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Geachte voorzitter,
Met deze brief en toelichtende bijlagen geven we invulling aan de toezegging in de Commissie Ruimte
van 16 en 17 september jl. om meer inzicht te geven in het participatieproces Fase 2 wat heeft geleid
tot de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030.
U treft daartoe in bijlage een notitie over het participatieproces aan, samen met een juridische check die
is uitgevoerd op de gevolgen van de gebiedsvisie voor de agrarische en recreatieve sector.
In uw commissie is ook gesproken over recreatieve ontwikkelingen in de Zuidvlietpolder (buitendijks).
Omdat wij merken dat dit veel aandacht krijgt, schetsen wij u hierbij de relevante juridische kaders.
Vooropgesteld, wij toetsen een inhoudelijk plan aan het provinciale beleid en de verordening als
daartoe formeel een concreet (bestemmings) plan vanuit de gemeente aan ons wordt voorgelegd. Dat
is tot op heden niet gebeurd; het plan voor de buitendijkse zone van Zuidvlietpolder is dan ook niet door
ons beoordeeld.
De betreffende buitendijkse zone van de Zuidvlietpolder valt echter onder de bescherming van zowel de
wet Natuurbescherming (natura 2000) als van het natuurnetwerk Zeeland. Sinds 2014 is deze polder
begrensd als bestaande natuur in onze omgevingsverordening en ruim daarvoor al in het gemeentelijke
bestemmingsplan. Op basis van deze regelgeving zijn recreatieve ontwikkelingen dus niet mogelijk in
de buitendijkse zone. De verordening biedt alleen een mogelijkheid voor ontwikkeling als er sprake is
van een groot maatschappelijk belang (en daarbij geen reële alternatieven zijn), zoals
elektriciteitsmasten en drinkwatervoorzieningen.
We hopen hiermee tegemoet te komen aan uw informatiebehoefte in het kader van de besluitvorming
rondom de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen:
1. Notitie Participatie Fase 2 Gebiedsvisie Veerse Meer
2. Juridische check gebiedsvisie tbv agrarische en recreatieve sector
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

