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Geachte voorzitter,
Voor u ligt het Statenvoorstel t.b.v. vaststelling van de ‘Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030’.
Deze gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de gemeenten die het Veerse Meer omringen
(Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere), Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en
Delta en de Provincie Zeeland en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met tal van
maatschappelijke partners.
Fases van het gebiedsvisieproces
De Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 – 2030 kwam in 3 fasen tot stand.
In Fase 0 werd een Startnotitie geschreven die het proces schetste van Fase 1 en 2.
In Fase 1 zijn algemene uitgangspunten geformuleerd, 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 duiding van aandachts- en beschermingsgebieden.
Met het oog op de gewenste duidelijkheid omtrent bestaande plannen 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. Dit leidde
tot de Besluitvormingsnotitie Fase 1, die door Uw Staten zomer 2020 is vastgesteld.
Het voorbije jaar doorliepen de partijen gezamenlijk Fase 2, waarin de aandachts- en
beschermingsgebieden zijn begrensd, de algemene principes gebiedsgericht zijn verdiept middels de
zogenaamde gebied typologieën en een gezamenlijk uitvoeringsprogramma is opgesteld. Wegens het
bovenlokale belang van deze visie, heeft de Provincie reeds stappen ondernomen om de uitkomsten
van Fase 1 en een aankondiging van de verwachtte uitkomsten van Fase 2 op te nemen in de Ontwerp
Omgevingsverordening die dit najaar ter inzage ligt.
Het eindresultaat is de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030, die als bijlage is toegevoegd.

Belangrijkste verworvenheden van de gebiedsvisie en het -proces
1 - De gebiedsvisie Veerse Meer bracht veel bestaand beleid samen in een totaalbeeld, zonder dat er
inhoudelijk aan dat beleid of daaraan verbonden regelgeving werd getornd. Dat zorgt ervoor dat er
geen zogenaamde gebiedsgrens (1-km grens) nodig is om af te bakenen wat waar wel of niet van
toepassing is.
De meerwaarde zit in eerste instantie in het gegeven dat door het samenbrengen van beleid vanuit
verschillende sectoren in de context van het Veerse meer gebied samenhang is geschetst waardoor
opgaven, spanningsvelden, kansen goed konden worden geduid.
2 - Daarnaast is er – in navolging van de Kustvisie – een tweeledige strategie voor ontwikkelingen
uitgewerkt:
o Beschermen, versterken en beleven van bestaande kwaliteiten
o Ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten: de aandachtsgebieden
Hiermee wordt de komende 10 jaar de nadruk gelegd op kwaliteitsbewaking van het gebied
(bescherming, herstel, onderhoud, beleving). Er worden geen nieuwe permanente recreatieve
ontwikkelingen meer toegestaan, tenzij deze in de context van een aandachtsgebied bijdragen aan
daar geldende knelpunten of opgaven. De begrenzing van de aandachts- en beschermingsgebieden is
vastgelegd. De beschrijving van deze gebieden is beperkt tot het benoemen van knelpunten en
opgaven die de betreffende locaties tot aandachts- of beschermingsgebied maakten; uitwerking van
streefbeelden en uitvoering daarvan wordt van toepassing op het moment dat een initiatief zich
aanbiedt.
3 - Rondom het Meer zijn gebiedstypologieën gedefinieerd met elk hun eigen kwaliteiten, opgaven,
kansen, risico’s en daar geldende principes (als verdieping vanuit Fase 1). Deze zorgen voor een
nadere kadering van mogelijkheden en onmogelijkheden wanneer een nieuwe ontwikkeling zou
plaatsvinden. Of het nu om recreatie, natuur, landbouw of visserij gaat.
4 - Er is een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de verschillende overheden en maatschappelijke
partners gezamenlijk aan de slag gaan met acties die vanuit diverse invalshoeken van meerwaarde
zijn voor het gebied, zonder te tornen aan eenieders rol, taken of verantwoordelijkheid.
5 - Door het intensieve traject van samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners is er
een netwerk ontstaan waarin duidelijk is geworden wat men aan elkaar kan hebben, waar mogelijke
pijnpunten liggen en welke sector overstijgende uitdagingen en kansen er zijn. Er is kritisch naar elkaar
gekeken, maar ook mét elkaar naar het gehele gebied. Nog meer dan in Fase 1 zijn belangen
benoemd en afgewogen ten behoeve van dit om vele redenen belangrijke gebied.
Resultaat is dat er voor wordt gekozen om de visie op te volgen vanuit de huidige bestuurlijke en
inhoudelijke samenwerking, met de Provincie als regisseur. Dat betekent dat partijen vertrouwen
hebben in de huidige samenwerking en dat deze ervoor kan zorgen dat goed wordt toegezien op de
uitwerking van de visie in de praktijk, het agenderen van eventuele acute vraagstukken én de
opvolging en eventuele bijsturing van de uitvoeringsagenda, vanuit het overkoepelende, brede
gebiedsbelang. Men heeft dan ook de intentie uitgesproken deze gebiedsvisie te onderschrijven c.q.
ondertekenen.
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Tenslotte
Om de ambitie rondom het Veerse Meer in gezamenlijkheid spoedig in werking te laten treden, wordt
deze Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 gelijktijdig 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

Bijlagen:
1. Statenvoorstel + bijlage
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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