
Verslag webinar  gebiedsvisie Veerse Meer  

20 mei 2021 

 

- Uitkomsten polls 

- Overzicht  open antwoorden met reactie: 

o Oranje: deels van toepassing/opgenomen in (concept) visie 
o Rood: geen onderdeel (concept) visie, maar bv. Wel onderwerp van ander beleid  
o Groen: reeds onderdeel (concept)visie  
o Zwart: ter kennisname/-geving 
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Resultaten Typeforms 

Webinar Veerse Meer 

20-05-2021 

Kennismaken 

30%

22%9%

20%

19%

Ik ben een

inwoner

vertegenwoordiger van de overheid

recreant

ondernemer

Anders, nl

 

Ik ben een 

Totaal 79 100% 

inwoner 24 30% 

vertegenwoordiger van de overheid 17 22% 

recreant 7 9% 

ondernemer 16 20% 

Anders 15 19% 

 

Anders, nl 

 Bestuur wsv 

 Bestuurslid Welkom Wolphaartsdijk 

 bewoner Veere en medewerker grondzaken gemeente Middelburg 

 eigenaar vakantiehuis 

 Fractie VVD Veere 

 fractievrijwilliger 

 inwoner en namens een politieke partij betrokken 

 natuur en landschap 

 Projectontwikkelaar 

 Recreant en Voorzitter Haven en Visserijvereniging de Zandkreek Wolphaartsdijk 

 Rentmeester van grondeigenaar 

 Statenlid 50PLUS 

 V.B.C. 

 Vereniging 

 Vereniging gemeenschap Wolphaartsdijk 

 

Waar beleeft u het Veerse Meer het meest? 

Totaal 79 100% 

Op het water 18 23% 

Aan het water 61 77% 

 

 

23%

77%

Waar beleeft u het Veerse 
Meer het meest?

Op het water Aan het water
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Wat is uw favoriete plek aan het Veerse Meer? Waarom? 

 Aan het open gebied  om de ongereptheid van het Veerse Meer te 

beleven. 

 agrarisch gebied  mooie vergezichten, iedere keer anders 

 Bastiaan de Langeplaat  Rustig en vrij 

 Bungalow park De Schotsman  Heerlijke plek aan het water 

 De Meerkoet  Fijn recreëeren 

 de omloop/ Grote en kleine Piet.  mooi open gebied. 

 de piet  fijne plek 

 de piet  mooie omgeving 

 De plekken waar je fatsoenlijk kan wandelen 

zonder voor je sokken gereden te worden in 

wolphaartsdijkn 

 om te genieten van de omgeving 

 De polders  Dat is m'n werk 

 De toale wateroppervlakte  Vanwege de visserij. 

 eilandjes, na een rondje varen  rust, wijdsheid, unieke karakter, combi van 

natuurbeleving en recreatie 

 Fietsend of wandelend langs de 

landbouwpercelen 

 Altijd in beweging, nooit saai 

 'fietsrondje Veerse Meer'  gevarieerde totaalbeleving 

 GEBIED RONDOM Veere  Ik woon  in Vrouwenpolder, pak mijn fiets of loop! 

 Gebied tussen Schelphoek en Middelplaten  Divers, wijdsheid, ondernemen, recreëren en 

natuur in 1 blik 

 Geersdijk  vanwege de duiklocatie 

 goudplaat  natuurwaarden 

 goudplaat  rustig mooie natuur 

 Grote Piet  mooie, ruime plek 

 Grote Piet  Altid met heel de familie bij elkaar 

 Haventje van Geersdijk  rust en nostalgie 

 Havenweg Kamperland, Gasterij Rubens  Prachtig uitzicht op het silhouet van Veere 

 Hele meer  Om te zeilen heb je water nodig en liefst zoveel 

mogelijk 

 jonkvrouw annapolder  gebruiker landbouw 

 Kamperland  Wij hebben hier ons vakantiehuis en genieten al 

meer dan 30 jaar van Zeeland en het Veerse 

Meer met het prachtige zicht op Veere, het strand 

vlakbij, oneindig veel mogelijkheden en de rust! 
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 Kamperland met zicht op Veere  Sta ik op mooi open landschap en kijk naar  fraaie 

bebouwing die vroeger ook vast als verstorend 

werd gezien 

 kuststrook   

 landbouwgronden  hoort bij Zeeland 

 noord beveland  lekker ruim 

 omgeving Middelplaten  ruimte, veel natuur, minder bebouwing, beleving 

water 

 omgeving Veere  dat is een mooie omgeving om te fietsen en te 

verpozen 

 Onderwater diverse locaties  Het is onze achtertuin. Het heeft veel te bieden. 

 Op de dijken en langs de oevers  Dan beleef je de ruimte, natuur, openheid, vrijheid 

het meest 

 Op het water  Omdat het prachtig is. 

 op het water zeilend  rust, ruimte, watersport 

 Op het water, uit de wind in het zonnetje 

tussen de eilanden in. 

 Rust, ruimte, natuur. 

 Oranjeplaat  Mooi zicht 

 Piet en omgeving, Kleverskerke  Mooi en Rustig buiten het hoogseizoen 

 Recreatie terrein de Schelphoek 

Wolphaartsdijk 

 Strand, water en een fijn restaurant 

 restaurant de meerkoet  mooi plekje 

 rondom  schoonheid, diversiteit, natuur, ruimte 

 Schelpenpad Veere Arnemuiden  Leuk 

 Schelphoek  Rust, ruimte, water en restaurant 

 Schelphoek  Biedt veel mogelijkheden 

 schotsman  de diversiteit 

 schotsman  prachtige natuur, goed toegankelijk en 

bedrijvigheid op het Veerse Meer 

 schotsman, dagrecreatie  openbare plek, rust, vriendelijke mensen, open 

zicht meer 

 Schotsmangebied  Rust ruimte, afgewisseld met passende 

toeristische activiteiten 

 Stad Veere  Mooie ligging én mijn woonplaats 

 strandje bij veere  mooi zicht over het meer, lekker om in het zand te 

zitten  en mooie plek om te zwemmen 

 strandje Schotsman en groenstroken 

Ruiterplaat en andere kant Schotsman 

  

 Surfplaats nabij Wolphaartsdijk  Natuur en Water en RUST en actie met wind en 

water 
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 surfstrand Heerlijkheid/Muidenweg  Prachtplek voor jong en oud 

 Tussen Veere en Vrouwenpolder  mooie plaats, heel rustig in alle jaargetijden 

 Van Veersedam tot Wolphaarsdijk  zeilen 

 Veere  Daar woon ik en van daaruit vaar ik 

 Veere  Historie, schoonheid, ligging 

 Veere  Wandelmogelijkheden in mooie omgeving 

 Veere  Weidsheid 

 Veere-Stad  Veere daar moet je geweest zijn 

 Veerse dam  Uitzicht 

 Veerse Dam en omstreken  nog het meest ongerept 

 Veerse Gat Dam  Daar zit onze surfschool 

 Veerse haven  Jeugd nostalgie 

 Veersedam  Uitzicht en wandelen en op doorreis. 

 Veersteiger Kamperland  Mooiste uitzicht 

 Vluchthaven Geersdijk  Rustig mooi zicht aan 2 zijden en geen 

bebouwing 

 Vrouwenpolder  Mooi plekje vlak bij huis 

 Vrouwenpolder  Prachtig zicht Veeresedam 

 Waterkant fietspaden  Weidsheid Veerse Meer 

 waterpark Veerse meer  vakantiewoning 

 Wolphaartsdijk  Project de Veersekreek 

 Wolphaartsdijk  Mooi 

 Wolphaartsdijk  Inwoner van Wolphaartsdijk 

 Wolphaartsdijk, maar ook andere plekken  Daar wandel ik veel 

 Zilveren Schor, onder water  Vanwege de mooie onderwaterfauna tussen de 

veenblokken. 
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Water 

Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste? 

Totaal 266 100% 

Waterkwaliteit verbeteren t.b.v. de verschillende functies/gebruikers (visserij, 

landbouw, natuur, recreatie, …) 
74 28% 

Behoud van openbaar toegankelijke oevers 68 26% 

Goede publieke voorzieningen t.b.v waterrecreatie 30 11% 

Veiligheid/Handhaving 16 6% 

Natuurwaarden (Natura 2000) veiligstellen/bevorderen 39 15% 

Geen verdere bebouwing ten koste van het bevaarbaar wateroppervlak 39 15% 

 

 

 

28%

26%11%

6%

15%

15%

Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste?

Waterkwaliteit verbeteren t.b.v. de verschillende functies/gebruikers (visserij, landbouw, natuur, 
recreatie, …)

Behoud van openbaar toegankelijke oevers

Goede publieke voorzieningen t.b.v waterrecreatie

Veiligheid/Handhaving

Natuurwaarden (Natura 2000) veiligstellen/bevorderen

Geen verdere bebouwing ten koste van het bevaarbaar wateroppervlak
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Welke aanvullende opgaven en/of aandachtspunten wilt u het projectteam nog graag 

meegeven? 

