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In uw brief van 13 december jl. aan zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten verwijt u ons dat we
ons niet aan gemaakte afspraken houden. Wij zijn van mening dat we dat wel degelijk doen.
In het Breed Bestuurlijk Overleg Gebiedsvisie Veerse Meer (BBO, dd. 29 november jl.) is een aantal
afspraken benoemd ten behoeve van een goed verloop van de uitvoeringsfase van de gebiedsvisie
Veerse Meer (hierna: Gebiedsvisie). Eén ervan is dat maatschappelijke partners waar relevant
betrokken worden bij acties/onderzoeken en – ook indien niet rechtstreeks betrokken - op een
gelijkwaardige wijze over acties/onderzoeken worden geïnformeerd. Een tweede is dat niet iedere
sector bij ieder overleg of bijeenkomst vertegenwoordigd hoeft te zijn door meerdere
partijen/organisaties vanuit diezelfde sector, waarbij ervan uit wordt gegaan dat organisaties binnen
eenzelfde sector onderling afstemmen en communiceren.
In datzelfde BBO heeft gedeputeerde Van der Velde aangegeven grote waarde te hechten aan
blijvende betrokkenheid van alle partijen, ook degenen die de intentieovereenkomst niet hebben
ondertekend. Zoals u zelf weet, hebben meerdere aanwezigen hun zorgen geuit over het moeizame
proces van samenwerking met partijen die niet achter de Gebiedsvisie staan. Het belang van
samenwerking met alle sectoren en zeker ook de agrarische sector in de uitvoering wordt zeker
gezien. Maar dan moet het ook wel sámen gebeuren, zonder dat er steeds verstoring optreedt door
een parallel spoor van klachten buiten het proces van samenwerking om. Zoals ook nu weer gebeurt.
Tenslotte heeft de gedeputeerde toegezegd zoveel als mogelijk in beeld te brengen hoe we het proces
van uitvoering gaan inrichten. Afgesproken is dat dit in het eerste kwartaal 2022 zal worden voorgelegd
ter akkoord aan alle betrokken partijen in het BBO.
In uw brief refereert u aan een actie die Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is opgestart in relatie tot een
onderzoek naar de problematiek van de waterkwaliteit in het Veerse Meer. Als Provincie waren we niet
op de hoogte van deze sessie. Dat hoeft ook niet; alle overheden/partners dragen hierin hun eigen
verantwoordelijkheid. Deze bijeenkomst betrof een kennisinventarisatie rondom waterkwaliteit met
vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren. RWS heeft ervoor gekozen om ZLTO als keystakeholder vanuit de agrarische sector uit te nodigen. Navraag bij RWS leert ons dat dit een bewuste
afweging is; (Z)AJK wordt bij dit onderzoek als ‘gebruiker’ gezien, net als diverse andere partners die

ook in het gebiedsvisieproces hebben geparticipeerd. Op een later tijdstip zullen ook zij worden
betrokken.
Mocht u interesse hebben om de kennissessie van RWS te beluisteren dan kunt u de link van deze
opname opvragen bij
van RWS. Daarmee bent u – zoals afgesproken - ook op de hoogte
van alles wat is gezegd en gedeeld en kunt u daar eventueel op reageren en/of over in gesprek gaan
met RWS, dan wel ZLTO.
Tot slot: een eenvoudig verzoek om nadere informatie bij
of
was ook een optie geweest.
Een afschrift van uw brief en onze reactie sturen wij aan Provinciale Staten en de partners van het
BBO.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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