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INLKIDING

Deze nota bevat een gedeeltelijke verwerking van de tijdig ingezonden reac-
ties op het voorontwerp-streekplan Zeeland. Behalve deze ambtelijke nota
van de Stuurgroep Streekplanwerk is er een afzonderlijke nota van het Col-
lege van Gedeputeerde Staten, waarin de beleidsmatig belangrijkste zaken
aan de orde komen. De beleidsrelevantie kan zowel verband houden met de
aard van de reacties op het voorontwerp-streekplan als met de aard van de
beantwoordingen en/of de daaraan verbonden conclusies. De beantwcordingen
in de beleidsnota van het College van Gedeputeerde Staten hebben, in tegen-
stelling tot die in deze nota, mede betekenis als toelichting op het voor-
ontwerp-streekplan in formele zin.

Het voorontwerp-streekplan is medio februari 1986 aangeboden voor inspraak
en voor overleg met de Zeeuwse gemeenten en andere instanties. In de peri-
ode van begin tot medio maart zijn op 8 plaatsen, verspreid over de provin-
cie i informatiebijeenkomsten over het voorontwerp gehouden.
De sluitingsdatum voor het indienen van reacties op het voorontwerp is
gesteld op 2 mei 19Ö6. In totaal zijn 110 reacties tijdig ingediend, waar-
onder 6 op grond van georganiseerde inspraak. Daarnaast zijn nog 22 reac-
ties te laat ontvangen, waarop dan ook niet nader kan worden ingegaan.

De opbouw van de voorliggende nota en de beleidsnota is zodanig dat de
opmerkingen zoveel mogelijk volgens de indeling van het voorontwerp-streek-
plan zijn gerangschikt, samengevat en beantwoord. Omdat als gevolg daarvan
veelal op meerdere plaatsen wordt ingegaan op hetgeen door een bepaalde
adressant naar voren Ls gebracht, is in bijlage 1 een overzicht opgenomen
waaruit kan worden afgelezen waar de verschillende reacties aan de orde
komen. Hierbij moet worden aangetekend dat de benaming van een aantal
adressanten aLleen in deze bijlage volledig is weergegeven en elders in de
nota is afgekort en dat opmerkingen die beschouwd kunnen worden als een
zuivere ondersteuning van het voorontwerp of een verwijzing naar reacties
van anderen inhouden over het algemeen in deze nota niet zijn meegenomen.
Wat dit laatste betreft gaat het met name om ondersteuning van en verwij-
zing naar de algemene opmerkingen van het Bureau RBOI door de gemeenten
BruinLsse, Duiveland, Hulst en Westerschouwen alsmede om ondersteunende
verwijzingen van de Stichting Natuur en Milieu, de KNNV afdeling Beveland
en de natuurbeschermingsverenigingen 't Duumpje en de Steltkluut naar de
reactie van de Zeeuwse Milieu Federatie.
In bijlage 2 zijn de afzenders van de te laat ingezonden reacties vermeld.
Per onderwerp wordt in de nota telkens eerst een samenvatting van de daarop
betrekking hebbende reacties gegeven. De daarin voorkomende eijferaandui-
dingen corresponderen met het overzicht van de ingekomen reacties in bijla-
ge 1. Vervolgens worden de betreffende reacties beantwoord en wordt daaruit
een conclusie getrokken. Uit .Je conclusies blijkt of en in hoeverre reac-
ties aanleiding geven om bij de opstelling van het ontwerp-streekplan wij-
zigingen ten opzichte van het voorontwerp aan te brengen, waarbij moet
worden opgemerkt dat wijzigingen niet precies worden aangegeven maar dat
met een indicatie van de aard van de veranderingen wordt volstaan.



0.1 Functie en karakter van het streekplan

Dit komt alleen in de beleidsnota aan de orde.

Ü.2 Ruimtelijke structuren

0.2.1 Functies op Walcheren

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) wijzen erop dat voor Walcheren de
agrarische functie een primaire is en niet een nevengeschikte,
zoals in de tekst van het voorontwerp op blz. 14 wordt gesugge-
reerd.

Antwoord
Hoewel de agrarische functie voor het grootste gedeelte van Wal-
cheren primair is, zijn ook andere functies van zodanig belang,
dat zij in deze paragraaf over de ruimtelijke hoofdstructuur niet
onvermeld kunnen blijven, te meer omdat die andere functies voor
bepaalde delen van dit gebied zelfs primair of nevengeschikt zijn.
Overigens is het geenszins de bedoeling om in deze paragraaf voor
Walcheren nauwkeurig de onderlinge verhouding in het belang van
functies aan te geven en aangezien het gebruikte woord "naast"
blijkens de reacties die suggestie kennelijk wel wekt, ontmoet het
geen bezwaar om met betrekking tot Walcheren te formuleren dat,
buiten het stedelijke gebied van de regionale centra Middelburg en
Vlissingen en de zeehaventerreinen, behalve de voor grote delen
overwegende agrarische functie de recreatie en de functie natuur-
behoud belangrijke plaatsen innemen.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding de eerste alinea van de streekplan-
tekst op blz. 14 in de bij het antwoord genoemde zin iets aan te
passen.

0.3 Toepassing van het streekplan

0.3.1 Controle op naleving van bestemmingen

Reactie
J.J. van den Ende te Zonnemaire (37) merkt op dat controle op
naleving van gelegde bestemmingen ontbreekt.

Antwoord
De zorg voor naleving van de voorschriften, zoals die zijn vervat
in de gemeentelijke bestemmingsplannen, is geen zaak van het
streekplan maar betreft op de eerste plaats een taak en een be-
voegdheid van de Colleges van Burgemeester en Wethouders ( B & W).
Bij ernstige verwaarlozing van het zelfbestuur van de gemeente kan
de Commissaris der Koningin optreden maar dit is een uiterste
middel, bedoeld voor zeer uitzonderlijke gevallen en/of omstandig-
heden. De Wet op de ruimtelijke ordening voorziet voorts in de
mogelijkheid dat de Inspecteurs van de ruimtelijke ordening op een
bij Algemene Maatregel van Bestuur aan te geven wijze hun werk-



zaamheden ten behoeve van het algemene toezicht op de naleving van
de wet zullen \3rrichten. Tenslotte kan nog vrorden opgemerkt dat
bepaalde overtredingen van de Wet op de ruimtelijke ordening
strafbare feiten zijn en dat met de opsporing daarvan zijn belast
de Inspecteurs van de ruimtelijke ordening, de door de Commissaris
der Koningin aan te wijzen ambtenaren en de door B & W aan te
wijzen ambtenaren.

Conolusie
De opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst te wijzigen.

0.4 Rapportering en evaluatie

Dit komt alleen in de beleidsnota aan de orde.

0.5 Overige opmerkingen

0.5-1 Beleid voor Schelphoek en Neeltje Jans

Reactie
Door B. Korkers te Middelburg (10) wordt verzocht het voorgestane
be Leid met betrekking tot het Schelphoekgebied op Schouwen-Duive-
land en het Neeltje Jansgebied meer gedetailleerd aan te geven dan
in het voorontwerp-streekplan is gebeurd of voor deze gebieden
naar andere nota's te verwijzen.
De gemeente Westerschouwen (92) constateert dat het voorontwerp op
geen enkele wijze blijk geeft van de bereikte overeenstemming
inzake de toekomstige ontwikkeling van het Schelphoekgebied tussen
het dagelijks bestuur van de Stuurgroep Oosterschelde, de gemeente
en de Stichting Renesse, en dat slechts de opties voor natuur en
visserij worden aangegeven. Aanpassing van streekplantekst en
-kaart conform de genoemde overeenstemming wordt door de gemeente
op zijn plaats geacht.

Antwoord
Gelet op het globale karakter van het streekplan waaraan blijkens
de beantwoording onder 0.1.1 in de beleidsnota dient te worden
vastgehouden, voert het te ver om de ontwikkelde visies voor de
inrichting van het Schelphoekgebied en het Neeltje Jansgebied,
waarover in hoofdlijnen tussen de betrokken overheden overeenstem-
ming bestaat, in het streekplan gedetailleerd op te nemen. Daarom
is volstaan met aanduidingen die zich daar op dit niveau naar aard
en cmvang toe lenen. Overigens is er (zie onder 0.1.4 in de be-
leidsnota) voldoende aanleiding om een formele koppeling aan te
brengen tussen het streekplan en plannen voor de verschillende
Deltawateren met inbegrip van uitwerkingen daarvan. Op deze wijze
kunnen de uitwerkingen van het Beleidsplan voor de Oosterschelde
voor Schelphoek en Neeltje Jans in streekplanverband worden inge-
kaderd waarmee tevens de in de reacties gevraagde duidelijkheid
wordt geboden.

Conclusie
De opmerkingen kunnen beschouwd worden als een ondersteuning voor
de conclusie onder 0.1.4 in de beleidsnota en geven ook aanleiding
voor andere wijzigingen dan daar worden genoemd.



0.5.2 Namenkaart

Reactie
Natuurmonumenten (57) pleit ervoor in het streekplan e«n namen-
kaart op te nemen voor de Deltawateren, slikken en schorren.

Antwoord
Inderdaad is zinvol een namenkaart op te nemen. Dat moet dan een
kaart zijn waarop in principe alle in de streekplantekst voorko-
mende namen zijn terug te vinden.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding een namenkaart op te nemen.



HOOFDSTUK I WONEN

1.1 Algemeen

1.1.1 Gedifferentieerde woonbehoefte

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst in Middelburg (22) is gesteld dat het
streekplan in zou moeten gaan op de wijze waarop tegemoet kan wor-
den gekomen aan de gedifferentieerde woonbehoefte.

Antwoord
Het streekplan heeft vooral tot doel ruimtelijke voorwaarden te
creëren om te voorzien in de woningbehoefte en om een goed woon-
milieu te bieden. Omdat sprake is van gedifferentieerde woonvoor-
keuren betekent dit dat rekening dient te worden gehouden met
variatie en flexibiliteit. In het beleid ten aanzien van de bevol-
kingsspreiding (zie de beantwoording onder 1.2.1 in de beleids-
nota), het beheer van de bestaande voorraad en in indicaties voor
de inrichting is dit nader uitgewerkt. Bovendien biedt het globale
karakter van het plan de mogelijkheid in te spelen op snelle wij-
zigingen. Behalve door ruimtelijke voorwaarden te scheppen zal
evenwel ook vanuit andere beleidssectoren zoals de volkshuisves-
ting zo goed mogelijk moeten worden ingespeeld op de gedifferen-
tieerde woonvoorkeuren.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

1.2 Bevolkingsspreiding

Dit komt alleen in de beleidsnota aan de orde.

1.3 Stads- en dorpsontwikkeling

1.3-1 Algemeen

1.3.1.1 Relatie uitbreiding en bestaande structuur

Reactie
De SGP (101) bepleit soepelheid ten aanzien van de regel dat alvo-
rens uitbreiding mogelijk is eerst gekeken moet worden naar ruimte
binnen de bestaande bebouwing ingeval dergelijke ruimtes niet
zonder meer verworven kunnen worden binnen de noodzakelijk geachte
termijn.

Antwoord
Bij de beoordeling van de mogelijkheden binnen de bestaande struc-
tuur zullen specifieke omstandigheden ten aanzien van verwerving
en eigendom natuurlijk in de beschouwing worden betrokken. Soepel-
heid in de betekenis van een genuanceerde en zorgvuldige benade-
ring wordt onderschreven. Dat neemt niet weg dat een goed beheer
van de bestaande structuur dermate belangrijk is dat van de ge-
meente een actieve en creatieve aanpak wordt verwacht. Dit zal
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waar mogelijk, onder andere in het stads- en dorpsvernieuwingsbe-
leid, van provinciezijde worden ondersteund.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

1.3-2 Stad- en dorpsvernieuwing

Dit komt alleen in de beleidsnota aan de orde.

1.3-3 Stads- en dorpsuitbreiding

1.3.3.1 Uitbreiding Goes

Reactie
De gemeente Goes (88) constateert onduidelijkheid in het vooront-
werp ten aanzien van de uitbouw van Goes. De gemeente gaat er van
uit dat het streekplan positief inhaakt op het gemeentelijk be-
leid. Dit houdt een ontwikkeling in van "Goese Polder, Oostrand",
van "Noordhoek II" in het zuidoosten alsmede uitbreiding van Goes-
West (tussen de bestaande wijk en het tracé van de vroegere tram-
lijn) en Goes-Zuid.

Antwoord
In het voorontwerp zijn alleen die uitbreidingen expliciet behan-
deld waarvoor vanuit regionale optiek knelpunten te verwachten
zijn. Een exacte weergave van de uitbreiding bij elk regionaal
centrum past niet in het globale karakter van het plan.
Dit houdt in dat er voor de uitbreiding van Goes geen bijzondere
belemmeringen anders dan op grond van de algemene richtlijnen voor
de stads- en dorpsontwikkelingen verwacht worden. De door de ge-
meente uiteengezette beleidslijn bevestigt dit in beginsel. In
grote lijnen betreft het afrondingen van het stedelijke gebied en
invullingen tussen infrastructurele grenzen zonder dat er bijzon-
dere stedebouwkundige en/of landschappelijke risico's bestaan. Wel
verdient de verkeersontsluiting van de uitbreiding Zuid-Oost de
nodige aandacht. De op de streekplankaart aangegeven landschaps-
bouw dient verstaan te worden als het zorgdragen voor een zorgvul-
dige inpassing en afronding aan de zuidzijde en noordoostzijde van
Goes. Om misverstanden te vermijden is het gewenst de aanduiding
landschapsbouw bij Goes en op andere plaatsen waar daar aanleiding
voor is zidanig aan te passen dat de indruk vermeden wordt dat
marges voor de realisering van uitbreidingen ontbreken.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding de aanduiding landschapsbouw op een
aantal plaatsen bij stads- en dorpsgebieden enigszins te verklei-
nen of te verplaatsen. Voor het overige kan de reactie voor ken-
nisgeving worden aangenomen.
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1.3.3.2 Uitbreiding Hulst

Reactie
De gemeente Hulst (52) verzoekt de aanduiding bestaand verstede-
lijkt gebied ten noorden van St. Jansteen aan te passen aan de
werkelijke situatie.

Antwoord
Het betreffende gebied is inderdaad niet juist aangegeven. De
grootte van het bedoelde gebied zal worden aangepast en worden
aangeduid als toekomstig te verstedelijken gebied.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding de aanduidingen inzake verstedelijk-
te gebieden in figuur 7 aan te passen.

1-3.3.3 Stads- en dorpsranden

Reactie
Naar aanleiding van het gestelde in het voorontwerp dat harde
randen rond kernen voorkomen dienen te worden pleiten de directies
Lavo en Lakwa (93) voor een duidelijke scheiding van functies. Een
versnipperde overgangszone leidt voor de agrarische sector tot
onzekerheid. Bovendien maken demografische en economische ontwik-
kelingen het mogelijk genuanceerder te denken over de noodzaak
harde randen te voorkomen.

Antwoord
De voorkeur voor het voorkomen van harde randen rond kernen ia
vooral bedoeld vanuit het oogpunt van stedebouwkundige en land-
schappelijke vormgeving en het zonodig creëren van uitloopgebie-
den. Daarmee wordt uitdrukkelijk niet gestreefd naar een functio-
neel versnipperde overgangszone, hetgeen niet wegneemt dat er
functies zijn die zich bij uitstek lenen voor situering in stads-
of dorpsrand.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding de streekplantekst te wijzi-
gen.



HOOFDSTUK II VOORZIENINGEN

2.1 Algemeen

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) is de vraag gesteld
wat de effectieve mogelijkheden zijn tot het voeren van een beleid
met betrekking tot voorzieningen.

Antwoord
Het provinciaal voorzieningenbeleid kent een aantal aspecten zoals
het goedkeuringsbeleid ten aanzien van bestemmingsplannen waarin
bepaalde voorzieningen gepland zijn, het toetsen van spreidings-
voorstellen van lagere overheden aan provinciale normen en het
initiëren dan wel coördineren van overleg hierover (bijvoorbeeld
met betrekking tot het basisonderwijs), het opstellen van provin-
ciale plannen met betrekking tot voorzieningen in bepaalde secto-
ren (bijvoorbeeld gezondheidszorg, welzijn, onderwijs), het toe-
wijzen van middelen aan voorzieningen en het scheppen van overige
voorwaarden voor het functioneren van voorzieningen (zoals bij-
voorbeeld het treffen van maatregelen op het vlak van verkeer en
vervoer). Het provinciaal voorzieningenbeleid kent in zijn alge-
meenheid dus een groot aantal aspecten. Daarbij is de rol van de
provincie in ieder geval voorwaardenscheppend, en met betrekking
tot een aantal zaken ligt het initiatief tot het totstandkomen van
voorzieningen mede bij de provincie zelf.

Conclusie
De vraag kan voor kennisgeving worden aangenomen.

2.2 Spreiding

2.2.2 Regionale voorzieningen

Reactie
De gemeente Reimerswaal (96) bepleit een heroverweging van het
voornemen tot verplaatsing van De Werfkampen naar Goes met het oog
op het belang van deze instelling voor de kern Rilland.

Antwoord
De overwegingen om over te gaan tot samenvoeging van De Werfkampen
en Maria Terweel, met vestiging in Goes, zijn vooral van zorgin-
houdelijke aard. De samenvoeging, die was voorzien in het Ver-
pleeghuisplan 1984-1987} is verschoven naar de planperiode 1988-
1991. Er is geen aanleiding om hierop in streekplankader terug te
komen.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.



13

2.2.2 Voorzieningen in kleine kernen

Reactie
De inspraakgroep Borsele (17) en de PTT C43) vragen aandacht voor
een stimulerend voorzieningenbeleid in kleine kernen. Daarbij
wordt onder meer aan het belang van de postvoorziening als essen-
tiële voorzieningen gedacht. De PTT doet in dezen een aantal voor-
stellen, namelijk betrekken van postinrichtingen bij verspreiding
van provinciaal voorlichtingsmateriaal, ondersteunen door de pro-
vincie van verdere decentralisatie van gemeentelijke secretarie-
handelingen met inschakeling van postinrichtingen en stimuleren
van gebruik van de plaatselijke PTT-voorzieningen, eventueel in
combinatie met streven naar variabele openingstijden. Men wil
graag nader van gedachten wisselen over de vraag onder welke voor-
waarden postvoorzieningen in kleine kernen zoveel mogelijk kunnen
worden behouden.

Antwoord
Postinrichtingen kunnen inderdaad tot de essentiële voorzieningen
in kleine kernen worden gerekend en als zodanig in de streekplan-
tekst worden vermeld.
De reactie van de PTT bevat een aantal waardevolle suggesties die
in het kader van het kleine kernenbeleid nader zullen worden be-
zien.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding de postinrichting toe te voegen
aan de in de streekplantekst voor de leefbaarheid van kleine ker-
nen reeds genoemde essentiële elementen. Voor het overige geven de
opmerkingen geen aanleiding tot wijziging van de streekplantekst.

2.3 Ruimtelijke inpassing

Reactie
Het Rijksconsulentschap HAD (28) gaat er van uit dat wat betreft
de ruimtelijke inpassing van voorzieningen een situering buiten
het centrum opgevat moet worden als - in eerste instantie - een
situering in de schil van het stedelijk gebied.

Antwoord
Het is in het algemeen onjuist "schil" en stedelijk gebied buiten
het (hoofd-)centrum aan elkaar gelijk te stellen; er kunnen sub-
centra zijn en ook locaties aan de rand van het bebouwde gebied
(bijvoorbeeld voor sportvoorzieningen) kunnen zeer geschikt zijn
voor bepaalde, ook regionaal verzorgende voorzieningen.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot aanpassing van de streek-
plantekst.



2.4 Detailhandelsvoorzieningen

2.4.1 Instandhouding winkels in kleine kernen

Reactie
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91) mist een toelichtende tekst waarin nader
wordt ingegaan op de relaties tussen recreatieve accommodaties,
(detailhandels)voorzieningen en het belang van de locale bevol-
king.

Antwoord
In paragraaf 3.2.4 wordt gesteld:
"Waar mogelijk zal aan het behoud (van de laatste winkelvestigin-
gen) worden bijgedragen door gericht onderzoek, voorlichting en
stimulering en door aandrang bij het rijk om subsidieregelingen in
stand te houden en zonodig te verbeteren. Aanvullend is ook het
beleid ten aanzien van de bevolkingsspreiding daarvoor van belang
en kan de recreatie mogelijk een bijdrage leveren door in geval
van vestiging van verblijfsaccommodatie bij een dorp bij situering
en inrichting van de accommodatie met deze problematiek rekening
te houden."
Bovenstaande tekst geeft voldoende duidelijk de relatie tussen
recreatieve accommodaties, voorzieningen en het belang van de
locale bevolking aan. Het is gewenst om in de paragraaf verblijfs-
recreatie een verwijzing naar deze tekst toe te voegen.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in de paragraaf verblijfsrecrea-
tie een verwijzing naar de paragraaf detailhandelsvoorzieningen op
te nemen.

2.4.2 Ruimte voor concurrentie

Reactie
Het Rijksconsulentschap HAD (28) acht een variant ten aanzien van
detailhandelsvoorzieningen, waarbij meer ruimte wordt geboden aan
door concurrentie bepaalde ontwikkelingen overbodig, omdat binnen
het voor het overige omschreven beleid de concurrentie zich nor-
maal kan ontwikkelen. Handhaving van de variant kan tot misver-
standen leiden.

Antwoord
De opmerking is juist.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding de beleidsvariant met betrekking tot
detailhandel te schrappen.
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2.4.3 Perifere detailhandel

Reactie
Het Rijksoonsulentschap HAD (28) verzoekt om een verwijzing naar
het - met de provinciale beleidsvoornemens overeenstemmende -
regeringsstandpunt met betrekking tot perifere detailhandelsvesti-
gingen en distributie-planologisch onderzoek (dpo). Gesuggereerd
wordt de term volumineuze goederen te specificeren.

Antwoord
Het is juist dat het beleidsvoornemen van de provincie Zeeland en
het regeringsstandpunt inzake perifere detailhandel en dpo met
elkaar overeenstemmen. Het voert in verband met de nagestreefde
beknoptheid van het streekplan evenwel te ver om een verwijzing
naar het regeringsstandpunt op te nemen, te meer omdat dit er als
logische consequentie toe zou moeten leiden om ook bij andere be-
leidslijnen die met het regeringsbeleid overeenstemmen verwijzin-
gen op te nemen.
Het is inderdaad gewenst om de term volumineuze goederen nader te
specificeren.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding de term volumineuze goederen te ver-
vangen door een specificatie. Voor het overige dient op grond van
deze reactie geen aanpassing plaats te vinden.

Koppeling van distributie-planologisch onderzoek

Reactie
De Oostburgse Winkeliersvereniging (38) bepleit het aan elkaar
koppelen en eventueel actualiseren van de in Zeeuwsch-Vlaanderen
gehouden distributie-planologische onderzoeken (dpo's) om aldus
knelpunten te signaleren en oplossingen voor te bereiden.

Antwoord
Van Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat een redelijk volledig overzicht
van de distributie-planologische problematiek. In een aantal ge-
vallen zou actualisering op zijn plaats zijn mits inderdaad van
een beleidsmatig knelpunt sprake is. Dit zal dan echter wel als
zodanig moeten worden gevoeld en geformuleerd. Er kan dan even-
tueel in het kader van uitwerkingen van het streekplan voor de
korte termijn nader op worden ingegaan.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging van de streek-
plantekst .
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HOOFDSTUK III WERKEN

3«1 Algemeen

3.1.1 Uitgangspunten

Reactie
De ZMF (107) merkt op dat met de uitgangspunten in de paragraaf
Werken het bedrijfsleven alle ruimte wordt geboden maar dat duide-
lijke randvoorwaarden in het streekplan worden gemist.
De gemeente Veere (100) wijst op het ontoegankelijk karakter van
de volzin waarmee de formulering van de algemene uitgangspunten in
de paragraaf Werken aanvangt.

Antwoord
In de algemene uitgangspunten in paragraaf 3-3.1. van het vooront-
werp wordt inderdaad aangegeven dat ontwikkelingskansen voor de
bedrijvigheid sterker dan in bet streekplan Midden-Zeeland uit-
gangspunt vormen. Zo komt het streven naar concentratie van be-
drijvigheid in regionale groeikernen minder nadrukkelijk op de
voorgrond. Dit houdt een erkenning in van de gesignaleerde autono-
me tendensen die een andere richting uitgaan namelijk een grotere
spreiding over de kernen. Dit neemt niet weg dat de ruimtelijke
voorwaarden waarbinnen de ontwikkeling van de bedrijvigheid zich
dient te voltrekken nog steeds duidelijk in het streekplan zijn
aangegeven in de context van een plan dat globaler is dan voor-
heen. Daarnaast vormen het accent op bundeling van bedrijvigheid
gericht op het voorkomen van verspreide vestiging op willekeurige
plaatsen alsmede een extra accent gericht op het beheer van de
bestaande voorraad eveneens onderdelen van het streekplan. Deze
geven aan dat niet uitsluitend autonome bedrijfsontwikkelingen
uitgangspunt vormen.
De opmerking van de gemeente Veere kan worden onderschreven.

Conclusie
De algemene formulering aan het begin van de paragraaf Werken zal
op een toegankelijker wijze worden geformuleerd. Voor het overige
is er geen aanleiding de uitgangspunten in de paragraaf werken te
herzien.

3.1.2 Ontwikkelingskansen

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) zien in de streekplantekst de ont-
wikkelingskansen die voor de landbouw zijn genoemd gaarne uitge-
breid tot de agrarische handel en de agrarische industrie.

Antwoord
De ontwikkelingskansen van de Zeeuwse landbouw liggen zeker ook in
die activiteiten die gebaseerd zijn op dienstverlening, toeleve-
ring of verwerking van agrarische producten ("agri-business"). Met
erkenning van het feit dat deze bedrijven om die reden een bijzon-
dere binding aan het landelijk gebied hebben is het ruimtelijk
beleid gericht op het tegengaan van verspreide vestiging op wille-
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keurige plaatsen in het buitengebied. Bundeling van deze activi-
teiten op goed ingepaste locaties staat voorop mede met het oog op
de ongehinderde ontplooiing van deze bedrijfsactiviteiten en ter
waarborging van een goede ontsluiting (zie ook de beantwoording
onder 3«2.1.4 in de beleidsnota).
Nadere specificatie in de streekpla.ntekst door expliciete vermel-
ding van de genoemde activiteiten voert te ver omdat dit. dan ook
zou moeten gebeuren voor de andere sectoren die in de betreffende
passage van het voorontwerp zijn vermeld.
Een en ander betekent wel dat de term landbouw in dit geval geacht
moet worden tevens activiteiten als agrarische handel, dienstver-
lening en industrie te omvatten.