 Analyse van gebieden is erg belangrijk, maar door welke instanties zijn die onderzocht, liever 

gezien door Amsterdamse VU bijvoorbeeld, die los staat van alle belang bij de veerse meer visie 

<<ter kennisname. Zal in sommige kwesties wel, andere niet van toepassing zijn>> 

 Bebouwing aan beide zijden van het meer in evenwicht houden. niet aan de Kortgene kant 

bebouwing in het veerse meer. <<betreft mogelijk overgangsbeleid/pijplijninitiatief>> 

 Behoudt de natuur en bevorder de natuur onderwater <<behoud/bescherming 

(onderwater)natuur is onderdeel visie>> 

 bekijken of polderwater geloosd kan worden op Wester en Oosterschelde, er stroming in het 

meer gecreëerd kan worden, ontsluiting via Arnemuiden - Westerschelde ; <<verandering van 

het watersysteem, zoals voorgesteld zijn ingrijpend én vragen een forse investering van de 

maatschappij. Is eerder onderzocht en maar voor een beperkt aantal poldergemalen technisch 

mogelijk. Onderzoek RWS rondom waterkwaliteit en daarna strategische verkenning afwachten. 

Dan pas kan worden gedacht in mogelijke oplossingsrichtingen, mocht deze alsnog weer als 

optie verschijnen>> 

 Spreiding van duiklocaties, sanitaire voorzieningen, veilige toegang tot het water dmv steigers, 

veilige dijkovergangen <<onderdeel van inventarisatie in actieprogramma>> 

 Benoem ook 'zachte waarden' als donkerte, stilte, weidsheid <<is onderdeel van visie>> 

 Benoem huidige opgaven natuurherstel, zie ook evaluatie beheerplan N2000 (loopt) als 

voorbereiding op volgende beheerplan voor het Veerse Meer <<is onderdeel van visie>> 

 Borg kwaliteit landschap en natuur, ook bij nieuwe ontwikkelingen <<is onderdeel van 

visie/ontwikkelkader>> 

 beperk beroepsvisserij <<behoud huidige functies is onderdeel visie; aantal vergunningen is 

overigens beperkt en wordt vergund via ministerie van LNV>> 

 beperk en concentreer nieuwe bebouwing <<onderdeel van visie>> 

 Beperk verzilting <<aandacht voor verzilting is onderdeel van de visie>> 

 Bereikbaarheid Veerse meer om ook te kunnen zwemmen voor inwoners, met behoud van 

natuur en weidsheid van het meer <<onderdeel visie>> 

 Bescherm Flora én Fauna <<onderdeel visie>>  

(stop de jacht).<<buiten de scope van deze visie>> 

Natuur op de eerste plaats! <<visie gaat over balans tussen verschillende kwaliteiten en 

functies>> 

 Besluitvorming om bestaande plannen goed of af te keuren. Ondernemers duidelijkheid geven 

<<is al vervat in overgangsbeleid uit Fase 1>> 

 bevaarbaarheid water is voor zeiler groter wegens windverstoring <<onduidelijk wat hiermee 

wordt bedoeld? Qua hoogte bebouwing en beplanting wordt hier waar mogelijk rekening mee 

gehouden>>  

 Biodiversiteit <<onderdeel visie>> 

 De inzet van het Veerse Meer in de energietransitie: getijdenstroom, osmose-energie. 

Openstaan voor innovaties op dit gebied <<worden geen expliciete uitspraken over gedaan in 

visie; ook niet tegen>> 

 De verlichting rond het Veerse Meer beperken, behalve de toren van het Stadhuis van Veere. 

<<zie hierboven, licht/duisternis krijgt aandacht in visie>> 
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 Deze enquete kan niet objectief ingevuld worden ivm te eenzijdige opties <<de open 

antwoordoptie is ingevoerd om tegemoet te komen aan de behoefte om aanvullende input te 

leveren>> 

 Door de uitgebreide bebouwing binnen de dijken en plannen daartoe zal de recreant langere 

periodes aan het meer verblijven en worden de rustperiodes niet meer gehaald er is geen 

verschil meer in de seizoenen meer.   Wat wordt er bedoeld met VERDERE bebouwing in het 

meer? Waar staat er dan bebouwing in het meer? ; Stop met bouwen langs de oevers! Vergeet 

niet dat het meer geen speelplaats is, maar doorsneden wordt door een  vaarweg voor de 

beroepsvaart! <<geen verdere bebouwing langs de oevers is uitgangspunt van deze visie 

(behalve in aandachtsgebieden waar aantal knelpunten/opgaven integraal moeten worden 

aangepakt en nieuwe ontwikkelingen tbv daarvan moeten worden benaderd). In het verleden zijn 

extra kreken en/of zgn insteekhavens aangelegd waaraan bebouwing incl steigers is ontstaan. 

Het meer en meer jaarrond recreëren vindt ook zonder extra bebouwing al plaats binnen Zeeland 

en dus ook rondom het Veerse Meer.  Huidig (en toekomstig) gebruik op en rond het meer moet 

de komende jaren op een veilige wijze blijvend worden geborgd>> 

 Duidelijke keuzes maken t.b.v. een goede balans tussen natuur en recreatie. <<onderdeel van 

visie>> 

 Gebruiken ook als zoetwater opslag voor Landbouw <<zoetwater voor de landbouw wordt 

opgepakt/uitgewerkt in het provincie brede Deltaplan Zoetwater. In de gebiedsvisie Veerse Meer 

wordt dit benoemd en vanuit bestuurlijke samenwerking partners kunnen kansen worden 

gezien/geduid/opgepakt>> 

 Geen bebouwing zoals Belgische kust. Beter nog GEEN bebouwing. <<zie hierboven>> 

 Geen bebouwingen meer aan het water <<zie hierboven>> 

 Geen nieuwe bebouwing aan en in het water. <<zie hierboven>> 

 geen recreatiewoningen meer bouwen ; geen bebouwing aan de oever bij de zuidvlietpolder 

<<zie hierboven>> 

 Gemeenten / ontwikkelaars in de hand houden . Water is van iedereen en mag dus niet worden 

geprivatiseerd <<ter kennisname. Grootste deel is eigendom van de Staat. Mogelijk dat dit in 

bepaalde havens anders kan liggen. Af en toe worden wel huur of erfpacht constructies 

toegepast >> 

 Goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden <<onderdeel van visie>> 

 handhaving snelheid en gebieden voor motor- en speedboten <<handhaving van snelheid kent 

eigen wetgeving. In de visie is het aangestipt, maar er wordt geen verdere actie aangegeven, 

anders dan agenderend naar de handhavingsdiensten>>. 

 het zicht naar de oevers vanaf het water beschermen <<onderdeel van visie>> 

 Het zou wel mooi zijn als duidelijk wordt hoe en door wie er gewerkt wordt aan de waterkwaliteit! 

<<ter kennisgeving: RWS is verantwoordelijke overheid mbt waterkwaliteit. RWS is 

verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en doet hier ook onderzoek naar. Nav onderzoek zal er 

een strategische verkenning plaatsvinden naar oplossingen. Hier zullen we wellicht met andere 

partijen moeten optrekken. Zonder voorliggende visie zou er ook gewerkt worden aan de 

waterkwaliteit.  Provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zwemwaterlocaties>> 

 Hoofdfunctie: Natuurbeleving en ontspanning recreant (Nico de Jonge). Daarvoor is herstel van 

de biodiversiteit onder de 3 meter een voorwaarde. <<aandacht voor water- en bodemkwaliteit 

één van de uitgangspunten van de visie; evenals voor beleving van de recreant>>  

 Uitbreiding van openbaar toegankelijk water en voorzieningen tbv duiksport en waterrecreatie 

i.h.a. <<aandacht voor openbare toegankelijkheid is onderdeel visie>>  
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 in algemene zin, het verbeteren van de waterkwaliteit en het behoud van de ruimtelijke gebied 

zowel vanuit perspectief recreatie als bewoners, dus geen nieuwe projecten aan de oevers! 

<<zie hierboven>>  

 kwaliteit van openbare recreatie gebieden verbeteren. Dag toerisme bevorderen <<onderdeel 

van visie>> 

 Kwaliteitsimpuls voorzieningen en zichtlijnen <<onderdeel van visie>> 

 landschap in harmonie met bebouwing <<onderdeel van visie>> 

 Lichtvervuiling aan de oevers (vooral van de recreatieve bebouwing aan Noord-Bevelandse kant) 

<<zie hierboven>>  

 Maak NU bestuurlijke afspraken met gemeenten om te wachten op de VM-Visie en niet snel 

besluiten erdoorheen te jagen. <<in kader van overgangsbeleid zijn deze afspraken al in Fase 1 

gemaakt>> 

 meer recreatieve nachtverblijf mogelijkheden voor recreanten die willen kamperen of die niet 

hechten aan extreme luxe <<onderdeel van visie dmv ontwikkelkader van ondernemers>> 

 natuur en recreatie kunnen prima samen gaan, alleen stel hoge eisen aan goed in passing en 

natuur waarden. <<onderdeel van visie>> 

 Niet meer ligplaatsen of verder uitbreiding van jachthavens <<principes rondom (uitbreiding) 

ligplaatsen zijn geformuleerd in visie>> 

 niet meer rustgebieden voor vogels. die zijn er zat ivm schade op landbouwgrond <<het creeren 

van méér rustgebieden is op zichzelf geen streven van de gebiedsvisie. Maar iig wél dat 

bestaande effectief zijn in hun functie, gezien de doelstellingen vanuit N2000 beheerplan niet 

worden gehaald. Dit staat los van de kwestie schadeveroorzakers landbouwgrond>>   

 veerse meer niet zouter ivm aangrenzende landbouwgrond << het gebied van het Veerse Meer 

wordt gekenmerkt door een diversiteit van natuur, recreatie, stedelijke kernen en 

landbouwareaal. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is het verbeteren van de waterkwaliteit 

i.r.t. haar verschillende functies. Het is een zoektocht naar balans daarin>>  

 Ontwikkeling sectoren moet mogelijk blijven. <<onderdeel van visie, in balans met omgeving>> 

 Ook een doorlaat maken aan de andere kant van het veerse meer ivm de waterkwaliteit 

