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INLEIDING

Deze nota bevat een gedeeltelijke verwerking van de tijdig ingezonden reac-
ties op het voorontwerp-streekplan Zeeland. Behalve deze nota van ons Col-
lege van Gedeputeerde Staten, waarin de beleidsmatig belangrijkste zaken
aan de orde komen, is er een ambtelijke nota van de Stuurgroep Streekplan-
werk waarin op de overige, hier niet behandelde maar wel tijdig ingediende
opmerkingen wordt ingegaan. 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. Beantwoordin-
gen in deze nota kunnen mede van belang zijn als toelichting op het gestel-
de in het voorontwerp-streekplan; een betekenis die hieraan ook formeel
moet worden toegekend.

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, informatiebijeenkomsten over het voorontwerp gehouden.
De sluitingsdatum voor het indienen van reacties op het voorontwerp is
gesteld op 2 mei 1986. 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 ambtelijke antwoordnota is zodanig
dat de opmerkingen zoveel mogelijk volgens de indeling van het voorontwerp-
streekplan zijn gerangschikt, samengevat en beantwoord. Omdat als gevolg
daarvan veelal op meerdere plaatsen wordt ingegaan op hetgeen door een
bepaalde adressant naar voren is 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 reac-
ties van anderen inhouden over het algemeen in deze nota niet zijn meegeno-
men. Wat dit laatste betreft gaat het met name om ondersteuning van en
verwijzing naar de algemene opmerkingen van het Bureau RBOI door de gemeen-
ten Bruinisse, 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 cijferaandui-
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 de 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.



HOOFDSTUK 0 ALGEMEEN

0.1 Functie en karakter van het streekplan

0.1.1 Algemene opzet

Reactie
Bureau FBOI (11) en de gemeente Kapelle (73) stellen voorop dat de
opzet van het voorontwerp-streekplan ook vanuit het gemeentelijke
beleidsniveau in beginsel waardering, respect en ondersteuning
verdient maar merken daarbij op dat hoe globaler het plan is, hoe
meer ruimte er is voor interpretatie en dus voor verschillen daar-
in. Hieruit kan een probleem groeien omdat van tevoren niet vol-
doende duidelijk is wat de provincie bedoelt, welke gemeentelijke
oplossingen en visies al dan niet op goedkeuring kunnen rekenen en
snelheid en doelmatigheid hierdoor ernstig in gevaar kunnen komen.
Om dit probleem te voorkomen zijn overleg en vertrouwen naar de
mening van RBOI absoluut noodzakelijk. Hoewel wat dit betreft op
grond van praktijkervaringen momenteel van een gunstig klimaat kan
worden gesproken wordt het gewenst geacht om deze factoren ook in
formele zin zoveel mogelijk te waarborgen. Bureau RBOI en de ge-
meente Kapelle willen graag onduidelijkheden en/of mogelijk on-
juiste interpretaties voorkomen maar zeker niet pleiten voor een
meer gedetailleerd streekplan. In dit verband wordt onder meer
opgemerkt dat afwegingsvraagstukken en een achterliggende pro-
bleemstelling alsmede beleidskeuzen niet duidelijk worden gemaakt.
Ook rijst de vraag of de mate van globaliteit en flexibiliteit
niet noodzaakt tot meer kwalitatieve en programmatische verduide-
lijking van het beleid en RBOI betwijfelt of er voldoende basis
wordt geboden voor eventuele aanwijzingen ex artikel 37 van de Wet
op de ruimtelijke ordening.
De VZG (56) onderschrijft de gekozen opzet van een globaal en
indicatief streekplan waarbij overleg in verband met mogelijke
interpretatieverschillen een sleutelwoord zal zijn en pleit er met
nadruk voor om van deze opzet geen afstand te doen.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (31) en de
Adviescommissie voor economische aangelegenheden van de PPC (91)
ervaren de globaliteit, de flexibiliteit en de bedrijfsvriendelij-
ke sfeer van het voorontwerp als positief. Ook de Kamer van Koop-
handel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (104) heeft waardering voor de
globale opzet van het streekplan maar merkt daarbij op dat de
beleidsruimte die dit biedt er niet toe mag leiden dat uitwerking
ten behoeve van economisch interessante projecten achterwege
blijft op grond van het argument dat deze niet met name in het
plan zijn genoemd.
De gemeente Middelburg (106) stemt in met het globale en in eerste
instantie stimulerende en voorwaardenscheppende karakter van het
streekplan maar wijst erop dat deze opzet aanleiding kan geven tot
interpretatie-geschillen over de uitwerking op gemeentelijk ni-
veau. Ter voorkoming van conflictsituaties verdient het aanbeve-
ling om in daarvoor in aanmerking komende kwesties een concrete
locatie-aanwijzing te geven.
Het Rijksconsulentschap HAD (28) ondersteunt het globale en flexi-
bele karakter van het streekplan en is van mening dat de stimule-
rende en coördinerende functie van het streekplan optimaal tot