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van de streekplan-
tekst .

3.2 Spreiding en regionale differentiatie

3.2.1 Bedrijfsterreinen in kernen

3.2.1.1 Havenindustrieterrein Goes

Reactie
De gemeente Goes (88) mist in de tekst van het streekplan, in
tegenstelling tot wat op de plankaart wel correct is aangegeven,
een verwijzing naar de optie tot verdere uitbouw van het haven-
industrieterre; ;.n.

Antwoord
In de streekplantekst zijn niet alle kernen en terreinen met een
regionale functie opgesomd. Extra vermelding van een bepaald ter-
rein wordt niet noodzakelijk geacht, temeer daar zo de indruk zou
kunnen ontstaan dat aan de ontwikkeling van nieuwe capaciteit op
de ene plaats grotere prioriteit zou worden gegeven dan in andere
regionale centra. Overigens richten de plannen met betrekking tot
het havenindustrieterrein te Goes zich ook op een reconstructie-
problemat. iek. De wenselijkheid van herinrichting van bestaande
terreinen, wanneer daartoe aanleiding is, wordt in de streekplan-
tekst expliciet vermeld.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst aan te pas-
sen •

3.2.1.2 Haven;; Bruinige

Reactie
De t'.ê oente Bruinige (64) verzoekt -Ie •noyelijke bedri jfsfunotie
van ,1e Voorns ven ';n ';on doel van de Vluchthaven in het streekplan
'ji: f,e ruimen.
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Antwoord
Bruinisse wordt in het voorontwerp-streekplan aangeduid als kern
waar, zonder dat er sprake is van een regionale bedrij fsfunctie,
extra accenten mogelijk zijn. Bruinisse is in dit verband met name
genoemd vanwege de mogelijkheden van de havens bij het ontplooien
van bedrijfsactiviteiten. Overigens moet worden opgemerkt dat
omgevingsfactoren hier beperkingen aan het gebruik kunnen opleggen
gezien de ligging van de natte locaties.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot aanpassing ten opzichte van
het voorontwerp-streekplan.

3.2.1.3 Kantoren

Reactie
De gemeente Hulst (52) onderschrijft het beleid ten aanzien van
kantoren gericht op het versterken van de werkgelegenheidsfunctie
van binnensteden, mede uit zorg voor het beheer van de bestaande
gebouwenvoorraad. Uitbouw van dit beleid stuit op financiële pro-
blemen.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (3D ziel
vanuit bedrijfseconomische overwegingen als prijsstelling, par-
keeraspecten en dergelijke geen reden voor terughoudendheid bij
het scheppen van ruimte buiten het centrum.
Het Rijksconsulentschap HAD (28) daarentegen kan zich in de alge-
mene beleidslijn vinden. Dit beleid dient planmatig en structureel
te zijn waarbij een nadere streekplanuitwerking van pas kan komen.
De gemeente Goes (88) onderschrijft met name de geschiktheid van
stationslocaties voor arbeidsintensieve functies doch stelt voor
om in verband met het aspect bereikbaarheid ook groothandel, eve-
nementen- en tentoonstellingsruimten alsmede scholen te noemen in
het streekplan.

Antwoord
De weergegeven reacties kunnen veelal worden beschouwd als een
ondersteuning van het in het voorontwerp-streekplan geformuleerde
beleid, gericht op het ins tand houden van de binnenstedelijke
werkfunctie. Deze invalshoek verschilt wezenlijk van die van het
individuele bedrijf, wat niet wegneemt dat getracht moet worden zo
goed mogelijk rekening te houden met de ruimtelijke voorwaarden
die voor kantooractiviteiten van belang zijn, met name het aspect
bereikbaarheid. Wat betreft evenementen- en tentoonstellingsruim-
ten alsmede scholen kan worden opgemerkt dat bereikbaarheidsaspec-
ten hier, evenals bij kantoren, een grote rol spelen. Het locali-
seren van deze voorzieningen bij stations kan, afhankelijk van het
specifieke karakter, zeker aanbeveling verdienen. Voor groothandel
geldt dit doorgaans niet; arbeidsextensief ruimtegebruik en be-
reikbaarheid welke doorgaans van belang is voor (zware) autotrans-
porten maken stationslocaties hiervoor minder geschikt dan goed
ontsloten bedrijfsterreinen. Gemeend wordt dat de tekst in het
voorontwerp-streekplan op blz. 40 voldoende duidelijk is wat be-
treft het betrekken van bereikbaarheidsaspecten bij de ruimtelijke
inpassing van voorzieningen.
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Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot wijziging.

3«2.2 Zeehaventerreinen

3.2.2.1 Terrein Buitenhaven Vlissingen

Reactie
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (31) is van
mening dat de locatie Buitenhaven Vlissingen ook moet worden benut
voor de opvang van droge activiteiten die door hun schaal minder
geschikt zijn op terreinen als Baskensburg en Vrijburg.

Antwoord
Wanneer additionele ruimte wordt geschapen voor bedrijven die
niet, ook niet indirect, georiënteerd zijn op havenactiviteiten
dan is er geen sprake van het scheppen van een terrein complemen-
tair aan de bestaande voorraad maar zal uitgifte elders concurren-
tie worden aangedaan (zie ook de beantwoording onder 3-2.1.3 in de
beleidsnota). Uit oogpunt van voorraadbeheer, vooral ook omwille
van het belang van de positie van gemeenten op de markt voor bouw-
rijpe grond is dit minder gewenst. Het is weliswaar moeilijk dit
complementaire karakter var een bedrijfsterrein sluitend in be-
stemmingsvoorschriften te regelen, maar er is desondanks geen
reden de beleidslijn, gebaseerd op bovenaangegeven gedachtengang,
te verlaten. Daarnaast dienen ontwikkelingen aan de Buitenhaven te
worden beoordeeld in samenhang met een bedrijfslocatie ten westen
van het Kanaal door Walcheren. Overigens biedt de gewijzigde Wet
op de Ruimtelijke Ordening wellicht meer mogelijkheden om het
complementair karakter van bedrijfsterreinen in een bestemmings-
plan te regelen.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging.

3.2.2.2 Terrein zuidzijde Sas van Gent

Reactie
De ZMF (107) signaleert een discrepantie tussen twee figuren in
het streekplan waar het gaat om het zuidelijk deel van het indus-
trieterrein Poelpolder te Sas van Gent. Uitbreiding van de be-
drijfsfunctie in dit landschappelijk waardevol gebied wordt be-
streden. Ook Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (85) is
deze mening toegedaan.

Antwoord
Het zuidelijk deel van het industrieterrein Poelpolder behoort te
worden aangemerkt als gebied waar uitbreidingen van bestaande be-
drijven en het treffen van voorzieningen ten behoeve van bedrijven
voorop dient te staan. Ook in het vigerend streekplanbeleid voor
dit gebied is sprake van mogelijkheden voor de bedrijfsfunctie. In
het voorontwerp streekplan is het standpunt ingenomen dat in de
nabijheid van en op bedrijfslocaties ontwikkelingen voorkomen
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dienen te worden die de geschiktheid van het gebied als vesti-
gingsmilieu negatief kunnen beïnvloeden en de verdere ontplooiing
van de bedrijvigheid kunnen belemmeren. Een expliciete natuur-
functie is hier dan ook riet op zijn plaats.

Conclusie
De opmerkingen vormen geen aanleiding het in het voorontwerp-
streekplan ingenomen standpunt te herzien. Figuur 9 dient te wor-
den aangepast aan de streekplankaart.

3.2.3 Bedrijfsterreinen in het buitengebied

Reactie
De ZMF (107) stelt zich op het standpunt dat tot de in het streek-
plan genoemde milieu-effecten voor de omgeving en plaatselijke
condities (in verband met gebrek aan uitbreidlngsruimte) ook de
waarden van natuur- en landschap behoren.
De PZEM (24) acht een meer uitputtende opsomming gewenst waar het
gaat om uitzonderingssituaties die in het buitengebied mogslijk
zijn ten behoeve van nutsvoorzieningen.

Antwoord
Onder locale condities die beperkingen op kunnen leggen aan be-
drijfsactiviteiten horen zeker ook bijzondere waarden van natuur
en landschap. In het streekplan is "de omgeving" niet nader on-
derscheiden in woonomgeving en in gebieden met waarden van natuur
en landschap. Het stuit niet op bezwaren dit alsnog te doen.
Het limitatief opaommen van nutsvoorzieningen van bescheiden
schaal is ongewenst omdat dit het gevaar in zich draagt dat een
(toekomstige) voorziening niet wordt opgenomen waarop het voorge-
stelde beleid wel van toepassing is. Een nadere detaillering pa3t
bovendien niet in het voorgestane globale karakter van het streek-
plan.

Conclusie
De opmerking van de ZMF geeft aanleiding de :3treekplantekst wat te
verduidelijken. Hst voorstel van de PZEM geeft geen aanleiding tot
aanpassing van het streekplan.
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HOOFDSTUK IV RECREATIE

4.1 Algemeen

1.1.1 Reactie Provinciaal Beleidsplan Recreatie en Toerisme

Reactie
De SGP (101) verwijst voor opmerkingen over de recreatie naar haar
reactie op het PBRT.

Antwoord
Voor de beantwoording van de reacties van de SGP, welke niet spe-
cifiek op het voorontwerp betrekking hebben, kan worden verwezen
naar de nota "Beleidsplan recreatie en toerisme; antwoord op in-
spraak" van december 1984.

Conclusie
De opmerking van de SGP kan voor kennisgeving aangenomen worden.

4.1.2 Bijlagen voor recreatie

Reactie
De Directies Lavo en Lakwa (93) vragen waarom de bijlagen bij de
paragrafen verblijfsrecreatie en watersport niet zijn opgenomen in
het voorontwerp. Niet beoordeeld kan worlen of de hierin op te
nemen aantallen in overeenstemming zijn met het Structuurschema
Openluchtrecreatie en het Beleidsplan Oosterschelde.

Antwoord
De bedoelde bijlagen betreffen samenvattende overzichten van de
verblijfsaccommodatie per recreatievorm per gemeente en van de
uitgangssituatie voor de ligplaatsaccommodatie naar soort en ge-
bied.
In beide gevallen gaat het om de uitgangssituatie per 1 januari
1986 die ten tijde van het opstellen van het voorontwerp nog niet
beschikbaar kon zijn.
Omdat het om de feitelijk bestaande situatie gaat lijkt beoorde-
ling daarvan aan de hand van het Structuurschema Openluchtrecrea-
tie en het Beleidsplan Oosterschelde niet erg relevant.

Conclusie
De reactie gcaft geen aanleiding tot wijziging of aanpassing van
het streekplan.

4.1.3 Recreatieve verkeersbewegingen

Reactie
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
stellen dat indien men de verkeersbewegingen wil beperken, dit
gevolgen zal hebben voor de situering van recreatieve voorzie-
ningen. Deze dienen In de nabijheid van doorgaande wegen te worden
aangelegd en niet. op de koppen van de eilanden.
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Antwoord
Getracht wordt om recreatieve verkeersbewegingen vooral te beper-
ken door te streven naar voldoende recreatieve voorzieningen nabij
woonconcentraties en nabij de verblijfsrecreatieve concentraties
en door het verbinden van woonconcentraties en verblijfsrecreatie-
ve concentraties met recreatieve voorzieningen als routenetten van
fiets- en wandelpaden te bevorderen. Daarnaast wordt er naar ge-
streefd dat de van buiten het streekplangebied komende dagtoeris-
ten zoveel mogelijk aan de randen van het gebied woraen opgevangen
door de realisering van daarop gerichte attractieve voorzieningen.
Een en ander dient mede om de druk op de koppen van de eilanden te
verlichten. De kwaliteit van het toeristische product en de voor-
gestane toeristisch-recreatieve ontwikkeling vereisen daarnaast zo
goed mogelijke voorzieningen in de belangrijke recreatieve ver-
bli jfsgebieden. Ook dat kan weer een beperkend effect op de ver-
keersbewegingen hebben.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging van tekst en/of
kaart.

4.2 Land- en oevergebonden recreatie

4.2.1 Concentratie en differentiatie

4.2.1.1 Dagrecreatie versus recreatieconcentratiegebied

Reactie
Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut (85) vraagt in het
streekplanrapport duidelijker aan te geven het verschil tussen
dagrecreatie en recreatieconcentratie.

Antwoord
De tekst van het voorontwerp is duidelijk en kan niet tot misver-
standen aanleiding geven.

Conclusie
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.1.2 Voorzieningen voor inwoners

Reactie
Op de gespreksbijeenkomst te Hulst (23) is gesteld dat toeris-
tische recreatiemogelijkheden, waarvan ook de inwoners zelf ge-
bruik kunnen maken, de voorrang moeten hebben boven andere.

Antwoord
Nagenoeg alle dagrecreatieve voorzieningen worden zowel bezocht
door toeristen als door de eigen inwoners. In het algemeen zal een
voorziening, die behalve door toeristen ook door de eigen bevol-
king intensief wordt bezocht een groter (financieel) draagvlak
hebben en daarom sneller gerealiseerd worden. De recreatieve ont-
wikkeling maakt de realisatie van zeer veel voorzieningen die ook
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voor de eigen bevolking relevant zijn mogelijk en die zonder die
recreatieve ontwikkeling niet haalbaar zouden blijken te zijn. Bij
het overleg over plannen voor recreatieve ontwikkeling spelen de
gebruiksmogelijkheden voor de eigen inwoners altijd - overeen-
komstig hetgeen daarover ook in het voorontwerp-streekplan in
paragraaf 3»4*1 is gestold - een belangrijke rol. Ook de voorwaar-
den die in het voorontwerp worden gesteld aan de situering van
recreatieve accommodatie zijr. mede op dit belang gericht.

Conclusie
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.1.3 Recreatief medegebruik

Reactie
De KNNV, afdeling Beveland (90) stelt de vraag, welke toetsings-
criteria gehanteerd zullen worden op blz. 54 regel 13 bij de zin:
"Voor zover die (andere belangen) zich daartegen niet overwegend
verzetten .is recreatief medegebruik en een daarop gerichte inrich-
ting mogelijk en gewenst".

Antwoord
Het past niet bij het globale karakter van het streekplan, het is
niet nodig en vrijwel ook niet mogelijk voor alle denkbare belan-
gen die hier in het geding kunnen zijn vooraf concrete criteria
ter toetsing aan te geven. De intentie van het beleid komt in de
gekozen algemene formulering voldoende duidelijk tot uitdrukking.

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding tot verduidelijking van de tekst.

4.2.1.4 Beheer kustgebied

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) wordt voor de Wal-
cherse kust de suggestie gedaan, naar analogie van de Oosterschel-
de, een beheerscommissie op te richten om een beleid voor het
kustgebied te ontwikkelen. In deze commissie zouden zitting kunnen
hebben: de gemeenten, de waterschappen en de provincie.

Antwoord
Het streekplan biedt voldoende kader voor het verzekeren van vol-
doende samenhang bij de ontwikkeling van plannen van de individu-
ele gemeenten langs de kust van Walcheren. Het overleg dat hier-
over plaatsvindt bij het beoordelen van bestemmingsplannen is voor
wat de ruimtelijke problematiek betreft afdoende. Voor andere
recreatieve aspecten die een bovengemeentelijke aanpak vereisen
functioneert het zogenaamde Recreatie-overleg.

Conclusie
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.



H.2.1.5 Concentratiegebied Damaanzet Brouwersdam

Reactie
Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102) vinden
dat uitbreiding van recreatieve voorzieningen zoals voorzien nabij
de Brouwersdara uiterst kritisch dienen te worden gevolgd. Voorko-
men moet worden dat de recreatie uitwaaiert in de richting ten
noorden van de damaanzet waar zich enkele orchideeënrijke vroon-
graslanden met grote natuurwetenschappelijke waarde bevinden.

Antwoord
De betreffende, inderdaad uitermate belangrijke waarden behoren
tot de in het streekplan genoemde elementen die bij de zorgvuldige
afweging in het kader van het opstellen van een structuurvisie
door de betreffende gemeente(n) betrokken moeten worden.

Conclusie
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.1.6 Reservering Plaat van de Vliet versus haven Bommenede

Reactie
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91) merkt op dat bezien dient te worden hoe
het voorlopige of reserve-karakter van het dagrecreatiegebied
Plaat van de VILet zich verhoudt tot het niet aangeven van een
mogelijke jachthavenontwikkeling in de haven van Bommenede.

Antwoord
De voor de Plaat van de Vliet aangegeven reservering Ls volstrekt
niet vergelijkbaar met eventuele toekomstige functies van de haven
van Bommenede, waarover nog geen uitspraak kan worden gedaan,
zelfs niet in de vorm van reserveringen (zie de beantwoording in
de beleidsnota onder 4.3.2.1).

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.1.7 Concentratiegebied Neeltje Jans

Reactie
De SGP (101) merkt op dat de plannen voor Neeltje .Jans een groot-
schalig karakter dreigen te krijgen waartegen zij stelling in-
neemt. Het streekplan dient deze plannen te reduceren tot klein-
schaligheid en met een educatief karakter.

Antwoord
In het Provinciaal Beleidsplan voor Recreatie nn Toerisme (PBRT)
is Neeltje Jans aangewezen al.o een van :ie vier speerpunten en in
het voorontwerp-streekplan is dit gebied in overeenstemming hier-
mee aangeduid als recreatieconoentratiogebled. Bij het opstellen
van de ontwikkelingsvisie waaraan momenteel gewerkt wordt vorint.
het aanvaarde i;itegratie-model voor <ie inrichting vnn het gebied
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het uitgangspunt. Gezien de aard en potenties van het gebied is
het de bedoeling dat het zal uitgroeien tot een nationaal en in-
ternationaal attractiepunt met thema- en plaatsgebonden activitei-
ten esrioht op educatieve en "special-interest" aspecten.

Conclusie
De opmerking leidt niet tot wijziging van het beleid.

4.2.1.8 Concentratiegebied Kortgene

Reactie
Camping De Paardekreek te Kortgene (70) wijst erop dat het be-
treffende kampeerterrein, gelegen aan de westzijde van de land-
bouwhaven aan het Veerse Meer niet op figuur 1 als concentratiege-
bied staat aangegeven.
Verder wordt opgemerkt dat de vaargeul in het Veerse Meer nabij de
Schelphoek niet langs de noordelijke maar langs de zuidelijke
oever loopt, namelijk daar waar de gemeentegrens staat aangegeven.

Antwoord
De streekplankaart geeft globaal de verschillende functies aan. De
recreatieconcentratiegebieden zijn niet exact begrenst. Voor de
concentratiegebieden geldt dat de concrete afbakening en de beoog-
de ontwikkelingen van het gebied naar aard, omvang en situering in
een gemeentelijke visie moet worden uitgewerkt. Camping De Paarde-
kreek ligt in het recreatieconcentratiegebied Kortgene. De juiste
afbakening van het recreatiebedrijf dient in bovengenoemde gemeen-
telijke visie plaats te vinden. Nu de aanduiding op de streekplan-
kaart met betrekking tot de bestaande situatie tot misverstanden
leidt zal deze wat worden aangepast.
Voor wak de plaats van de vaargeul in het Veerse Meer betreft is
de opmerking juist. Deze dient inderdaad wat zuidelijker te worden
aangegeven.

Conclusie
De opmerking geefl aanleiding het recreatieconcentratiegebied
Kortgene in zuidwestelijke richting wat te vergroten en de vaar-
geul in het Veerse Meer ter hoogte van Schelphoek zuidelijker aan
te geven.

4.2.1.9 Concentratiegebied Arnemuiden

Reactie
De gemeente Arnemuiden (49) merkt op dat in figuur 1 het dagre-
creatieterrein "de kleine Piet" niet als zodanig is aangegeven.

Antwoord
Het gebied van "de kleine Piet" ligt in de aanduiding recreatie-
concentratiegebied, wat onder andere ook dagrecreatieve functie
kan inhouden.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.
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4.2.1.10 Concentratiegebied Nieuwvliet

Reactie
J.J. Provoost te Nieuwvliet (33) benadrukt het belang dat de Lamp-
zinspolder binnen het concentratiegebied Nieuwvliet kan innemen en
dringt erop aan deze polder ook in het definitieve streekplan als
deel van het recreatieconcentratiegebied Nieuwvliet te handhaven.

Antwoord
De reactie geeft geen aanleiding de aanduiding van het recreatie-
concentratiegebied Nieuwvliet te wijzigen. Overigens mag uit de
omstandigheid dat een polder deel uitmaakt van een recreatiecon-
centratiegebied niet de gevolgtrekking worden gemaakt dat deze
polder dan zonder meer geheel of ten dele voor recreatieve elemen-
ten mag worden aangewend. De concrete belangenafweging in het
kader van een voor de concentratie op te stellen structuurvisie
zal dat moeten uitwijzen.

Conclusie
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.1.11 Stiltegebied Zwarte Polder en concentratie Nieuwvliet

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Oostburg (18) is opgemerkt dat het
tegenstrijdig is dat de Zwarte Polder aangewezen wordt als stilte-
gebied, terwijl er vlakbij een recreatieconcentratiegebied is
aangegeven.

Antwoord
Volgens een wettelijk automatisme zijn natuurmonumenten, behoudens
expliciet aangegeven uitzonderingen, tevens stiltegebied.
Bij de Zwarte Polder gaat het evenals bij de Kievittepolder bij
Cadzand en de Kop van Schouwen om wettelijke stiltegebieden naar
de situatie per 1 november 1985 waar vlakbij ook in ruime mate
recreatieactiviteiten plaatsvinden. Bij stiltegebieden gaat het
vooral om activiteiten in het gebied zelf. Deze aanwijzing tot
stiltegebied kan wel bepaalde beperkingen voor de aard van de
toelaatbare activiteiten in het direct aangrenzende gebied met
zich meebrengen, maar behoeft geen belemmering te betekenen voor
de verdere ontwikkeling van het recreatieconcentratiegebied.

Conclusie
De opmerking is niet juist.

4.2.1.12 Concentratiegebied Cadzand

Reactie
De BEU (32) stelt dat de ontwikkeling van Cadzand als speerpunt
voor de verblijfsrecreatie en de aanduiding dagrecreatie in het
natuurgebied de druk op "het Zwin" zal versterken. Een afdoende
regeling ter bescherming van de natuurwaarden wordt noodzakelijk
geacht.
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Antwoord
Belangrijke aspecten bij de verdere ontwikkeling van het recrea-
tiegebied Cadaand zullen 2ijn de verbetering van de dagrecreatieve
voorzieningen in de concentratie zelf, de kwaliteitsverbetering
van het verblijfsreoreatieve aanbod, de natuurwetenschappelijke
effecten en de landschappelijke inpassing.
Dit stemt overeen met de in het streekplan vermelde belangrijke
aspecten die bij de afweging voor de concrete afbakening en invul-
ling van de concentratiegebieden betrokken moeten worden en de
voor de uitbreiding van de verblijfsrecreatie aangegeven randvoor-
waarden en inrichtingsoriteria. Hierdoor en door een goede be-
heersregeling voor "het Zwin" kan worden voorkomen dat de natuur-
wetenschappelijke waarde van het gebied wordt aangetast. Behoud
daarvan is ook essentieel voor de kwaliteit van het gebied van
Cadzand als recreatiegebied. Door een goede beheersregeling kan
niet alleen schade voor de natuurwetenschappelijke waarde voorko-
men worden maar kan tevens de dagrecreatieve betekenis ervan als
gebied voor recreatief medegebruik in goede banen worden geleid.

Conclusie
Het belang van een goede beheersregeling voor "hat Zwin" wordt
onderkend. De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.2 Dagrecreatie

4.2.2.1 Kaartaanduiding dagrecreatie

Reactie
De gemeente Westerschouwen (92) vindt de aanduiding voor dagrecre-
atie op de streekplankaart ten westen van het Schelphoekgebied
ongewenst. Binnen de Schelphoek zijn voldoende mogelijkheden voor
dagrecreatie voorhanden.
De Directies Lavo en Lakwa (93) wijzen erop dat de aanduiding
dagrecreatie ontbreekt op de streekplankaart voor het strand ten
oosten van de veerhaven Breskens en plaatselijke zwemgelegenheden
aan de zuidoostzijde van de Oosterschelde, bij Goese Sas, Katten-
dijke, Wemeldinge, Yerseke, Krabbendijke en Rilland (Rattekaai).
Indien deze niet op de kaart worden aangegeven wordt gevraagd in
de tekst een zin op te nemen dat bestaand locaal gebruik van
stranden kan worden gecontinueerd. Verder wordt erop gewezen dat
op Neeltje Jans aan de Noordzeezijde de functie dagrecreatie niet
is aangegeven. Het ligt in de bedoeling om het strand te ontslui-
ten en een trailerhelling te projecteren ten behoeve van sportvis-
sers en andere watersportrecreanten.
Natuurmonumenten (57) merkt op dat de aanduiding dagrecreatie is
aangegeven op het landgoed "Slot Haamstede". Dit gebied is niet
opengesteld. De kaart dient hiermee in overeenstemming te worden
gebracht.

Antwoord
Het ontmoet geen bezwaar het voorstel om ten westen van het
Schelphoekgebied de aanduiding dagrecreatie achterwege te laten
over te nemen. Ook het voorstel een aanduiding dagrecreatie ten
oosten van de veerhaven te Breskens aan te geven kan worden over-
genomen .
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Nu blijkt dat er op Neeltje Jans aan de Noordzeezijde mogelijkhe-
den zijn voor de dagrecreatie en deze zullen worden ontsloten is
het nodig deze functie op figuur 1 aan te geven. De overige ge-
noemde gebieden van locale betekenis behoeven geen aanduiding op
de streekplankaart. Dat wil niet zeggen dat plaatselijk op een
zeer becheiden schaal dagrecreatie niet mogelijk is. Hoewel de
aanduidingen op de streekplankaart indicatief zijn zal de aandui-
ding dagreoreatie bij het Slot Haamstede om misverstanden te voor-
komen worden aangepast.

Conclusie
Op de streekplankaart zal ten oosten van de veerhaven Breskens en
ten noorden van Neeltje Jans de aanduiding dagrecreatie worden
toegevoegd. De aanduiding dagrecreatie ter hoogte van Slot Haam-
stede zal nader worden bezien. De aanduiding dagrecreatie ten
westen van het Schelphoekgebied vervalt.

