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Middelburg, 10 juli 2020
Geacht College,
In het statenvoorstel ‘Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Fase 1’ wordt aan Provinciale Staten
gevraagd om de Besluitvormingsnotitie Fase 1 vast te stellen en wensen en bedenkingen voor verdere
uitwerking in Fase 2 van de Gebiedsvisie Veerse Meer kenbaar te maken.
In de vergadering van de commissie Ruimte op 19 juni 2020 zijn de volgende wensen en bedenkingen
geformuleerd.

1. Het participatietraject

Wij vragen u bij het opstellen van Fase 2 van de Gebiedsvisie van te voren duidelijk het participatietraject
te schetsen. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van alle (belanghebbende) partijen,
waaronder bijvoorbeeld omwonenden en grondeigenaren. Daarnaast willen wij uw aandacht voor de
communicatie, zowel voorafgaand, tijdens als na eventuele participatiebijeenkomsten
(verwachtingsmanagement, verslaglegging en terugkoppeling).

2. Overgangsbeleid – projecten

Graag ontvangen wij na 1 augustus 2020 (peildatum) een nieuw geactualiseerd en daarmee definitief
overzicht met betrekking tot status gekende initiatieven in relatie tot overgangsbeleid (zie pagina 25 van
de besluitvormingsnotitie: ‘overzicht van de op 1 april 2020 bekende ruimtelijke projecten en initiatieven,
in en rond het Veerse Meer’) .

3. Infrastructuur

We vragen bij de uitwerking van Fase 2 bijzondere aandacht voor de infrastructuur rondom het Veerse
Meer. Daar moet bij en ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen steeds een integrale afweging worden
gemaakt in het gebied en niet alleen voor het individuele project. Een impactstudie zoals benoemd op
pagina 20 van de besluitvormingsnotitie wordt daarbij als goed instrument gezien.
Wij gaan ervan uit dat u deze wensen en bedenkingen over zult nemen in het proces om te komen tot
afronding van Fase 2 van de Gebiedsvisie Veerse Meer. Mocht u geen opvolging kunnen geven ten
aanzien van één van deze wensen en bedenkingen, dan vernemen wij dat graag.
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Zeeland,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