<<onderdeel van actieagenda uit visie is dat eerst onderzoeken/analyse vanuit RWS afwachten 

voor er conclusies worden getrokken dan wel oplossingen worden benoemd>>  

 Open zicht bewaren + zwemkwaliteit van het water controleren <<onderdeel van visie>> 

 perspectief op ondernemerschap <<onderdeel van visie>> 

 plaatselijke ondernemers ook een kans geven voor recreatieve ontwikkeling toe te staan << 

nieuwe recreatieve ontwikkelingen zijn in de visie onder strikte voorwaarden mogelijk, afhankelijk 

van locatie/gebiedstypologie/ontwikkelkader>> 

 ruimte voor recreatie inclusief faciliteiten <<er is ruimte onder voorwaarden, zie hierboven>> 

 rust behouden, zeker ook voor de eigen bevolking <<onderdeel van visie, insteek is balans 

tussen diverse functies en gebruikers>> 

 Slacht niet onze kip met gouden eieren. Geen (hoge) bebouwing in het water. <<uitgangspunt 

van visie is geen bebouwing meer in het water. Daarnaast hebben we te maken met 

overgangsbeleid dat is vastgesteld in Fase 1>> 

 T.b.v. bevaarbaarheid (zeilers) minder bomen in en rond Veerse meer <<zie hierboven -  Open 

vlaktes met vrije wind en bebost gebied met windluwtes zijn karakteristiek voor het Veerse 

meer>> 

 Toch  zeer kritisch kijken naar de bebouwing, die heeft ook echt effect op de waterkwaliteit 

<<kritisch kijken naar nieuwe bebouwing is onderdeel van visie; Nieuwe bebouwing zou 
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inderdaad gevolgen kunnen hebben voor waterkwaliteit. Vanuit overheden is men daar alert op. 

Zo heeft RWS daar invloed op als de bebouwing in een zone komt te staan waarvoor de 

initiatiefnemer een waterwetvergunning nodig heeft. Dan wordt o.a. opgelegd dat er geen gebruik 

gemaakt mag worden van uitlogende materialen, geen lichthinder voor de scheepvaart, over 

lozingen worden regels opgenomen etc. Wellicht kan daar in het kader van nieuwe 

ontwikkelingen en duurzaamheid nog meer aandacht op worden gevestigd i.r.t. lozingen, 

materialisatie, lichthinder…>> 

 Toegankelijkheid voor dagrecreatie van Zeeuwse inwoners. Meer oevers toegankelijk maken 

voor deze categorie recreanten <<openbare toegankelijkheid van oevers is onderdeel van visie. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen inwoners en/of bezoekers>>  

 Veerse Meer rustig vaarwater laten <<onderdeel visie is dat huidige gebruik moet mogelijk 

blijven>> 

 Veersedam betaald parkeren rest Veerse meer gratis. <<ter kennisname>>  

 Graag strand aanleggen Veersedam of gedeeltelijk <<Veerse Gatdam is een dagrecreatief 

aandachtsgebied. Hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen moet op een integrale wijze 

vanuit de verschillende stakeholders worden uitgewerkt. Wordt als suggestie meegenomen; 

aandacht voor het gegeven dat de Veerse Gatdam een dam gelegen in diep water is; een strand 

aanbrengen vraagt een forse investering.>> 

 Verlenging seizoen  en daarmee meer consistente werkgelegenheid. Minder pieken die niet in te 

vallen zijn en minder flex <<niet via visie te reguleren; wel ondernemerschap mogelijk maken>> 

 verzilting op landbouw grond tegen gaan! <<aandacht voor verzilting wordt aangestipt in de visie 

en waar zich kansen voordoen geagendeerd in de gremia waar deze thematiek wordt 

opgepakt>>  

 Water en oevers kunnen qua natuur niet afzonderlijk van elkaar worden gezien 

(habitatrichtlijn/N2000 - denk aan vogels die broeden op het droge) <<onderdeel van visie>> 

 Water voor landbouw. <<zoetwateropgave kent een eigen beleidskader via het Deltaplan zoet 

water. Wanneer vanuit de samenwerking tussen maatschappelijke partijen en overheden kansen 

worden gezien, zal daar naar mogelijkheden worden gezocht>> 

 En kansen voor lokale ondernemers, waarbij MKB ondernemer initiatieven voor ontwikkelingen 

ook mogelijk blijven en ondersteund worden door de overheden. <<zie hierboven>> 

 wees zuinig op onze omgeving << onderdeel/uitgangspunt van deze visie>> 

 Welke weging vindt er plaats tussen natuur en recreatiedruk. De kwaliteit van natuur en water 

gaat achteruit bij meer dagrecreatie <<ter kennisgeving: de afweging vindt plaats door beperkte 

toename van recreatieve ontwikkeling en onder strikte voorwaarden (middels ontwikkelkaders). 

Er moet een juiste balans zijn tussen natuur, recreatie en economie. Voor natuur is het van 

belang dat er rekening gehouden wordt met de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in het 

beheerplan N2000. Initiatieven moeten ook voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in de Wet 

natuurbescherming. >> 

 Wie moeten de kosten opbrengen vwb de infrastructurele werken ter ontsluiting van al die 

plannen die op stapel zijn? <<ter kennisgeving: beheerders van de infrastructuur zijn 

kostendrager. In de planontwikkeling worden deze kosten waar mogelijk doorvertaald naar de 

initiatiefnemer(s)>> 

 Zichtlijnen en weidsheid <<onderdeel van visie>> 

 zoek goed evenwicht tussen recreatie en natuur <<onderdeel van visie>> 
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 Zoet water is al eens geprobeerd. Gaf zeer vervuild meer <<ter kennisname/geving: De context 

van deze opmerking is onduidelijk. Veerse Meer was brak en is nu door de inlaat Katse Heule 

zout geworden. Het Veerse Meer zal nooit een zoet water worden>>.  

De term bevaarbaar water weglaten. Met bijvoorbeeld een kano is het hele meer bevaarbaar, 

Dus het hele water oppervlak vrij van verdere bebouwing laten. Hetzelfde geldt voor de oevers. 

<<klopt - uitgangspunt van visie is geen bebouwing meer op en aan het water. Zie ook 

hierboven>> 

zoet water voorraad vergroten <<zie eerder>>  
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Natuur(oevers) 

Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste? 

Totaal 207 100% 

Behalen van Natura 2000 doelen voor het Veerse Meer als vogelrichtlijn gebied 48 23% 

Voorkomen en verminderen van verstoringen ten voordele van de doelsoorten 

van vogels 
50 24% 

Verrijken, verdichten, herplanten, versterken bebossing en oeverbeplanting, 

met oog voor biodiversiteit 
59 29% 

Nieuwe ontwikkelingen gaan niet ten koste van natuur 50 24% 

 

 

 

Welke aanvullende opgaven en/of aandachtspunten wilt u het projectteam nog graag 

meegeven? 

 Aandachtpunt voor dit item is dat men een keuze moet hebben het X aantal punten zelf te 

bepalen <<deze opmerking betreft het proces/de opzet van de avond, niet de inhoud van de 

visie. Helaas kan daar nu niets meer aan worden veranderd. De open antwoordmogelijkheid was 

er om extra onderwerpen aan te dragen>> 

 Alle mensen zelf zijn ook deel van de natuur; de natuur is niet iets apart en alleen voor 'freaks' 

<<ter kennisname>> 

 alleen vervanging van bosaanplant. Geen uitbreiding. <<dat moet de toekomst uitwijzen. Daar 

worden bij voorbaat geen uitspraken over gedaan. Uitbreiding ten koste van andere functies 

gebeurt in overleg met en obv vrijwilligheid van de betreffende grondeigenaar >> 

23%

24%
29%

24%

Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste?

Behalen van Natura 2000 doelen voor het Veerse Meer als vogelrichtlijn gebied

Voorkomen en verminderen van verstoringen ten voordele van de doelsoorten van vogels

Verrijken, verdichten, herplanten, versterken bebossing en oeverbeplanting, met oog voor
biodiversiteit

Nieuwe ontwikkelingen gaan niet ten koste van natuur
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 Als je wilt gaan voor natuur ga er dan ook echt voor durf nee te zeggen... ook tegen de grote zak 

met geld! Roep lagere overheden tot de orde! Afspraak is afspraak...... <<onderdeel van visie, 

o.m. bepaald door overgangsbeleid uit Fase 1>> 

 Behoud huidige wateroppervlakte. <<onderdeel visie>> 

 Behoud karakteristieke open polderstructuur zonder bebouwing <<onderdeel van visie, geen 

nieuwe recreatieve bebouwing; bebouwingsmogelijkheden voor agrarische sector volgens 

geldend bestemmingsplan, die op hun beurt moeten voldoen aan de provinciale verordening. >> 

 behouden van de toegankelijke oevers en eilanden tbv recreatie met respect voor de natuur. 

<<onderdeel visie>> 

 De bebossing wordt op dit moment op een afschuwelijke wijze gedund waarbij geldelijk gewin 

meer de achtergrond lijkt dan verbetering van het bos. << verdunning groen heeft aandacht in 

visie. Soms is uitdunnen nodig voor ontwikkeling en versterking van de bosstructuur en dus van 

tijdelijke aard>>  

 De landbouw en daarvoor benodigde zoete water in de projecten meenemen << zie hierboven bij 

opgave water>>  

 De prioriteit moet op het behoud en herstel van de natuurwaarden van het Veerse Meer gericht 

blijven. Ontwikkelingen zijn daaraan ondergeschikt. <<balans tussen verschillende functies en 

gebruik is onderdeel visie. Behoud en herstel natuurwaarden is onderdeel van wettelijk N2000-

kader. Het is zoeken naar een (nieuwe) balans; doelstellingen N2000 worden momenteel immers 

niet gehaald.>> 

 Deze vragen zijn gestuurd het is niet mogelijk je eigen mening te geven <<zie hierboven - open 

antwoordmogelijkheid was bedoeld om onderwerpen te agenderen die niet zijn benoemd>> 

 diversiteit ligt niet in bossen, maar juist in het unieke open landschap wat een delta kenmerkt. 