4.2.2.2 Dagrecreatieve voorzieningen aan toegangsroutes

Reactie
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland {3D acht
het van belang dat ten behoeve van de realisering van dagrecrea-
tieve voorzieningen aan de toegangswegen van Zeeland particuliere
initiatieven die hieraan complementair zijn ondersteund worden.

Antwoord
Mogelijke complementaire zaken waaraan volgens de Kamer van Koop-
handel gedacht kan worden zijn initiatieven in de sfeer var: ver-
blijfsrecreatie, surfcentrum, horecavoorzieningen, roeiaccommoda-
tie, etc.
Ter versterking van de attractiviteit zijn particuliere initiatie-
ven die complementair zijn ten opzichte van activiteiten van de
overheid gewenst en zelfs geboden. De overheidstaak is vooral
voorwaardenscheppend en houdt verder in het geven van randvoor-
waarden waaraan initiatieven moeten voldoen. Het maakt daarbij
geen verschil of het om overheidsinitiatieven of om particuliere
inititatieven gaat. Particuliere initiatieven die binnen het uit-
gestippelde beleid passen zullen voorzover nodig en waar mogelijk
worden ondersteund.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging van de tekst.

4.2.2.3 Routegebonden dagrecreatie

Reactie
De gemeenteraadsfractie van de VVD in Westerschouwen (95) acht het
net van wandel- en rijwielpaden in ae Kop van Schouwen onvoldoen-
de.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
zijn van oordeel dat een fijnmazig net van paden plaatselijk ern-
stige gevolgen kan hebben. Een uitbreiding van het aantal ruiter-
paden lijkt ongewenst, tenzij men zijn toevlucht neemt tot paden
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die via agrarisch gebied landinwaarts gaan. Gesuggereerd wordt
oude kerkepaden daarvoor te heropenen.

Antwoord
Het voorontwerp vermeldt dat gestreefd wordt naar verbetering van
de mogelijkheden voor routegebonden vormen van recreatie als wan-
delen, fietsen en paardrijden, in het bijzonder in de kustgebie-
den. Tevens moeten bij landinrichtingsprojecten de mogelijkheden
tot verbetering van de routestructuur bezien worden. Voor wat
betreft Walcheren bestaan daartoe nu concrete mogelijkheden in het
kader van de ruilverkaveling. Bij uitwerking van plannen voor
routenetten zal overigens met de andere in het geding zijnde be-
langen rekening moeten worden gehouden. In bepaalde kwetsbare
gebieden zullen dergelijke paden mogelijk uitgesloten moeten wor-
den.

Conclusie
De reacties geven geen aanleiding tot wijziging of aanvulling van
de streekplantekst.

4.2.2.4 Elkweervoorzieningen

Reactie
De FNV (12) verwondert zich erover, dat aan de versterking van de
functies van elkweervoorzieningen geen hoge prioriteit wordt toe-
gekend en dat het belang daarvan voor de eigen bevolking niet
sterker naar voren is gekomen.

Antwoord
In het streekplan wordt in paragraaf 3.4.2.2 gesteld dat bij de
inrichting en herinrichting van woonwijken en gebieden voor ver-
blijfsrecreatie aan de realisering van dit soort voorzieningen
veel aandacht moet worden besteed.
Voor wat de behartiging van de belangen van de eigen bevolking
betreft kan verder nog worden verwezen naar het gestelde in het
antwoord onder 4.2.1.2.

Conclusie
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.2.5 Plankzeilcentrum Schotsman-Ruiterplaat

Reactie
De Planologie- en Vogelwerkgroep Walcheren (78) wijst de aanleg
van een plankzeilcentrum bij de Schotsman-Ruiterplaat af vanwege
aantasting van de botanische en ornithologische waarden van de
oeverlanden. Om dezelfde redenen hebben de Natuurvereniging Wal-
cheren en Stichting Duinbehoud (102) bezwaren tegen verdere uit-
breiding van de plankzeilsport in het westelijk deel van het Veer-
se Meer.
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Antwoord
Op de Schotsman-Ruiterplaat is in 193** als eerste locatie een
plankzeilcentrum gerealiseerd. De achterliggende gedachte is het
streven om door het creëren van voor plankzeilers zeer attractieve
voorzieningen deze categorie recreanten op enkele plaatsen in het
Veerse Meer te concentreren en daarmee zoveel mogelijk te voorko-
men, dat plankzeilers zich bevinden in gebieden waar dit niet
gewenst is, zoals natuurgebieden. Het reeds gerealiseerde plank-
zeilcentrum op de Schotsman-Ruiterplaat heeft dan ook ten doel om
te voorkomen dat plankzeilactiviteiten op de oever zich verder
uitstrekken dan de directe omgeving van het plankzeilcentrum.
Verdere uitbreiding van de voorzieningen voor de plankzeilsport in
de vorm van specifieke centra in het westelijk deel van het Veerse
Meer-gebied wordt niet voorgestaan.

Conclusie
De reacties kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

.2.11 Sportvisserij

Reactie
De NWS (77) ondersteunt de teksten in het voorontwerp-streekplan
met betrekking tot de sportvisserij.
Gevraagd wordt om de aanpak van de knelpunten en wensen te bespoe-
digen.

Antwoord
De knelpunten en wensen die de NWS op het oog heeft betreft knel-
punten en wensen die behoren tot het toeristisch-recreatieve sec-
torbeleid en die geen behandeling en oplossing in streekplankader
behoeven. Waar mogelijk zal in het toeristisch-recreatieve sector-
beleid daaraan aandacht worden besteed en naar de oplossing van
knelpunten worden gestreefd.

Conclusie
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.2.7 Duiksport

Reactie
De gemeente Goes (88) stelt dat het voorontwerp wel aangeeft dat
er voorzieningen moeten komen voor de duiksport op plaatsen waar
de duiksport is geconcentreerd maar niet waar dat het geval is.
Opgemerkt wordt dat zo niet duidelijk wordt of het streekplan een
ondersteuning vormt voor het gemeentelijk streven onder meer in
dit verband een nieuwe functie voor het haventje van Kattendijke
aan te geven. Ook los hiervan wordt in het voorontwerp niet op het
haventje ingegaan, aldus de gemeente.

Antwoord
De beoogde opzet van het streekplan houdt in dat over het algemeen
slechts globale ontwikkelingslijnen worden gegeven en dat niet op
alle mogelijk concrete locaties voor kleinschalige ontwikkelingen
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kan en moet worden ingegaan. Net zo min als het reëel is in het
kader van dit streekplan bijvoorbeeld de sportvislocaties aan te
geven is dit het geval voor de gebieden waar de duiksport wordt
beoefend. De omgeving van Kattendijke is een van die gebieden.
Over de functie van het haventje van Kattendijke heeft vrij uit-
voerig overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de Stuurgroep
Oosterschelde. De Stuurgroep Oostersohelde ondersteunt het voor-
stel van de gemeente tot het volspuiten van het haventje en acht
de realisering van kleinschalige recreatieve voorzieningen op het
ontstane plateau bespreekbaar. Mede gezien de betrokkenheid van
het provinciaal bestuur bij de Stuurgroep Oosterschelde is er
vooralsnog geen reden om van het standpunt van de stuurgroep af te
wijken. Omdat het slechts om eventuele kleinschalige ontwikkelin-
gen gaat ligt het niet in de rede daarop in het streekplan in te
gaan.

Conclusie
De opmerking leidt niet tot wijziging van het streekplan.

4.2.3 Verblijfsrecreatie

4.2.3.1 Aandacht voor verblijfsrecreatie

Reactie
De RECRON (65) en Camping Prinsenhoeve te Renesse (86) vinden dat
de verblijfsrecreatie weinig aandacht krijgt in het voorontwerp
streekplan, indien men dit vergelijkt met de aandacht die is be-
steed aan de dagrecreatie en de watersport. Dit wordt niet in
overeenstemming geacht met het sociaal-economisch belang van de
verblijfsrecreatie.

Antwoord
Niet het sociaal-economisch belang van een onderwerp is bepalend
voor de behandeling daarvan in een streekplan, maar de mate waarin
van bovengemeentelijke ruimtelijke relevantie en zich daarbij
voordoende knelpunten sprake is.

Conclusie
De reactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.2.3.2 Kwaliteitsverbetering

Reactie
Bureau RBOI (11) meent naar aanleiding van de zin: "Indien nodig
dient in concentratiegebieden ruimte voor kwaliteitsverbetering
gereserveerd te worden" (pag. 57, regel 15) dat ook voor recrea-
tieterreinen buiten concentratiegebieden ruimte voor kwaliteits-
verbetering moet worden gereserveerd.

Antwoord
Met deze opmerking kan niet worden ingestemd. Voor de buiten de
concentratiegebieden gelegen gebieden dient in verband met de daar
in het gedrang zijnde belangen nadrukkelijk te worden vastgehouden
aan de tekst van de laatste alinea van paragraaf' 3.4.2.1.
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Conclusie
Aan de wens van Bureau RBOI dient niet tegemoetgekomen te worden.

4.2.3.3 Niet gerealiseerde verblijfsrecreatiebestemmingen

Reactie
De gemeente Bruinisse (6*1) merkt aangaande het gestelde op blz. 57
over in vigerende bestemmingsplannen opgenomen, maar nog niet
gerealiseerde en niet meer aan de huidige criteria beantwoordende
verblijfsrecreatiegebieden op dat het niet duidelijk is op welke
plannen dit slaat aangezien deze passage in algemene bewoordingen
is gesteld. De gemeente verzoekt om verduidelijking.

Antwoord
Achtergrond voor deze passage in het voorontwerp was de veronder-
stelling dat in een aantal gevallen nog beschikbare ruimte in
vigerende bestemmingsplannen qua locatie en/of qua aard van de
recreatieve bestemming niet bij de wensen zou aansluiten. Uit een
nieuwe inventarisatie die recent heeft plaatsgevonden en een be-
oordeling daarvan is gebleken dat deze situatie zich, behoudens in
een enkel geval waarover momenteel overleg plaatsvindt, niet meer
voordoet. De betreffende passage kan derhalve geschrapt worden.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding tot het schrappen van de betreffende
passage op blz. 57 van het voorontwerp.

4.2.3.4 Verblijfsaccommodatie in steden

Reactie
De gemeente Middelburg (106) pleit voor uitbreiding van de ver-
blijfsaccommodatie in de steden in verband met mogelijke seizoen-
verlenging. De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland
(3D merkt op dat bij uitbreiding van de hotel- en zomerwoningac-
commodatie de bezettingsgraden buiten het seizoen onder druk komen
te staan. Gepleit wordt voor een zorgvuldig provinciaal beleid
omdat na recente uitbreidingen van hotelaccommodatie in de tekor-
ten grotendeels is voorzien.

Antwoord
De gedachte van de gemeente Middelburg kan in beginsel worden
onderschreven. Het streekplan biedt daarvoor ook de nodige ruimte.
De historische en stedebouwkundige waarden van de stad Middelburg
lenen zich goed voor enige verblijfsrecreatieve uitbouw. In het
streekplan behoeft hieraan geen specifieke aandacht te worden
besteed omdat ruimtelijk daarbij geen bijzondere bovenlocale knel-
punten verwacht behoeven te worden.
Daarbij is een relatie tussen vraag en aanbod wel gewenst, tenein-
de het door de Kamer van Koophandel gevreesde effect te vermijden.
Gemeend wordt echter dat ondernemingen alvorens te investeren een
gericht marktonderzoek zullen uitvoeren. Bij eventuele toch optre-
dende betekenende discrepanties zal de uitvoerbaarheid van de
ruimtelijke plannen die aan Gedeputeerde Staten ter beoordeling
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moeten worden voorgelegd, discutabel zijn en dan ook zeker ter
disoussie worden gesteld.

Conclusie
De reacties geven geen aanleiding tot wijziging of aanvulling van
de tekst.

4.2,3.5 Kaartaanduiding camping Prinsenhoeve

Reactie
Camping Prinsenhoeve te Renesse (86) wijst erop dat dit bedrijf
buiten de aanwijzing van het beschermd natuurmonument "Kop van
Schouwen" is gehouden. Nu i£ bij het voorontwerp-streekplan de
Prinsenhoeve als agrarisch gebied aangeduid. Reclamant vindt dit
onaanvaardbaar.
De gemeente Westerschouwen (92) vindt het onduidelijk waarom op de
globale en indicatieve streekplankaart het in het natuurmonument
gelegen kampeerterrein Prinsenhoeve is uitgespaard en is aangeduid
als agrarisch gebied.

Antwoord
Omdat camping Prinsenhoeve buiten de aanwijzing van het natuurmo-
nument is gehouden is het voorontwerp-streekplan daarin gevolgd.
Inderdaad is het buitensluiten van kampeerterreinen die zijn ge-
legen in het natuurmonument niet consequent doorgevoerd en is te
veel in detail getreden. Gemeend wordt dat kampeerterreinen niet
thuishoren temidden van een natuurgebied. Elke uitbreiding van de
accomodatie voor het bestaande kampeerbedrijf moet worden afgewe-
zen. Het ware te bezien of dit kampeerbedrijf kan worden ver-
plaatst en de natuurfunctie kan worden hersteld. Met dit doel voor
ogen is de aanduiding natuurgebied beter op zijn plaats.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om op figuur 1 de aanduiding van
het gebied Prinsenhoeve te wijzigen van agrarisch gebied in na-
tuurgebied.

4.2.3.6 Verblijfsrecreatie bij Renesse

Reactie
Camping Duinhoeve te Renesse (87) verzoekt mogelijkheden te schep-
pen in het streekplan voor een camping op de locatie hoek Moer-
mondsweg/Helleweg, aangezien de camping aan de Scholderlaan geen
uitbreidingsmogelijkheden heeft.

Antwoord
Vanwege de vereiste globaliteit is het streekplan niet de juiste
plaats om de exacte locatie voor eventuele nieuwe accommodatie aan
te geven. Zoals ook in het voorontwerp vermeld, zal de gemeente
voor de concentratiegebieden een visie moeten opstellen die op
basis van een afweging van in het geding zijnde belangen een gemo-
tiveerde keuze dient te bevatten voor de omvang en concrete afba-
kening van het concentratiegebied en de daarvoor beoogde recrea-
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Westerschouwen bereidt ter ontwikkeling van een beleid dienaan-
gaande onder andere een verblijfsrecreatief ontwikkelingsplan
(VOP) voor. De wens van camping Duinhoeve dient primair in dat
kader aan de orde te komen.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging van tekst of
kaart.

4.2.3.7 Tweede woningen

Reactie
De Zeeuwse Culturele Raad (79) merkt op dat het belangrijke aspect
van de tweede woningen in het hoofdstuk recreatie niet aan de orde
komt.

Antwoord
Dat het aspect van de tweede 'woningen in het hoofdstruk recreatie
niet aan de orde komt wil niet zeggen dat in het voorontwerp
streekplan aan dit aspect geen aandacht wordt besteed. In para-
graaf 3.1.3.1. wordt namelijk als standpunt vermeld ten aanzien
van de woningvoorraad dat relatief hoge leegstand dient te worden
voorkomen evenals het gebruik van woningen voor doeleinden die
nadelig kunnen zijn voor de leefbaarheid zoals recreatief gebruik
en gebruik voor opslag. Waar nodig en mogelijk moeten eerder
plaatsgevonden ontwikkelingen op dit terrein worden teruggedraaid.
Voor de duidelijkheid zal in de recreatieparagraaf naar deze pas-
sage verwezen worden en er aan toegevoegd worden dat deze betrek-
king heeft op de kernen.
Voor het buitengebied is de opvatting van het provinciaal bestuur
tot nu toe geweest dat overgang van permanent bewoonbare woningen
naar gebruik ervan voor recreatieve doeleinden kan plaatsvinden.
Dit is ook in grote mate gebeurd. Vooralsnog is er geen reden het
beleid in deze te veranderen. Wel is het gewenst - mede in het
licht van de veranderingen op de woningmarkt en in de recreatieve
sector - de ontwikkeling in deze problematiek nader te analyseren
en zonodig het beleid nader te formuleren.

Conclusie
In de paragraaf over verblijfsrecreatie zal voor wat betreft twee-
de woningen worden verwezen nsar paragraaf 3.1.3.1. Bovendien zal
de problematiek nader worden geanalyseerd en op basis daarvan
worden bezien of wijziging dan wel aanvulling van het in het voor-
ontwerp aangegeven beleid gewenst is.

4.3. Watersport

4.3.1 Algemeen en zonering

4.3.1.1 Aanduiding watersport
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Reactie
De KNNV, afdeling Beveland (90) maakt uit het geschrevene over de
verhouding hoofdfunctie watersport en hoofdfunctie natuur op dat
het belang van natuurbehoud ondergeschikt is aan die van andere
sectoren, zoals watersport.
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat de aanduiding "watersport" in
een gedeelte van de Oosterschelde op grond van de bijbehorende
tekst op blz. 60 inhoudt dat aan het gebied naast de hoofdfunctie
watersport nog andere hoofdfuncties (in dit geval natuurbehoud)
worden toegekend. Deze toekenning staat op gespannen voet met de
uit de hoofddoelstelling voor het Oosterscheldegebied voortvloei-
ende hiërarchie van functies, te weten: natuur, visserij, recrea-
tie, scheepvaart, enz.
Natuurmonumenten (57) merkt op dat bij de zonering bij watersport
in wezen nauwelijks van een zonering kan worden gesproken. Hier
wordt de natuurfunctie terzijde geschoven.

Antwoord
Het streekplan erkent dat in het gebied met de aanduiding water-
sport ook andere hoofdfuncties in het geding kunnen zijn. In de
tekst (blz. 60) staat duidelijk vermeld dat het aan de verschil-
lende functies toe te kennen gewicht met de specifieke omstandig-
heden kan variëren en dat deze op elkaar moeten worden afgestemd
bij inrichting en beheer. De in het Beleidsplan voor de Ooster-
schelde vermelde hiërarchie van functies geldt voor dat gebied als
totaal- Plaatselijk is een andere rangorde van functies mogelijk.
Hoewel gemeend wordt dat de kaart in samenhang met de tekfit niet
onjuist kan nader worden bezien of het kaartbeeld ze aangepast kan
worden dat misverstanden zoveel mogelijk vermeden kunnen wo.-den.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om nader te bezien of de aandui-
ding watersport op de streekplankaart door een betere kan worden
vervangen.

4.3.1.2 Aanduiding watersportzone

Reactie
De Raad van Bestuur voor de Grevelingen (54) constateert dat in de
Grevelingen de zone langs de Zeeuwse oevers tussen de sluis bij
Bruinisse en de watersportzone in het westen niet is opgenomen als
watersportzone. Vanuit de Nieuwe Inrichtingsschets voor de Greve-
lingen geredeneerd zou ook hier aan de recreatievaart een hoofd-
functie kunnen worden toegekend.

Antwoord
Het gebied met de aanduiding watersport zal vooral als doorgang
voor de recreatievaart een functie hebben tussen de oostelijke en
westelijke watersportzone. Het verschil in beide aanduidingen is
dat in het gebied met de aanduiding watersport het aanbrengen van
voorzieningen voor de watersport niet wordt gestimuleerd en zelfs
mogelijk most worden tegengegaan. Het ruimtelijk beleid is erop
-jürieht om mede gelet op andere functies zoals natuurbehoud een
zekere differentiatie aan te brengen in de verschillende meren met
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drukkere (watersportzoncs met voorzieningen) en rustiger vaarge-
bieden.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4.3.1«3 Kanosport

Reactie
De Kanoclub Zeeland (14) zou graag zien dat in paragraaf 3«4.3
aandacht besteed wordt aan maatregelen voor de kanosport. Hiertoe
worden tekstvoorstellen gedaan.

Antwoord
Aan het kanovaren wordt in het voorontwerp-streekplan niet expli-
ciet aandacht besteed, omdat daaraan geen directe specifieke ruim-
telijk relevante aspecten van bovenlocale aard zijn verbonden die
behandeling in streekplankader vergen. Ook de reactie geeft deze
niet. Wel geeft ze aanleiding in streekplanverband, zoals ook voor
het landelijk gebied is gedaan, voor het water aandacht te beste-
den aan mogelijkheden die het biedt en kan bieden voor recreatief
medegebruik.

Conclusie
In het ontwerp-streekplan zal aandacht worden geschonken aan de
mogelijkheden die het water voor recreatief medegebruik kan bie-
den.

4.3.2 Uitwerking; algemeen en naar gebieden

4.3.2.1 Plankzeilen Krammer-Volkerak

Reactie
Rijkswaterstaat (46) merkt op dat plankzeilen in de waterzone
langs de Plaat van de Vliet onaanvaardbaar is in verband met de
beroepsvaart in de nabij het gebied gelegen vaargeul. Mogelijkhe-
den voor de plankzeilsport zouden er wel zijn in het lage zoute
bekken van het Krammersluizencomplex.

Antwoord
Voorlopig kan in het zoute bekken van het Krammersluizencomplex
plankzeilen worden beoefend als recreatief medegebruik van het
bekken. Dit bekken kan echter niet als alternatief worden gezien
voor een eventueel concentratiegebied voor de dagrecreatie op de
Plaat van de Vliet.
Wanneer de behoefte aan dit recreatieconcentratiegebied zodanig
groot zal zijn, dat het voor deze functie zal worden ingericht,
zal bij de inrichting een zonering nodig zijn om problemen tussen
het plankzeilen en de beroeps- en pleziervaart te voorkomen. Een
juiste situering van de plankzeillocatie kan daartoe bijdragen.
Overigens is de tekst van het streekplan ten aanzien van plankzei-
len op deze locatie heel voorzichtig en impliceert een nadere
afweging.
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Conolusie
Behalve de onder 4.3.1.3 reeds vermelde aanvulling van de tekst
met een passage over recreatief medegebruik geeft de opmerking
geen aanleiding tot wijzigingen van het streekplan.

4.3.2.2 Passantenacoommodatie langs Mastgat en Zijpe

Reactie
Rijkswaterstaat (45) acht het in verband met de toenemende inten-
siteit van de beroepsscheepvaart via Mastgat en Zijpe ongewenst
langs deze vaarweg accommodatie voor watersportpassanten te reali-
seren. De werkhaven Greve.lingendam is hiervoor meer geschikt.

Antwoord
Met de opmerking kan worden ingestemd. Gelet op mogelijkheden in
de omgeving waaronder de werkhaven Grevelingendam behoeven langs
Mastgat en Zijpe geen passantenplaatsen aanwezig te zijn. Wel kan
de Vluchthaven bij Bruinisse in voorkomende gevallen voor dit doel
worden gebruikt.

Conolusie
De betreffende tekst op blz. 100 zal in de zin van het antwoord
aangepast worden.

4.3.2.3 Recreatievaart noordwestelijk deel Oosterschelde

Reactie
De gemeente Westerschouwen (92) constateert dat langs de gehele
noordelijke kust van de Oosterschelde (van Zierikzee tot storm-
vloedkering) bestaande mogelijkheden voor recreatievaart (pas-
santen) jachthavens en dergelijke niet worden genoemd c.q. aange-
geven. Met deze algemene ontkenning van de reeds bestaande water-
sportfunctie in dit deel van het Oosterscheldegebied kan de ge-
meente zich niet verenigen. Binnen de noodzakelijke afweging van
belangen is een watersportfunctie naast de prioriteit voor natuur
en visserij planologisch aanvaardbaar. De ontkenning van de water-
sport is ook in strijd met de werkelijke situatie van Burghsluis,
de bereikte overeenstemming voor Schelphoek en het beleidsplan
voor de Oosterschelde.
De gemeenteraadsfractie van de VVD in Westerschouwen (95) wijst
erop dat de recreatievaart op het noordwestelijke deel van de
Oosterschelde is vergeten.

Antwoord
In het noordwestelijke deel van de Oosterschelde komt een drietal
hoofdfuncties voor, te weten: water, natuurgebied en visserij. Het
beleid is erop gericht deze functies veilig te stellen. Naast deze
hoofdfuncties kan plaatselijk andere aan het water verbonden acti-
viteiten, na een zorgvuldige afweging van in het geding zijnde be-
langen, in dit gebied enige ruimte worden toebedeeld, zoals bin-
nen- en pleziervaart. Dergelijke activiteiten moeten echter onder-
geschikt zijn aan de hoofdfuncties die aan dit deel van de Ooster-
schelde zijn toegekend. Dat houdt tevens in dat de capaciteit van
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de aangrenzende (jacht)havens en oevergebieden voor de dagrecrea-
tie uitdrukkelijk moet worden afgestemd op de beperkte recreatieve
mogelijkheden die dit deel van de Oosterschelde in zich heeft.
Overigens is voor opneraeing op de streekplankaart van jachthavens
een minimale huidige of mogelijke toekomstige omvang van ca. 100
ligplaatsen als ondergrens gehanteerd.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot aanpassing.

4.3.2.4 Jachthaven Neeltje Jans

Reactie
De FNV (12) vraagt hoe de noord-westhoek van de Oosterschelde van
watersportbewegingen gevrijwaard kan worden zoals het voorontwerp
beoogt indien er sprake is van aanleg van een jachthaven bij Neel-
tje Jans.

Antwoord
De beoogde jachthaven bij Neeltje Jans is geprojecteerd Ln de
zuid-westhoek van de Oosterschelde. Van een directe relatiemoge-
lijkheid met de noord-westhoek is vrijwel geen sprake. Van deze
haven behoeft dan ook geen grotere druk op de noordwesthoek ver-
wacht te worden dan van de jachthavens Zierikzee en Colijnsplaat.

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding de reservering voor een jachtha-
venontwikkeling bij Neeltje Jans te schrappen.

4.3.2.5 Watersportontwikkeling Westerschelde

Reactie
De Stad Antwerpen (45) stemt in met de stellingname dat in verband
met de hoofdfuncties van de Westerschelde een sterke ontwikkeling
van de recreatievaart op de Westerschelde dient te worden tegenge-
gaan.
Rijkswaterstaat (46) stelt dat ten aanzien van de jachthavenont-
wikkeling langs de Westerschelde de tekst op blz. 64 in overeen-
stemming dient te zion met de tekst van op blz. 100.

Antwoord
De opmerking van de zijoe van de Stad Antwerpen bevat, een Instem-
ming met het voorontwerp.
Naar aanleiding van de opmerking van Rijkswaterstaat zal de ge-
vraagde tekstovereenstemming worden bewerkstelligd. Overigens
houdt dit geen inhoudelijke wijziging in van de betreffende tekst-
gedeelten.

