20016425
Abdij 6 4331 BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118 631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Gedeputeerde Staten

Voorzitter Provinciale Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Ja

onderwerp

kenmerk

behandeld door

verzonden

Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030
Besluitvormingsnotitie Fase 1

20016223

I.I.H. Monteyne
+31 118 631344
Middelburg, 26 mei 2020

Geachte voorzitter,
Voor u ligt het Statenvoorstel t.b.v. vaststelling van de ‘Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030
Besluitvormingsnotitie Fase 1’. Deze notitie is een gezamenlijk product van de gemeenten die het Veerse
Meer omringen (Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere), Provincie Zeeland en Waterschap
Scheldestromen: de initiatief nemende overheden. Ook Rijkswaterstaat Zee en Delta is inmiddels
aangesloten.
De Besluitvormingsnotitie geeft invulling aan de opdracht die Uw Staten hebben vastgesteld in de
Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 (doc.nr. 19424478), inclusief de daarbij geformuleerde
wensen en bedenkingen (doc.nr. 19727594).
In de Startnotitie is afgesproken om voor Fase 1 algemene uitgangspunten te formuleren, bestaande uit
de onderscheidende omgevingskwaliteiten van het gebied, de algemene principes m.b.t. de ontwikkeling
en het beheer van die omgevingskwaliteiten en een globale zonering van gebieden waarin die principes
worden toegepast.
Met het oog op de gewenste duidelijkheid is een voorstel tot overgangsbeleid in de notitie opgenomen,
dat recht doet aan de juridisch-planologische realiteit van actuele initiatieven. Met name dat laatste was
voor alle initiatief nemende overheden gezamenlijk aanleiding om vaart te houden in de totstandkoming
van Fase 1 van deze visie: duidelijkheid voor alle belanghebbenden; ondernemers, omwonenden,
maatschappelijke partners en overheden.
Het is geen sinecure om belangen, zorgen en wensen van een diverse groep aan betrokken partijen
samen te brengen in een gezamenlijke visie voor een om vele redenen belangrijk gebied. Toch zijn we
van mening dat we er door een zorgvuldig proces van netwerksturing in geslaagd zijn om via geschetste
omgevingskwaliteiten en algemene principes een gedeeld beeld te vormen van de toekomst van het
Veerse Meer, met daarin een nastrevenswaardig/goed evenwicht tussen behoud aan de ene kant en
ontwikkeling aan de andere kant. De notitie is tot stand gekomen in regelmatig overleg met
maatschappelijke partners en na verschillende gesprekken met burgers, ondernemers en lokale
verenigingen. In bijlage treft u de uitkomsten van de internetconsultaties aan onder maatschappelijke
partners en onder de BEZ-commissie Waterschap, betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten.
Vanzelfsprekend zijn we er nog niet. Niet minder belangrijk is immers Fase 2, waarin aandachts- en
beschermingsgebieden zullen worden begrensd, principes gebiedsgericht zullen worden verdiept en
toegepast en waarin de gezamenlijke acties, taken en verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden
voor de komende jaren zullen worden vastgelegd, inclusief de wijze waarop constructief regie kan worden
gevoerd. Deze Fase zal in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners tot stand worden
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gebracht, middels zgn. tafels, in navolging van het proces voor de Zeeuwse Kustvisie. Daarnaast zal ook
in deze fase geluisterd worden naar de mening van de Zeeuwse bevolking.
Fase 2 zal – afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de Coronacrisis – vanaf
september van start kunnen gaan. Dat is later dan gepland; het voorstel is dan ook om tot zomer 2021
hiervoor de tijd te nemen. Dit sluit aan bij de actuele planning van de Zeeuwse Omgevingsvisie.
Om de ambitie rondom het Veerse Meer in gezamenlijkheid te blijven onderschrijven, wordt de
Besluitvormingsnotitie dezer dagen ook aan alle betrokken gemeenteraden ter vaststelling voorgelegd.
Daarnaast wordt de Commissie BEZ van het Waterschap en de directie van RWS om instemming
gevraagd.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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