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Inhoudelijk
Aanleiding

Najaar 2019 zijn een in de Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020
bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de provincie,
gemeenten rond het Veerse Meer en het waterschap Scheldestromen over
hoe te komen tot een gebiedsvisie Veerse Meer, in twee fases. De
resultaten van Fase 1 zijn vervat in een Besluitvormingsnotitie en dienen
als één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat stellen GS voor?

Vaststellen van ‘Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 –
Besluitvormingsnotitie fase 1’

Toelichting

Proces
 De gebiedsvisie Veerse Meer moet een kader bieden voor
ontwikkelingen in de komende 10 jaar.
 In fase 1 worden enerzijds de kwaliteiten, richtinggevende principes
en aandachts- en beschermingsgebieden in en rondom het Veerse
Meer. Anderzijds bevat het een uitgewerkt voorstel voor
overgangsbeleid t.b.v. lopende initiatieven o.b.v. juridischeplanologische criteria. Dit geeft aan hoe met bestaande initiatieven
dient worden omgegaan.
 Fase 2 zorgt voor verdieping van de algemene principes en
vertaling ervan naar de aandachts- en beschermingsgebieden.

Kosten en dekking

Binnen de begroting 2020 zijn hiervoor middelen beschikbaar binnen de
doelstelling ‘Kwaliteitskust’

Overige informatie

Brief GS van 11 februari 2020
 Provinciale Staten hebben in de PS-vergadering van 25 oktober
2019 wensen en bedenkingen t.a.v. de startnotitie kenbaar
gemaakt. GS heeft in de brief van 11 februari 2020 u een
voortgangsrapportage toegezonden met een reactie op de door PS
geuite wensen en bedenkingen.
Overige punten
 De resultaten uit fase 1 dienen als bouwstenen voor de Zeeuwse
Omgevingsvisie en worden nader vertaald in fase 2.

Inhoudelijk


Resultaat na commissiebehandeling

De opstart van fase 2 is door de coronacrisis vertraagd, daarom ligt
er nu een nieuwe voorlopige planning en opzet voor, onder
voorbehoud van ontwikkelingen t.g.v. corona (blz. 10 gebiedsvisie
Veerse Meer 2020-2030).

Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten.
Een brief met wensen en bedenkingen van PS aan GS als richtinggevend
voor fase 2 wordt bij dit statenvoorstel geagendeerd.

