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Geachte commissiegriffier,
Naar aanleiding van de vergadering Commissie Ruimte op 22 april 2022, agendapunt 5.2, wijziging
kustvisiekaart, onderdeel E, kaartbijlage verblijfsrecreatie, (de zgn Z kustvisiekaart,) verzoek ik u het
volgende aan de Commissieleden door te sturen.
Beste Commissieleden,
Bij het bekijken van de stukken bij agendapunt 5.2: wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018,
onderdeel E, vervanging kaartbijlage 5, valt op dat de voorgestelde ingeleverde kaart onduidelijk is met
betrekking tot de afgrenzing van kustzonegebied, in tegenstelling tot de nu geldende kaart (kaartbijlage 5
bij geldende verordening).
beaamde hij dat die grens nu nog onduidelijk is in de voorliggende
Bij navraag bij
versie. Bijv. op Schouwen kun je de grenzen (?) van de kustzone met zichtlijnen verwarren; je zou zelfs
kunnen denken dat de grens van het kustzonegebied samenvalt met kustfundament, wat geenszins het
geval is.
De bedoeling was volgens hem de nu geldende kaart te vervangen door dezelfde kaart met doorgevoerd
de kleine wijzigingen, inclusief de strandzonering, die doorgesproken zijn met de andere kustvisie
partners. De bedoeling is ook deze kaart geschikt te maken voor Ruimtelijke plannen, wat hij nu niet is.
Het kaartje met de aanpassingen zou al twee keer ter visie gelegd zijn en niet betwist. Dat is niet correct
is: er is door Duinbehoud naar aanleiding van de ter visie legging van de ontwerp omgevingsverordening
aangekaart dat de kaartjes onduidelijk waren en betwist konden worden. Ook deze kaart is voor wat
betreft de grenzen van het kustzonegebied niet helder en voor wat betreft de voorgestelde kleine
aanpassingen is het niet te zien of die conform de afspraken zijn.
Daarom verzoeken we u om een nieuwe digitale kaart ter inzage, in plaats van deze, onzes inziens
ontoereikende kaart.
met vriendelijke groet,
Consulent Schouwen Stichting Duinbehoud
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