Convenant Zeeuwse Kustvisie: Samen sterk voor de Zeeuwse Kust
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland; en
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland; en
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere; en
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen; en
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis; en
De Zeeuwse Milieufederatie; en
Het Zeeuwse Landschap; en
Vereniging Natuurmonumenten; en
Toeristische Ondernemend Zeeland; en
Recron Zeeland; en
HISWA Zeeland; en
VEKABO Zeeland; en
Koninklijke Horeca Nederland Zeeland; en
Dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen; en
Staatsbosbeheer: en
ZLTO; en
Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland

Hierna gezamenlijk te noemen partijen.
Overwegen het volgende,
1. De Zeeuwse kust is een geliefde plek voor inwoners en toeristen vanwege haar enorme kwaliteiten en
grote diversiteit aan functies. De Zeeuwse kust wordt hoog gewaardeerd vanwege de mooie stranden,
duingebieden, de badplaatsen en historische dorpen, het open agrarische (cultuur)landschap en
goede accommodaties. Dit komt tot uiting in de aantrekkingskracht van de kust voor het toerisme en
de bijdrage van kustrecreatie aan de economie.
2. Er is een brede maatschappelijke aandacht voor het behoud van de landschappelijke en ecologische
kwaliteiten van de kust, de vitaliteit van de verblijfsrecreatie te waarborgen en de waterveiligheid te
garanderen.
3. Op 16 februari 2017 is in gezamenlijk overleg tussen de minister en de bij het kustbeleid betrokken
maatschappelijke en bestuurlijke partijen besloten tot het ondertekenen van een ‘Kustpact’ voor de
kust in brede zin. De afspraak in het Kustpact is om te komen tot gezamenlijke waarden ten aanzien
van toekomstige ontwikkelingen van de kust. Het Kustpact is niet het eindpunt, maar het vertrekpunt
om te komen tot een visie op basis van gedeelde waarden. De ondertekening van de gezamenlijke
waarden vormt aldus de basis voor de verdere plannen, bijvoorbeeld structuurvisies, verordeningen
en bestemmingsplannen, van de betrokken bestuurlijke partijen. In het Kustpact is afgesproken dat de
regio de gezamenlijke waarden/kwaliteiten in een regionale visie uitwerkt met een bijbehorende
zonering.
4. Naar aanleiding van bovengenoemde opgave is bij partijen de wens ontstaan om een Zeeuwse
kustvisie op te stellen om meer zicht en duidelijkheid te hebben op de economische, ecologische,
landschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de kustzone van Zeeland. Het komen tot een
gezamenlijke visie om de Zeeuwse kust kwalitatief hoogwaardig te houden en perspectief te bieden is
daarbij net zo belangrijk als het vinden van een oplossing voor de bovengenoemde opgaven.
Samenwerking is daarbij essentieel om tot een gezamenlijke kwaliteitsimpuls te komen aan de kust
en fragmentatie te voorkomen.

Op 9 maart 2016 hebben partijen ingestemd met het proces om te komen tot een gezamenlijke
kustvisie voor de Zeeuwse kust. Op 26 juni 2017 is de Zeeuwse Kustvisie met het daarbij behorende
actieprogramma en de ‘Notitie overgangsbeleid in relatie tot de Zeeuwse Kustvisie’ door de
vertegenwoordigers van de partijen onderschreven.
5. Naar verwachting zullen in 2021 de Omgevingswet en de daarmee samenhangende Algemene
maatregelen van bestuur in werking treden. De Omgevingswet is, met het oog op duurzame
ontwikkeling, gericht op het in onderlinge samenhang:
 Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving (waaronder de
Zeeuwse kust) en een goede omgevingskwaliteit;
 Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving (waaronder de
Zeeuwse kust) ter vervulling van maatschappelijke functies.
6. Op grond van de Omgevingswet zijn het Rijk, de provincies en gemeenten verplicht tot het vaststellen
van een omgevingsvisie. De kustvisie schetst een gewenst toekomstbeeld van de Zeeuwse kust,
maar biedt vooral handvatten om in de praktijk tot dat beeld te komen. De kustvisie vormt een
bouwsteen voor de betrokken overheden, waarmee zij rekening houden, ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en bevoegdheid, bij de vaststelling van besluiten, waaronder omgevingsvisie, verordeningen en – plannen op grond van de Omgevingswet.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de lokale en regionale verantwoordelijkheden zoals vastgelegd
in het Kustpact

