
 

 

Middelburg, 28 maart 2019 

 

Aan:  Informateur dhr. R. Verhulst 

         Provinciehuis 

         Abdij 6 

         4331 BK Middelburg 

 

 

Geachte heer,  

De kust en de randen/oevers van de Deltawateren (Veerse meer, Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen 

en Haringvliet) staan onder druk van het toerisme. Vele bouwplannen worden ingediend en gerealiseerd. 

Sinds de totstandkoming van de Kustvisie verplaatsen veel bouwactiviteiten en plannen zich naar de oevers van 

de binnenwateren zoals Veerse Meer en Westerschelde. 

Wij zien een toename van strandpaviljoens, strandslaaphuisjes, hotels, lodges op waterkeringen en uitbreiding 

van vakantieparken. 

Honderden bezitters van een stacaravan worden van hun staanplaats verdreven om ruimte te geven aan het 

bouwen van recreatiewoningen in het duurdere segment. Deze mensen keren teleurgesteld Zeeland de rug 

toe, omdat er voor hen geen plaats meer is. 

Dit alles gaat ten koste van het mooie landschap van de Delta. Toeristen komen hier voor de rust en ruimte van 

het Zeeuwse landschap en ook inwoners wonen hier vaak om dezelfde reden.  

Gemeenten lijken te concurreren om nog meer en luxere voorzieningen voor toeristen.  

Veel van de ruimte die in beslag wordt genomen is openbare ruimte. Ruimte waar tot dan toe iedereen ge-

woon vrij mocht komen.  

Al deze plannen hebben een groot effect op de leefbaarheid van de vaste bewoners en zij ervaren overlast, 

soms ook door gebrek aan handhaving van verordeningen en regels.  

Dus ondanks de Zeeuwse Kustvisie en Kustpact verschijnt er steeds meer bebouwing op vaak natuurlijke en 

kwetsbare plekken langs de Deltawateren. Voor ons is het de hoogste tijd voor een Deltaplan 2.0. 

Wij maken ons grote zorgen en hebben daarom een interregionaal platform -- Vereniging Bescherm de 

Delta i.o. -- opgericht om de krachten te bundelen.  

Onze doelstellingen zijn: 

1. Het beschermen van de vrije publieke ruimte, het weidse uitzicht, het landschap en de natuur. Het 

behouden van essentiële landschappelijke en culturele waarden; het tegengaan van geluid- horizon- 

en lichtvervuiling, in het bijzonder in de nabijheid van Natura 2000 gebieden.   

2.Het publiekelijk toegankelijk houden of maken van de zeekust en de oevers van de Deltawateren, 

indien dat in het kader van natuurbescherming verantwoord is. Geen nieuwe bebouwing op stranden, 



 

 

zeeweringen (duinen en dijken), duinpolders en aan de oevers van de Deltawateren zowel binnen- als 

buitendijks. 

3.Het stimuleren van beleid van de overheid dat zorg draagt voor de (Voor) Delta; o.a. een maximum 

stellen aan recreatie eenheden, slaapplaatsen en bebouwing in de recreatiesector. Het tegengaan van 

vervangen van bestaande campings door recreatieparken.  

4.Het ervoor zorg dragen dat natuur- en milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties 

die voor het algemeen belang staan, hun kennis en ervaring bij de voorfase van (bouw) plannen in de ( 

Voor) Delta in kunnen brengen en daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen. 

5. Het zich inzetten om te bewerkstelligen dat in een vroeg stadium plannen en mogelijke consequen-

ties van plannen openbaar zijn, gesprekken met bewoners en inspraak serieus aangepakt worden, 

voordat er ook maar enige toezegging door gemeenten of andere overheden aan projectontwikke-

laars of andere commerciële partijen gedaan worden. 

6. Bevorderen dat er tijdens het ontwikkelen en totstandkomen van een visie op de oevers binnenwa-

teren een plan- en bouwstop van toepassing is, om een grote hoeveelheid pijplijnprojecten te voorko-

men.    

Wij zijn een petitie gestart, Bescherm de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee (petities.nl). Deze is inmiddels 
door ruim 5000 mensen ondertekend. Dit aantal zal in de komende tijd nog toenemen.  
 
Wij willen graag namens onze vereniging en de ondertekenaars van de petitie onze punten onder de aandacht 
brengen van u als informateur, zodat u deze ook mee kunt nemen in de gesprekken met de verschillende par-
tijen.  
Voor de verkiezingen hebben bijna alle partijen aangegeven dat zij een rem willen zetten op de ontwikkelingen 
met betrekking tot bebouwing langs oevers van kust en binnenwateren. Er dreigt veel te verdwijnen en daar 
maken vele burgers zich erg ongerust over. 
 
Het gaat om de toekomst van de Deltawateren, voor en achterland. Het is belangrijk dat na ons nog vele gene-
raties kunnen genieten van de rust, ruimte en de natuur in Zeeland en Goeree-Overflakkee. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Werkgroep en Vereniging Bescherm de Delta i.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://petities.nl/


 

 

 Bijlage 1: 

 

Samenstelling Regio’s Bescherm de Delta: 

A. Zeeuwse en Zuid Hollandse Eilanden: 

     - Schouwen-Duiveland 
     - Sint Philipsland 
     - Tholen 
     - Noord-Beveland 
     - Walcheren 
     - Zuid-Beveland 
     - Goeree Overflakkee 
     - Voorne en Putten (optioneel) 
 
B. Zeeuwse en Zuid Hollandse Eilanden -- wateren: 
 
     - Westerschelde, tussen Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland. 
     - Veerse meer, tussen Walcheren, Zuid-Beveland en Noord-Beveland. 
     - Oosterschelde, tussen Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en  
       Goeree-Overflakkee. 
     - Grevelingen, tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. 
     - Haringvliet, tussen Voorne-Putten, de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee.  
 
C. De voordelta begrenzend door: 
 
     - Maaslandkering. 
     - Haringvlietsluizen en Brouwersdam. 
     - Oosterschelde. 
     - Veersegatdam. 
     - Westerschelde. 
 

Website:     www.beschermdedelta.nl  
E-Mail :    info@beschermdedelta.nl  

http://www.beschermdedelta.nl/
mailto:info@beschermdedelta.nl