Bos is er genoeg op de wereld. <<zowel open landschap als bos zijn onderwerp van visie>> 

 Educatie mogelijkheden waarbij de jongere generatie leert te waarderen welke schat aan natuur 

het Veerse Meer heeft. <<ter kennisname, geen onderdeel visie, maar zou mogelijk vanuit 

natuureducatie vanuit de beheerorganisaties een plek kunnen krijgen in de uitvoering>> 

 Een drempel op de behoefte van ontwikkelaars om het Veerse Meer recreatief te exploiteren. 

<<hier zal in worden voorzien door het duiden van aandachtsgebieden in combinatie met 

ontwikkelkader voor recreatie-ondernemers en kaders vanuit gebidstypologieen>> 

 eigenlijk is het kalf al verdronken <<ter kennisname>> 

 Geen bebouwing aan de oevers en vooral niet op en in het water, zoals bv pieren bij de 

Paardekreek. <<uitgangspunt van visie is geen bebouwing meer in het water. Daarnaast hebben 

we te maken met overgangsbeleid dat is vastgesteld in Fase 1>>  

 geen ontwikkelingen ten koste van natuur <<onderdeel visie>> 

 Geen verdere onttrekking van zicht veersemeer vanaf landzijde, alleen herplanting waarnodig 

door sterfte <<Ter kennisname. Natuurbeheer in handen van de deskundige partijen – onderdeel 

visie>> 

 Geluidsoverlast . <<context van deze opmerking is onduidelijk; ter kennisname. Geluid moet 

voldoen aan wettelijke kaders en is bij overtreding een handhavingskwestie. Bij concrete 

situaties moet u zich melden bij verantwoordelijke instantie. Dit soort zaken zijn niet te regelen in 

een visie>>  

 Gezonde natuur onder water <<onderdeel van visie>> 

 Het is wel moeilijk om uit 4 alternatieven 3 te kiezen; wat schiet je daar nou mee op? <<zie 

hierboven mbt open antwoordmogelijkheid>> 
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  Nieuwe bebouwing moet een zodanige kwaliteit hebben, dat het toevoegt aan het landschap; 

dus verrijking en geen verarming. <<onderdeel van visie>> 

 Het vierde antwoord van de vorige vraag (ze zijn alle 4 belangrijk). <<ter kennisname>> 

 Hoe kan je hier prio aan geven? 3 van 4 gelijke strekking. <<ter kennisname>> 

 Hoog water vluchtplaatsen zoals Kwistenburg behouden. Daar geen beplanting van heggen en 

bebossing vanwege de aanwezigheid van Prelatoren/ exters/ kraaien e.d.ter bescherming van 

jonge vogels zoals dwergstern/ grutto/ kluut.Voor de Haringvreter het terugdringen van het aantal 

herten! Bokken eraf rapen i.p.v vrouwtjes steriliseren. <<Ter kennisname. Natuurbeheer in 

handen van  deskundige partijen – onderdeel visie. Aanpak herten buiten de scope van deze 

visie>>  

 Houd ruimte voor ontwikkelingen, we moeten ook leven. <<zie hierboven irt ondernemerschap>> 

 laat eerst de TBO's eens op orde brengen wat ze hebben, voordat er over nieuw aanleggen 

wordt gepraat.  <<Ter kennisname. Natuurbeheer in handen van  deskundige partijen – 

onderdeel visie.>> 

 Geen van de 4 keuzes passen bij mij, maar anders kun je niet doorklikken. <<ter kennisname>>  

 Vogels zat op het Veerse Meer <<ter kennisname>> 

 maak het leuker voor de recreant. niet alleen natuur <<balans tussen verschillende functies en 

gebruikers is uitgangspunt van visie>> 

 Maak onderscheid tussen bestaande opgaven voor natuur en nieuwe impulsen voor natuur 

gekoppeld aan een ontwikkeling ; investeer ook in natuur en landschap op en rond het Veerse 

Meer, ook zonder koppeling met een economische ontwikkeling <<onderdeel van visie in kader 

van natuurbeheer en publieke ruimte>>  

 misschien moet er wel beperkingen komen ten aanzien van de hoeveelheid vaartuigen per 

dag/nacht op het Veerse Meer. <<ter kennisname>> 

 Natura 2000 beperkt te veel de recreatie mogelijkheden! Niet alles voor de vogelaars! <<balans 

tussen verschillende functies en gebruikers is uitgangspunt van visie>> 

 Natuur beschermen gaat verder dan bebouwing. Zowel fysiek als qua impact. <<ter 

kennisname>> 

 natuur onder water is zeker zo belangrijk als de natuur boven water, nu veel te veel focus op 

vogeltjes.. <<ook onderwaternatuur heeft aandacht vanuit visie, om te starten vanuit 

waterkwaliteit met als belangrijk onderdeel een onderzoek naar bronbelasting>>  

 Natuurcompensatie toepassen 30-70 regel <<ter kennisname – ontwikkelkader voor recreatieve 

initiatieven wordt opgesteld, met aandacht voor natuur en landschap>> 

 natuurlijke oevers behouden, maak er geen stadsgracht van !! <<onderdeel visie; er wordt 

gewerkt met diverse gebiedstypes/oevertypes>> 

 Onderzoek de fosfaat uitstoot van een gans en tel deze in het gebied rondom het veerse meer... 

Vraag u daarna af of deze aantallen reëel zijn. <<ter kennisname – geen onderwerp van de 

visie>>  

 Ontharden <<benoemd als kans in visie>> 

 Ook LICHT vervuiling vanaf de oevers tegengaan <<zie hierboven>> 

 Ook minder dan drie antwoorden mogelijk maken <<is ter plekke geregeld; zie ook hierboven; ter 

kennisname>> 

 niet meer bebouwing in en langs Veerse meer <<onderdeel visie; zie ook overgangsbeleid Fase 

1>> 

 Project ontwikkelaars weren <<ter kennisname>> 
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 recreatie aan eilandjes beter reguleren om minder overlast te hebben <<handhaving heeft 

aandacht in visie>> 

 Ruimte houden voor agrarisch gebruik, dit hoort bij Veerse meer <<is onderdeel/uitgangspunt 

visie: behoud open agrarisch landschap>> 

 Stop de verstening, ook buitenland strikte natuurgebieden <<beter reguleren verstening is 

onderdeel/aanleiding van visie. Het Veerse Meer gebied is van oorsprong en nog steeds 

bestemd als natuur- én recreatiegebied>>  

 Tegengaan van 'greenwashing' van projecten als bv. Waterpark Veerse Meer (t.w. de 

'landschappelijke inpassing') <<ter kennisname>> 

 Koste wat koste nieuwe bebouwing tegengaan. <<onderdeel visie; zie ook overgangsbeleid Fase 

1>> 

 Toegankelijk maken van de natuur zodat recreanten de natuur beter kunnen beleven en 

waarderen <<onderdeel van visie>> 

 verbeteren beheer van de huidige natuurgebieden <<onderdeel visie>> 

 ganzen in dit gebied lokken ipv ze laten foerageren op landbouwgrond, hiermee worden 

makkelijk sommige doelaantallen gehaald <<problematiek/aanpak schadeveroorzakers buiten 

reikwijdte gebiedsvisie>> 

 Verminderen (enórme hoeveelheid) verstoring van vliegverkeer van midden zeeland. <<het 

vliegverkeer kent een eigen aanpak en proces, dit gaat buiten deze visie. Het luchtvaartbesluit is 

daarvoor het aangewezen instrument en plaats>> 

 Verstorend vliegverkeer (overlast) voor fauna, recreant en inwoners terugdringen. <<het 

vliegverkeer kent een eigen aanpak en proces, dit gaat buiten deze visie. Het luchtvaartbesluit is 

daarvoor het aangewezen instrument en plaats>>. 

 Vis het Veerse Meer niet leeg, ook vogels worden gevoed door de vissen <<ter kennisname, 

visvangst is middels beperkt aantal vergunningen gereguleerd via ministerie van LNV; verder 

buiten de reikwijdte van deze visie>>   

 voldoende open windstukken houden om te zeilen << balans tussen verschillende functies en 

gebruikers is onderdeel/uitgangspunt van visie>> 

 Weinig keuze in deze top 3? <<ter kennisname, zie opmerkingen hierboven n.a.v. opzet 

bevraging>> 

 Natuur is toch niet enkel vogels? Alle natuur belangrijk, behoud van alle groen, vervangen 

eventueel maar nooit wegdoen <<correct, onderdeel visie>> 
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Agrarisch gebied/oevers 

Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste? 

Totaal 225 100% 

Behoud en versterking van het open agrarisch gebied als karakteristiek element 

rond het Veerse meer (met voedselproductie als hoofdactiviteit) 
56 25% 

Voldoende zoetwatervoorraden 36 16% 

Tegengaan verzilting poldergebied 19 8% 

Cultuurhistorische elementen (bv kreekrestanten, verkavelingen, muralt, …) 
zichtbaar maken 

39 17% 

Balans tussen verschillende en groeiende verkeersstromen: landbouwverkeer, 

inwoners, recreanten,.. 
32 14% 

Nastreven van toekomstgerichte landbouw met oog voor landschap en 

biodiversiteit 
43 19% 

 

 

 

25%

16%

8%17%

14%

19%

Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste?