Komen het volgende overeen,
Artikel 1 Doel van het convenant
Het doel van dit convenant is het vastleggen van de tussen Partijen bereikte overeenstemming over de
Zeeuwse Kustvisie en bijbehorende actieprogramma, die als bijlage bij dit convenant is toegevoegd.
Partijen onderschrijven de doelstelling van de Zeeuwse Kustvisie en zullen die doelstelling bevorderen en
uitdragen door zich actief in te zetten voor de inhoud van de Zeeuwse Kustvisie en de hierin benoemde
acties.
Artikel 2 Inzet partijen
1. Partijen zetten zich in om alle in de Zeeuwse Kustvisie genoemde afspraken en acties ter hand te
nemen conform het actieprogramma zoals benoemd in de Zeeuwse Kustvisie.
2. Provincie, gemeenten en het waterschap vertalen de Zeeuwse Kustvisie uiterlijk 1 januari 2019 in
beleidsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en/of structuurvisies op basis van de
Wet ruimtelijke ordening, danwel omgevingsvisies en/of omgevingsplannen op grond van de
Omgevingswet.
3. Provincie, gemeenten en het waterschap handelen, tot het tijdstip waarop de Zeeuwse Kustvisie is
vertaald in de toekomstige beleidsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en/of
structuurvisies op basis van de Wet ruimtelijke ordening, danwel omgevingsvisies en/of
omgevingsplannen op grond van de Omgevingswet, conform de ‘Notitie overgangsbeleid in relatie tot
de Zeeuwse Kustvisie', die als bijlage achter dit convenant is gevoegd.
Artikel 3 Overlegstructuur
1. Bij de uitvoering van de in de Zeeuwse Kustvisie opgenomen visie en acties werken partijen samen.
Hiertoe zal een ‘Zeeuwse Stuurgroep Kust’ (hierna ‘de Stuurgroep’) worden opgericht.
2. In de Stuurgroep hebben zitting een lid van elke ondertekenaar van dit convenant.
3. Het voorzitterschap van de stuurgroep wordt bekleed door de provincie Zeeland.
4. De Stuurgroep heeft de volgende doelen:
- Informatie-uitwisseling over aan de Zeeuwse Kustvisie gerelateerde ontwikkelingen in Zeeland,
specifiek de Noordzeekust;
- Stimuleren, begeleiden en monitoren van de uitvoering van het actieprogramma van de Zeeuwse
Kustvisie;
- Evalueren van de gezamenlijke uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie en indien daar
aanleiding toe is het aanpassen van de Zeeuwse Kustvisie.
5. Naast de Stuurgroep functioneert een ambtelijke werkgroep. De werkgroep heeft als taak het
voorbereiden van voorstellen ten behoeve van de Stuurgroep.
Artikel 4 Financiering van de uitvoering
Partijen financieren de in de Zeeuwse Kustvisie genoemde acties uit hun eigen middelen, tenzij zij
daarover andere afspraken maken.
Artikel 5 Wijziging/opzegging van het convenant
1. Indien een partij, na inwerkingtreding van dit convenant, wijziging, aanvulling, tussentijdse beëindiging
van dit convenant wenst, formuleert zij een schriftelijk voorstel daartoe. Dit voorstel wordt voorgelegd
aan de Stuurgroep.
2. Partijen nemen een gezamenlijk gedragen schriftelijk besluit naar aanleiding van het in het eerste lid
van dit artikel bedoelde voorstel.
3. Een wijziging en het schriftelijke besluit tot instemming worden als bijlage aan het convenant gehecht.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden
Bij het optreden van omstandigheden die op het tijdstip van ondertekening van dit convenant
redelijkerwijze niet waren te voorzien of konden worden voorzien en die op enigerlei wijze van invloed zijn
op de nakoming van dit convenant, treden partijen met elkaar in overleg. Een verzoek om overleg als
bedoeld wordt door een partij schriftelijk gedaan. Het verzoek bevat een aanduiding van de bedoelde
omstandigheid
Artikel 7 Afdwingbaarheid
Partijen komen overeen dat de nakoming van afspraken in dit convenant niet in rechte afdwingbaar zijn.
Artikel 8 Inwerkingtreding
Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na de dag van ondertekening door partijen.
Artikel 9 Publicatie
Partijen publiceren ieder dit convenant op hun eigen openbaar toegankelijke website.
Artikel 10 Bijlage
Als bijlage is de 'Zeeuwse Kustvisie' inclusief notitie overgangsbeleid bijgevoegd, die onverbrekelijk
onderdeel van dit convenant uitmaakt.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND TE VROUWENPOLDER,
9 OKTOBER 2017
Namens gemeente Schouwen-Duiveland
mevrouw A.M.J. van Burg

Namens gemeente Noord-Beveland
de heer M.J.A. Delhez

Namens de gemeente Veere
de heer J. Melse

Namens de gemeente Vlissingen
de heer J.C.G.M. de Jonge

Namens de gemeente Sluis
de heer P.P.M. Ploegaert

Namens de Zeeuwse Milieufederatie
de heer G.M. van der Slikke

Namens Het Zeeuwse Landschap
de heer M.A. Hemminga

Namens Staatsbosbeheer
de heer A. van Hees

Namens Vereniging Natuurmonumenten
de heer G. de Groot

Namens Toeristisch Ondernemend Zeeland
de heer J. Suurmond

Namens Recron Zeeland
de heer A. Brinkman

Namens HISWA regio Delta
de heer J.P. Schot

Namens VEKABO Zeeland
de heer P.L. Marinussen

Namens Koninklijke Horeca Nederland Zeeland
de heer M.C.M. Kloeg

Namens ZLTO
de heer J.E.A. Baecke

Namens Waterschap Scheldestromen,
de heer H.C.L. de Smet

Namens Provincie Zeeland
mevrouw C.M.M. Schönknecht - Vermeulen