zijn recht komt. Flexibiliteit mag echter niet leiden tot onzeker-
heid.
De gemeente Goes (88) vindt het teleurstellend dat de verwoording
van de huidige situatie en het toekomstig beleid aanzienlijk sum-
mierder is dan in het vigerende streekplan Midden-Zeeland. Een
reeks van nieuwe ontwikkelingen en problemen wordt afgedaan met de
mededeling dat verdere invulling van het provinciaal beleid zal
geschieden door middel van nadere uitwerking.
De Inspectie RO (30) ondersteunt het streven om een samenhangend
beleid voor de hele provincie te formuleren maar vindt met de
agrarische adviescommissie van de PPC (91) dat dit niet ten koste
mag gaan van regionale verschillen. Ook de intentie om het streek»
plan te maken tot een flexibel en voor langere tijd bruikbaar
instrument wordt van deze zijde onderschreven maar met de wijze
waarop hieraan vorm is gegeven wordt op een anntal punten niet
ingestemd.
Zowel door de Inspectie RO als door de Stichting Natuur en Milieu
(98) wordt opgemerkt dat bij het voorontwerp geen toelichting is
gevoegd waardoor niet duidelijk is wat als beschrijving van beleid
moet worden opgevat en wat als toelichting. Dit komt naar de me-
ning van de Inspectie het sterkst tot uitdrukking in de paragraaf
over de ruimtelijke hoofdstructuur van Zeeland die een referentie-
kader voor de beschreven essentiële streekplanelementen zou moeten
bieden. Ook de overige tekst en de kaart geven onvoldoende hou-
vast. Zo ontbreekt een cijfermatige aanduiding en onderbouwing van
de ontwikkeling in het verleden en de huidige situatie respectie-
velijk de toekomstige ontwikkelingen. Met enkel een verwijzing
naar achterliggende nota's kan bij een zelfstandig te hanteren
beleidsstuk als het streekplan niet worden volstaan. Al met al
wordt naar het oordeel van de Inspectie onvoldoende duidelijkheid
geboden zodat de in het Besluit op de ruimtelijke ordening (BRO)
voorgeschreven toelichting in dit geval bijzonder wordt gemist.
De directies Lavo en Lakwa (93) hebben waardering voor de wijze
waarop inhoud is gegeven aan globaliteit en flexibiliteit maar
constateren ook dat het voorontwerp op een aantal van de wettelijk
voorgeschreven punten in gebreke blijft.
Een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling is niet op alle
onderdelen duidelijk of ontbreekt. Ook de fasen waarin die ontwik-
keling zich zou moeten of kunnen voltrekken worden niet beschre-
ven.
In paragraaf 2.2 wordt wel duidelijk geschetst hoe de ruimtelijke
hoofdstructuur van Zeeland er uitziet, maar een beschrijving van
de hoofdstructuur ontbreekt grotendeels of daarvoor wordt verwezen
naar figuur 1, die daardoor tot een zeer wezenlijk onderdeel van
het streekplan wordt gebombardeerd.
Bij de streekplankaart is evenwel sprake van een verschil in hard-
heid w-\t betreft het aangeven van de onderscheiden functies voor
deelgebieden. Verder wordt van deze zijde opgemerkt dat gegevens
over onderzoek naar de bestaande toestand en naar de mogelijke en
wenselijke ontwikkeling van de provincie ontbreken, zodat ook niet
duidelijk is welke nog verricht moeten worden en welke voor de
ruimtelijke ontwikkeling bepalend worden geacht.
Duidelijk dient te zijn waar de provinciale bemoeienis met het
ruimtelijk beleid ophoudt en waar verdere invulling van dat ruim-
telijk beleid aan de gemeenten wordt overgelaten.