Conclusie
De opmerking van de Stad Antwerpen kan voor kenni~f,<*v in.1; worden
aangenomen, die van Rijkswaterstaat worJt verwerkt.
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HOOFDSTUK V LANDBOUW EN BEROEPSVISSERIJ

5.1 Landbouw

5.1.1 Algemeen

5.1.1.1 Relatie landbouw en natuur en landschap

Reactie
J.J. van den Ende (37) vindt dat in het voorontwerp-streekplan de
uitgangspunten voor de landbouw in tegenstelling zijn met de uit-
gangspunten voor natuur, landschap en recreatie. Door het niet
aflatend, zelfs toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen ont-
staat deze tegenstrijdigheid automatisch. Het beleid in de land-
bouwsector dient afgestemd te worden op de ecologie van het land.
Als daar in de praktijk enigermate gevolg aan wordt gegeven ver-
mindert genoemde tegenstrijdigheid in belangrijke mate.
De Planologie- en de Vogelwerkgroep Walcheren (78) vinden dat het
voorontwerp-streekplan voor wat betreft de relatie tussen landbouw
enerzijds en natuur en landschap anderzijds te veel polariseert:
de landbouw krijgt ruim baan en de natuur wordt teruggedrongen in
reservaten. De groepen zijn voorstander van een grotere verweven-
heid van functies. Het is bekend dat wanneer natuurreservaten met
elkaar verbonden worden door een netwerk van kleine landschapsele-
menten, de zogenaamde ecologische infrastructuur, het natuurlijke
functioneren van die reservaten op een hoger plan wordt getild
volgens de regel dat het geheel meer is dan de som der delen.
Ook de KNNV-afdeling Beveland (90) rner̂ t op dat voor de landbouw
ruim baan geboden wordt terwijl voor natuur en landschap een pas
op de plaats wordt gemaakt.

Antwoord
Het voorontwerp-streekplan beoogt voor het landelijke gebied een
zodanige ruimtelijke structuur aan te geven dat alle aanwezige en
potentiële functies zo goed mogelijk tot hun recht komen c.q.
ontwikkelingskansen krijgen. Voor sommige gebieden brengt dit een
zekere mate van scheiding van functies met zich mee. Dit geldt met
name voor de grootschaliger landbouwgebieden. Vele gebieden in
Zeeland worden echter gekenmerkt door een meer of mindere mate van
verwevenheid van functies. Dit weerspiegelt zich in het historisch
gegroeide landschap. Het provinciale ruimtelijke beleid is er op
gericht om OOK in gebieden met de hoofdfunctie landbouw waar daar-
toe na afweging de wenselijkheid en de mogelijkheid aanwezig blij-
ken te zijn, zoveel mogelijk de zwakkere functies met de sterkere
functies te combineren. De landbouw enerzijds en natuur en land-
schap anderzijds zijn in hun belangen vaak tegengesteld, doch
zeker niet in alle opzichten. De recreatie lijkt in sommige delen
van het landelijke gebied door het kamperen bij de boer zelfs een
steunpilaar voor de agrarische bedrijfsvoering te zijn geworden.
Het zojuist genoemde beleid, waarvan in het voorontwerp-streekplan
is getracht een samenhangend ruimtelijk beeld te geven, komt op
velerlei wijze tot uitdrukking.

de toepassing van de Relatienota sterk bevorderd voor die
waar een onder Linge afstemming van agrarische bedrijfs-
'ïn natuur- en landschapsbeheer wenselijk en mogelijk is.



Aanknopingspunten vanuit het ruimtelijke beleid worden voorts
gegeven voor het landinrichtingsbeleid, dat behalve op verbetering
van de agrarische inrichting in beginsel evenzeer gericht is op
behoud en versterking van de natuurlijke, landschappelijke en
recreatieve functies. Aan de kwaliteit van bodem en grond- en
oppervlaktewater wordt in paragraaf 3-9» Milieubeheer en water-
huishouding, van het voorontwerp-streekplan de nodige aandacht
geschonken voorzover het om direct ruimtelijk relevante aspecten
gaat. Verontreiniging als gevolg van toepassing van bestrijdings-
middelen in de landbouw valt buiten het kader van het streekplan
en is primair een zaak van milieubeleid.
Voor het overige kan verwezen worden naar de beantwoording onder
in het bijzonder 6.1.7 in de beleidsnota en mede onder 6.1.6 en
6.1.8 in de beleidsnota, alwaar voorstellen worden gedaan tot
aanpassing ten opzichte van het voorontwerp-streekplan.

Conclusie
Met inachtneming van de beantwoordingen en conclusies in de be-
leidsnota onder met name 6.1.7, maar ook onder 6.1.6 en 6.1.8,
kunnen de opmerkingen voor kennisgeving worden aangenomen.

5.1.1.2 Begeleiding planning in sectoren en landinrichting

Reactie
De BEU (32) is van mening dat het voorontwerp-streekplan onvol-
doende garanties bevat om de planning binnen de sectoren en in de
landinrichting te begeleiden. Gedoeld wordt met name op de richt-
lijn agrarische ontwikkeling rnet zo weinig mogelijk beperkingen
enerzijds en de voorgestane bescherming van structuurbepalende
natuur- en landschapselementen anderzijds.

Antwoord
Er zal bij het toetsingsbeleid ten aanzien van de gemeentelijke
bestemmingsplannen op worden toegezien dat bedoeld structuurbepa-
lende elementen in voldoende mate planologische bescherming zullen
vinden.
Overigens is het provinciaal bestuur rechtstreeks betrokken bij de
daadwerkelijke planvorming voor de landinrichtingsprojecten zodat
op deze wijze bevorderd wordt dat het provinciaal ruimtelijk be-
leid en de doorwerking daarvan op gemeentelijk niveau ook in dat
kader voldoende gestalte krijgt.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging van de streek-
plantekst.

5.1.2 Landinrichting

5.1.2.1 Plaats paragraaf landinrichting in het streekplan

Reactie
De Agrarische Adviescommissie en de Adviescommissie voor land-
schapsbouw, natuurbescherming en recreatie van de PPC (91) alsmede



de ZMF (107) zijn van mening dat de paragraaf Landinrichting,
gelet op de verbrede, meervoudige doelstelling van landinrichting,
die niet alleen op de landbouw is gericht, en gelet op de impor-
tantie van het onderwerp en op het instrumentale karakter van
lar» inrichting, niet onder het hoofdstuk landbouw thuis behoort en
beter een eigen plaats in een afzonderlijk hoofdstuk kan krijgen.

Antwoord
Bij een hoofdindeling naar sectoren, die bij de opzet van het
voorontwerp-streekplan is aangehouden, is een onderwerp als land-
inrichting altijd moeilijk in te passen. Zonder hieraan een afzon-
derlijk hoofdstuk te willen wijden, ontmoet het geen bezwaar om
het onderwerp landinrichting in de streekplantekst onder 3.5 als
afzonderlijke teksteenheid naast landbouw en beroepsvisserij op te
nemen.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om het onderwerp landinrichting in
het streekplan als afzonderlijke teksteenheid naast het onderwerp
landbouw te plaatsen.

5.1.2.2 Polderpeilverlaging

Reactie
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
stellen naar aanleiding van paragraaf 3.9.1.2, Kwaliteit bodem en
water, dat verlaging van het polderpeil ten behoeve van de land-
bouw een verdere verzilting in de hand kan werken, omdat het re-
genwater in de winter teveel wordt afgevoerd, waardoor zoute kwel
toeneemt. In dit verband wordt geprotesteerd tegen plannen voor
het uitvoeren van drainagewerkzaamheden voordat tot landinrichting
op Walcheren is besloten. Enige terughoudendheid hierbij is min-
stens op zijn plaats.

Antwoord
In paragraaf 3-9.1=2 van het voorontwerp-streekplan is op blz. 112
vermeld dat er voor dient te worden gezorgd dat zoet grondwater,
zowel ten behoeve van de drinkwatervoorziening als ten behoeve van
agrarisch en eventueel ander gebruik en uit hoofde van natuurwe-
tenschappelijk belang, kwalitatief afdoende wordt beschermd. In
paragraaf 3«9.2 Is vermeld dat bescherming van de kwaliteit (zoet-
waterpotent ieel, blz. 123) tot de uitgangspunten van beleid be-
hoort .

In het algemeen kan worden opgemerkt, en dit geldt ook voor Wal-
cheren, dat het rechtstreeks is strijd met het landbouwbelang is
om op een zodanig onevenwichtige wijze over te gaan tot verlaging
van polderpeilen dat de verzilting toeneemt en de kwaliteit en
kwantiteit van het zoete water in de bodem afnemen.
In het voorontwerp-streekplan is op blz. 70 in het kader van aan-
bevelingen voor landinrichting op Walcheren vermeld dat onder meer
aanpassingen van het polderpeil zonodig vooruitlopend op landin-
richting plaats kunnen vinden. Uitvoering van drainagewerkzaamhe-
den wordt hierbij niet genoemd. Wel is vermeld dat in het kader
van het landinrichtingsproject (en dus niet voorlopend daarop) het
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drainagestelsel kan worden aangepast, dit aansluitend aan de even-
tuele eerdere aanpassing van het polderpeil.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding wijziging in de tekst ten op-
zichte van het voorontwerp-streekplan aan te brengen.

5.1.2.3 Wenselijkheid landinrichtingsproject Kop van Schouwen

Reactie
J.J. van den Ende te Zonnemaire (37) vindt dat voor de Kop van
Schouwen landinrichting zelfs niet in overweging moet worden geno-
men. Het beleid dient gericht te zijn op versterking van de aanwe-
zige natuur- en landschapswaarden en het recreatieve element dient
daaraan ondergeschikt te worden gemaakt.

Antwoord
De Kop van Schouwen is opgenomen op de beleidskaart van het struc-
tuurschema Landinrichting. Dit betekent dat dit gebied op grond
van het rijksbeleid in beginsel in aanmerking komt voor landin-
richting.. Daarbij is verbetering van de inrichting overeenkomstig
de functies zoals die in het kader van de ruimtelijke ordening
worden gegeven de bedoeling. In diverse rijksnota's (waaronder de
"groene" structuurschema's), in het streekplan en in het bestem-
mingsplan zijn deze functies aangegeven. De functies natuur en
landschap en recreatie blijken ruimtelijk de hoofdfuncties van het
gebied te zijn. De agrarische functie speelt een minder belangrij-
ke rol. Verwacht wordt nu dat met behulp van het instrument land-
inrichting versterking en betere onderlinge afstemming van de
verschillende functies teweeg kan worden gebracht. Dit geldt voor
de natuur- en landschapsfunctie evenzeer als voor de recreatie-
functie.
Onderzoek en studie zullen moeten uitwijzen in hoeverre en met
welke middelen deze verbeteringen te verwezenlijken zijn.
Niet kan worden gesteld dat de recreatie overal in het gebied
ondergeschikt moet worden gemaakt aan het natuur- en landschapsbe-
lang. De recreatie vervult in de Kop van Schouwen een belangrijke
maatschappelijke functie, en vindt als zodanig bevestiging in de
maatregelen die in het kader van de ruimtelijke ordening op ver-
schillende beleidsniveau's voor het gebied zijn en worden getrof-
fen.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst te wijzigen.

5.1.2.4 Aanpassing polderpeil en waterlopen bij landinrichting op Walche-
ren

Reactie
Het Waterschap Walcheren (47) heeft er bezwaar tegen dat in para-
graaf 3.5.1.2 imperatief gesteld is dat in een groot deel van
Walcheren aanpassingen van het polderpeil en van het waterlopen-
stelsel dienen plaats te vinden. Deze zaken, aldus het Waterschap,



dienen, wanneer zich een hernieuwde landinrichtingsmogelijkheid
voordoet, in eerste instantie via de daaraan verbonden procedure
te worden vastgesteld, waarbij rekening zal moeten worden gehouden
met de kosten die daarmee gemoeid zijn. Voorgesteld wordt om op te
nemen dat in het kader van de ruilverkaveling onderzoek zal worden
verricht naar polderpeil en eventuele verbeteringen in het water-
lopenstelsel.
Voorts wordt erop gewezen dat als een van de uitgangspunten bij
een landinrichtingsproject op Walcheren is genoemd dat het water-
lopenstelsel in hoofdzaak niet zal worden gewijzigd. Voor het
overgrote deel kan daarmee worden ingestemd, maar voor de Nieuw-
landse polders dient een uitzondering te worden gemaakt. De ruil-
verkaveling zal daar uitsluitsel over dienen te verschaffen.

Antwoord
De tekst van het voorontwerp-streekplan, waartegen het Waterschap
bezwaar heeft, stemt overeen met de inhoud van het rapport ex
artikel 32 van de Ruilverkavelingswet 195*1 voor Walcheren. In dit
rapport, dat een advies is van de Centrale Cultuurtechnische Com-
missie (thans Centrale Landinrichtingscommissie) aan Gedeputeerde
Staten, wordt globaal aangegeven waarom landinrichting voor Wal-
cheren wenselijk is en naar welke voorzieningen en maatregelen met
het landinrichtingsplan moet worden gestreefd om de gesignaleerde
knelpunten zo veel mogelijk op te lossen. Uiteraard zal, alvorens
tot een plan wordt gekomen, uitvoeriger onderzoek nodig zijn naar
tal van zaken, waaronder het gewenste polderpeil en het waterlo-
penstelsel. De betreffende tekst van het voorontwerp-streekplan
moet dan ook in deze zin worden verstaan. Overigens komt een ge-
lijkluidende tekst, in een nog wat uitvoeriger versie, reeds voor
in het vigerende streekplan Midden-Zeeland.
De opmerking van het Waterschap omtrent het eventueel wijzigen van
het waterlopenstelsel in de Nieuwlandsepolders geeft aanleiding er
op te wijzen dat in het voorontwerp-streekplan, evenals dit ook al
in het streekplan Midden-Zeeland is gebeurd, als een der uitgangs-
punten voor landinrichting op Walcheren is opgenomen:
"Het waterlopenstelsel zal in hoofdzaak niet worden gewijzigd".
De term "in hoofdzaak" geeft aan dat het niet uitgesloten wordt
geacht dat voor een enkel onderdeel wel een wijziging nodig zal
kunnen blijken te zijn. Het is dan ook niet nodig de betreffende
tekst aan te passen.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding om de streekplantekst aan te
passen.

5.1.2.5 Disharmonie in het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Oostburg (18) is gesteld dat de term
disharmonie in verband met landschapsbouw in een landinrichtings-
project voor het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen nietszeg-
gend is.
De gemeente Oostburg (27) is het niet duidelijk wat bedoeld wordt
met disharmonie tussen landschap en aanwezige functies. Gevraagd



wordt hierover in het streekplan duidelijker te zijn. Oplossing
van de disharmonie dient in elk geval niet. opgelegd te worden door
het eisen van een landschapsplan in het kader van het toetsingsbe-
leid ten aanzien van bestemmingsplannen.

Antwoord
Het begrip disharmonie is geïntroduceerd in het structuurschema
Landinrichting. Uit een van de bij dit schema behorende kaarten
(kaart C) blijkt dat het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen
in aanmerking komt voor herinrichting of ruilverkaveling wegens
"prioriteit in verband met een disharmonie tussen de kwaliteit van
het landschap en de functies die het gebied vervult of moet ver-
vullen" .
Het begrip disharmonie wil aangeven dat er tussen de kwaliteit
en/of de structuur van het landschap en de in het gebied tot ont-
wikkeling gekomen of te ontwikkelen functies onvoldoende overeen-
stemming bestaat. Dit betekent dat een in het betreffend gebied
uit te voeren landinrichtingsproject mede moet leiden tot verbete-
ring van het landschap, op een zodanige wijze dat een zo goed
mogelijke afstemming op en overeenstemming met bedoelde functies
wordt verkregen.
De vraag om welke functies het in het kustgebied van West
Zeeuwsch-Vlaanderen in dit verband gaat is duidelijk. Ovt. "ien-
komstig de feitelijke toestand is de belangrijke functie van de
recreatie in het voorontwerp-streekplan nadrukkelijk aangegeven
(paragrafen 3.4 en 3.5.1.2). De recreatiedruk en de nog te ver-
wachten groei daarvan zijn van dien aard dat de draagkracht van
het landschap te kort schiet, zowel wat betreft de verpozings- en
uitloopmogelijkheden voor de verblijfsrecreanten en ook de plaat-
selijke bevolking (met name bij minder goed strandweer) als wat
betreft de landschappelijke aankleding van het gebied in het alge-
meen en in het bijzonder van de talrijke verblijfsrecreatieve
complexen.
Verduidelijking van het begrip disharmonie tussen landschap en
functies in de streekplantekst past niet bij de voorgestane be-
knopte opzet van het plan, waarbij zoveel mogelijk met vermelding
van de te volgen beleidslijnen wordt volstaan. Gemeend wordt dat
met de hiervoor gegeven uiteenzetting voldoende duidelijkheid over
dit begrip wordt geboden.
De veronderstelling van de gemeente Oostburg dat de geconstateerde
disharmonie aanleiding zou kunnen zijn om bij gebrek aan een land-
schapsplan zonder meer goedkeuring te onthouden aan een bestem-
mingsplan is niet juist. Hoewel een dergeLijk plan voor het kust-
gebied op zichzelf zeer wenselijk zou kunnen zijn blijkt uit het
voorontwerp-streekplan duidelijk genoeg dat het hier primair gaat
om landschapsbouw in het kader van landinrichting. Dit neemt ove-
rigens niet weg dat landschapsbouw van een daarbij passende aard
en omvang waar nodig onderdeel dient te vormen van (plannen voor)
afzonderlijke projecten en dat aan initiatieven voor projecten in
recreatieconcentratiegebieden een visie op de concentratie als
geheel, met inbegrip van landschappelijke aspecten, ten grondslag
dient te liggen (zie ook de beantwoording onder 6.4.1 in de be-
leidsnota) .



Conclusie
Met inachtneming van het gestelde in de beantwoording geven de
opmerkingen geen aanleiding voor aanvulling van de streekplan-
tekst.

5.1.3 Zoetwatervoorziening

Reactie
Het Landbouwschap (29) acht een zinsnede in paragraaf 3.5.1.3»
zoetwatervoorziening, onduidelijk. Het betreft het volgende tekst-
gedeelte: "Het beleid is er dan ook op gericht om zoetwatervoor-
ziening te bevorderen, met dien verstande dat de beoogde maatrege-
len geen onaanvaardbare vergroting van de zoetlast voor Deltawate-
ren met een blijvend zout karakter met zich mee mogen brengen".
Wanneer dit inhoudt dat de waterschappen geen (zoet) water mogen
uitslaan op de Grevelingen en op de Oosterschelde dan bestaan
hiertegen grote practische bezwaren.
Het Landbouwschap vraagt zich voorts af waarom in paragraaf 2.2 op
blz. '\H gesproken wordt over een "mogelijke" functie voor het
gebied van de Eendracht en het Zoommeer als zoetwaterleverancier
voor de landbouw. In het licht van de opstelling van het provin-
ciaal bestuur in de discussie over de zoetwatervoorziening op
Schouwen-Duiveland en gelet op het algemeen hieromtrent ingenomen
standpunt, ook door de regering, dient er van te worden uitgegaan
dat die functie vaststaat.
De Agrarische Adviescommissie van de PPC (91) en de directies Lavo
en Lakwa (93) geven er de voorkeur aan om Noord-Beveland, Zuid-
Beveland en Walcheren niet te noemen als aanvoergebieden vo-r
zoetwater, omdat daarvoor thans weinig perspectief aanwezig
mede gelet op de hoge kosten als gevolg van de grote afstand tus-
sen herkomstgebied en gebruiksgebied. Een algemenere formulering
zonder detaillering naar gebieden wordt gewenst geacht.
De ZMF (107) stelt dat ten aanzien van de zoetwatervoorziening als
randvoorwaarde moet worden opgenomen dat natuurgebieden die hun
waarde danken .-.an brakke milieutypes in het binnenland niet worden
aangetast.

Antwoord
In de tekst van het voorontwerp-streekplan wordt gesproken over
geen onaanvaardbare vergroting van de zoetwaterlast voor de Delta-
wateren met blijvend zout karakter. Uit het woord "onaanvaardbaar"
blijkt dat eventueel met een zekere vergroting van de zoetwater-
last als gevolg van de zoetwateraanvoer ten behoeve van de land-
bouw rekening moet worden gehouden. De zoetwaterbelasting op de
betreffende Deltawateren zal echter niet zodanig mogen worden
ver-groot dat er onaanvaardbare schade aan het zoute milieu van die
wateren zou worden toegebracht. Indien nodig zou bezien kunnen
worden in hoeverre aanpassing van het afwateringsstelsel zou kun-
nen bijdragen aan het voorkomen van een te grote zoetlast voor de
betreffende wateren. Voor Schouwen-Duiveland ziet het er niet naar
uit dat lit gemakkelijk te verwezenlijken zou sijn. Op Tholen en
Sint Philipsland zijn er te zijner tijd wellicht mogelijkheden in
het kader van een landinrichtingsproject.



Nu er gekozen is voor een zoute Grevelingen en er bestuurlijke
overeenstemming over bestaat dat het gebied Eendracht-Zoommeer een
functie kan vervullen voor de zoetwatervoorziening voor de land-
bouw is er geen bezwaar tegen om in de tekst van het voorontwerp
in paragraaf 2,2. op blz. 14, 2e alinea, regel 8, het woord "moge-
lijke" te vervangen door "voorziene".
Met de opmerkingen over Noord- en Beveland en Walcheren als aan-
voergebied van zoetwater voor de landbouw kan worden ingestemd.
Dit betekent dat de tekst van paragraaf 3.5.1.3 algemener geformu-
leerd moet worden. Wat de opmerking van de ZMF betreft wordt ge-
meend dat bij de aanleg van het zoetwatervoorzieningssysteem zono-
dig maatregelen dienen te worden getroffen met behulp waarvan de
bedoelde natuurgebieden worden gevrijwaard van een met het oog op
de aanwezige natuurwaarden niet aanvaardbare verzoeting. Overigens
geldt algemeen dat bij de realisering van zo'n systeem met andere
belangen dan die van de landbouw zoveel mogelijk rekening gehouden
moet worden en dat in conflictsituaties een nadere afweging dient
plaats te vinden. Het is gewenst dit laatste in de streekplantekst
over de 2oetwatervoorziening toe te voegen.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de streekplantekst positiever
te formuleren wat betreft het betrekken van zoet water voor de
landbouw uit Eendracht en Zoommeer, maar de tekst inzake de zoet-
watervoorziening overigens wat te veralgemeniseren, met dien ver-
stande dat een toevoeging dient te worden opgenomen met betrekking
tot eventueel andere in het geding zijnde belangen dan die van de
landbouw.

5.2 Beroepsvisserij

5.2.1 Algemeen

5.2.1.1 Ruimte voor visserij

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) merken op, dat het gewenst is dat
in de paragraaf over de beroepsvLsserij wordt gesteld dat ook in
de wateren die liet primair een visserijfunctie hebben, medege-
bruik ten behoeve van de visserij in beginsel zoveel mogelijk zal
worden toegestaan. Voorts wordt opgemerkt dat in de op blz. 79
opgenomen passage met betrekking tot verweving met visserijfunc-
ties de impliciete suggestie, dat visserij in gebieden waarvan de
reservering wordt losgelaten niet mogelijk is, ongewenst wordt
geacht. Verzocht wordt terzake een meer ruimte biedende formule-
ring te kiezen.
De SGP (101) is van oordeel dat aan de beroepsvisserij alle steun
verleend dient te worden, ook al zou dat gaan ten koste van de
natuurfunctie in de Oosterschelde. Werkgelegenheidsaspecten dienen
te prevaleren.
De ZMF (107) acht de reservering voor de visserij in de Ooster-
schelde te ruim.



Antwoord
De aanduiding "reservering visserij" op de streekplankaart wil
niet zeggen dat alleen in de gebieden met deze aanduiding visserij
kan plaatsvinden, maar dat in de als zodanig aangeduide gebieden
vooralsnog geen ontwikkelingen zijn toegestaan die het (toekom-
stig) gebruik als schelpdierperceel onmogelijk maken. De werkelijk
benodigde oppervlakte binnen de gereserveerde gebieden kan pas
(als uitwerking van het streekplan) worden gespecificeerd wanneer
meer bekend is over de gevolgen van de realisering van de Ooster-
scheldekering.
In beginsel kan beroepsvisserij in alle Deltawateren plaatsvinden,
zij het dat aan de visserij beperkingen kunnen worden gesteld in
verband met bijvoorbeeld natuurwaarden, intensieve (zeescheep-
vaart of verhuur van visrechten aan sportvisorganisaties.
Ten aanzien van de in het hoofdstuk over natuur op blz. 79 opgeno-
men passages over verweving met visserijfuncties kan worden opge-
merkt, dat het hier gaat om hetzelfde, bovenomschreven gebied in
de Oosterschelde. Wanneer de reservering ten behoeve van ter com-
pensatie uit te geven sohelpdierpercelen niet langer noodzakelijk
zal zijn, is het wenselijk dat de gebieden met een natuurfunctie
ook als zodanig aangeduid en beschermd zullen worden conform de
hoofdfunctie van de Oosterschelde. Overigens zal in de betreffende
gebieden ook dan visserij over het algemeen mogelijk zijn omdat,
zeker in een gebied als de Oostersohelde, natuur- en visserij-
functies elkaar doorgaans niet behoeven uit te sluiten en elkaar
veelal zelfs versterken. De streekplantekst in paragraaf 3*6.2.1
laat in combinatie met de formulering aan het begin van paragraaf
3.5.2.1 voldoende ruimte voor de visserij in algemene zin.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding de streekplantekst te wijzi-
gen of aan te vullen.

5.2.1.2 Visserij Oosterschelde

Reactie
De gemeente Kortgene (53) mist de "dekking" van de bestaande mos-
selpercelen in de Oosterschelde onder de oever bij Kats. Het sti-
muleren van de visserij is voor het gemeentebestuur een zwaar be-
leidspunt. Verzocht wordt het voorontwerp op dit punt aan te pas-
sen.
De SGP (101) vindt het nodig dat de visgronden voor de kust van
Noord-Beveland worden vermeld. In het vigerende streekplan Midden-
Zeeland wordt op blz. 83 gesproken over te reserveren stroken ten
behoeve van schelpdierpercelen.
De ZMF (107) vindt het nodig dat de relatie natuur-visserij in de
Oosterschelde beter wordt uitgewerkt, met name met betrekking tot
de kokkelvisserij.

