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Samenvatting:

De Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 is – volgens de voorgestelde Procesaanpak Fase 2 – tot stand gekomen
middels een intensief samenwerkingstraject tussen de initiatiefnemende overheden en de betrokken
maatschappelijke partners. Ook vonden gedurende het proces een gebiedsbreed en een aantal lokale (online)
bijeenkomsten met individuele betrokkenen plaats.
Met de afronding van Fase 2 is een kaderstellend document tot stand gekomen, de Gebiedsvisie Veere Meer
2020-2030, waarmee deze uiteindelijk een afwegingskader kan vormen voor alle
belanghebbenden ten behoeve van ontwikkelingen in de komende 10 jaar. Tevens zijn de
richtinggevende principes, de duiding van aandachts- en beschermingsgebieden en het
overgangsbeleid uit Fase 1 opgenomen in de Ontwerp Omgevingsverordening die dit najaar ter
inzage ligt.
Voorgesteld wordt de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 vast te stellen. Gezien het gezamenlijk besluit van de
initiatiefnemende overheden om de visie zo snel mogelijk van kracht te laten zijn, wordt deze
gelijktijdig ook ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden van Veere, Goes, Middelburg
en Noord-Beveland. Daarnaast gaan de resultaten ook ter instemming naar de Commissie BEZ
van het Waterschap en de directie van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

statenstukken

Wat willen we bereiken?

We willen een gezamenlijk gedragen visie op het Veerse Meer e.o., met daaraan gekoppeld
een uitvoeringsprogramma en afsprakenkader voor alle belanghebbenden, wat de komende
10 jaar leidend is voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied.
Dankzij een intensief samenwerkingsproces tussen overheden en maatschappelijke partners
in Fase 2 ligt er straks met de vaststelling van de Gebiedsvisie een gedegen kader voor
behoud, herstel, bescherming, beleving en kwaliteitsvolle ontwikkeling van het Veerse Meer
gebied; tevens een waardevolle bouwsteen van de Zeeuwse Omgevingsvisie.
Gezien het bovenlokale belang van het gebied, achten we het noodzakelijk om een aantal
onderdelen van de gebiedsvisie op te nemen in de Provinciale Omgevingsverordening.
Daartoe zijn de uitkomsten van Fase 1 (principes, globale duiding aandachts- en
beschermingsgebieden. Overgangsbeleid) opgenomen in de Ontwerp Omgevingsverordening
die nu ter inzage ligt. Fase 2 zal naar verwachting nog leiden tot een aanscherping/aanvulling
in de verordening van principes en van definities, het toevoegen van (een kaart met)
gebiedstypologieën en de begrenzing van de aandachts- en beschermingsgebieden.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?

De Gebiedsvisie Veerse Meer biedt een kader voor ontwikkelingen in de komende 10 jaar.
Daartoe
- Zijn de aandachts- en beschermingsgebieden begrensd;
- Is overgangsbeleid vastgesteld;
- Zijn richtinggevende principes uit Fase 1 verdiept tot kaderstellende uitgangspunten,
door middel van toepassing in verschillende gebiedstypologieën;
- Is een uitvoeringsprogramma opgesteld die bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van
het gebied.
- Is een governance structuur uitgewerkt voor de opvolging en bewaking van de
gebiedsvisie.

Onderwerp:
Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030

Wat doen we daarvoor?
De Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 is het resultaat van Fase 1 én Fase 2. Nog meer
dan in Fase 1 vormen de uitkomsten van Fase 2 het resultaat van een intensief
participatietraject tussen overheden en maatschappelijke partners. Daarnaast zijn ook
burgers, ondernemers en verenigingen geconsulteerd op lokaal en gebiedsbreed vlak.

Wat zijn de klimaateffecten?

De gebiedsvisie in eerste instantie gefocust op kwaliteitsbewaking van het gebied op relatief
korte termijn en het vinden van een hernieuwde balans tussen de verschillende functies,
waarbij aandacht wordt gevraagd voor klimaatadaptatie. Daarnaast vinden betrokken partijen
het van belang om op basis van lopende en komende onderzoeken te werken aan een
langere termijnperspectief die ook recht doet aan integrale gebiedsgerichte oplossingen van
(komende) maatschappelijke opgaven op de lange termijn, waaronder klimaatadaptatie.
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de uitkomsten van lopende en komende
onderzoeken, zoals in de context van de Kennisagenda Zuidwestelijke Delta 2050, maar ook
onderzoeken die vanuit het gebied plaatsvinden in het kader van waterkwaliteit en N2000.

Wat mag het kosten?

Binnen de begroting 2021 is procesgeld voor de ondersteuning van de uitvoering
beschikbaar, binnen de doelstelling ‘Kwaliteitskust’. Een financiële verkenning van fondsen en
regelingen t.b.v. het uitvoeringsprogramma zal – volgend op de vaststelling van de
gebiedsvisie – plaatsvinden.
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-

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

Ontwerpbesluit
Vaststellen Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 -2030

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 juli 2021, nr. 78446;
besluiten:
de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 vast te stellen.