Behoud en versterking van het open agrarisch gebied als karakteristiek element rond het Veerse meer
(met voedselproductie als hoofdactiviteit)

Voldoende zoetwatervoorraden

Tegengaan verzilting poldergebied

Cultuurhistorische elementen (bv kreekrestanten, verkavelingen, muralt, …) zichtbaar maken

Balans tussen verschillende en groeiende verkeersstromen: landbouwverkeer, inwoners, recreanten,..

Nastreven van toekomstgerichte landbouw met oog voor landschap en biodiversiteit
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Welke aanvullende opgaven en/of aandachtspunten wilt u het projectteam nog graag 

meegeven? 

 Aandacht voor behoud historische landbouwschuren <<ter kennisname – buiten de scope van 

deze visie; betreft Zeeuwsbreed beleid>> 

 Aandacht voor zilte teelt van gewassen <<onderdeel van visie; aandacht voor duurzame, 

toekomstbestendige landbouw; de invulling daarvan/kansen wordt bepaald door de ondernemer 

zelf>>  

 Behoud de landbouw in het gebied en de rust in de natuur. Het is wel ons voedsel! <<behoud 

open agrarisch landschap en landbouwfunctie is onderdeel visie>> 

 bescherming van agrarische gronden <<onderdeel visie. Verandering functie alleen op basis van 

vrijwilligheid grondeigenaar>> 

 bosopgave; meer bos rond het meer <<bosopgave is een maatschappelijke opgave die mógelijk 

kansen biedt rondom het Veerse meer en zal altijd op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd; 

betreft overigens niet enkel ‘bomen’; soms gaat het over verdichting/verdunning, eerder dan 

extra bosvlakken. Er is een verband met de gebiedsvisie waar kansen worden gezien tussen de 

betrokken maatschappelijke partijen en overheden, maar uitvoering vindt vanuit de bosvisie zelf 

plaats>>  

 Dat je als landbouwer/grondgebruiker voldoende plannen kunt ontplooien en niet belemmerd 

wordt door de visie. vergunningen worden immers getoetst aan andere procedures zoals een 

omgevings vergunning en moeten niet gedwarsboomd worden door een rode lijn van een visie 

<<de visie geeft geen verplichting/beperking aan de landbouw/grondgebruiker. Men behoudt de 

mogelijkheden om te ondernemen; anderzijds is middels huidig beleid niet alles onbegrensd 

mogelijk; net zoals dat nu ook al geldt voor andere sectoren/niet-agrarisch ondernemers en 

grondeigenaren. Verder is de visie ook geen juridisch bindend besluit. De vaststellende 

overheden vertalen de visie door naar een bestemmingsplan (later Omgevingsplan, na 

inwerkingtreden Omgevingswet) welke dient als kader waaraan een vergunning wordt getoetst. 

In het kader van het bestemmingsplan/Omgevingsplan zijn bezwaren mogelijk>>  

 Dat landbouw met niet nog meer beperkingen te maken krijgt <<idem>> 

 De boeren moeten boer kunnen zijn <<idem>> 

 De cultuurhistorische elementen zijn van groot belang voor de beleving van het landschap rond 

het Veerse Meer. Zowel voedsel productie met een open landschap als een duurzame landbouw 

zijn belangrijk. Heel algemeen gesproken zou er tussen deze twee vormen een goede balans 

gevonden moeten worden. <<het ene hoeft het ander niet uit te sluiten of in de weg te zitten. 

Voor beide aandacht in visie>> 

 De omschakeling van landbouw naar recreatie is niet automatisch een legitieme alternatieve 

bedrijfstak. Beter is de branche-eigen ontwikkelingen meer toekomstbestendig te maken met 

name ook rondom stikstof uitstoot. <<in agrarisch gebied zijn (nieuwe) recreatieve 

ontwikkelingen beperkt tot wat vanuit regelgeving rond Nieuwe Economische Dragers wordt 

mogelijk gemaakt>> 

 De verkeersstromen goed reguleren en niet door de dorpskernen. <<voor de zuidkant van het 

Veerse Meer is een gebiedsontsluitingsvisie in ontwikkeling die hier aandacht voor heeft>> 

 De zaak niet op slot zetten, maar open staan voor organische groei. <<is onderdeel van visie>> 

 diversiteit van het agrarisch landschap zit in de creativiteit van de individuele ondernemer. Deze 

creativiteit dus bevorderen en ruimte geven. relatieve kleinschaligheid en het open landschap 

geven het gebied de charme die het nu heeft. <<ter kennisname + zie eerder i.r.t. (agrarisch) 

ondernemerschap>> 
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 Door omgevingsvisie Veersemeer, kan het niet zo zijn dat de landbouw wordt belemmerd in zijn 

bedrijfsvoering. <<de gebiedsvisie Veerse Meer belemmert de landbouw niet in haar 

bedrijfsvoering>> 

 Economische en stikstofzuinige ontwikkelingen gaan hand in hand! <<ter kennisname/-geving; 

Ontwikkelingen moeten voldoen aan wettelijke kaders en regelgeving dus ook aan 

stikstofdepositie >> 

 Eerst ontsluiting op orde brengen <<visie stelt dat een goede ontsluiting van het gebied bij een 

nieuwe ontwikkeling integraal onderdeel uitmaken van het plan. Verder wordt momenteel 

gewerkt aan de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid>>  

 Fors minder stikstofuitstoot van veehouderij (en verkeer) tbv bescherming natuurwaarden. <<ter 

kennisname>>  

 Geef ruimte aan de agrarisch ondernemers om in te spelen op veranderingen, niet alleen huidig 

gebruik beschermen <<zie eerdere opmerkingen>> 

 Geen landbouwgrond opofferen aan bebouwing <<zie eerdere opmerkingen>> 

 Geen Natura 2000 buiten de oever intekenen. <<de gebiedsvisie verandert niets aan de huidige 

begrenzing van N2000-gebied>> 

 geen oude kreken opnieuw graven daardoor komt er teveel zout water het land binnen. <<ter 

kennisname>>  

 HANDHAVING toepassen maakt het leven stukken prettiger, nu al te veel hardrijders. 

Snelheidsremmers in dit mooie gebied toe[passen. << in het Uitwerkingsplan van de 

gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid – wat is gekoppeld aan de gebiedsvisie - wordt 

voorzien in snelheidsremmende maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid 

(personenverkeer/fietsverkeer). Snelheidsremmende maatregelen worden daarbij voorzien op 

drukke buitengebied wegen en wegen door kernen>>.  

 heb aandacht voor fietsverkeer ten opzichte van auto verkeer rondom het Veerse Meer. 

<<onderdeel visie én gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid>> 

 Het lijkt alsof het agrarisch gebied losstaat van het Natura 2000 gebied en de eisen die dat 

gebied stelt. Dat kan niet waar zijn in mijn optiek <<Agrarische ontwikkeling en Natura2000 

worden in samenhang met elkaar bekeken>>.  

 Hopelijk is ‘open agrarisch gebied’ flexibel in verband met het bevorderen van natuurinclusieve 

en/of agro-ecologische landbouw. Bomen, houtwallen en struiken zouden toch ook in 

landbouwgebied bevorderd kunnen worden  <<het is aan de agrarisch ondernemer om bv in 

samenwerking met natuurbeheerorganisaties de kansen voor natuurinclusieve landbouw te 

grijpen. Dit gebeurt altijd obv vrijwilligheid. Aandacht daarvoor is onderdeel van visie>> 

 landbouw belangrijke functie voor openhouden randen Veerse Meer <<klopt, behoud open 

agrarisch gebied is één van de uitgangspunten van de visie>> 

 waterkwaliteit heeft oa problemen met nutriënten (naast voldoende doorspoeling), hoe is dit op te 

lossen? <<ter kennisname/-geving: De waterkwaliteit wordt momenteel gemonitord en 

onderzocht. Aan de hand van deze gegevens kan er een strategische verkenning plaatsvinden 

naar oplossingen>> 

 landbouw en duurzame gebiedsontwikkeling belangrijk om ruimtelijk effect en karakteristiek 

landschapsbeeld te behouden.  meer aandacht voor inpassing van bebouwing en nieuwe 

projecten (project wolphaartsdijk heel slecht voorbeeld!) <<aandacht hiervoor is onderdeel 

visie>> 
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 landbouw grond wat niet meer gebruikt wordt natuurgebied van maken <<ter kennisname, 

vooralsnog niet van toepassing; dergelijke functiewijzigingen gebeuren altijd op basis van 

vrijwilligheid>> 

 landbouw volop de ruimte geven en ervoor zorgen dat zij niet ten onder gaan aan de recreatie 

<<landbouw krijgt de ruimte; functiewijziging van landbouwgrond naar recreatie vonden in het 

verleden altijd plaats op basis van vrijwilligheid, dat geldt ook voor de toekomst>>  

 maak onderscheid tussen gebieden toegankelijk voor recreanten en niet-toegankelijk ivm 

voedselveiligheid. Recreanten betreden nu zomaar weilanden en akkers, dat is niet acceptabel. 