Antwoord
De bestaande en potentiële specifieke visssrijfuneties worden vol-
doende gewaarborgd door de verwijzing in de tekst naar het Be-
leidsplan voor de Oosterschelde. Nastreven van volledigheid met
betrekking tot (reserveringen voor) schelpdierpercelen in figuur 1



leidt tot een te gedetailleerd kaartbeeld. Niettemin kan worden
bezien of enige aanvulling mogelijk is ten aanzien van grotere ge-
bieden die voor de visserij van belang zijn en of bepaalde ge-
bieden in vergelijking met het Beleidsplan voor de Oosterschelde
niet te ruim zijn aangegeven.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding te bezien of figuur 1 met inacht-
neming van het globaliteitsniveau van deze kaart met betrekking
tot de reservering voor de visserij enige aanpassing kan onder-
gaan.

5.2.1.3 Beroepsbinnenvisserij

Reactie
De Combinatie van binnenv.issers (69) merkt op dat de belangen van
ds beroepsvisserij nog wel eens conflicteren met recreatiebelan-
gen. Als voorbeeld wordt wordt genoemd de hinder van recreanten
(plankzeilers, watersporters, sportvissers) voor de fuikenvisse-
rij. Ook wordt erop gewezen dat in het hoofdstuk over landbouw de
visserij - in tegenstelling tot bijvoorbeeld recreatievoorzienin-
gen - niet genoemd is als een van de functies waarvoor ruimte moet
worden gevonden in gebieden waar de hoofdfunctie landbouw i.'.,. Men
wijst er voorts op dat de landinrichting zich bij verbetering van
de agrarische omstandigheden niet alleen verder moet uitstrekken
tot de aspecten natuur, landschap en recreatie - zoals in de
streekplantekst genoemd - maar dat hieraan ook de beroepsbinnen-
visserij toegevoegd dient te worden.
Tenslotte wordt opgemerkt dat bij eventuele waterpeilverlagingen
ten behoeve van de waterbeheersing - zoals op blz. ?2 van het
voorontwerp vermeld ten aanzien van St. Philipsland - rekening
gehouden dient te worden met de belangen van de beroepsbinnenvis-
serij .

Antwoord
De genoemde voorbeelden van conflicten tussen fuikenvisserij en
recreatie op en aan het water zijn van dien aard dat ter voorko-
ming daarvan maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening
slechts zeer beperkt mogelijk zijn en dat in dit verband
veeleer aan maatregelen in de beheerssfeer (bijvoorbeeld locale
plankzeilverboden) moet worden gedacht.
Overigens wordt gemeend dat de beroepsbinnenvisserij zoals die in
Zeeland voorkomt duidelijk beschouwd moet aorden als een van de
medegebruikende, voor het gebied als totaal van ondergeschikte
betekenis zijnde functies in het landelijke gebied. Het voert dan
ook te ver om de beroepsbinnenvisserij op de voorgestelde plaatsen
in de streekplantekst afzonderlijk te noemen. Dit wil nadrukkeLijk
niet zeggen dat bij landinrichtingsprojecten en in andere voorko-
mende situaties met de belangen van deze bedrijfstak tjeen rekening
moet sn zal worden gehouden, maar wel dat wat dit betreft de alge-
mene formuleringen op blz. 66 en 67 van het voorontwerp met be-
trekking tot andere functies en belangen dan die van de landbouw
voldoende aanknopingspunten bieden.



Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding de streekplantekst te wijzi-
gen.

5.2.2. Sohelpdiercultuur

Dit komt alleen bij de beantwoording in de beleidsnota aan de
orde.

5.2.3 Overige visserijvormen

Reactie
Tijdens de inspraakbijeenkomst in Middelburg (22) is opgemerkt,
dat viskweek op Neeltje Jans zich slecht verhoudt met recreatie op
die locatie in verband met bacteriologische verontreiniging ten
gevolge van recreatie-activiteiten.

Antwoord
De omvang van Neeltje Jans en de aanwezigheid van meer dan één
havenbekken in het gebied zijn omstandigheden die het mogelijk
maken, dat in het onderhavige gebied zowel viskweek als recreatie
kan plaatsvinden zonder onoverkomelijke problemen in verband met
bacteriologische verontreinigingen. Wel spreekt het vanzelf, dat
voorzieningen voor viskweek en recreatie qua aard, omvang en situ-
ering zeer zorgvuldig op elkaar afgestemd dienen te worden en
moeten passen binnen de gekozen ruimtelijke structuur voor dit
gebied.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst aan x,e pas-
sen.
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HOOFDSTUK VI NATUUR EN LANDSCHAP

6,1 Algemeen

6.1.1 Conservering versus ontwikkeling

Reactie
Het Landbouwschap (29) vindt dat het voorontwerp teveel de nadruk
legt op conservering van de natuur en te weinig op ontwikkeling en
beheer, bijvoorbeeld ten aanzien van bermen.

Antwoord
Natuurwaarden zijn over het algemeen zeer specifiek en plaatsge-
bonden, zodat het natuurbeleid zich in de eerste plaats richt op
behoud en ontwikkeling van die gebieden, waar actuele of poten-
tiële natuurwaarden aanwezig zijn. Voor natuurbouw in andere om-
standigheden bestaan slechts mogelijkheden als deze terreinen ook
inderdaad voor deze activiteit ter beschikking komen, zoals bij-
voorbeeld in de buitendijkse gebieden van de Deltawateren. Voor
natuurbouw binnendijks zijn deze mogelijkheden zeer beperkt door
het intensieve gebruik voor andere doeleinden.
Een goed beheer van natuur en landschap zal van provinciezijde
zoveel mogelijk worden bevorderd, onder meer door medewerking aan
toepassing van de Relatienota, subsidiering van de Stichting voor
Landschapsverzorging Zeeland en zo nodig eigen beheersovereen-
komsten. Bij het beheer van de eigen terreinen, zoals bijvoorbeeld
de bermen van de provinciale wegen, wordt ook gestreefd naar een
zo goed mogelijk ecologisch beheer.

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding tot tekstwijziging.

6.1.2 Te beschermer, gebieden en elementen op Tholen

Reactie
De Natuurvereniging Tholen (76) zou graag de Poortvlietse Weihoek,
de Scherpenissepolder, het oudland rond de kernen en de op terpen
gelegen boerderijen beschermd zien. Voorts constateren zij de
slechte toestand van de vliedberg te Westkerke en de Kapoenhof.

Antwoord
In vergelijking met de andere desbetreffende gebieden in Zeeland
zijn de natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden van de
Poortvlietse Weihoek en de oudlanden op Tholen niet zodanig dat
speciale bescherming gewenst is. De graslanden in het zuidelijk
gedeelte van de Scherpenissepolder vormen een niet onbelangrijke
verblijfplaats voor ganzen en andere wintergasten, mede door de
geïsoleerde ligging en de relatie met de nabij gelegen inlaag.
Aanwijzing van dit gebied tot agrarisch gebied met bijzondere
oi'nithologische en landschappelijke betekenis is hier inderdaad op
zijn plaats.
Monumenten, waaronder begrepen archeologische monumenten, dienen
uiteraard beschermd te worden, zoals op blz. 83 van het vooront-
werp-streekplan vermeld staat. Dit geldt dus ook voor vliedbergen
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en monumentale oude boerderijen. P-o onderhoud van monumenten valt
buiten het kader van het streek -an.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding om het graslandcomplex in het zuiden
van de Scherpenissepolder aan te duiden als agrarisch gebied met
bijzondere ornithologische en landschappelijke betekenis.
Voor het overige vormt de reactie geen aanleiding voor het aan-
brengen van wijzigingen.

6.2 Natuur- en landschapsbehoud

6.2.1 Gebieden mst hoofdfunctie natuur

Hierop wordt alleen in de beleidsnota ingegaan.

6.2.2 Gebieden met verweving van natuurbehoud en andere functies

6.2.2.1 Verweving met dagrecreatie en waterwinfuncties

Reactie
Van de zijde van de BEU (32) wordt opgemerkt dat de waterwinning
te St. Jansteen/Clinge en de verweving dagrecreatieve ontwikkeling
en natuurgebied de nodige aandacht vragen omdat het voorontwerp
met betrekking tot die verweving zeer algemeen blijft. Door de
directies Lavo en Lakwa (93) wordt voorgesteld om aan de eerste
zin in het tekstgedeelte over verweving van natuurbehoud met dag-
recreatieve functies toe te voegen: "...en met als oogmerk het in
standhouden en verbeteren van de kwaliteiten en de functie, die de
gebieden hebben, respectievelijk vervullen". Daarnaast wordt door
hun gesteld, dat gelijkwaardigheid van natuurbehoud en dagrecrea-
tie bij de afweging veel te ver gaat. Dagrecreatie dient veeleer
als afgeleide en niet als gelijkwaardige functie gezien te worden.

Antwoord
Nadere detaillering met betrekking tot de drie verweven functies
in het gebied St. Jansteen/Clinge past niet bij de beoogde globale
opzet van het streekplan en dient aan de orde te komen bij de
doorwerking in andere planfiguren op lager schaalniveau. Aanvul-
ling van de eerste zin op blz. 78 onder het kopje "Verweving met
dagrecreatieve functies" met de voorgestelde tekst is overbodig.
Het spreekt vanzelf dat de functietoekenning van natuurbehoud en
extensieve dagrecreatie bedoeld is voor het instandhouden en zono-
dig verbeteren van de kwaliteit van die aspecten, waarop de func-
tieaanduiding gebaseerd io.
Met betrekking tot de gelijkwaardigheid van de functies natuurbe-
houd en dagrecreatie is het goed om te stellen dat in de tekst
nadrukkelijk vermeld staat dat het hier uitsluitend gaat om exten-
sieve vormen van dagrecreatie. Gezien de beperkte consequenties
van een dergelijk extensief recreatief medegebruik voor de natuur-
waarden van met name de bossen en aan water gelegen gebieden hoeft
een gelijkwaardigheid van beide functies bij afweging niet be-
zwaarlijk te zijn.
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In dit streekplan wordt derhalve aansluiting op het huidige beleid
en overeenkomstig de bestaande situatie voor enkele natuurgebieden
de functie voor extensieve dagrecreatie in beeld gebracht door
hieraan expliciet een dubbelfunctie toe te kennen. Om elk misver-
stand te vermijden wat betreft de gebieden waar het hier om gaat
kan het begin van de betreffende passage iets worden aangepast.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding de redactie van het begin van de
streekplantekst inzake gebieden met verweving van natuurbehoud en
dagrecreatiefunoties iets aan te passen.

6.2.3 Agrarische gebieden met natuur- en landschapswaarden

Deze komen alleen in de beleidsnota aan de orde.

6.2.4 Dijken

6.2.4.1 Beheer, functie en aankoopwaardigheid van dijken

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Terneuzen (19) is opgemerkt dat veel
dijken als gevolg van hun onderbegroeiing nauwelijks meer als dijk
te herkennen zijn en geen zicht meer bieden op de aanliggende
polder. Slechts boombeplanting wordt wenselijk geacht. Alleen rond
industriegebieden wordt een struikbeplanting passend geacht.
Door de ZMF (107) wordt anderzijds juist opgemerkt dat in sommige
gevallen aanplant van bomen op bepaalde dijken ongewenst is in
verband met botanische waarden. Door het Landbouwschap (29) wordt
gesteld dat een agrarisch beheer veelal niet strijdig is met het
behoud van natuur- en landschapswaarden en dat het daarom beter is
om aan de dijken naast de landschappelijke, natuurwetenschappelij-
ke en/of cultuurhistorische functie ook hun agrarische betekenis
toe te voegen. Daarnaast is tijdens de inspraakbijeenkomst te
Terneuzen nog opgemerkt dat het niet nodig is om dijken aan te
kopen, aangezien de boeren ze tot nu toe altijd goed hebben be-
heerd. Tenslotte wordt door Natuurmonumenten (57) gesteld dat tal
van dijken met een primaire waterstaatsfunctie ook duidelijke
natuurwaarden bezitten en in bezit en beheer zijn van een natuur-
beschermingsorganisatie. Voor een goede afweging van belangen
dienen ook waterstaatkundige werken aan een aanlegvergunning ge-
bonden te zijn.

Antwoord
In paragraaf 3.6.2.U wordt gesteld dat voor de instandhouding van
de natuurwaarden van de dijken gestreefd dient te worden naar een
hierop gericht aangepast beheer. Het zou in het streekplankader te
ver voeren om voor de verschillende dijken aan te geven welk con-
creet beheer hierbij gewenst is. Daarvoor dienen beheersplannen.
In algemene zin is het wel goed om te realiseren dat er soms spra-
ke kan zijn van een landschappelijk/visuele functie en een natuur-
wetenschappelijke functie, die ieder om een eigen en soms onder-
ling tegengesteld beheer vragen.
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Om landschappelijke redenen kan opgaande boombeplanting (al dan
niet inclusief struikbegroeiing) gewenst zijn om een dijk in het
landschap te accentueren of om een kleinschalig landschap te cre-
ëren dan wel te versterken. Opgaande beplanting kan echter plaat-
selijk sterk nadelige gevolgen hebben voor een botanisch waarde-
volle kruidenvegetatie. Zorgvuldige afweging tussen deze twee
belangen zal van geval tot geval noodzakelijk zijn, waarbij veelal
een voor beide bevredigende oplossing heel goed mogelijk zal blij-
ken te zijn. Waar dat niet mogelijk is, zal een keuze gemaakt
dienen te worden.
Dikwijls zijn dijken in agrarisch beheer. Er is echter een duide-
lijk verschil tussen beheer en gebruik enerzijds en het belang
voor een bepaalde functie anderzijds. Binnen de totale agrarische
bedrijfsvoering is het belang van de dijken nogal marginaal ter-
wijl de dijken wel een essentieel onderdeel vormen van de totale
landschappelijk/visuele en natuurwetenschappelijke functie van een
streek. Bescherming van deze functie moet dan ook voorop staan,
waarbij in veel gevallen een agrarisch beheer goed inpasbaar en
zelfs noodzakelijk is. Expliciet de agrarische functie noemen is
niet gewenst, mede omdat dit zou kunnen leiden tot een intensive-
ring van het agrarische beheer wat ten koste gaat van vooral de
natuurwetenschappelijke waarden.
Ook mag uit een goed agrarisch beheer van sommige dijken niet de
conclusie getrokken worden dat aankoop van dijken als natuurgebied
nooit gewenst zal zijn. Essentieel is dat de natuurwaarden, naast
primaire veiligstelling door middel van planologische bescherming,
ook door een goed beheer behouden blijven. Dit kan voor sommige
dijken of complexen ervan betekenen, dat aankoop door een natuur-
beschermingsorganisatie gewenst is. Dit geldt ook voor sommige
dijken met een agrarisch beheer tot nu toe.
Wat betreft de waterstaatsfunctie van sommige dijken wordt in
paragraaf 3-6.2.4 gesteld dat "het normale onderhoud uit dien
hoofde zonder beperkingen moet kunnen worden verricht". Voor nade-
re regels hierbij wordt met inachtneming van de beantwoording
onder 8.1.2 in de beleidsnota verwezen naar paragraaf 3-8.1 van
het voorontwerp waar op blz. 105 wordt gesteld "...dat (bouw)wer-
ken... voor de waterstaatkundige functie zullen moeten kunnen
worden opgericht of uitgevoerd zonder bouw- of aanlegvergunning".
Er wordt hierbij echter wel op gewezen dat binnen de technische en
financiële mogelijkheden steeds naar oplossingen gezocht dient te
worden die onder andere aantasting van natuur en landschap tot het
hoogst noodzakelijke beperken. Gezien het primaire belang dat aan
de waterstaatkundige functie wordt toegekend wordt het binden aan
een aanlegvergunning op bestemmingsplanniveau voor deze functie
nLet juist geacht.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst in een
toevoeging met betrekking tot de dijken te wijzen op de noodzaak
van een zorgvuldige afweging tussen landschappelijk/visuele en
natuurwetenschappelijke belangen indien en voorzover zij strijdig
met elkaar zijn. Voor het overige geven de opmerkingen geen aan-
leiding tot aanpassing.



6.2.4.2 Wijze van aanduiding van dijken op de streekplankaart

Reactie
Blijkens opmerkingen van J.J. van den Ende te Zonnemaire (37), de
Natuur- en Vogelwacht Schouwen-üuiveland (66), Natuurmonumenten
(57) en de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (84)
leiden de huidige aanduidingen van dijken tot veel verwarring. Het
onderscheid tussen "binnendijk" en "dijk met landschappelijke,
cultuurhistorische en/of natuurwetenschappelijke waarden" sugge-
reert dat de eerste categorie deze waarden niet zouden hebben.

Antwoord
Gemeend wordt dat in de paragrafen 3.6.2.4 en 3-8.1 van de streek-
plantekst de landschappelijke, cultuurhistorische en/of natuur-
wetenschappelijke betekenis van dijken met een waterstaatkundige
functie voldoende tot uiting komt. Erkend wordt dat de legenda van
de streekplankaart met betrekking tot de dijken misverstanden kan
oproepen en op dit punt aanpassing behoeft.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de legenda van figuur 1 zodanig
aan te passen dat met betrekking tot de binnendijken een onder-
scheid wordt gemaakt tussen binnendijken met een primaire water-
staatkundige functie en binnendijken met primair landschappelijke,
cultuurhistorische en/of natuurwetenschappelijke betekenis (zie in
dit verband ook de conclusie onder 6.2.3.1 in de beleidsnota).

6.2.4.3 Ontbrekende dijken op de streekplankaart

Reactie
Volgens Natuurmonumenten (57) en de n.v :••• >esohermingsverenigingen
't Duumpje (108) en De Steltkluut (85 • --eekt een aantal dijken
op de streekplankaart, die op dit pi. -"̂ tendeert volledig ("<=>
zijn.

Antwoord
Ten aanzien van de dijken blijkt de streekplankaart inderdaad n- .
niet volledig te zijn. In Zuid-Beveland ontbreken enkele kleine
stukken dijk, namelijk de Slabbekoornsedijk, de Haagdijk, de Es-
sendijk en de Uitslagdijk. In Zeeuwsch-Vlaanderen dienen de dijk
tussen Hedwigepolder en Prosperpolder en enkele dijken rond ot.
Kruis ( Kleine Boondijk, St. Pietersdijk, Oranjedijk) te worden
toegevoegd. Logisch is het ook om de Dopersdijk aio zodanig aan te
geven. Niet duidelijk is waar de door De Steltkluut gemiste dijken
rond Perkpolder-Hulst en in de omgeving van Lamswaarde liggen. De
huidige kaart lijkt hier volledig te zijn.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding de streekplankaart met betrekking
tot de aanduiding van dijken aan te vullen in de hiervoor bij de
beantwoording aangegeven zin.



6.3 Behoud van cultuurhistorische kenmerken en elementen

6.3»1 Stads- en dorpsgezichten

Reactie
Het Landbouwschap (29) vindt dat de extra bescherming van dorpen
en kleine nederzettingen die geen beschermd stads- of dorpsgezicht
volgens de Monumentenwet zijn gepaard moet gaan met vergoeding van
extra kosten voor het geval het om agrarische bedrijfsgebouwen
gaat. De optLmale benutting van gebouwen voor de agrarische be-
drijfsvoering mag daarbij niet worden aangetast.

Antwoord
Bij de hier bedoelde bescherming gaat het om zodanige bepalingen
in het bestemmingsplan, dat de historische structuur van de kern
in stand blijft; de streekplantekst spreekt dan ook van het ver-
mijden van belangrijke wijzigingen in plattegrond (stratenpatroon)
en in structuur en schaal van de bebouwing. Van onevenredige plan-
schade zal bij dergelijke bepalingen over het algemeen geen sprake
zijn; in incidenteel voorkomende gevallen kunnen de betreffende
bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing
zijn. Bij de totstandkoming van deze bestemmingsplannen zal uiter-
aard het agrarische belang ook zorgvuldig meegewogen moeten wor-
den.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging van de streek-
plantekst .

6.3-2 Dorpsgezicht Cadzand

Reactie
De Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje (108) vindt da :and
bij de waardevolle dorpsgezichten thuishoort.

Antwoord
De kern van Cadzand is niet van ec- isdanig histori....ii of monu-
mentaal karakter, dat bedoelde e,-.i;-\ bescherming nodig is. Het
silhouet aan de ^."idoostzijde verdient, wel bescherming; wat dit
betreft kan ook •: • n verwezen naai- 'ie beantwoording onder 6.3«3-

Conclusie
De opmerking kan niet worden onderschreven.

6.3-3 Dorpssilhouet Cadzand

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Oostburg (18) is gevraagd of Cadzand
niet ten onrechte is weggelaten op fig. 11 (stads- en dorpssilhou-
etten) .
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Antwoord
Cadzand is inderdaad bij vergissing weggelaten. Overigens is het
gewenst de aanduidingen op deze figuur in hun geheel nog eens
kritisch te bezien.

Conclusie
Het dorpssilhouet van Cadzand aan de zuidoostzijde dient alsnog in
fig. 11 te worden opgenomen. Tevens dient deze figuur in zijn
geheel nog eens kritisch te worden bezien.

6.3.4 Bescherming diverse cultuurhistorisch waardevolle elementen

Reactie
De Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (85) vraagt aandacht
voor de bescherming van onverharde wegen, kasseiwegen kerkepaad-
jes, kleine sluisjes en dergelijke.

Antwoord
De hier genoemde objecten kunnen geacht worden te behoren tot de
cultuurhistorisch waardevolle (bouw)werken, genoemd op blz. 83 van
het voorontwerp.
De daar gegeven opsomming is niet limitatief. Dit kan door een
kleine tekstaanpassing wat worden verduidelijkt.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding tot een tekstaanpassing om te ver-
duidelijken dat de in het voorontwerp gegeven opsomming van cul-
tuurhistorisch waardevolle elementen niet limitatief is.

6.3.5 Molens

Reactie
De Verenigingen de Hollandse Molen (13) en de Zeeuwse Molen (62)
en deelnemers aan de inspraakbijeenkomsten te Oostburg (18) en
Middelburg (22) vragen waarom de beperking van bouwhoogte en be-
planting rondom molens is beperkt tot in bedrijf zijnde molens. De
Hollandse Molan vraagt om te verwijzen naar de richtlijnen in haar
rapport "De Inrichting van de Omgeving van Molens".

Antwoord
De bedoeling van de betreffende tekst in het voorontwerp is om te
voorkomen dat windbelemmering optreedt bij nog draaiende molens.
Het ontmoet geen bezwaar om de streekplantekst zodanig aan te
passen dat daarin wordt gesteld dat deze bepaling van toepassing
is op alle mclens die maal- of draaivaardig zijn of zullen worden.
Verwijzing naar het rapport van De Hollandse Molen lijkt daarbij
overbodig. Deze richtlijnen zullen bij de betrokken gemeenten
welbekend zijn en kunnen naar gelang van de reële mogelijkheden
worden toegepast.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding de streekplantekst zodanig te
verruimen, dat windbelemmer Ing voorkomen dient te worden bij mo-
lens die maal- of draaivaardig zijn of zullen worden.
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6.4 Natuur- en landschapsbouw

6.4.1 Natuurbouw

Reactie
De ZMF (107) vraagt speciale aandacht voor de mogelijkheden van
natuurbouw bij landinrichtings- en recreatieprojecten, water-
staatswerken en wegenaanleg. Ook wordt gepleit voor compensatie
van bosjes en houtwallen, die door landinrichtingsmaatregelen
moeten verdwijnen.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
pleiten voor het realiseren van natuurbouw door kleiwinning in het
agrarisch gebied, en het aldaar creëren van moerasgebieden.

Antwoord
De opmerkingen van de ZMF kunnen worden onderschreven. In het
voorontwerp (blz. 84) staat dan ook, dat bij de uitvoering van
grote werken de mogelijkheden van natuurbouw zoveel mogelijk moe-
ten worden benut. Dit houdt voor landinrichtingsprojecten onder
meer in, dat gestreefd moet worden naar het voor zover mogelijk
compenseren van verloren gaande natuurwaarden. Overigens wordt bij
landinrichtingsprojecten steeds getracht om aanwezige elementen
zoveel mogelijk te behouden. De wens van de Natuurvereniging Wal-
cheren en de Stichting Duinbehoud zal slechts zelden kunnen worden
gehonoreerd; het ligt bij landinrichtingsprojecten in het algemeen
niet in de bedoeling om goede landbouwgronden om te zetten in
natuurgebieden.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot wijziging van de streek-
plantekst.

6.4.2 Toepassing van hoogbouw

Reactie
De Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje (108) wijst hoogbouw in
West Zeeuwsch-Vlaanderen van de hand; zij mist nadere criteria in
het voorontwerp.

Antwoord
Het voorontwerp spreekt met betrekking tot toepassing van hoogbouw
over "terughoudendheid". In het streekplan Midden-Zeeland wordt de
term "slechts in uitzonderingsgevallen" gebruikt en hoogbouw bui-
ten de stedelijke kernen gebonden aan uitdrukkelijke toestemming
van Gedeputeerde Staten. Het ontmoet geen bezwaar om van de be-
treffende tekst van het streekplan Midden-Zeeland uit te gaan en
deze wat nader te preciseren.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om de streekplantekst met betrekking
tot de toepassing van hoogbouw wat te nuanceren en te preciseren.
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6.4.3 Landschapsbouw tussen Renesse en Haamstede

Reactie
De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (66) en de Vereniging
Stad en Lande van Sohouwen-Duiveland (84) willen de scheidende
zone tussen Renesse en Haamstede handhaven; landschapsbouw kan
hier achterwege blijven.

Antwoord
De scheidende zone staat op figuur 1 aangegeven. Gezien de reeds
aanwezige recreatieconcentratie in dit gebied dient het beleid
erop gericht te zijn dat de landschappelijke kwaliteit gehandhaafd
blijft en waar mogelijk verbeterd wordt en dat de recreatie daar-
aan geen afbreuk doet. Daarom is het nodig om mogelijkheden voor
verbetering door middel van landschapschapsbouw in dit gebied te
benutten.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding om wijzigingen aan te bren-
gen.

6.4.4 Landschapsbouw bij afwerking compartimenteringsdammen

Reactie
Rijkswaterstaat (46) vraagt of het wel wenselijk is om bij de
afwerking van Philipsdam, Oesterdam en Markiezaatskade aan te
sluiten bij de mogelijkheden voor opgaande elementen in het over-
gangsgebied naar de Brabantse wal, zoals op blz. 85 van het voor-
ontwerp-streekplan is gesteld.

