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Geachte voorzitter,
Hierbij sturen wij u, ter kennisname, het eindrapport Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid toe.
Dit rapport bestaat uit een analyse van de verkeersproblemen en geeft verkeerskundige adviezen voor
het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Deze adviezen voorzien in korte termijn maatregelen en
lange termijnoplossingen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied.
Het adviesrapport is tot stand gekomen aan de hand van een Gebiedsgerichte Aanpak (GGA).
De vijf deelnemende wegbeheerders, waaronder de provincie Zeeland, spraken binnen deze aanpak
af om een gezamenlijke visie op de afwikkeling van het langzaam en gemotoriseerd verkeer te maken.
Daarbij is onder begeleiding van een externe onafhankelijke projectleider gewerkt. Ook zijn de
maatschappelijke partners Rijkswaterstaat Zee & Delta en ProRail geconsulteerd. Tenslotte hebben
bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners uit de omgeving gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om te klankborden over het probleem, de korte termijn maatregelen en de lange
termijn oplossingen.
De probleemanalyse bevestigt de reeds bestaande knelpunten. Dat uit zich in verkeersdrukte op (te)
smalle wegen door dorpen als Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk en in het buitengebied op de
waterschapswegen. Het betreft hier grotendeels verkeer dat bij de dorpen hoort en in mindere mate
wordt veroorzaakt door recreatief verkeer. Daarnaast wordt geconstateerd dat de voorzieningen voor
fietsers (zowel regulier als recreatief) niet overal op een gewenst niveau zijn. Aan de hand van een
toegepast verkeersmodel blijkt dat de komende decennia het wegverkeer in het gebied nog autonoom
zal groeien. Ook dragen toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in het gebied bij aan de groei van dat
wegverkeer.
Om de bereikbaarheid te garanderen en te verbeteren zijn pragmatische maatregelen voor de korte
termijn in beeld gebracht voor enerzijds het deelgebied Arnemuiden/Lewedorp en omgeving en
anderzijds het deelgebied Wolphaartsdijk en omgeving. Voor de lange termijn zijn robuuste
ontsluitingsoplossingen voor het deelgebied Arnemuiden/Lewedorp verkend.

Als vervolg op deze Gebiedsgerichte Aanpak is gezamenlijk afgesproken dat de gemeenten
Middelburg, Goes en Borsele het initiatief nemen om aan de hand van de adviezen uit het eindrapport
strategische, maar ook concrete stappen te zetten voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het
gebied.
Wij hopen u met deze brief en bijgevoegd eindrapport voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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