<<ter kenisname/-geving - deze problematiek is langer bekend én vraagt om toezicht en 

handhaving. Melding maken is de start om te komen tot ander inzicht op toezicht en handhaving 

bij de betrokken handhavingsinstanties. Geen specifiek onderwerp van de gebiedsvisie>>  

 Meer fietspaden naast de wegen <<fiets- en wandelinfrastructuur is onderdeel van visie én van 

gebiedsontsluitingsvisie Veerse meer Zuid>> 

 Meer natuur. <<natuurbeheer en evt -ontwikkeling zal plaatsvinden vanuit integraal 

natuurbeheer(plan) – onderdeel visie>> 

 Meer ruimte voor Agrarisch Natuurbeheer <<die ruimte is er  - gebeurt obv vrijwilligheid, keuze is 

aan de landbouwer om kansen te zien>>  

 Megastallen <<context ontbreekt, ter kennisname>>  

 Men komt voor het "open" landschap. Graag behouden. Dit is de kracht van de view rond het 

veerse meer <<onderdeel visie>> 

 Ook hier is balans tussen landbouw en natuur cruciaal. <<klopt, onderdeel visie>> 

 Ook onderwater liggen oude cultuur historische onderdelen, hou die toegankelijk voor iedereen. 

<< de visie legt geen beperkingen op voor toegangelijkheid onderwater>>. 

 Hou evenwicht in de gebruikers, recreanten, visserij, landbouw etc. <<uitgangspunt visie>> 

 Opslag zoet water <<zoetwateropgave kent een eigen beleidskader via het Deltaplan zoet water. 

Wanneer vanuit de samenwerking tussen maatschappelijke partijen en overheden kansen 

worden gezien, zal daar naar mogelijkheden worden gezocht>> 

 Pas op voor zwerf afval <<ter kennisname>> 

 ruimte voor nieuwe economische (ook toeristische) dragers bij agrarische bedrijven behouden << 

toeristische dragers bij agrarische bedrijven worden (en zullen blijvend worden) geregeld via 

NED>> 

 Toekomstbestendige landbouw is niet gelijk aan biologisch, geef gangbaar de ruimte voor 

ontwikkeling <<onderdeel visie>> 

 Veel te veel verkeer, geluidspollutie op de open vlaktes rond het Veerse Meer door te veel 

auto's. Voorzie routes voor recreatiegebieden, weg van het Veerse Meer. <<ter kennisname – 

waar van toepassing onderdeel van gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid>> 

 Veerse Meer heeft als de status als Natura 2000 gebied. Dat zou wel extra mogen wegen bij 

allerlei ontwikkelingen! <<visie gaat uit van balans tussen verschillende functies en gebruik. 

N2000 is daarbij één van de wettelijke kaders>>  

 Vruchtbare gronden moeten beschikbaar blijven  voor voedselproductie. << behoud van open 

agrarisch landschap met voedselproductie als primaire functie is één van de uitgangspunten van 

de visie>> 

 Zoetwaterbellen vertel? <<zoetwateropgave kent een eigen beleidskader via het Deltaplan zoet 

water. Wanneer vanuit de samenwerking tussen maatschappelijke partijen en overheden kansen 

worden gezien, zal daar naar mogelijkheden worden gezocht>> 
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 Water goed bereikbaar zijn voor ouderen dat ze niet te ver hoeven te lopen! <<Lokale situatie 

bepaald of dichtbij of ver weg geparkeerd kan worden. Zeer verschillend rondom het Veerse 

Meer. Bereikbaarheid wel onderwerp van aandacht in visie>>. 

 Wie betaalt de kosten voor de infrastructurele werken? <<ter kennisgeving - betrefffende 

beheerder is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Bij nieuwe initiatieven, kunnen (een 

deel van) de kosten van worden verhaald op de initiatiefnemer>> 

 Zorg voor goede samenhang landbouw en recreatie.  <<visie gaat uit van balans tussen 

verschillende functies en gebruik, o.m. wanneer het gaat over de verschillende 

verkeersstromen>> 

 Laat zeker de oevers niet verzilten. <<ter kennisname>> 

 zorgen voor voldoende zoetwater voor de landbouw. <<zie hierboven>> 

 zorgvuldige formulering <<ter kennisname>> 
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Recreatie oevers 

Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste? 

Totaal 234 100% 

Behouden en versterken van de openbare toegankelijkheid van land en water voor 

de diverse doelgroepen 
43 18% 

Geen verdere verstening 43 18% 

Aantrekkelijke oevers en goed onderhouden voorzieningen voor een divers publiek 

(vb aan aanlegsteigers, trailerhellingen, sanitair, ontmoetings- en 

speelelementen…) 
40 17% 

Recreatie niet ten koste van natuurwaarden 29 12% 

Goede wandel- en fietsroutes, o.m. ‘rondje Veerse Meer’ 37 16% 

Aanpak van Japanse oesters 17 7% 

Goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid langs de oevers 25 11% 
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Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste?

Behouden en versterken van de openbare toegankelijkheid van land en water voor de diverse
doelgroepen

Geen verdere verstening

Aantrekkelijke oevers en goed onderhouden voorzieningen voor een divers publiek (vb aan 
aanlegsteigers, trailerhellingen, sanitair, ontmoetings- en speelelementen…)

Recreatie niet ten koste van natuurwaarden

Goede wandel- en fietsroutes, o.m. ‘rondje Veerse Meer’
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Welke aanvullende opgaven en/of aandachtspunten wilt u het projectteam nog graag 

meegeven? 

 Aandacht voor bereikbaarheid voor dagrecreatie ouderen en gehandicapten. Ruime parkeer 

mogelijkheden juist voor deze groepen omdat deze minder mobiel zijn en vaak dichtbij willen 

parkeren <<Bereikbaarheid voor alle doelgroepen heeft onze aandacht. In de verschillende 

aandachtsgebieden zal dit nader worden uitgewerkt>> 

 Aanpak wieren aan de oevers t.b.v. natuurvriendelijke open zeilvaart <<onderdeel visie, aanpak 

japanse oesters, wieren, … tbv toegankelijkheid>> 

 Als het flexibel kan, niet permanent maken. en veel kan flexibel (weghalen in de avond of na het 

seizoen) <<onderdeel visie>> 

 Aandacht voor afval, er waait veel de natuur in/het water op <<is vanzelfsprekend al aandacht 

voor middels afvalvoorzieningen. Heeft helaas ook met menselijk gedrag/bewustwording te 

maken. Zal aandacht aan worden gegeven in de uitvoering middels voorzieningen op relevante 

locaties, uit te werken in deelgebieden>> 

 Benoem stilte, donkerte en ongereptheid, dus voorzichtig om die waarden aan te tasten 

<<aandacht hiervoor is onderdeel visie>> 

 Creëren van stilteplekken voor introspectie, contemplatie en natuurbeleving <<waar van 

toepassing aandacht voor in uitwerking, in de context van zoneringen>>  

 Dagrecreatie haveningang Oostwatering (in kaart) <<context van deze opmerking is onduidelijk, 

ter kennisname. Dit punt zal nader worden uitgewerkt in het betreffende aandachtsgebied. Wij 

verwijzen u graag naar het participatieproces dat daarvoor doorlopen zal worden>> 

 Dagrecreatie op het water is moeilijk aan banden te leggen en gebruikers zijn niet makkelijk 

aanspreekbaar op natuurwaarden. Dus beperkte trailerhellingen. <<onderdeel actieagenda – 

inventarisatie>> 

Dat er voor iedere gemeente gelijke kansen liggen. Dat gebeurt nu niet. <<onduidelijk over welke 

context dit gaat. Gebiedsbrede insteek van deze visie streeft dit in z’n algemeniteit wel na>> 

 Denk aan plaatsen voor de sportvisserij vanaf de wal <<mee te nemen  als optie in inventarisatie 

(beheer en onderhoud) voorzieningen en/of als optie in uitwerking één van de 

aandachtsgebieden. Maar zijn er al legio. Indien concrete ideeën, kan dit altijd worden 

doorgegeven aan de verantwoordelijke overheid cq beheerder>>  

 Denk aan rolstoel toegankelijk maken van de minder mobiele personen. <<bereikbaarheid voor 

alle doelgroepen heeft de aandacht – mogelijk specifieke lokaties in uitwerking bij 

aandachtsgebieden >> 

 Denk er ook aan dat mobiliteit zo we die nu hebben, sterk gaat veranderen. Hoe? dat weten we 

niet, maar richt flexibel in <<ter kennisname>> 

 Doorontwikkeling Schelphoek met betere voorzieningen <<onderdeel (deelgebieds)visie>> 

 Fauna is ook natuur en verdient bescherming. Stop de afschot van damherten (o.a. 

Haringvreter). <<zie hierboven – buiten de scope van deze visie>> 

 Geen nieuwe bebouwing en ook geen pijplijnprojecten door laten gaan en dit vooral op de 

landbouwgronden en bij zoetwaterbekkens <<nieuwe bebouwing wordt gereguleerd volgens 

overgangsbeleid; enkel nog in aandachtsgebieden, onder strikte voorwaarden>> 

 geen recreatie woningen meer bij <<zie hierboven >> 

 geen vaste ( dagen) ligplaatsen aan openbare steigers <<aan openbare steigers zijn regels 

gebonden. De regels gaan over de duur én het gebruik van de openbare steigers. De openbare 

steiger kent geen vaste ligplaatsen>>. 
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 Geen verdere nieuwe ontwikkelingen op recreatief gebied. Eventuele kwaliteitsverbetering van 

bestaande voorzieningen niet ge(mis)bruiken voor schaalvergroting.<<zie hierboven>> 

 Goed sanitair op de bezoekplekken aan de waterrand belangrijk. <<onderdeel van 

visie/uitvoeringsprogramma>> 

 goede bereikbaarheid oevers voor fiets en autoverkeer. Gratis parkeren! parkeerbeleid op 

sommige delen is belachelijk. We betalen zoveel (wegen)belasting, laat dit niet uit de hand 

lopen. 12euro+ is te gek! << goede bereikbaarheid is onderwerp van de visie. Voor parkeerbeleid 

zijn specifieke instanties verantwoordelijk. Wanneer u bezwaar wilt maken op de hoogte van het 

parkeertarief, verwijzen wij graag naar hen>> 

 goede verkeers stromen van de oever gebruikers waar aanwonenden/grondgebruikers weinig 

last van hebben <<heeft aandacht binnen visie en gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid 

(i.o.))>> 

 goede zaak dat de verschillende oeverlocaties zijn vastgelegd; dat geeft ruimte aan 

dagrecreanten. <<ter kennisname>> 

 het water zorgt voor de aantrekkingskracht van het Veerse Meer, zorg dat die kwaliteit verbetert!! 