Antwoord
In het voorontwerp wordt gesteld, dat het gebied van Krammer-Vol-
kerak, Eendracht en Markiezaat zich duidelijker leent tot opgaande
beplanting dan de meer open Deltawateren. Bij de inrichtingsplan-
nen voor deze gebieden kan daarmee rekening gehouden worden. De
genoemde dammen hebben echter een sterk lineair karakter, liggen
voor het grootste deel door open water en lenen zich op zichzelf
niet bijzonder voor het aanbrengen van opgaande landschapselemen-
ten. De door Rijkswaterstaat aangehaalde zin is inderdaad verwar-
rend en dient te worden aangepast.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding de streekplantekst zodanig aan te
passen dat de afwerking van de Philipsdara, de Oesterdam en de
Markiezaatskade niet in relatie wordt gebracht met eventuele op-
gaande elementen in Krammer-Volkerak, Eendracht en Markiezaat.

6.4.5 Landschapsbouw bij Hulst

Reactie
De gemeente Hulst (52) is bezig met een landschapsplan voor de
stadswallen en omgeving en wil in het streekplan aangegeven zien
dat dit gebied voor landschapsbouw in aanmerking komt.
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Antwoord
Landschapsbouw is bij Hulst aangegeven ten westen van de stad. Het
past niet bij de gekozen globale en in beginsel op bovenlocale
zaken gerichte opzet van het streekplan, dat landschapsbouw op de
wallen zelfi geheel gelegen binnen de bebouwde kom, wordt aangege-
ven. Het spreekt ook in feite vanzelf, dat bij de planning van een
beschermd stadsgezicht ook met landschappelijke aspecten rekening
wordt gehouden. Met de gemeente kan niet worden ingestemd, dat het
gebied ten oosten en zuidoosten van de oude stad zich even na-
drukkelijk leent voor een aanduiding landschapsbouw in het kader
van het streekplan als de westelijke rand.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding voor aanpassingen.

6.4.6 Aard van groenbeplanting

Reactie
De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (104) wil streven
naar gevarieerde groenbeplanting van blijvende aard ten behoeve
van seizoenverlenging.

Antwoord
Het is niet de taak van het streekplan om aard en soortenkeuze van
beplanting vast te stellen; dat hoort thuis in landschapsbeleids-
plannen, kap- en beplantingsplannen en dergelijke. Overigens zal
daarbij veelal worden gestreefd naar het gebruik van voor Zeeland
geschikte en karakteristieke soorten en deze leveren weinig moge-
lijkheden op voor verlenging van het bladseizoen.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging van de streek-
plantekst .
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HOOFDSTUK VII VERKEER EN VERVOER

7.1 Algemeen

7.1.1 Goederenvervoer

Reactie
De Rijksverkeersinspectie (7) mist behandeling van het goederen-
vervoer, bijvoorbeeld in paragraaf 3-7.3«2 (verkeer in relatie tot
de woonomgeving).
Ook de organisaties voor wegtransport EVO, NOB en PCB (71) menen
dat het goederenvervoer in het verkeers- en vervoersbeleid expli-
ciete aandacht verdient.

Antwoord
Het streekplan verwoordt niet het verkeers- en vervoersbeleid in
algemene zin maar geeft slechts enkele grote lijnen hiervan aan in
paragraaf 3.7.1 van het voorontwerp en behandelt vervolgens die
aspecten van het verkeers- en vervoersbeleid die een ruimtelijke
weerslag hebben, in het bijzonder de verkeersinfrastructuur. Ove-
rigens wordt in de kop van de desbetreffende paragraaf nadrukke-
lijk gesproken van "Infrastructuur voor vervoer van personen en/of
goederen". Derhalve maakt het goederenvervoer deel uit van de
beschouwingen en afwegingen in deze paragraaf.
Onduidelijk is waarom de Rijksverkeersinspectie met name in para-
graaf 3.7.3.2 het goederenvervoer mist. Wanneer hiermee specifiek
het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt bedoeld kan worden ver-
wezen naar paragraaf 3-9.1.6. Het ontmoet overigens geen bezwaar
het vrachtverkeer in paragraaf 3-7.3.2 expliciet te noemen als
vorm van verkeer waaraan in integrale verkeersplannen voor regio-
nale centra en grotere kernen aandacht geschonken dient te worden.
In dit verband kan ook nog worden gewezen op de beantwoording
onder 3.2.1.^ in de beleidsnota.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding het vrachtverkeer in paragraaf
3.7.3-2 expliciet te noemen. Voor het overige kunnen de opmerkin-
gen voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2 Infrastructuur voor vervoer van personen en/of goederen

7.2.1 Wegen voor autoverkeer en gemengd verkeer

7.2.1.1 Relatie met ontwikkelingen in België

Reactie
De BEU (32) mist in het streekplan vermelding van of anticipatie
op infrastructurele ontwikkelingen in België, zoals de ontwikke-
ling van de haven van Zeebrugge, aansluiting op de weg Sluis-Bres-
kens en de aansluitingen via Liefkenshoektunnel en Zoomweg.

Antwoord
Het streekplan beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen
in hoofdlijnen voor het Zeeuwse grondgebied. Hierbij is impliciet
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rekening gehouden met infrastructurele en andere ontwikkelingen
buiten dit grondgebied, welke relevant (kunnen) zijn voor de
Zeeuwse situatie. Nadere toelichting in het streekplan past niet
bij de globale en beknopte opzet die wordt nagestreefd.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen.

7.2.1.2 Verantwoordelijkheid voor wegen

Reactie
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat het rijk de verantwoordelijk-
heid voor wegen van het hoofdwegennet, die nog niet bij het rijk
in beheer en onderhoud zijn, pas aanvaardt nadat overdracht van
die wegen aan het rijk heeft plaatsgevonden. In dit verband worden
genoemd de S2 (Zierikzee-Haamstede), S8 (Veersedam) en S24/T69
(Terneuzen-Ter Hole).

Antwoord
Met de opmerking kan in zoverre worden ingestemd dat een wegbe-
heerder uiteraard alleen verantwoordelijkheid kan hebben ten aan-
zien van wegen waarover zeggenschap bestaat. Gemeend wordt echter
dat het opnemen van verbindingen als deel uitmakend van het natio-
nale hoofdwegennet in het door regering en Tweede Kamer vastge-
stelde c.q. goedgekeurde structuurschema Verkeer en Vervoer wel
betekent dat het rijk verantwoordelijkheid heeft genomen ten aan-
zien van de verbinding als zodanig en daarop ook kan worden aange-
sproken.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen.

7.2.1.3 Categorie-indeling gedeelte rijksweg 258

Reactie
De gemeente Kapelle (73) is van oordeel dat het gedeelte van
rijksweg 258 tussen het kruispunt Vierwegen en de tertiaire weg
nr. 30 Kruiningen-Yerseke tot het regionale hoofdwegennet behoort,
zoals dit ook met de aansluitende wegvakken het geval is. Gewezen
wordt op de functie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De
gemeente vraagt om figuur 12 op dit punt aan te passen.

Antwoord
Met de opmerking kan worden ingestemd. Het betreffende weggedeelte
voldoet aan de omschrijving die op blz. 87 van het voorontwerp ten
aanzien van de regionale hoofdwegen is gegeven.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om rijksweg 258 tussen het kruispunt
Vierwegen en de weg Kruiningen-Yerseke in figuur 12 aan te duiden
als regionale hoofdweg.
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7.2.1.4 Categorie-indeling ontsluitingsroute Nieuwvliet-Bad

Reactie
J.J. Provoost te Nieuwvliet (33) acht de weg op de St. Bavodijk
tussen Nieuwvliet en de kust van regionale betekenis vanwege de
bedieningsfunctie voor de recreatiegebieden aan de kust.
De Dorpsraad van Nieuwvliet (41) is dezelfde mening toegedaan,
evenals het Waterschap Het Vrije van Sluis (75).

Antwoord
Met de opmerkingen kan worden ingestemd. Het belang van het re-
creatieconcentratiegebied Nieuwvliet-Bad rechtvaardigt het dat de
belangrijkste weg die dit gebied ontsluit een bovenlocale functie
heeft. Ditzelfde geldt overigens voor het recreatieconcentratiege-
bied Gorishoek ten oosten van de Pluimpot op Tholen De figuren 1
en 12 dienen te worden aangepast.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de figuren 1 en 12 de ont-
sluitingen van de recreatieconcentratiegebieden Nieuwvliet-Bad en
Gorishoek als regionale verbindingen op te nemen.

7.2.1.5 Opneming van wegenprojecten in het streekplan

Reactie
De adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91) merkt op dat nader dient te worden bezien
welke wegenbouwprojecten binnen de streekplanperiode voor uitvoe-
ring in aanmerking komen en adviseert alleen deze in het streek-
plan op te nemen.

Antwoord
Het is dikwijls moeilijk aan te geven wanneer wegenbouwprojecten
in uitvoering kunnen worden genomen. Niet alleen de behoefte c.q.
wenselijkheid speelt hierbij een rol, maar ook de vaak ingewikkel-
de en tijdrovende voorbereidingsprocedure en vooral ook de finan-
ciële mogelijkheden zijn van invloed op de prioriteitsstelling en
haalbaarheid van een project. Als integratiekader bij uitstek van
alle toekomstige regionaal ruimtelijk relevante ontwikkelingen zou
het streekplan tekort schieten wanneer wordt volstaan met het
alleen noemen van "zekere" projecten voor de korte of hooguit
middellange termijn. Bij de opstelling van het voorontwerp-streek-
plan is voor opneming van wegenprojecten daarom het criterium
gehanteerd dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat uitvoering
binnen de streekplanperiode of afzienbare tijd daarna tot de moge-
lijkheden behoort. Overigens kan bij dit soort projecten veelal
slechts sprake zijn van een vorm van mogelijk c.q. niet-onmogelijk
maken, of een andere wijze van zachte reservering. Voorts kunnen,
waar hier aanleiding toe is, indicaties of richtlijnen worden
gegeven voor de procedure en/of de uitwerking.

Conclusie
Met de opmerking kan niet worden ingestemd.
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7.2.1.6 N59: verbinding Serooskerke (SD)-Grevelingendam

Reactie
Het Landbouwschap (29) zou graag kennis nemen van de plannen rond
de N59 Serooskerke (Schouwen-Duiveland) - Grevelingendara.
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat voor het gedeelte Zierikzee-
Grsvelingendam van deze verbinding een tracénota zal worden opge-
steld die de procedure van de Raad van de Waterstaat zal doorlo-
pen. Ook geldt een mer-plicht. Richtlijnen inzake het tracé :.ijn
thans voorbarig. Een autosnelweg kan ook nodig zijn om redenen van
verkeersveiligheid, milieuhygiënische en economische aspecten,
doorstroming, etc.
De gemeente Duiveland (103) wil zo vroeg mogelijk betrokken worden
bij plannen voor aanpassing van de N59. De gemeente merkt verder
op dat de bestaande aansluiting van Oosterland op de N59 niet en
de ontsluiting via de Oud Heiligeweg wel op de streekplankaart
staat aangegeven.

Antwoord
De voorbereiding voor het opstellen van een tracénota met betrek-
king tot de N59 is pas recent aangevangen. De gemeente Duiveland
is hier op ambtelijk niveau bij betrokken. Naar aanleiding van de
opmerkingen van Rijkswaterstaat zal de streekplantekst iets worden
aangepast, maar op voorhand dient er aan te worden vastgehouden
dat, met inachtneming van de ontwerp-normen voor een autoweg of
autosnelweg, zoveel mogelijk het tracé van de bestaande verbinding
moet worden gebruikt conform de in paragraaf 3.7.2.1 van het
streekplan aangegeven beleidslijnen.
Gezien de korte onderlinge afstand tussen de kern Oosterland en de
N59 is het niet noodzakelijk om de tussenliggende verbinding(en)
op de streekplankaart en op figuur 12, mede gelet op de schaal van
de afbeeldingen, expliciet aan te geven. De kaart dient ook voor
andere, vergelijkbare situaties te worden aangepast.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de streekplantekst aangaande ae
N59 iets te nuanceren en korte ontsluitingen van kernen vanaf
doorgaande verbindingen van de figuren 1 en 12 te schrappen. Voor
het overige kunnen de opmerkingen voor kennisgeving worden aange-
nomen .

7.2.1.7 Veer Anna Jacobapolder-Zijpe

Reactie
De organisaties voor wegtransport EVO, NOB en PCB (71) willen dat
het veer Anna Jacobapolder-Zijpe par nag worden opgeh<.ven als de
verbinding over de Philipsdam gereed is.

Antwoord
Voor zover het provinciaal bestuur hierop invloed heeft wordt dit
inderdaad nagestreefd.

Conclusie
De opmerking van voor kennisgeving worden aan?- omen.



7.2.1.8 S26: verbinding over de Oesterdam

Reaotie
De organisaties voor wegtransport EVO, NOB en PCB (71) stellen dat
de weg over de Oesterdam op Tholen aan dient te sluiten op een
goede infrastructuur. De aansluitende wegen moeten gelijktijdig
worden opengesteld met de weg over de Oesterdam.

Antwoord
Aan deze wens wordt volgens de huidige plannen voldaan. De tekst
op blz. 91 van het voorontwerp dient te worden geactualiseerd.

Conclusie
De streekplantekst met betrekking tot de verbinding over de Oes-
terdam dient te worden geactualiseerd. Voor het overige kan de
opmerking voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2.1.9 B-wegen op Walcheren

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) is opgemerkt dat het
aantal B-wegen op Walcheren te hoog is. De verharding dient in een
aantal gevallen te worden verzwaard. De uitvoering van wegenpro-
jecten zou parallel moeten lopen met de voorgenomen landinrichting
op Walcheren.

Antwoord
Het voert te ver om in het streekplan in te gaan op gewenste con-
crete wijzigingen in het net van landbouwwegen op Walcheren. In
ruilverkavelingsverband zal een plan van wegen en waterlopen wor-
den opgesteld waar eventuele verbeteringen of wijzigingen van het
landbouwwegennet in zijn aangegeven. De samenhang tussen werken
aan plattelandswegen en landinrichtingsprojecten wordt in het
voorontwerp aangeduid in paragraaf 3.5.1.2 op blz. 70 en 71 en in
paragraaf 3-7.2.1 op blz. 92 van het voorontwerp.
Met de wenselijkheid van parallelloop tussen uitvoering van (gro-
tere) wegprojecten als de Dammenweg eu de S14-S15 en de uitvoering
van de ruilverkaveling wordt ingestemd (zie in dit verband ook
blz. 71 van het voorontwerp). Afstemming van de voorbereidingspro-
ceudres in de tijd zal echter niet altijd mogelijk zijn, ook al
wordt er door de betrokken voorbereidende instanties zoveel moge-
lijk naar gestreefd.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2.1.10 Handhaving van oude wegen

Reactie
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
willen de nog aanwezige klinkerverhardingen op polderwegen zoveel
mogelijk handhaven. Het instellen van eenrichtingsverkeer heeft
voorkeur boven verbreding. De ZMF (107) vindt dat uit landschappe-
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lijk oogpunt de loop van de oude en onverharde wegen zoveel moge-
lijk moet worden gehandhaafd. Als aanleg van wegen uit agrarisch
oogpunt onvermijdelijk is hebben doodlopende wegen de voorkeur
boven doorgaande wegen.

Antwoord
Wat betreft klinkerverhardingen c.q. de loop van oude en onverhar-
de wegen kan worden verwezen naar de beantwoording onder 6.3.4.
Voordeur voor het instellen van eenrichtingverkeer op polderwegen
boven wegverbreding kan niet in zijn algemeenheid worden onder-
schreven. Per geval moeten belangen worden afgewogen. Daarbij
speelt de omrijafstand bij eenrichtingverkeer1 een belangrijke rol.
Hetzelfde geldt voor de afweging doodlopende weg versus doorgaande
weg bij de aanleg van nieuwe landbouwwegen.

Conclusie
Met inachtenming van de conclusie onder 6.3.4 geven de opmerkingen
geen aanleiding voor wijzigingen.

7.2.1.11 Bebouwingsvrije stroken langs wegen

Reactie
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat het op korte termijn open te
stellen noordelijke gedeelte van de Tractaatweg moet worden opge-
nomen in figuur 13.
De gemeente Bruinisse (64) is van mening dat de bebouwingsvrije
strook langs de Rijksstraatweg kan worden aangepast (van 40 m naar
25 m) omdat deze weg binnen afzienbare tijd de bovenlocale functie
zal verliezen.

Antwoord
Figuur 13 betreft een momentopname en heeft uit dien hoofde geen
bindende werking. Dit laatste is wel het geval met de kaart beho-
rend bij de wegenverordening Zeeland welke steeds van tijd tot
tijd zal worden geactualiseerd. In het ontwerp-streekplan zal de
dan meest recente stand van zaken worden aangegeven. De betreffen-
de tekst op blz. 93 behoeft in dit verband enige verduidelijking.
Het ontmoet geen bezwaar de suggestie van de gemeente Bruinisse
over te nemen.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding tot enige aanpassing van figuur 13
en een verduidelijking over de functie en status van deze figuur
in de bijbehorende tekst.

7.2.1.12 Wegaanduiding

Reactie
Rijkswaterstaat (46) merkt op dat op verschillende plaatsen in
paragraaf 3.7.2.1 N58 moet worden vervangen door A58.

Antwoord
Deze opmerking is juist.
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Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in de streekplantekst de aandui-
ding N58 te vervangen door A58.

7.2.1.13 ANWB-routes

Reactie
J.J. van den Ende te Zonnemaire (37) acht het opheffen van alle
ANWB-routes een logisch uitvloeisel van de doelstelling om het
aantal - particuliere - verkeersbewegingen te beperken.

Antwoord
De suggestie van de heer van den Ende betreft niet een zaak die
zich in streekplanverband laat regelen. Overigens wordt gemeend
dat het opheffen van ANWB-routes ook geen maatregel is die zich
die vanuit het in het streekplan aangegeven beleid ten aanzien van
recreatie en verkeer en vervoer zonder meer laat motiveren.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2.2 Fietspaden

7.2.2.1 Fietspaden en Fietspadenplan

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Oostburg (18) is opgemerkt dat de
kaart op blz. 94 van het voorontwerp met betrekking tot de fiets-
paden onvolledig is. Voorts zijn wensen geuit inzake enkele nieuwe
fietspaden in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Ditzelfde geldt voor de
Dorpsraad Nieuwvliet (41) en het Waterschap Het Vrije van Sluis
(75). Als wenselijke fietsverbindingen worden genoemd Nieuwvliet
(Bad)-Provinciale weg, Sasput-Schoondijke en Groede-Oostburg. Op
de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) is gepleit voor een
veiliger fietsroute tussen Nieuwland en St. •joosland. De PZEM (24)
merkt op dat de verkeerssituatie in het oostelijk deel van het
Sloegebied onvoldoende veilig is met name ten aanzien van fiet-
sers. Flet fietspadenplan dient zo spoedig mogelijk te worden her-
zien.
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat het fiet.spad Hoek-Philippine,
op figuur 14 aangeduid ais "aan te leggen", in 1985 is gereali-
seerd. De gemeente Hulst (52) memoreert dat door de gemeente een
plan is ingebracht voor de aanleg van een fietsroute St.Jansteen-
Koewacht en verzoekt deze verbinding op te nemen. De gemeente
Kortgene (53) ziet het voorziene fietspad Kortgene-Colijnsplaat
graag vervangen door een (toeristische) fietsroute via bestaande
wegen met een verbinding over de secundaire weg nr. 8. De gemeente
Bruinisse (64) acht het gewenst het Orevelingenmeer te ontsluiten
voor fietsers uit Bruinisse door aanleg van een fietspad op de
westelijke zijde van de firevelingendam. De Natuur- en Vogelwacht
Schouwen-Duiveland (66) en de vereniging Stad en Lande van Schou-
wen Duiveland (113) vinden figuur 14 te onduidelijk omdat de tra-
cés van toekomstige fietspaden niet zijn af te lezen.
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De gemeente Westerschouwen (92) wijst erop dat een nadere belan-
genafweging mogelijk moet zijn met betrekking tot fietspaden in
natuurgebieden wanneer het gaat om ontsluitingen of onmisbare
schakels in fietsverbindingen. De gemeente Reimerswaal (96) acht
het intentsiteitscriterium voor de prioriteitsbepaling van fiets-
paden te ongenuanceerd. In net ontwerp-streekplan dan wel in het
nieuwe fietspadenplan dient een en ander, met name in de sociaal-
maatschappelijke context van kleine kernen, te worden genuanceerd.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
stellen dat het recreatieve autoverkeer op wegen evenwijdig met de
duinen dient te worden teruggedrongen, dan is ook de aanleg van
nieuwe fietspaden door of direct langs duingebieden (Vrouwenpol-
der-Oostkapelle) niet noodzakelijk.

Antwoord
De kaart op blz. 94 van het voorontwerp is gebaseerd op het huidi-
ge fietspadenplan. Het beoogt een illustratie te zijn van het net
van bestaande en volgens dit plan mogelijk aan te leggen fiets-
paden .
Het fietspadenplan wordt thans geëvalueerd. Hierbij zullen tevens
betrokken worden een aantal opmerkingen en suggesties uit de vo-
renvermelde reacties. De prioriteitstelling en eventuele andere
afwegingscriteria zullen eveneens in dat verband aan de orde ko-
men. Zoals in paragraaf 3-7.2.2 is vermeld zal het herziene fiets-
padenplan tevens uitwerking van het streekplan vormen. Figuur 14
zal in dat kader ook worden gewijzigd. Wel zullen in het ontwerp-
streekplan inmiddels reeds bestaande fietspaden als zodanig worden
aangegeven.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om figuur 14 ten aanzien van de
bestaande fietspaden te actualiseren. Voor het overige kunnen de
opmerkingen thans voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2.2.2 Fietsroutes van en naar stations

Reactie
De Rijksverkeersinspectie (7) acht goede fietsroutes van en naar
de stations essentieel voor de bevordering van openbaar vervoer en
f Ietsverkeer.

Antwoord
Het bevorderen van fietsroutes van en naar stations is een kwestie
van locale schaal. Het streekplan als bovenlocaal plan kan hierin
weinig betekenis hebben. Overigens wordt in paragraaf 3«7«3-2 van
hst voorontwerp gesteld dat bij regionale centra en grotere kernen
een vorm van integrale verkeersplanning noodzakelijk is, waarbij
nadrukkelijk fietsverkeer en openbaar vervoer zijn betrokken. Als
zodanig biedt het streekplan dus een toetsingscriterium voor be-
stemmingsplannen, verkeersplannen, etc.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.
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7.2.3 Spoorwegen

7.2.3.1 Rangeerterrein Goes

Reactie
De gemeente Goes (88) wijst erop dat verplaatsing van het rangeer-
terrein te Goes in eerste aanleg een zaak is van de Nederlandse
Spoorwegen. Een studie naar mogelijkheden is gaande. Voorts Is er
een relatie met de verplaatsing op korte termijn van het nabijge-
legen veilingcomplex, waar ook een nieuwe invulling in aanmerking
komt. Een en ander is van wezenlijke betekenis voor Goes, zo wordt
gesteld.
De KNNV, afdeling Beveland (90) onderschrijft dat het rangeerter-
rein van Goes moet verdwijnen.

Antwoord
De opmerkingen zijn niet in tegenspraak met de tekst van het voor-
ontwerp-streekplan.

Conclusie
De opmerkingen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2.3-2 Spoorlijnen Axel-Clinge en Goes-Borssele

Reactie
De Rijksverkeersinspectie (7) acht op grond van het structuursche-
ma Verkeer en Vervoer een planologische reservering in het streek-
plan voor de spoorlijnen Axel-Clinge en Goes-Borssele gewenst.

Antwoord
In een recente studie van een werkgroep waarin onder meer de pro-
vincie en de NV Nederlandse Spoorwegen zitting hadden wordt gecon-
cludeerd dat voor reservering als spoorlijn van het tracé Axel-
Clinge geen gronden meer aanwezig zijn en dat deze reservering
derhalve kan vervallen.
Nader bezien dient te worden in hoeverre het tracé nog een goede
bovenlocale functie kan vervullen alvorens er toe wordt overgegaan
de betreffende gronden voor locale doeleinden beschikbaar te stel-
len.
Hoewel hieromtrent geen afzonderlijke studie is verricht kan naar
verwachting, op basis van dezeLfde argumentatie als in de aange-
haalde studie, ook voor de spoorlijn Goes-Borssele via de Zak van
Zuid-Beveland de conclusie worden getrokken dat reservering als
spoorlijn op grond van het verkeers- en vervoersbelang niet meer
nodig is. Overigens heeft het gedeelte Goes-Oudelande nog wel een
belangrijke functie als toeristische spoorlijn en dient aio zoda-
nig in stand te worden gehouden.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding wijzigingen aan te brengen.
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7.2.4 Vliegvelden

Hierop wordt alleen in de beleidsnota ingegaan.

7.2.5 Vaarwegen

7.2.5 1 Kaartaanduiding van vaarwegen

Reaotie
Rijkswaterstaat (M6) merkt op dat de op de streekplankaart aange-
geven vaarwegen geen volledig overzicht hiervan geven. Het in
paragraaf 3-7«2.5 geformuleerde beleid dient voor alle vaarwegen
te gelden.

Antwoord
Op de streekplankaart zijn alle belangrijke vaarwegen aangegeven.
In de eerste zin van paragraaf 3-7.2.5 zal dit worden vermeld.
Het voert evenwel te ver om het aan het begin van paragraaf
3.7.2.5 geformuleerde beleid zonder meer op alle vaarwegen van
toepassing te verklaren. Wel geldt algemeen voor alle vaarwegen
het gestelde dat werken en werkzaamheden die in het kader van het
normale onderhoud en beheer nodig zijn steeds moeten kunnen worden
uitgevoerd.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in de streekplantekst te verdui-
delijken dat op figuur 1 alleen hoofdvaarwegen zijn aangegeven.

7.2.5.2 Bufferbekkens Kreekrak- en Krammersluizen

Reactie
Rijkswaterstaat (46) merkt op dat de bufferbekkens van de Kreek-
raksluizencomplex en het lage zoute bekken van de Krammersluizen-
complex primair een waterstaatkundige functie hebben. Recreatief
medegebruik wordt toegestaan. De aanduiding vraagt een aanpassing.

Antwoord
De waterstaatkundige functie van beide bekken komt inderdaad up
figuur 1 niet tot zijn recht. Dit vraagt verduidelijking.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding tot zodanige aanpassing van figuur 1
dat de waterstaatkundige functie van de bekkens bij de Kreekrak-
sluizen en de Krammersluizen daarin tot uiting komt.

