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Motie behorend bij agendapunt 8.2 Gebiedsvisie Veerse meer 20202030-92864
Van het lid G. van Unen
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 8 oktober 2021
Constaterende dat:
-

-

Het Veerse meer een relatief klein gebied is, waar al zeer veel en in de toekomst nog
meer, wordt gevaren met motor - en zeilboten die deels of hoofdzakelijk worden
voortgestuwd door diesel - of benzinemotoren;
Met deze motoren, naast CO2, ook andere, milieubelastende gassen, zoals
stikstofdioxide wordt uitgestoten, het water wordt vervuild en veel lawaai wordt
geproduceerd;

Overwegende dat:
-

-

-

-

-

De omslag naar elektrisch autorijden en het weren van “vuile” auto’s uit de
binnensteden, reeds in volle gang is;
Ook de beroepsvaart al verduurzaamt. Bijvoorbeeld, met het Green Shipping-project wil
het Waddenfonds In 2030 de CO2-uitstoot van de vloot met 60% doen afnemen en
moeten alle schepen in de beroepsvaart op waterstof varen;
De drie punten uit de Green Deal, die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
met verschillende partijen in de maritieme sector heeft gesloten voor een
duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen, dat zorgt voor minimaal 40 procent
minder CO2-uitstoot voor de binnenvaart in 2030 en maar liefst 70 procent minder CO2uitstoot in de zeevaart in 2050.
Het logisch en noodzakelijk is dat de recreatievaart hierin meegaat;
Dit past in de gebiedsvisie Veerse meer waar op pagina 71 staat vermeld dat in het
kader van energietransitie zal worden verkend wat bij toekomstige ontwikkelingen
wenselijk dan wel noodzakelijk wordt geacht;
De RES hierbij een coördinerende rol speelt in de sector mobiliteit;

Zijn van mening dat:
De gemeenten rondom het Veerse meer en de Provincie Zeeland op deze ontwikkeling
tot verduurzamen kunnen inspelen door de elektrificatie van de schepen en de
jachthavens te stimuleren en te faciliteren;
Zeeland hiermee landelijk een voortrekkersrol kan vervullen;
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-

aan de kerngroep van de gebiedsvisie Veerse meer de wens van de Provinciale Staten van
Zeeland over te brengen om, het gebruik van elektrische motoren of motoren gevoed door
een andere duurzame bron, te stimuleren en te faciliteren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ger van Unen

Trees Janssens

Eddy Heerschop

Maaike Walraven-Janssen

Ton Veraart
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