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Goedemiddag mevrouw,
Bijgaand de email nu inclusief de bijlage. Dank voor uw telefonische bevestiging van
zojuist !
Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:
Van:
Onderwerp: Mogelijke komst SAR-helikopters op Vliegveld MiddenZeeland
Datum: 15 november 2021 om 09:47:16 CET
Aan:

Kopie:

Brief aan de fractievoorzitters van de politieke partijen Provinciale Staten
Zeeland en in CC naar de griffier.

Goedemorgen heer/mevrouw,
Wij hebben recent kennis kunnen nemen van de zorgen geuit door uw
politieke collega’s van Groen Links, SP en PvdD met betrekking tot de komst
van de SAR-helikopters als 2e thuishaven op Vliegveld Midden-Zeeland. Als
Stichting Aqua Familia delen wij deze zorgen nadrukkelijk. Sterker nog wij
constateren politiek-bestuurlijke fouten waardoor de nadelige effecten van de
komst van de SAR-helikopters niet zijn te overzien voor met name de
(recreatieve) leefomgeving rond het Veerse Meer, de natuurbescherming

alsmede specifiek voor de bewoners van Oranjeplaat, Arnemuiden, Lewedorp
en Veere. Voor ons reden genoeg om u allen hierover te informeren.
Even een korte introductie wie wij zijn als Stichting Aqua Familia. Onze
Stichting vertegenwoordigt de huidige eigenaren van de woningen op het
Waterpark (53 woningen en 12 cottages). Daarnaast zijn wij, sinds het
faillissement van het Waterpark Veerse Meer verantwoordelijk voor de
exploitatie van het huidige Waterpark; dit tot het moment van de definitieve
(her-)ontwikkeling van het Waterpark. Vanuit onze taak/functie hebben we
nadrukkelijk belang bij de ontwikkelingen met betrekking tot het Vliegveld
Midden Zeeland.
Gelet op ons belang hebben we de deskundige en gespecialiseerde support
ingeroepen van Hekkelman Advocaten NV. Deze bevindingen willen we
graag met u delen. Uit bijgevoegde heldere analyse, waar we u graag naar
verwijzen, blijkt dat er de nodige gebreken kleven aan het gewijzigde
luchthavenbesluit en aan de milieueffectbeoordeling die aan dit besluit ten
grondslag ligt. De conclusie is dan ook meer dan gerechtvaardigd dat het
gewijzigde luchthavenbesluit geen stand houdt!
Als Stichting hopen we dat u als politieke partij binnen de provincie Zeeland
uw verantwoordelijkheid wilt nemen en de gevolgde procedure met
betrekking tot dit luchthavenbesluit op haar merites wilt beoordelen. Dit in het
belang van de natuur, milieu en leefomgeving rond het Veerse Meer ! Wij
danken u op voorhand alvast voor uw support.
Natuurlijk zijn wij en/of Hekkelman Advocaten beschikbaar voor het geven
van een toelichting op deze brief.

Met vriendelijke groet,

Stichting Aqua Familia

Wij zijn te bereiken op: info@aquafamilia.nl of
.
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