7.2.5-3 Sluizencomplex Hansweert

Reactie
De gemeente Reimerswaal (96) is teleurgesteld dat niets is vermeld
over de inrichting en functionele bestemming van het binnen af-
zienbare tijd vrijkomende sluizencomplex met bijbehorende kanaal-
arm direct ten oosten van Hansweert. Een zo ingrijpend en struc-
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tureel gewijzigde situatie mag in het streekplan niet onbesproken
blijven. De gemeente dringt erop aan mogelijke ontwikkelingen aan
te geven die enerzijds passen in de regionale ruimtelijke struc-
tuur en waarvan anderzijds een impuls voor de kern Hansweert uit-
gaat.

Antwoord
Na de ingebruikname van het nieuwe sluizencomplex ten noordoosten
van Hansweert komt het bestaande complex vrij. Voor welke func-
tie(s) dit gebied geschikt is of is te maken is gezien de ligging
tussen een vaarweg, waarop vervoer van gevaarlijke stoffen moge-
lijk is, en een woonconcentratie (nog) niet aan te geven. Het is
echter goed dit bij het dorp Hansweert aansluitende gebied te
reserveren voor (een) zich later aandienende functie(s) die op
deze plaats verenigbaar is (zijn) met de aangrenzende, bestaande
functies.
Het is gewenst om in de streekplantekst aan te geven dat het te
verlaten sluizencomplex moet worden gereserveerd voor inpasbare
functies en vooreerst zo zal moeten worden bestemd en beheerd dat
geen conflicterende ontwikKelingen kunnen ontstaan.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in de streekplantekst aan te
geven dat het te verlaten sluizencomplex nabij Hansweert moet wor-
den gereserveerd voor zich later aandienende inpasbare functies.

7.2.5-4 Kanaal Haven van Goes

Reactie
De gemeente Goes (88) ziet de vermelding in het voorontwerp van de
vervanging van de sluis bij het Goese Sas met bijbehorende aanpas-
sing van het tracé van het kanaal Haven van Goes bij de planolo-
gisch afgewogen werken in uitvoering als een ondersteuning van
gemeentelijke voornemens.

Antwoord
Het voorontwerp spreekt alleen over de werken bij het Goese Sas
die thans zijn afgerond en ten tijde van het opstellen van het
voorontwerp in uitvoering waren. Alle voltooide werken behoeven
niet meer in het (ontwerp)streekplan te worden genoemd. Andere
werken aan het Goese Havenkanaal worden er vanuit het provinciale
ruimtelijke beleid of het infrastructurele beleid thans niet voor-
zien. Voorzover de gemeente hiertoe plannen heeft dienen de nodige
afwegingen, zowel planologisch als economisch en financieel,
plaats te vinden.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om de passage in de streekplantekst
over de vervanging van de sluis bij Goese Sas en de bijbehorende
kanaalaanpassing te schrappen. Overigens kan de opmerking niet
worden onderschreven.
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7.2.5.5 Walradarketen Westerschelde

Reactie
De Stad Antwerpen (45) vestigt er de aandacht op dat de walradar-
keten langs de Westerschelde door middel van een Belgisch-Neder-
lands accoord sinds december 1985 definitief is vastgelegd. Voorts
wordt gewezen op de veiligheidsverhogende werking voor de scheep-
vaart op de Westersohelde van de door België gewenste verdieping
van de vaargeul.

Antwoord
In de streekplantekst staat ten aanzien van beide genoemde zaken
vermeld dat met aanleg respectievelijk uitvoering rekening gehou-
den moet worden.

Conclusie
De opmerkingen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2.5.6 Ankergebied Westerscheldemonding

Reactie
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat het ankergebied voor de kust
van West Zeeuwsch-Vlaanderen op figuur 1 in westel:jke richting
moet worden vergroot.

Antwoord
Deze opmerking is juist.

Conclusie
In figuur 1 dient het ankergebied voor de kust van West Zeeuwsch-
Vlaanderen te worden vergroot.

7.2.5.7 Vaarverbod bij Oosterscheldekering

Reactie
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat de streekplankaart aangeeft
dat de watersport- en visserijfunctie in de Oosterschelde zich tot
de stormvloedkering uitstrekt. Door zijn ligging en constructie in
het getijde-gebied van de Oosterschelde vormt de stormvloedkering
echter een potentieel gevaar voor (kleine)vaartuigen, sportvis-
sers, surfers en zwemmers. Uit veiligheidsoverwegingen moet aan
weerszijden van de kering een gedeelte van het water tot verboden
gebied worden verklaard. De grens van dat gebied ligt op ca.
1000 m afstand uit de as van de kering. Aanpassing van streekplan-
kaart en -tekst verdient aanbeveling

Antwoord
Deze opmerking is juist.

Conclusie
De opmerking geeft aanlegL:I£ <::n figuur 1 in verband met het vaar-
verbod nabij de Oosterscheldekering aan te passen en zonodig in de
tekst een nadere verduidelijking op te nemen.
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7.3 Overige onderwerpen

7«3«1 Bereikbaarheid van voorzieningen per openbaar vervoer

Reactie
De Rijksverkeersinspectie (7) is van mening dat bij de criteria
voor de situering van voorzieningen voor intensieve dag- en ver-
blijfsrecreatie de bereikbaarheid per openbaar vervoer dient te
worden meegenomen in de streekplanparagrafen 3.4.2.2 en 3.7-3.3.

Antwoord
In paragraaf 3-^«2.2 van het voorontwerp wordt onder meer gesteld
dat de genoemde voorzieningen zoveel mogelijk geënt moeten worden
op de bestaande infrastructuur. Nadere specificatie hiervan zou
wat ver voeren omdat het meerdere elementen omvat, maar het open-
baar vervoersnet maakt daar zeker deel van uit. Het ontmoet geen
bezwaar om de tekst van de paragrafen 3.7-3.1 en 3.7.3-3 in de
door de inspectie gewenste zin aan te passen.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding het belang van het aspect openbaar
vervoer in relatie tot nieuwe terreinen voor intensieve dag- en
verblijfsrecreatie in de streekplanparagrafen 3.7.3.1 en 3.7.3.3
expliciet te noemen.

7-3.2 Recreatieverkeer en woonmilieu

Reactie
De gemeente Goes (88) is van mening dat in paragraaf 3-7.3.3 naar
voren moet komen dat een verantwoorde afwikkeling van het recrea-
tieverkeer ook kan zijn ingegeven door de vereiste bescherming van
het woonmilieu. Gewezen wordt op de discussie over de rondweg
Wolphaartsdijk.

Antwoord
Met de opmerking kan worden ingestemd. Voor de rondweg Wolphaarts-
dijk kan worden verwezen naar de beantwoording onder 7.2.1.8 in de
beleidsnota.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in paragraaf 3-7.3.3 toe te voe-
gen dat een verantwoorde afwikkeling van het recreatieverkeer ook
nodig kan zijn in verband met bescherming van het woonmilieu.
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HOOFDSTUK VIII OVERIGE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

8.1 Zeewering en binnendijken

8.1.1 Stelsel van binnendijken met waterstaatkundige functie

Reactie
Het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland (72) wijst erop dat in
verband met het gereedkomen van de Oosterscheldekering op grond
van nader overleg het stelsel van binnendijken met een waterstaat-
kundige functie mogelijk wijzigingen zal kunnen ondergaan.
De gemeente Goes (88) deelt mee dat in een recent Koninklijk Be-
sluit het cultuur-historisch en landschappelijk belang van de
binnendijk van de Oost-Bevelandpolder boven de waterstaatkundige
functie is gesteld.
Natuurmonumenten (57) is van mening dat, gelet op de dichtheid van
het net van binnendijken op Zuid-Beveland, een heroverweging van
de waterstaatkundige functie in een aantal gevallen op zijn plaats
zou zijn.
De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (84) stelt voor
alle binnendijken een zelfde aanduiding te geven om verwarring te
voorkomen.

Antwoord
Bij de vaststelling van het streekplan zal getracht worden om op
de streekplankaart de stelsels van binnendijken met een water-
staatkundige functie verantwoord en overeenkomstig de actuele
stand van zaken, en zo mogelijk rekening houdend raet het gereed
komen van de Oosterscheldekering, aan te geven. Dit zal te zijner
tijd op grond van de dan meest recente gegevens nogmaals worden
nagegaan, waarbij ook de opmerking over de dijk in de Oost-Beve-
landpolder dient te worden betrokken. Binnendijken kunnen, over-
eenkomstig de Verordening Waterkering en Waterbeheersing in Zee-
land, van hun waterstaatkundige functie worden ontheven door mid-
del van een aanwijzing door Gedeputeerde Staten. Dit betekent
onder meer dat niet het streekplan deze waterstaatkundige functie
primair regelt. Wijzigingen in de stelsels zullen kunnen worden
aangegeven via de jaarlijkse rapportage met betrekking tot het
streekplan.
Het wordt onjuist geacht om het onderscheid tussen binnendijken
met een waterstaatkundige functie en binnendijken waarvoor deze
functie ontbreekt te laten vervallen, omdat dan geen recht meer
gedaan zou worden aan het verschil in primaire functie. In dit
verband kan ook worden verwezen naar de beantwoording onder
6.2.4.1 en 6.2.4.2.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om bij de opstelling van het ont-
werp-streekplan nader te bezien in hoeverre het stelsel van bin-
nendijken met waterstaatkundige functie geactualiseerd kan worden.

8.2 Drink- en industriewatervoorziening

8.2.1 Kaartaanduiding waterwingebied Haamstede



Reactie
Natuurmonumenten (57) acht het waterwingebled bij Haamstede te
groot aangegeven. De winning concentreert zich in de westelijke
duinen.

Antwoord
Op de kaart is aangegeven het gebied dat is opgenomen in de Veror-
dening tot bescherming van de waterwinplaatsen in Zeeland. Op
grond van deze verordening worden vanwege het waterwinningsbelang
in het gehele inzijgingsgebied in het belang van de waterwinning
zekere beperkingen opgelegd aan de (mogelijke) gebiedsfunctie. Dit
is een ruimtelijk relevant gegeven dat in streek- en bestemmings-
plan aandacht verdient.

Wanneer op basis van nieuwe (geo)hydrologische kennis en inzichten
dan wel bij een gewijzigd waterwinningsregime de noodzaak tot
bescherming van een deel van het gebied kan vervallen dan zal de
kaart behorende bij voornoemde verordening moeten worden aangepast
en kunnen de consequenties voor de streekplankaart, die hiervan op
dit punt een schematische vertaling geeft, in een van de jaarlijks
op te stellen rapportages met betrekking tot dit plan worden aan-
gegeven.

Conclusie
Met de opmerking kan niet worden ingestemd.

8.2.2 Diepte-infiltratie bij Haamstede

Reactie
De ZMF (107) stelt dat eventuele diepte-infiltratie bij Haamstede
getoetst dient te worden op de consequenties voor de natuurwaar-
den.

Antwoord
Zoals het voorontwerp-streekplan aangeeft dient voor dit project
nog een nadere planologische afweging plaats te vinden.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

8.3 Energievoorziening

8.3.1 Kolengestookte centrales

Reactie
De PZEM (24) acht het van belang dat in het streekplan bij de
energiebeschouwing°n ook aandacht wordt geschonken aan de vesti-
ging van nieuwe kolengestookte centrales (die alternatief ook met
olie of gas gestookt kunnen worden) omdat de aanwezigheid van de
Kaloothaven de vestigingsplaats Borssele hiervoor zeer geschikt
maakt. Bij toepassing van de moderne technieken kunnen de milieu-
invloeden op een acceptabel niveau worden gehouden.
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Antwoord
Het streekplan noemt de vestigingsplaats Borssele als in aanmer-
king komend voor nieuw centraal electrisch vermogen in algemene
zin en rekent zich niet tot taak nader in te gaan op de te gebrui-
ken brandstoffen, behalve wanneer hier duidelijk ruimtelijk rele-
vante aspecten mee zijn gemoeid, zoals zonering c.q. waarborgings-
criteria bij kerncentrales.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding voor wijziging van de streek-
plantekst.

8.3.2 380 kV-koppelverbinding met Noord-Brabant

Reactie
De PZEM (24) merkt op dat het technisch mogelijk is bij een nieuwe
380 kV-koppelverbinding Borssele-Noord-Brabant de spanningsniveaus
van 150 kV en 380 kV in één tracé te combineren en achf derhalve
de formulering dat bij gebruik van het huidige 150 > ^cé door
de nieuwe 380 kV-verbinding de bestaande 150 kV-ve~* -.I.-J.' ^ onder-
gronds moet worden gelegd niet correct. Voorges». "r* "dt om
slechts te spreken over het bij voorkeur en na afweging </ai> '.. lan-
gen ondergronds leggen van de 150 kV-verbinding indien diervoor
een ander tracé moet worden gerealiseerd.
Het Rijksconsulentschap HAD (28) ondersteunt deze opmerking.

Antwoord
Het is gewenst om de opmerkingen met inachtneming van de beant-
woording onder 8.3.4 in de streekplante.-.jt te verwerken.

Conclusies
De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst ten aan-
zien van een eventuele nieuwe 380 kV-verbinding met Noord-Brabant
de mogelijkheid van combinatie met de bestaande 150 kV-verbinding
op te nemen, rekening houdend met de beantwoording onder 8.3.4.

8.3.3 Verbindingen met België

Reactie
Het Rijkconsulentschap HAD in de provincie Zeeland (2S) wijst erop
dat in de toekomst een verbeterde koppeling van Zeeuwsch-Vlaande-
ren aan het Belgische 150 kV-net wenselijk is. In de tekst zou dit
kunnen worden aangegeven. Verder wordt opgemerkt dat de 380 kV-
verbinding Kreekrak-Zandvliet en de 150 kV-verbinding door de
Westerschelde in figuur 15 ontbreken.
Rijkswaterstaat, directie Zeeland (46) merkt op dat ruimtelijk ook
rekening moet worden gehouden met de 380 kV-verbinding Kreekrak-
Zandvliet.

Antwoord
Het is inderdaad gewenst de mogelijkheid van een eventuele ver-
sterkte koppeling van Zeeuwsch-Vlaanderen aan het Belgische 150
kV-net in de tekst te noemen.
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De besluitvorming ten aanzien van de 380 kV-verbinding Kreekrak-
Zandvliet is afgerond. De betreffende lijn en de bestaande 150 kV-
verbinding door de Westerschelde dienen in figuur 15 te worden
opgenomen.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding tot aanvulling van figuur 15 en
vermelding in de streekplantekst van de mogelijkheid van versterk-
te koppeling van Zeeuwsoh-Vlaanderen met het Belgische 150 kV-net.

8.3.*» Ondergrondse aanleg van hoogspanningsverbindingen

Reactie
Het Rijksconsulentschap HAD (28) acht de stellingname ten aanzien
van een vereiste ondergrondse uitvoering bij nieuwe of aanpassing
van bestaande 50 kV- alsmede 150 kV-hoogspanningslijnen in land-
schappelijk en/of ornithologisch kwetsbare gebieden te ongenuan-
ceerd. Bij de afweging zullen ook de kosten een rol dienen te
spelen.

Antwoord
Ingestemd kan worden met de opvatting dat er nog een zekere afwe-
ging mogelijk dient te zijn ten aanzien van de keuze voor het £l
dan niet ondergronds aanleggen van 50 kV- en 150 kV-verbindingen.
Het uitgangspunt om in de genoemde gevallen zoveel als redelijker-
wijs mogelijk is tot verkabeling over te gaan moet evenwel over-
eind blijven staan. Gezien het belang dat hieraan gehecht moet
worden wordt het gewenst geacht de betreffende tekst in het voor-
ontwerp te handhaven en een eventuele andere keuze na afweging met
betrekking tot specifieke gevallen en situaties te beschouwen als
afwijking van het streekplan met inachtneming van de daarvoor van
toepassing zijnde regels.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding voor wijziging van de streek-
plantekst.

8.3.5 Windturbineparken

Reactie
De Inspectie R0 (30) acht de gekozen formulering voor eventuele
windturbineparken onduidelijk. De beoordeling van een dergelijk
ingrijpend project vergt een uitwerking van het streekplan met
daaraan gekoppelde beoordelingscriteria of een streekplanherzie-
ning. Pas daarna is een bestemmingsplanregeling aan de orde. Ook
de gemeente Goes (88) is van mening dat de streekplantekst ^D dit
punt onvoldoende houvast biedt.

Antwoord
Erkend wordt dat de streekplantekst met betrekking tot windtur-
bineparken onvoldoende duidelijk is. Het is gewenst om daarin op
te nemen dat het streekplan hieromtrent zonodig nader uitgewerkt
zal moeten worden.
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Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst op te
nemen dat voor de eventuele inpassing van windturbineparken dient
te worden voorzien in een streekplanuitwerking met een nadere
afweging van locaties en beoordelingscriteria.

8.3.6 Energiebesparing en alternatieve energiebronnen

Reactie
De ZMF (107) is van mening dat het streekplan nadrukkelijker dient
aan te geven dat gestreefd dient te worden naar energiebesparing
er. de ontwikkeling van alternatieve milieuvriendelijke energie-
bronnen.

Antwoord
Uitwerking van het door de ZMF gestelde is vooral onderdeel van
het energiebeleid. Het streekplan beperkt zich tot de aspecten die
ruimtelijke relevantie hebben. Datgene wat hieromtrent in para-
graaf 3*8.3 is opgenomen wordt hiervoor voldoende geacht, mede
gelet op het voor het streekplan gekozen globaliteitsniveau.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding voor wijziging van de streek-
plantekst .

8.H Teleoommunicatiesystemen

Geen reacties

8.5 Militaire objecten

Reactie
Het Ministerie van Defensie (55) acht de aard en het belang van
een aantal in de provincie gelegen militaire objecten zodanig dat
deze als structuurbepalend zijn aan te merken. Derhalve dienen
deze in het streekplan voldoende aandacht te krijgen. Gemeend
wordt dat de regeling in het voorontwerp onvoldoende is: op de
streekplankaart zijn de militaire belangen in het geheel niet
aangeduid, terwijl de behandeling in de tekst, impliciet of expli-
ciet, te summier is. Er wordt op gewezen dat de figuren tussen de
tekst slechts een indicatieve betekenis hebben. Suggesties worden
gegeven ten aanzien van tekst en kaart(en) voor wat betreft de
brandstofleiding Brabant-Kruiningen-Borssele, straalpaden, ge-
luidsbelasting en invliegzone vliegbasis Woensdrecht, het munitie-
complex Ritthem en het brandstofdepot Kruiningen.

Antwoord
Er is nadrukkelijk gekozen voor een globale opzet van het streek-
plan, hetgeen niet alleen in de tekst maar ook op de streekplan-
kaart tot uiting komt. In deze optiek worden de militaire objecten
in de provincie ruimtelijk gezien niet alle van een zodanige im-
portantie geacht voor wat betreft hun neerslag op de uit het
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kaartbeeld sprekende ruimtelijke structuur dat zij op de streek-
plankaart dienen te worden aangegeven.
De indicatieve betekenis van de tussen de tekst geplaatste figuren
heeft onder meer betrekking op de nauwkeurigheid van de weergave
in verband met de schaal van deze figuren; aan deze figuren kunnen
derhalve geen exacte plaatsbepalingen of trace's worden ontleend.
Bovendien geven deze figuren veelal de huidige situatie weer en
niet de gewenste ontwikkeling op langere termijn. Wel geven de
figuren informatie over aanwezige bepaalde belangen, waar in het
beleid rekening mee gehouden dient te worden. Als zodanig onder-
steunen zij de beleidsbeschrijving die, zo ook in het geval van de
militaire objeoten, bepalend is voor het te voeren beleid. Overi-
gens is zoals gesteld ook bij de beleidsbeschrijving gekozen voor
een globaliteitsniveau waarbij niet alle zaken uitputtend kunnen
worden behandeld. Het gedetailleerde niveau is aan de orde bij de
bestemmingsplannen.
Met betrekking tot de in de reactie genoemde militaire objecten
kan meer concreet nog het volgende worden opgemerkt, waarbij ge-
deeltelijk tegemoet wordt gekomen aan de desbetreffende suggestie:

het ontmoet geen bezwaar de brandstofleiding, voorzover gele-
gen buiten de leidingenstrook door Zuid-Beveland, in figuur
15 aan te geven;
het globaliteitsniveau van de streekpiankaart en de tekst
leent zich niet voor het opnemen van straalpaden respectieve-
lijk nader aangeven van (overleg over) bouwhoogtebeperkingen
in de directe omgeving van antennemasten;
gemeend wordt dat de ruimtelijke consequenties van de vlieg-
basis Woensdrecht op Zeeuws grondgebied door middel van fi-
guur 17 en de bijbehorende tekst op voldoende wijze in beeld
wordt gebracht; overigens is het voor de duidelijkheid ge-
wenst om de tekst met betrekking tot dit vliegveld op blz. 97
over te brengen naar paragraaf 3.8.5 en in de titel van para-
graaf 3.7.2.4 tot uiting te laten komen dat het daar dan
alleen gaat om vliegvelden voor burgerluchtvaartverkeer;
het ontmoet geen bezwaar de militaire depots bij Ritthem en
bij Kruiningen op de streekpiankaart te indiceren met als
doel aan te geven dat hieromheen een zone/aandachtsgebied
aanwezig is waar bepaalde beperkingen gelden; de tekst van
paragraaf 3.8.5, waar gewezen wordt op noodzakelijke nadere
regeling in de bestemmingsplannen van deze beperkingen, wordt
voldoende duidelijk geacht.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding figuur 15 aan te vullen met de brand-
stofleiding, de militaire depots bij Ritthem en Kruiningen op de
streekpiankaart aan te geven en de tekst inzake het vliegveld
Woensdrecht naar paragraaf 3-8.5 te verplaatsen. Voor het overige
kan de reactie voor kennisgeving worden aangenomen.

8.6 Winning van delfstoffen

Reactie
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat in de Westerschelde vrijwel
geen aanzanding meer plaats vindt en dat mitsdien zandwinning in
de Westerschelde slechts op relatief beperkte schaal mogelijk is.
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Antwoord
Deze opmerking is juist.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om de tekst met betrekking tot de
zandwinning op de Westersohelde in paragraaf 3.8.6 te nuanceren.
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HOOFDSTUK IX MILIEUBEHEER EN WATERHUISHOUDING

9.1 Milieubeheer

9.1.1 Algemeen

Dit komt alleen in de beleidsnota aan de orde.

9.1.2 Kwaliteit bodera en grondwater

9.1.2.1 Scheiding van afvalstoffen

Reaotie
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
merken op dat plannen om te komen tot een scheiding van stoffen
bij de bron en/of na inzameling, gecombineerd met eventuele com-
postering of verbranding ontbreken.

Antwoord
Hoewel de hier genoemde onderwerpen raakvlakken hebben met het
ruimtelijke beleid gaat het om zaken die primair in het kader van
het provinciale Afvalstoffenplan op grond van de Afvalstoffenwet
aan de orde moeten komen (zie ook de beantwoording onder 9.1.2.3).

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding de tekst van het streekplan aan
te passen.

9.1.2.2 Opslag van verontreinigde grond

Reactie
De Adviescommissie voor welzijn, volkshuisvesting, volksgezondheid
en milieuhygiëne van de PPC (91) stelt voor om, waar sprake is van
tijdelijke opslag in het Sloegebied van verontreinigde grond, de
toevoeging "in principe" op te nemen.

Antwoord
Hoewel een locatie voor de opslag van bij bodemsaneringen vrij-
komende verontreinigde grond in het Sloegebied voorop staat kan
worden ingestemd met een kleine nuancering van de streekplantekst
teneinde goede alternatieve oplossingen niet bij voorbaat uit te
sluiten.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding de streekplantekst met betrekking
tot de tijdelijke opslag van bij bodemsanering vrijkomende veront-
reinigde grond enigszins te nuanceren.
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9*1-2.3 Capaciteit regionale stortplaatsen

Reactie
De Adviescommissie voor welzijn, volkshuisvesting, volksgezondheid
en milieuhygiëne van de PPC (91) merkt op, dat het in gebruik
nemen of uitbreiden van andere dan de voor dit doel aangewezen
stortplaatsen niet wordt voorzien maar dat te zijner tijd toch
dient te worden gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit.

Antwoord
De opmerking dat tot aan het eind van de streekplanperiode nog
dient te worden voorzien in voldoende verwerkingscapaciteit is op
zichzelf juist. De tekst van het streekplan laat hiertoe overigens
mogelijkheden open. De raogeli*1 - alternatieven op dit gebied zul-
len (mede) worden bezien in liet kader van het provinciale Afval-
stof fenplan op grond van de Afvalstoffenwet. Afvalstoffenplan en
streekplan zullen op elkaar moeten worden afgestemd met inachtne-
ming van het in paragraaf 2.3.1 van het voorontwerp gestelde over
de wisselwerking van provinciale plannen en nota's.

Conclusie
Opmerking geeft vooralsnog geen aanleiding voor wijziging van de
streekplantekst.

9.1.2.4 Autowrakken

Reactie
De KNNV, afdeling Beveland (90) vraagt naar de consequenties voor
het woonwagencentrum bij Goes van de opmerking dat het inleveren,
bewerken en bewaren van autowrakken dient plaats te vinden op
bedrijfsterreinen. Gepleit wordt voor verplaatsing van dit centrum
naar een van de bedrijfsterreinen rond Goes.

Antwoord
Het woonwagenbeleid is er zowel op provinciaal niveau als op
rijksniveau op gericht een scheiding tussen wonen en werken te
bewerkstelligen voor zover dit hinder voor het wonen oplevert.
Voor Goes zou dit uitgangspunt verplaatsing van ofwel het woonge-
deelte ofwel het sloopgedeelte van het woonwagencentrum kunnen
betekenen. Op korte termijn zal een provinciaal saneringsplan voor
de zeeuwse woonwagencentra in ontwerp verschijnen. In dit sane-
ringsplan zal de wenselijkheid en de haalbaarheid van verplaatsing
nader worden aangegeven.
Inmiddels is Het ontwerp voor het provinciaal Autowrakkenplan
verschenen. In dit plan, waar op blz. 114 van het voorontwerp ook
naar wordt verwezen, wordt aan verplaatsing van de sloopbedrijven
op het woonwagencentrum te Goes hoge prioriteit toegekend.

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding de streekplantekst aan te passen.
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9.1.3 Kwaliteit oppervlaktewater

9» 1.3*1 ffp> Aanduiding rioolwaterzuiveringsinstallaties

Het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland (72) wijst op een wense-
lijke aanpassing van figuur 15: de rioolwaterzuiveringsinstallatie
in de Camperlandpolder is gerealiseerd, die in de Onrustpolder kan
vervallen.

Antwoord
Deze opmerking is juist.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om figuur 15 met betrekking tot de
aanduiding van rioolwaterzuiveringsinstallaties te actualiseren.