<<onderdeel visie>> 

 Hier en daar speelvoorzieningen zoals b.v. een piratenschip voor de kids. Openbare toiletten een 

must. <<onderdeel visie – actieagenda>> 

 Hier wordt veel vanaf land geredeneerd. Niet vanaf het water. Veel van de plekken waar 

gerecreëerd kan worden zijn voor broeden van vogels ongeschikt dus verschuiven van 

toegankelijkheid en allerlei verboden zijn zinloos. Bovendien er is al zoveel verboden in ons land. 

<<ter kennisname>> 

 Hoe ga je RUST en NATUUR behouden en beschermen als het nog drukker wordt door promotie 

van VM??? <<onderdeel visie – balans tussen verschillende functies en gebruik is 

uitgangspunt>> 

 Honden gebied << Dit is een onderwerp dat los staat van de gebiedsvisie, waar de verschillende 

instanties voor verantwoordelijk voor zijn. Wij verwijzen u hiervoor door naar de betreffende 

instantie om een verzoek hiervoor in te dienen wanneer u een geschikte locatie hiervoor in beeld 

heeft.>>  

 Hou met recreatie rekening met de veiligheid van duikers en overige watersporters. Behoudt de 

"natuurlijke" onderwaterleven en probeer deze in stand te houden. <<heeft aandacht in visie>> 

 Houd de ontwikkelingen van de (water-) recreatie in het oog. <<ter kennisname>> 

 japanse oesters  en wandel en fietspaden <<onderdeel visie>> 

 Let ook op de veiligheid bijv verkeer bij surfplaatsen <<aandacht voor in visie>> 

 Met veel natuurlijke en oorspronkelijke aankleding <<onderdeel visie>> 

 Mooie mix en geen lange afgesloten stukken oever <<aandacht voor in visie>> 

 Natuurwaarden vooral versterken: en vooral ook dat het beheer van de openbare gebieden 

natuurversterkend kan werken door ecologisch (maai)beheer toe te passen. <<natuurbeheer 

onderdeel van visie>> 

 Niet meer gebieden afsluiten voor recreatie dan nu het geval is (op water en land) <<onderdeel 

van visie – zoeken naar balans tussen diverse functies en gebruikers>>  

 Ondanks dat het een kunstmatig meer is heeft het een meer dan natuurlijke uitstraling  dit is ook 

de kracht! <<ter kennisname>> 

 ook kansen voor recreatie voor particuliere grondeigenaren <<in agrarisch gebied zijn (nieuwe) 

recreatieve ontwikkelingen beperkt tot wat vanuit regelgeving rond Nieuwe Economische 

Dragers wordt mogelijk gemaakt>> 
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 Openbare ruimte is voor iedereen, parkeren van campers en auto niet direct aan de oever maar 

vrijhouden zodat iedereen bij het water kan komen. <<bereikbaarheid en openbaarheid van 

oevers is onderwerp van aandacht in de visie>> 

 parkeer plaatsen bij het haventje de piet is jammer genoeg gehalveerd en te klein geworden. 

<<bereikbaarheid van oevers heeft aandacht binnen visie.  Voor specifieke klachten kunt u 

terecht bij de verantwoordelijke instantie>>  

 Parkeren verder weg van het Meer en overal openbare toiletten voorzien. Geen verdere 

verstening, geen auto's op recreatiegebieden. De Japanse oester en te veel kwallen. <<aandacht 

voor in visie>> 

 Recreatiedruk niet verder opvoeren, bij ontwikkeling dagrecreatie ook oog voor effecten op 

leefbaarheid van de kernen. <<onderdeel visie>> 

 sanitaire voorzieningen of regelmatig horecavoorziening bij het rondje veerse meer<<aandacht 

voor in visie>> 

 Schelphoek Wolphaartsdijk verder ontwikkelen met goede voorzieningen voor dagrecreatie. 

<<aandacht voor in (deelgebieds)visie>> 

 stimuleren van wandel en fietsen langs de oevers, en investeren in goede facilliteiten en 

informatievoorziening <<onderdeel visie – actieagenda>> 

 Stop bebouwing niet alleen m.b.t. de openbare oevers maar langs het hele Veerse meer. <<zie 

hierboven mbt bebouwing>> 

 U beschrijft vele doelen voor de openbare oevers, maar het blijft onduidelijk hoe deze 

voorzieningen gefinancierd worden <<onderzoeken van mogelijkheden voor/toewerken naar een 

duurzame vorm van financiering voorzieningen is onderdeel visie>> 

 Versteende oevers zijn goed voor de biodiversiteit. stenen niet bedekken. Juist meer 

hardsubstraat in het water!! <<ter kennisname>> 

 'verstening' komt in verschillende gedaantes. '(Eco)lodges', 'chalets', dat soort verhullende 

benamingen <<zie hierboven mbt bebouwing>> 

 we gaan er toch van het veerse meer geen pretpark maken ? U noemt dat kansen. <<ter 

kennisname>> 
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Bebouwde oevers 

Welke drie opgaven vindt u het belangrijkste? 

Totaal 221 100% 

Behouden en versterken van de openbare toegankelijkheid van land en water 

voor de diverse doelgroepen 
41 19% 

Geen verdere verstening (tenzij binnen context van aandachtsgebied) 46 21% 

Gevarieerd recreatief en toeristisch aanbod van producten, diensten en 

voorzieningen 
29 13% 

Ruimte voor kwaliteitsverbetering bestaande voorzieningen onder voorwaarden 32 14% 

Aantrekkelijke publieke ruimte 20 9% 

Goede bereikbaarheid en verbindende recreatieve structuren langs de oevers en 

met kernen 
17 8% 

Verbeterde leefbaarheid in de dorpskernen (eet- en drinkgelegenheden, 

detailhandel en culturele(aangelegenheden)) 
36 16% 
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Welke aanvullende opgaven en/of aandachtspunten wilt u het projectteam nog graag 

meegeven? 

 aandacht voor kwaliteit ipv kwantiteit <<onderdeel/uitgangspunt visie>> 

 Aanpak verouderde parken? Lagere Btw? Afbraakpremie? <<het onderwerp van verouderde 

parken overstijgt de gebiedsvisie Veerse Meer en heeft Zeeuwsbreed aandacht >> 

 Als  de meeste hier aangeven geen verdere  verstening! laat dat dan ook duidelijk naar voren 

komen!!!! <<zie hierboven, mbt bebouwing>> 

 bebouwing buiten de aandachtsgebieden moet mogelijk zijn <<deze beperking betreft nieuwe 

recreatieve initiatieven>> 

 bestaande locaties verbeteren met bestaande ondernemers. Geen extra bedrijvigheid meer. Laat 

bestaande ondernemers investeren in het gebied, zij hebben het goed met het gebied voor. Door 
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Gevarieerd recreatief en toeristisch aanbod van producten, diensten en voorzieningen

Ruimte voor kwaliteitsverbetering bestaande voorzieningen onder voorwaarden

Aantrekkelijke publieke ruimte

Goede bereikbaarheid en verbindende recreatieve structuren langs de oevers en met kernen

Verbeterde leefbaarheid in de dorpskernen (eet- en drinkgelegenheden, detailhandel en
culturele(aangelegenheden))
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extra te laten investeren kan het extra toerisme opgevangen worden. Hier zijn geen extra grote 

projectontwikkelaars voor nodig. <<ter kennisname>> 

 Bovenstaande keuzes tegen de achtergrond van verlengen seizoen en niet drukker maken van 

huidige zomerseizoen <<ter kennisname>> 

 Buiten de aandachtsgebieden niet meer verder bouwen <<wat betreft nieuwe recreatieve 

ontwikkelingen is dit het uitgangspunt van de visie>> 

 De term aandachtsgebied geeft een vrijwaring om te ontwikkelen. Te vaag en beter specificeren 

wat er bedoeld wordt. Verbeteringen van 'verrommeling' mag geen excuus zijn voor nog meer 

recreatieve verblijfsmogelijkheden. daar zijn er nu wel genoeg van. We worden in Veere 

overlopen door de recreanten. <<aandachtsgebied geeft idd geen vrijwaring om te ontwikkelen – 

hier zijn voorwaarden en een ontwikkelkader aan gekoppeld>> 

 Geef kleine bouwprojecten een kans om een kwaliteitsslag te kunnen maken. Goed voor de 

leefbaarheid van het dorp <<bestaande bedrijven blijven ruimte behouden voor het maken van 

een kwaliteitsslag onder voorwaarden, zowel binnen als buiten aandachtsgebieden>> 

 Geen bebouwing op en aan het water. <<onderdeel visie>> 

 geen enkele bebouwing meer ook niet in de aandachts gebieden << Stilstand is geen garantie 

voor behoud en/of verbetering van omgevingskwaliteiten. Om blijvend te investeren in de 

kwaliteit van het gebied en een opwaardering te waarborgen blijft er – volgens ontwikkelkader 

overgangsbeleid - ruimte voor initiatieven >>.  