Rijkswaterstaat (46) juicht de opstelling van een streekplan voor
de hele provincie met de nodige flexibiliteit toe maar merkt op
dat blijkens het voorontwerp een evenwicht tussen te veel en te
weinig regelen moeilijk tot stand te brengen is.
De gemeente Sas van Gent (4*1) vindt het voorontwerp goed leesbaar
maar stelt met het Waterschap Walcheren (47) vast dat de inhoud
globaal is, hetgeen de duidelijkheid van het provinciaal ruimte-
lijk bele:Ld niet in alle gevallen ten goede komt en op de ge-
spreksbijeenkomst te Hulst (23) is opgemerkt dat het streekplan
niet alleen globaal en flexibel moet zijn maar ook het achterlig-
gende beleid moet aangeven zodat er geen interpretatiemoeilijkhe-
den kunnen ontstaan.
De Rijksverkeersinspectie (7) vraagt zich af of het voorontwerp
aan de drieledige functie van een streekplan voldoet. Het plan
bevat geen overzioht van uitgangspunten en doelstellingen, de
gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen is slechts zeer globaal weer-
gegeven en een toelichting ontbreekt. Ook wordt niet aangegeven
hoe korte termijn-uitwerkingen en sectorplannen geïntegreerd moe-
ten worden en de prioriteitenbepaling bij conflicterende belangen
ligt niet vast waardoor het de vraag is of een voldoende toet-
singskader voor de beoordeling van gemeentelijke bestemmingsplan-
nen wordt geboden.
De Agrarische adviescommissie van de PPC (91) ervaart het vooront-
werp als een goed leesbaar, niet te omvangrijk stuk. Door de nage-
streefde globaliteit en de beperkte omvang bevat de tekst volgens
deze adviescommissie en de Stichting Natuur en Milieu (98) evenwel
te veel onduidelijkheden en een argumentatie van de beleidslijnen
ontbreekt veelal. Een toelichting wordt wenselijk geacht. De Ad-
viescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en recreatie
van de PPC (91) vindt eveneens dat de globaliteit, waarmee men op
zich geen moeite heeft, te zeer ten koste is gegaan van de duide-
lijkheid.
Zonder te willen pleiten voor een omvangrijk en gedetailleerd
streekplan constateert het Landbouwschap (29) dat de beleidsvisie
in het voorontwerp te weinig onderbouwd 33; een toelichting wordt
node gemist, in het bijzonder met betrekking tot de doorwerking
van eerdere bouwstenen in het voorontwerp en de marges voor uit-
werkingen en afwijkingen van het streekplan.
Het Landbouwschap meent dat een integrale afweging in streekplan-
kader voor bouwstenen als het Provinciaal Beleidsplan voor Recre-
atie en Toerisme (PBRT), het Waterkwaliteitsplan en de Provinciale
Landbouwnota in onvoldoende mate hfsft plaatsgevonden. Het lijkt
wenselijk om met inachtneming van het globale karakter van kaart
en tekst toch duidelijker aan te geven in welke gebieden of zones
de afzonderlijke belangen dan wel sectoren prioriteit verkrijgen
boven andere.
De ZLM, afdeling Oostburg (40) en de SGP (101) menen dat aan het
plan onvoldoende zekerheid is te ontlenen en dat de provincie er
alle kanten mee op kan. Op deze wijze wordt het de gemeenten wel
erg moeilijk gemaakt een planologisch beleid uit te stippelen,
aldus de SGP. De ZLM-afdeling vreest latere onaangename verrassin-
gen.
De Zeeuwse Culturele Raad (79) vindt het voorontwerp-streekplan
weinig ambitieus sn meer gericht op het integreren van het be-
staande beleid dan op het ontvouwen van een visie voor de toe-