9-1.4 Geluid

9.1.1.1 Geluidszones langs wegen

Reactie
Rijkswaterstaat (16), merkt op dat de breedte van de zone ingevol-
ge artikel 74 van de Wet geluidhinder langs rijksweg 58, gedeelte
kruispunt Groede-veerhaven Breskens, langs rijksweg 61, gedeelte
brug Sluiskil-kruispunt St. Anna, en rijksweg 60, gedeelte Kuit-
aart-veerhaven Perkpolder, niet 250 m maar 400 m bedraagt.

Antwoord
Deze opmerking is juist.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om de aanduiding van geluidszones
langs wegen in figuur 16 overeenkomstig de gemaakte opmerking aan
te passen en voorzover nodig ook andere correcties in deze figuur
aan te brengen, hetgeen onder meer geldt voor de verbindingen
Philippine-Zandstraat (zone kan vervallen) en Kruiningen-veerhaven
(zone ontbreekt).

9.1.5 Lucht

Geen reacties

9.1.6 Veiligheid

Reactie
De gemeente Goes (88) acht het onderdeel veiligheid op het punt
van de routering van gevaarlijke stoffen onvoldoende duidelijk.

Antwoord
Ingevolge de Wet gevaarlijke stoffen geldt voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen een routeringsplicht. Transporteenheden dienen
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een zodanige route te volgen dat bebouwde kommen zoveel mogelijk
worden vermeden• Bepaalde transporten moeten binnen een gemeente
een voorgeschreven route volgen. Deze routering wordt geregeld in
de gemeentelijke algemene politieverordening. Verder kan worden
opgemerkt, dat in 1983 op ons initiatief een rapport is gepubli-
ceerd raet betrekking tot het weg- en railvervoer van gevaarlijke
stoffen naar en vanuit Vlissingen-Oost. Kortheidshalve wordt naar
dit rapport verwezen. Nadere detaillering van de in het vooront-
werp geformuleerde beleidslijn inzake routering past niet in de
voorgestane globale opzet van het streekplan.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst aan te pas-
sen.

9.2 Waterhuishouding

9.2.1 Grevelingen zout-zoet

Reactie
J.J. van den Ende te Zonnemaire (37) verzoekt in het streekplan
een uitspraak op te nemen inzake de keuze voo;* een zout Greve-
lingenmeer.

Antwoord
De beslissing tot het zout houden van de Grevelingen is recent
door de Minister van Verkeer en Waterstaat genomen. Waar nodig,
zoals in paragraaf 3.5.1.3» zal de streekplantekst aan deze be-
slissing moeten worden aangepast.

Conclusie
De streekplantekst dient te worden aangepast aan de genomen be-
slissing inzake handhaving van de Grevelingen als zout bekken. Met
inachtneming hiervan kan de opmerking voor kennisgeving worden
aangenomen.

9.2.2 Peilbeheersing Veerse Meer

Reactie
De SGP (101) is van mening dat bij de peilbeheersing van het V'er-
se Meer de landbouwbelangen dienen te prevaleren.

Antwoord
De peilvaststelling en -reLSling op het Veerse Meer is niet in de
eerste plaats een zaak van de ruimtelijke ordening en het streek-
plan. De ruimtelijke relevantie van de - redelijkerwijs haalbare -
mogelijkheden is zeer beperkt. Bij de afweging tussen deze moge-
lijkheden in het betreffende kader zullen alle relevante belangen,
waaronder die van de landbouw, zorgvuldig moeten worden ifgewogen.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.



BIJLAGE 1: VERWIJZINGSOVERZICHT BEHANDELING TIJDIG INGEDIENDE REACTIES

Beleidsnota Ambtelijke nota

1 Provinciaal Gouvernement
van Oost-Vlaanderen

2 Gemeente Sluis 0.1.2, 1.2.1, 1.2.2,

4.2.1.12, 6.1.2, 6.1.5

3 J• Gast te Brouwershaven 7•2.4.1

4 Vliegclub Midden-Zeeland 7.2.4.2

5 Rijksluchtvaartdienst, 7.2.4.1
directie Luchtvaartterreinen

6 Havenschap Terneuzen 3.2.2.1, 3.2.2.2

7 Rijksverkeersinspectie, 0.1.1, 0.1.2, 1.2.1 7.1.1, 7.2.2.2, 7.2.3.2,
district Zuid-West 7-3-1

8 Vliegveld Brouwershaven 7-2.4.1

9 Koninklijke Nederlandse 7.2.4.1
Vereniging vcor Luchtvaart,
afdeling ULV's

10 Ir. B. Korkers te Middelburg 0.5.1

11 Adviesbureau voor Ruimtelijk 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, 0.3.2, 4.2.3.2, 9-1.1.1
Beleid, Ontwikkeling en 0.4, 1.1.1, 1.2.1, 4.1.1,
Inrichting 4.2.1.1, 4.2.3.4, 4.2.3.6,

5.1.1.3, 6.1.1, 6.4.1

12 Federatie Nederlandse 0.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2.2, 4.2.2.4, 4,3.2.4
Vakbeweging, district 3.2.2.3, 4.2.1.1, 7.2.1.1,
Zeeland 7.2.5.3, 9.1.2.4

13 De Hollandsche Molen, 6.3.5
Vereniging tot behoud
van molens in Nederland

14 Kanoolub Zeeland 4.3.1.3

15 Geaeente Goedereede

16 Dienst der Domeinen, 4.2.1.16
Inspectie Goes

17 Inspraakgroop Borsele 0.1.1, 0.3.2, 1.2.1, 1.3.1.1 2.2.2
3.2.2.1, 4.2.1.1, 7-2.1.1,
7.2.1.8, 8.3.1



Beleidsnota Ambtelijke nota

18 Inspraakbijeenkomst
Oostburg

19 Inspraakbijeenkomst
Terneuzen

20 Inspraakbijeenkomst Goes

21 Inspraakbijeenkomst
Noordwelle

22 Inspraakbijeenkomst
Middelburg

23 Gespreksbijeenkomst Hulst

24 N.V. Provinciale Zeeuwse
Energie Maatschappij

25 Gemeente Axel

26 Mevr. S.W. van Fraayenhove-
van Hoeve en Mevr. E.S.
van der Maas-van Fraayen-
hove te Kats

27 Gemeente Oostburg

28 Rijksconsulentschap voor
Handel, Ambacht en
Diensten in de provincie
Zeeland

29 Landbouwschap, Gewestelijke
Raad voor Zeeland

1.2.1, 3.1.2, 4.2.1.1,
4.2.3.4, 5.1.2.7, 5.1.2.8,
6.4.1, 7.2.1.8

4.2.1.11, 5.1.2.5, 6.3.3,
6.3.5, 7.2.2.1

1.2.3, 1.3.3.2, 1.3.5, 6.2.4.1
3.2 .2 .1 , 5.1.2.10, 6 .2 .3 .1 ,
6 .4 .1 , 7.2.1.1

0.1.2, 1.2.1, 4 .2 .1 .1 ,
4.2.2.5, 4.3.2.3, 6.1.6,
6 .2 .1 .1 , 7 .2 .4 .1 , 7.2.4.2

0.1.2, 4 .2 .1 .1 , 4,2.2.1

0.1.2, 0 .2 .1 , 0.2.3, 1.2.1, 1.1.1, 2 . 1 , 4.2.1.4,
1.3.3.1, 4 .2 .1 .1 , 4.2.1.8, 5.2.3, 6.3.5, 7-2.1.9,
4.2.3.9, 5.1.1.2, 6.1.7, 7.2.2.1
7.2.1.2, 7.2.1.6, 7 .3 .1 ,
8.3.1

0 .1 .1 , 1.2.1, 1.3.3.2,
7.2=1.1, 7.2.1.5

6.2 .2 .1 , 7.2.6.1

1.2.1, 1.2.2, 3 .2 .2 .1 ,
5.1.1.3, 5.1.1.4

6.1.2, 6.2.1.1

0.3.2, 1.2.1, 2.4.3, 3.1.2,
4 .2 .1 .1 , 4.2.3.7, 7.2.1.3,
8.3.1

0 .1 .1 , 0.3.2, 1.2.1, 2 .4 .1 ,
2.4.2, 3.1.3, 3 .2 .1 .1 ,
3.L,2.3, 4 .2 .1 .1 , 6 .2 .2 .1 ,
7.2.5.2, 7.2.6.2

4,2.1.2

3.2.3, 7 .2 .2 .1 , 8 .3 .1 , 8.3.2

5.1.2.5

2.3, 2.4.2, 2.4.3, 3.2.1.3,
8.3.2, 8.3.3, 8.3.4

0 .1 .1 , 0.2.3, 0 .3-1 , 0.3.2, 5.1.3, 6 .1 .1 , 6 .2 .4 .1 ,
1.2.1, 1.3.2, 1.3-3.2, 6 .3 .1 , 7.2.1.6
3.2.1.3, 3 .2 .2 .1 , 4 .2 .1 .1 ,
4 O O 1 I I O Q A £ 1 1 9

5.1.1.5, 5.1.1.6, 5.1.1.7,
5.1.2.1, 5.1.2.6, 5.1.2.11,
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4.
6.1.5, 6.2.1.1, 6.2.3.2,
6.4.1, 6.4.2, 7.2.1.1,
7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.5,
r » ' t c A n i o o
7 . 1 . , 7 . 1 . 3 ,
7 .2 ,6 .1 , 9.1.2.2.



Beleidsnota Ambtelijke nota

30 Inspectie van de Ruimtelijke 0.1.1, 0.1.2, 0.2.2, 0.3.2, 8.3.5
Ordening in Zuid-Holland en 1.1.1, 1.2.1, 1.3-2, 3-1.3,
Zeeland 3.2.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.7,

4.2.3.4, 5.1.2.1, 5.1.2.3,
5.1.2.8, 6.1.6, 6.1.10,
7.2.1.1, 8.1.2

31 Kamer van Koophandel en 0.1.1, 0.3-1, 0.3-2, 1.1.1, 3-2.1.3, 3-2.2.1, 4.2.2.2,
Fabrieken voor Midden- en 1.2.1, 2.4.2, 3.1-2, 3.1.3, 4.2.3.4, 9.1.1.1
Noord-Zeeland 3.2.1.4, 4.2.3.7, 5-1.1.4,

7.2.1.1, 7.2.1.2, 7-2.5-3

32 Benelux Economische Unie, 0.2.1, 0.3.2, 0.5-1, 1.2.1, 4.2.1.12, 5.1.1.2, 6.2.2.1,
Subcommissie West van de 3-2.2.3, 6.1.8, 6.1.12, 7-2.1.1.
Bijzondere Commissie voor 7-2.5.1, 7-2.5.2, 7.2.6.2,
de Ruimtelijke Ordening 7.3-. 1

33 J.J. Provoost te Nieuwvliet 6.2.1.2 4.2.1.10, 7.2.1.4

34 C.M. van 't Westeinde 4.2.1.9
te Arnemuiden

35 H. van Damme te Ouwerkerk 6.1.9

36 J. den Hamer te Axel 6.1.2, 6.2.1.1

37 J.J. van den Ende te 1.2.1, 4.2.1.1, 4.3.2.1, 0.3-1, 5.1.1.1, 5.1-2.3,
Zonnemaire 6.1.1, 7-2.4.1 6.2.4.2, 7-2.1.13, 9-2.1

38 Oostburgse Winkeliers- 1.2*1, 2.4.1, 3-1.2, 2.4.4.
vereniging 4.2.1.1, 7-2.1.3

39 Zoutelandse Middenstands- 4.2.1.1, 7-2.1.8
vereniging

40 Zuidelijke Landbouw Maat- 0.1.1, 6.1.2, 7-2.1.3
schappij, afdeling Oostburg

41 Dorpsraad van Nieuwvliet 1.2.1, 6.2.1.2 7.2.1.4, 7.2.2.1

42 A.L.G. van Doorn te 1.3-4.
Scherpenisse

43 PTT-kamer voor de 2.2.2
provincie Zeeland

44 Gemeente Sas van Gent 0,1.1, 0.5.1, 1.2.1, 1.2.2,
1.3-2, 3-2.2.1, 3.2.2.2,
4.2.1.13

45 Stad Antwerpen 7.2.5.2 4.3.2.5, 7.2.5.5



Beleidsnota Ambtelijke nota

46 Rijkswaterstaat, 0.1.1, 0.1.2, 0,3.2, 4.2.1.7, 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.3.2.2,
directie Zeeland 6.2.1.3, 7-2.1.2, 7.2.1.3, 4.3.2.5, 6.4.4, 7.2.1.2,

7.2.1.5, 7.2.5.2, 8.1.1 7.2.1.6, 7.2.1.11, 7.2.1.12,
7.2.2.1, 7.2.5.1, 7.2.5.2,
7.2.5.6, 7.2.5.7, 8.3.3,
8.6, 9-1.4.1

47 Waterschap Walcheren 0.1.1, 4.2.2.2, 8.1.1, 8.1.2 5.1.2.4

48 Wegschap Walcheren 7.2.1.2

49 Gemeente Arnemuiden 1.2.1, 1.2.2, 7.2.1.2, 4.2.1.9
7.2.4.2

50 Gemeente Middelharnis

51 Bestuurlijke Commissie
Markiezait

52 Gemeente Hulst 1:2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.3-3-2, 1.3.3-2, 3-2.1.3, 6.4.5,
2.2.1, 4.2.1.15, 5.1.1.3, 7.2.2.1
7-2.1.1

53 Gemeente Kortgene 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.3.2.3, 5.2.1.2, 7-2.2.1
7.2.1.6

54 Raad van Bestuur 0.1.4, 0.3.2, 4.3.2.1, 4.3.1.2
voor de Grevelingen 5-2.2.2

55 Ministerie van Defensie, 8.5
Dienst Gebouwen Werken en
Terreinen, Directie Zuid-
West Nederland

56 Vereniging van Zeeuwse 0.1.1, 0.3-2, 1.2.1
Gemeenten

57 Vereniging tot Behoud van 0.1.1, 0.1.3, 0.3.1, 0.5-2, 4.2.2.1, 4.3-1-1,
Natuurmonumenten in 4.2.1.1, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 6.2.4.1, 6.2.4.2, 6.2.4.3,
Nederland 6.1.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.Ï.13, 8.1.1, 8.2.1, 9.1.1.2

6.2.2.2, 8.1.2

58 W.H. Vroom te Veere 1.2.1, 1.2.2

59 Noordbrabantse Christelijke 7-2.1.5
Boerenbond, afdeling
Vogelwaarde

60 Gemeente Bergen op Zoom

61 F.M. de Jonge te Hoek 6.1.2, 6.2.1.1



Beleidsnota Ambtelijke nota

62 De Zeeuwse Molen, Vereniging 6.3.5
tot behoud van molens in
Zeeland

63 Bewonerscomité Vrijburg 0.2.3» 3.2.1.3

64 Gemeente Bruinisse 1.2.1, 1.2.2, 5.2.1.1 3.2.1.2, 4.2.3.3,
7.2.1.11, 7.2.2.1

65 RECKON, organisatie van 4.2.1.1, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.1
recreatie-ordernemers 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.3-7,
Nederland 4.2.3.9

66 Natuur- en Vogelwacht 0.1.2, 4.2.1.2, 6.1.2, 6.2.4.2, 6.4.3, 7.2.2.1
Schouwen-Duiveland 6.2.1.1, 6.4.1, 7.2.1.2,

7.2.1.8

67 I. de Bruyne te Cadzand 4.2.1.12

68 H. Enkelaar te Oostburg 6.1.4

69 Combinatie van binnen-

vissers 5.2.1.3
70 Camping De Paardekreek 4.2.2.4 4,2.1.8

te Kortgene

71 EVO, NOB-Wegtransport 3.2.1.4, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.1.1, 7.2.1.7, 7.2.1.8
en PCB-Wegtransport 7.2.1.4, 7.2.1.6

72 Waterschap Noord- en 8.1.2, 9.1.3.2 8.1.1, 9.1.3.1
Zuid-Beveland

73 Gemeente Kapelle 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, 0.3-2, 7-2.1.3
0.4, 1.2.1, 3.2.1.1, 4.2.1.1,
4.2.3.6, 4.3.2.3, 8.2.1

74 Gemeente Terneuzen 1.2.1, 1.3.3-2, 7-2.1.3,
7.2.1.5

75 Waterschap Het Vrije 4.2.2.2, 6.2.1.2, 8.1.1, 7.2.1.4, 7.2.2.1
van Sluis 9-1-3-1

76 Natuurvereniging Tholen 6.1.2

77 Nederlandse Vereniging 4.2.2.6
van Sportvissersfederaties

78 Planologiewerkgroep 0.1.2, 0.2.3, 4.2.1.1, 4.2.2.5, 5.1.1-1
Walcheren van de ZMF en 4.2-3.9, 6.1.1, 6.1.10,
Vogelwerkgroep Walcheren 6.4.1, 7.2.1.2, 7.2.1.7

79 Zeeuwse Culturele Raad, 0.1.1, 0.2.1, 1.1,1, 1.2.1, 4.2.3.7
sectie Wooncultuur 4.2.1.6, 4.3-2.1, 8.3.1



Beleidsnota Ambtelijke nota

80 Afdeling Groede van de ZLM 4.2.1.10, 6.4.1

81 M. de Regt te Axel 6.1.11

82 ZEVIBEL, vereniging tot 5.2.1.1
bevordering der Zeeuwse
visser-i jbelangen

83 H. Cappon e.a. te Cadzand 6.2.1.1, 6.2.3.1

84 Vereniging Stad en Lande 0.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 6.2.4.2, 6.4.3, 8.1.1
van Schouwen-Duiveland 6.1.2, 6.2.1.1, 6.4.1,

7.2.1.2, 7.2.1.8

85 Natuurbeschermingsvereniging 1.3.3-2, 3.2.2.2, 4.2.1.13, 3.2.2.2, 4.2.1.1,
De Steltkluut 5.1.2.10, 6.1.2, 6.1.5, 6.2.4.3, 6.3.4

6.1.9, 6.1.12, 6.2.1.1,
6.2.3.2, 7.2.1.1, 7.2.1.4,
7.2.1.5, 7.2.4.1, 7.2.5.2

86 Camping Prinsenhove 4.2.3.1, 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.3.1, 4.2.3»5
te Renesse 4.2.3.7

87 Camping Duinhoeve 4.2.3.6
te Renesse

88 Gemeente Goes 0.1.1, 0.3.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.3-1, 3.2.1.1, 3.2.1.3,
1.3.4, 2.4.2, 3.1.3, 3.2.1.1, 4.2.2.7, 7.2.3.1, 7-2.5-4,
3-2.1.2, 3.2.1.4, 4.2.2.3, 7.3-2, 8.1.1, 8-3-5, 9.1-6
4.2.2.5, 4.2.3.8; 4.2.3.9,
5.1.1.2, 5.1.1.4, 6.1.7,
6.4.1, 7.2.1.6, 7-2.1.8,
7-2.4.2, 8.3-1

89 A-J. Venteville te 4.2.1.2, 4.2.3-9
Burgh-Haamstede

90 Koninklijke Nederlandse 4.2.1.1, 4.2.1.7, 4.2.1.16, 4.2.1.3, 4.3-1.1,
Natuurhistorische Vereni- 4.2.2.1, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 5.1.1.1, 7.2-3-1,
ging, afdeling Beveland, 6.1.6, 6.4.1, 7.2.1.1, 9.1.2.4
werkgroep Planologie 7-2.1.8, 7-2.5-2, 8-3-1

91 Provinciale Planologische 0.1.1, 0.1.3, 0.2.1, 0.2.3, 2.4.1, 4.2.1.6,
Commissie 0.3.1, 0.3.2, 1.2.1, 2.4.1, 5.1.2.1, 5.1.3,

3.2.2.1, 3.2.2.3, 4.2.1.1, 7.2.1.5, 9-1-2.2,
4.2.1.16, 4.2.2.1, 4.2.3.6, 9-1.2.3
5.1.1.5, 5.1.2.1, 5.1.2.3,
5.1.2.4, 5.1.2.8, 5.1.2.10,
5.1.2.11, 6.1.1, 6.1.3-
6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.12,
6.4.1, 7.2.1.1, 7.2.6.2,
9.1.2.1, 9.1.2.3, 9.1-4.1



Beleidsnota Ambtelijke nota

92 Gemeente Westerschouwen 1.2.1, 1.2.2, 4.2.1.2, 0.5.1, 4.2.2.1, 4.2.3.5,
4.2.3.6, 4.2.3.9, 5.1.1.3, 4.3.2.3, 7.2.2.1
5.1.2.5, 5.2.2.1, 7.2.1.2

93 Directeur v 3 r de landbouw 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, 0.3-1, 0.2.1, 1.3.3.3, 3.1.2.
en voedsel\uorziening en 0.3.2, 1.3.4, 3.2.1.2, 4.1.2, 4.2.2.1, 5.1.3,
directeur landelijke 4.2.1.1, 4.2.1.7, 4.2.1.9, 5.2.2.1, 6.2.2.1, 9.1.1.1,
gebieden en kwaliteitszorg 4.2.1.13, 4.2.1.14, 4.2.2.3, 9.1.1.2
in de provincie Zeeland 4.2.3-9, 4.3.2.4, 5.1.1.4,

5.1.1.5, 5.1.2.1, 5.2,1.2,
6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.9,
6.1.12, 6.2.2.2, 6.4.2, 9.0,
9.1.1

94 Inspectie van de volks- 3.2.2.1, 3-2.2.3, 4.2.2.1, 9.1.1.2
gezondheid voor de hygiëne 7.2.6.2, 9.1.2.3
van het milieu voor
Zeeland

95 Gemeenteraadsfraetie van 0.2.1, 1.2.2, 1.3.4, 4.2.2.3, 4.3.2.3
de VVD in Westerschouwen 4.2.1.2, 7.2.1.2

96 Gemeente Reimerswaal 0.3.2, 1.2.1, 1.2.3, 2.2.1, 7.2.2.1, 7.2.5.3
4.2.1.16

97 Federatie Zeeland 4.2.3-9
Kamperen bij de boer

98 Stichting Natuur en Milieu 0.1.1, 0.1.3, 0.3.1, 0.3.2,
3.2.2.3, 5.1.2.1, 7.2.1.1,
7.2.1.2, 8.3-1

99 Landelijke Vereniging voor 1.2.1
Kleine Kernen

100 Gemeente Veere 0.2.3, 1.2.2, 2.4,2, 3.2.1.1, 3.1.1
4.2.1.5, 4.2.3-3, 4.2.3.9,
7.2.1.2, 7-3-1

101 Provinciale Vereniging 0.1.1, 0.2.3, 1.2.1, 1.2.3, 1.3-1.1, 4.1.1, 4.2.1.7,
van de SGP 2.4.2, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 9.2.2

3.2.2.1, 4.2.2.5, 4.2.3.9,
4.3.2.2, 5.1.1.4, 6.1.10,
6.2.1.1, 6.2.3.2, 6.4.1,
7.2.1.2, 7.2.1.8

102 Natuurvereniging Walcheren 0.1.1, 0.2.3, 1.2.1, 4.2.1.1, 4, 3, 4.2.1.5, 4,2.2.3,
K.N.N.V. en werkgroep 4.2.2.1, 4.3.1, 4.3-2.1, 4.k.2.5, 5.1.2.2, 6.4.1,
Zeeland Stichting Duinbehoud 4.3.2.4, 5.1.1.2, 5.1.2.2, 7.2.1.10, 7.2.2.1, 9-1.2.1

6.1.4, 6.1.10, 6.4.1,
7.2.1.2, 7.2.1.8



103 Gemeente Duiveland

104 Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Zeeuwsch-
Vlaanderen

105 HISWA

106 Gemeente Middelburg

107 Zeeo'.ie Milieu Federatie

108 Natuurbeschermings-
vereniging 't Duumpje

109 Woningstichting Borsele

110 R. Brus te Burgh-Haamstede

Beleidsnota

1.2.1, 3.2.1.1, 4.2.1.1,
4.2.1.3, 5.1.1.3

Ambtelijke nota

7.2.1.6

0.1.1, 0.3.2, 2.4.2, 3.2.1.2, 6.4.6
4.2.1.1, 4.2.1.11, 4.2.3.4,
4.2.3.5, 5.1.1.1, 5.1.2.7,
6.2.2.1, 7.2.1.1, 7.2.1.4,
7.2.1.5

4.3.1, 7.2.1.2

0.1.1, 1.2.1, 1.3-3.1,
3.2.1.3, 4.3.2.6, 7.2.5-3

0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, 0.2.3,
0.3.1, 0.3.2, 0.4, 1.2.1,
1.3-3.1, 1.3.3.2, 3.2.1.2,
3.2.2.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2,
4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5,
4.2.1.16, 4.2.2.1, 4.2.2.3,
4.2.2.5, 4.3.2.1, 4.3.2.3,
4.3.2.5, 5.1.1.1, 5.1.2.5,
5.1.2.9, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.6,
6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10,
6.1.13, 6.2.13, 6.2.2.1,
6.2.2.2, 6.4.1, 7.1.1,
7.2.1.1, 7-2.1.2, 7.2.1.3,
7.2.1.5, 7.2.5.2, 7.3.2,
8.3.1

0.2.3, 3.2.2.3, 4.2.1.1,
4.2.1.13, 6,1.2, 6.1.5,
6.1.7, 7.2.1.1, 7.2.1.3,
8.3.1

1.2.1

7.2.1.2

4.2.3.4

3.1.1, 3.2.2.2, 3.2.3,
5.1.2.1, 5.1.3, 5.2.1.1,
5.2.1.2, 6.2.4.1, 6.4.1,
7.2.1.10, 8.2.2, 8.3.6

6.2.4.3, 6.3.2, 6.4.2



BIJLAGE 2; OVERZICHT VAN TE LAAT INGEDIENDE REACTIES

111 Gemeente Hontenisse
112 N.V. Watermaatschappij Zuid-West Nederland
113 Gemeente Vlissingen
111 Provincie Noord-Brabant
115 Gemeente Borsele
116 Gemeente Zierikzee
117 Gemeente Tholen
118 Technologische Dienst Zeeuwse Waterschappen
119 Stuurgroep Oosterschelde
120 Ministerie van Openbare Werken van België, Bestuur der Waterwegen
121 PPR, afdeling Goes
122 Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw in Zeeland
123 Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting en Directie van de Volks-

huisvesting in de provincie Zeeland
124 Gemeente Domburg
125 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
126 Kampeerraad
127 Recreatieschap Het Veerse Meer
128 Gemeente St. Philipsland
129 Gemeente Brouwershaven
130 Gemeente Aardenburg
131 Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak
132 Gemeente Valkenisse