 geen nieuwe projecten binnen het gebied, huidige balans tussen voorzieningen, bereikbaarheid 

en ecologische druk op het gebied enerzijds en recreative capaciteit anderzijds niet verder 

verstoren en geen nieuwe infrastructuur aanleggen want dit niet wenselijk. gebied veersemeer 

moet geen 2e domburg worden! <<idem>> 

 geen verdere verstening en ook niet binnen 200 m van de oever<<idem>> 

 Geen verdere verstening en stop op bestaande plannen !!!! <<idem>> 

 Geen verdere verstening ook niet onder voorwaarden<<idem>> 

 Geen verdere verstening, dus ook niet in de aandachtsgebieden! Verstening is horizonvervuiling 

en strijdig met de omgeving Veerse Meer. <<idem>> 

 geen verdere verstening, genoeg is genoeg! <<idem>> 

 Geen verstening. Ook de huidige projecten stoppen. <<idem>> 

 geen mogelijkheden voor vernieuwing betekent achteruitgang van het hele gebied. <<bestaande 

bedrijven blijven ruimte behouden voor het maken van een kwaliteitsslag>> 

 goede balans, zodat de bewoner/gebruiker het nog als "zijn/haar" gebied voelt <<aandacht voor 

in visie>> 

 Groei van toerisme is belangrijk voor de economie van zeeland Kwaliteitsverbetering van de 

voorzieningen zijn belangrijk. Ondernemers in deze sector moeten gesteund worden. 

<<onderdeel visie>> 

 Houd ruimte voor nieuwe ontwikkelingen <<onderdeel visie, onder voorwaarden>> 

 Ik mis de optie "afsluiten gebieden tbv natuurontwikkeling". Wij nemen nu teveel plek in, zowel op 

gebied van steen, vervoer, landbouw of recreatief <<is onderwerp van de gebiedsvisie om naar 

kansen hiertoe te kijken. Functiewijziging van gebieden gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid. 

Overigens zijn er al afgesloten natuurgebieden aanwezig>> 

 Ik zou graag een maximale hoogte van de bebouwing voorstellen, en wel gelijk aan die van de 

Campveerse Toren te Veere. <<bouwhoogte is lokatiegebonden – wordt zichtbaar middels de 

uitwerking van de aandachtsgebieden; maxima zullen worden opgenomen; landschappelijke 

inpassing is uitgangspunt >> 
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 In de bebouwde oever heeft u het over een gevarieerd aanbod. De laatste jaren ziet men een 

verschuiving van caravans naar huizen op diverse parken. Wordt er nog mogelijkheden gemaakt 

voor (nieuwe) ondernemers om in de vraag van caravanplaatsen te voorzien << Voorwaarde 

voor nieuwe ontwikkelingen is variëteit t.o.v. huidige aanbod, opgenomen in ontwikkelkader. 

Nieuw plan van ondernemers zou binnen de aandachtsgebieden kunnen landen mits het voldoet 

aan de kwaliteitseisen die vanuit de visie gesteld worden.>> 

 In open landschap dragen 'beeld', 'hoogte', verlichting', 'geluid'. Houdt daar rekening mee.  

Landschappelijke inpassing bebouwing betekent niet dat het weg is, vanuit gebruik omgeving is 

er wel degelijk impact <<ter kennisname>> 

 kansen mogelijk maken voor plaatselijke ondernemers voor kleinschalige ontwikkelingen aan de 

kust van veerse meer <<zie hierboven, mbt bebouwing/kwaliteitsontwikkeling>> 

 Kwaliteit boven kwantiteit, minder i.p.v. meer. Vasthouden aan de uitgangspunten Nico de 

Jonge. Verblijfsrecreatie meer naar het achterland. (>1km uit de oever) <<onderdeel visie>> 

 kwaliteitsverbetering is essentieel rekening houdend met natuur en milieu. Geen ruimte voor 

"uitponden van vakantiewoningen door projectontwikkelaars" maar wel voor echte recreatie-

ondernemers zoals Driestar <<los van specifieke initiatieven is dit idd onderdeel van het 

ontwikkelkader voor recreatieve ondernemers. Verblijfsrecreatieve ontwikkelingen zijn gebonden 

aan een centraal bedrijfsmatige exploitatie.>> 

 Maak een Zeeland-brede visie over tweede woning bezit, verstening voor rendement, wonen vs 

recreëren, etc. Woningnood komt niet door groeiende bevolking, maar door 

rendementsgedachte. Beslagleggend op kernen en landschap <<ter kennisname- deeltijdwonen 

(tweede woning) is onderwerp van de omgevingsvisie, niet specifiek van de gebiedsvisie>>.  

 Meer horeca is niet perse een toegevoegde waarde voor de leefbaarheid <<ter kennisname>> 

 Niet meer bouwen aan de oevers. Let op geluidspollutie, lichtpollutie, overbevolking,... 

<<aandacht voor in visie>> 

 Nieuwe ontwikkelingen rondom het Veerse Meer mogelijk maken op aandachtsgebieden, 

knelpunten. Ook aandacht hebben voor cultuur-historische waarden op locaties. Mogelijkheden 

open houden voor een kwalitatief goed en divers aanbod recreatie, maar zeker ook voor 

inwoners. Elke nieuwe ontwikkeling moet bijdragen aan leefbaarheid passend zijn bij de lokale 

inwoners. <<onderdeel van visie>> 

 Ondernemersplannen stimuleren en in korte tijd in behandeling nemen. niet jaren aan het lijntje 

houden.<< het gebiedsvisie traject wordt dit jaar afgerond; dan kunnen plannen er ook aan 

worden getoetst>> 

 Plannen antwoord geven en niet op de lange baan schuiven. DUIDELIJKHEID << idem>> 

 Ook geen extra campings ; campings ook onder verstening scharen <<zie hierboven, mbt 

bebouwing, nieuwe initiatieven>> 

 Ook geen verstening in de aandachtsgebieden. <<zie hierboven, mbt bebouwing>> 

Gevaar voor de vogeltrek e.d. is -ook- de lichtvervuiling. <<ter kennisname, licht/duisternis 

aandachtspunt in visie>> 

 Op een beperkt aantal locaties moet zeker kwalitatieve bebouwing mogelijk zijn, als aanvulling 

op bestaand aanbod (dus variatie) <<onderdeel visie, zie ook hierboven>> 

 Oranjeplein Veere wel bebouwen. <<ter kennisname>> 

 Probeer recreatie vermeerdering niet in een rustig gebied aan te brengen. <<onderdeel visie>> 

 Recreatieve ontwikkelingen zijn meestal (altijd) economische gemotiveerd. Dit gaat teveel ten 

koste van natuurwaarden. <<ter kennisname>> 



29 

 

 Rolstoel voorzieningen!!! << Toegankelijkheid/Bereikbaarheid voor alle doelgroepen heeft de 

aandacht. Dit zal verder moeten worden uitgewerkt bij eventuele plannen >> 

 Rust behouden voor recreanten <<balans tussen functies en gebruikers onderdeel visie>> 

 Stop met verdere verstening, ook in de aandachtsgebieden! Laat jachthavens, jachthavens 

blijven en geen bebouwing die daar niets mee te maken heeft. maak eerder een plan om 

verstening af te breken i.p.v. te denken over "waar kan het nog"? <<ter kennisname, zie 

hierboven, mbt (nieuwe) bebouwing>> 

 verstening door bebouwing tegengaan <<onderdeel visie>> 

 Voor projecten die door kunnen gaan, circulair bouwen en lage impact op de omgeving/natuur. 

<<onderdeel visie/ontwikkelkader recreatieve ontwikkelingen>> 

 Voorrang voor duurzame initiatieven, bijvoorbeeld elektrisch varen.<< Planvorming volgt na 

visievorming. Eventuele plannen worden getoetst aan de visie>> 

 WACHT met bebouwing van nog meer recreatieobjecten en evalueer, er komt al zoveel 

recreatieve woningbouw Arnemuiden, Wolphaartsdijk) <<hiertoe is in Fase 1 Overgangsbeleid 

vastgesteld>>  

 weeg zorgvuldig af.! <<aandacht in visie>> 

 Weg is weg, als het gaat om verstening. Dus zuinig daarop graag kwaliteitsverbetering binnen 

bestaande contouren. <<aandacht in visie>> 

 Worden oude/ voorgaande onderzoeken hierbij betrokken? Of raadzaam om deze erbij te 

pakken. <<ter kennisname, afhankelijk van het onderwerp gebeurt dit idd>> 

 Zou graag een beddenplafond zien geïntroduceerd (à la Texel): stel een norm waarboven geen 

uitbreiding meer is toegestaan. Is ons welvaartsniveau niet al hoog genoeg? Ieder individueel 

prokject is te loven vanuit ondernemerszin ed. maar alle projecten bij elkaar opgeteld levert een 

tsunami die het aantrekkelijke van Zeeland (en daarmee het Veerse Meer) te niet gaat doen.  .  

<<een beddenplafond in Zeeland biedt geen 1 op 1 oplossing voor de uitdagingen op de 

verblijfsrecreatieve markt. Dat zou nadelig kunnen zijn t.a.v. de diversiteit van verblijfsvormen. De 

ontwikkelruimte (ontstaan vanuit de Zeeuwse kustvisie) bestaat uit een combinatie van 1. een 

beperking van nieuwe mogelijkheden en 2. vooral aandacht voor vernieuwing van de bestaande 

recreatie>>. 
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