komst. Het lijkt vooral een administratief plan te zijn en ruimte-
lijke kwaliteit komt nauwelijks aan de orde.
De FNV (12) proeft dat het voorontwerp een geest van gezond rea-
lisme wil uitstralen maar wordt door een gevoel van cynisme bekro-
pen. Met verwijzing naar de beleidswijziging ten opzichte van het
streekplan Midden-Zeeland inzake kerncentrales vraagt men zich af
wat de betekenis van een streekplan nog is en welke waarde bij-
voorbeeld gehecht moet worden aan de formulering dat aanleg van
een Baalhoekkanaal wordt afgewezen. Geconstateerd wordt verder dat
een centrale doelstelling alsmede een onder- en bovenschikking van
doelstellingen ontbreekt, waardoor er voor elk wat wils inzit. Ook
ontbreekt volgens de FNV en de Kamer van Koophandel voor Midden-
en Noord-Zeeland (31) een overzicht van gebieden waar zich knel-
punten voordoen en waar verschillende doelstellingen botsen.
De inspraakgroep Borsele (17) stelt dat door het globale en flexi-
bele karakter van het voorontwerp mogelijkheden ontstaan voor
diep- iii vergaande gevolgen via kleine wijzigingen. Verder mist
men enige beleidsvisie met voorgestelde prioriteiten en gehanteer-
de criteria en door het ontbreken van een toelichting zijn de
redenen van bepaalde mogelijke ontwikkelingen en de consequenties
ervan moeilijk te doorgronden.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
vinden het voorontwerp een mager stuk waarmee noch de provincie
noch de lagere overheden uit de voeten kunnen. Het ademt een geest
van oppervlakkigheid en vrijblijvendheid. Informatie over te ver-
wachten ontwikkelingen in de toekomst en over nadelige effecten
ontbreekt, evenals een verwijzing naar onderzoeksnota's. Ook keu-
zemogelijkheden zijn niet aangegeven; de nota komt over als een
vat vol tegenstrijdigheden.
De ZMF (107) en Natuurmonumenten (57) vinden dat het voorontwerp
niet aan zijn doelstellingen voldoet: het vormt geen integratieka-
der van de verschillende beleidsniveau's onder meer omdat rijksbe-
leid is genegeerd, door de globaliteit en gebrek aan duidelijke
keuzes met een onderbouwing daarvan dan wel door het ontbreken van
een uitwerking van natuur- en landschapswaarden voldoet het niet
als toetsingskader voor gemeentelijke bestemmingsplannen en van
het richtinggeven aan gewenste ontwikkelingen komt weinig terecht
als de meeste sectoren vrij baan krijgen. Voor natuur en landschap
wordt een puur conserverend beleid voorgestaan en volgens de ZMF
ontbreekt een landschapsbeleid zelfs helemaal. Al met al verdient
het voorontwerp naar de mening van de ZMF een dikke onvoldoende.

Antwoord
In veel reacties wordt ons streven naar een globaal en flexibel
streekplan, zij het vaak met de nodige kanttekeningen, onder-
steund. De kanttekeningen hebben doorgaans vooral betrekking op
onduidelijkheden in tekst en/of kaartbeeld, voor een deel hiermee
verband houdende interpretatieruimte, het ontbreken van voldoende
beleidsvisie, toelichting en inzicht in onderzoeksresultaten en
gemaakte afwegingen, hetzij in zijn algemeenheid hetzij met be-
trekking tot bepaalde gebieden of belangen.
Deze algemene opmerkingen geven aanleiding om onze visie met be-
trekking tot dit streekplan, een visie waaraan wij ondanks de van
diverse kanten geuite punten van kritiek in hoofdzaak wensen vast
te houden, in het kort nog eens uiteen te zetten.
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Bij de beslissing om te komen tot de opstelling van een streekplan
voor de hele provincie hebben verschillende overwegingen een rol
gespeeld. Een belangrijk zo niet het belangrijkste motief is ge-
weest dat Zeeland tot nu toe was opgedeeld in vier streekplange-
bieden met elk hun eigen regels ten aanzien van het te voeren
regionaal ruimtelijke beleid. Hierbij kan worden geconstateerd dat
het onderscheid tussen de plannen voor die gebieden veel meer
verband hield met het verschil in tijdstip van totstandkoming dan
met verschillen wat betreft de aard van de ruimtelijke problema-
tiek in die regio's. Naast de wens om deze ongelijkheid op te hef-
fen en te streven naar een consistent regionaal ruimtelijk beleid
voor de bestaande streekplangebieden speelde ook mee het nog
steeds ontbn leen van een streekplan waarin Tholen en St. Philips-
land zijn opgenomen en het niet beschikbaar zijn van voldoende
werkcapaciteit om een groter aantal streekplannen tijdig op te
stellen dan wel te herzien.
Belangrijk gegeven met betrekking tot de inhoud en de opzet van
het streekplan Zeeland is geweest het beschikbaar zijn van een
vrij recent tot stand gekomen streekplan voor Midden-Zeeland dat
op veel punten beleidsmatig nog goed voldoet. Een hierbij ook van
belang zijnde factor is onze opvatting dat een tegenwoordig
streekplan in verband met onzekerheden over toekomstige ontwikke-
lingen en mogelijke veranderingen in inzichten veel meer een aan-
pasbaar kader voor het ruimtelijke beleid dan een beschrijving van
een gewenste ruimtelijke situatie op een bepaald tijdstip in de
verdere toekomst moet zijn. Verder speelt een rol dat wij er naar
streven om waar mogelijk meer ruimte te laten aan invulling van
beleid op gemeentelijk niveau en ook overigens vooraf niet meer
regels te stellen dan strikt noodzakelijk is. Dit alles samen met
het primaire doel om te komen tot een gelijkschakeling en actuali-
sering van het regionaal ruimtelijke beleid voor de provincie als
geheel, zowel in verband met de aanwezigheid van verschillende
bestaande streekplannen als in verband met de aanwezigheid van
verschillende andere plannen en nota's met ruimtelijke aspecten,
heeft er ook toe geleid dat het voorontwerp zoals door enkelen
juist is opgemerkt betrekkelijk weinig nieuwe beleidselementen en
-afwegingen bevat en dat er ook niet veel specifiek op de opstel-
ling van dit plan gericht onderzoek is uitgevoerd. Hierdoor is,
naar onze mening nog steeds terecht, volstaan met een sobere opzet
van het voorontwerp en afgezien van een uitvoerige, met de be-
leidsbeschrijving geïntegreerde dan wel afzonderlijke toelichting,
waarvoor over het algemeen naar achterliggende plannen en nota's
kan worden verwezen. Daarnaast meenden wij en menen wij nog steeds
dat deze nota tevens de functie heeft om, voorzover daar blijkens
vragen en opmerkingen aanleiding voor en/of behoefte aan bestaat,
een nadere toelichting te geven op het voorontwerp en op uitge-
voerd onderzoek alsmede inzicht te verschaffen in de resultaten
van het over het voorontwerp gevoerde overleg. Als zodanig is deze
nota onlosmakelijk met het voorontwerp verbonden en vormt zij
mede, naast andere informatie hetzij in het voorontwerp-streekplan
zelf hetzij in overige stukken waarnaar wordt verwezen, de toe-
lichting zoals die in het Besluit op de ruimtelijke ordening wordt
gevraagd. Overigens kan nog worden opgemerkt, dat bij alle Zeeuwse
streekplannen die sinds het begin van de jaren zeventig zijn opge-
steld geen strikt onderscheid is gemaakt tussen beleidsbeschrij"
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ving en toelichting en dat dit voor de met ruimtelijke ordening
belaste Minister ook nooit een ernstig bezwaar is geweest.,
Interpretatieruimte en een daarmee verband houdende zekere mate
van onduidelijkheid en onzekerheid zijn zaken die naar onze mening
een logische consequentie van een keuze voor een globaal streek-
plan betreffen en als zodanig geaccepteerd moeten worden. Hierbij
moeten wel enkele kanttekeningen worden gemaakt. In de eerste
plaats dat de zekerheid die het alternatief van een meer gedetail-
leerd streekplan lijkt te bieden in de praktijk veelal schijnze-
kerheid zal blijken te zijn omdat zich ook dan altijd situaties
kunnen voordoen waarbij het noodzakelijk wordt geacht om van de
oorspronkelijk voorgestane ontwikkeling af te wijken. In de tweede
plaats dat met de beantwoordingen op de reacties wordt getracht
om, waar dat kan zonder aan het globale karakter van het streek-
plan afbreuk te doen, naar aanleiding van naar voren gebrachte
opmerkingen zoveel mogelijk tot nadere verduidelijking van het
beleid te komen. In de derde plaats kan in dit verband worden
gewezen op de invulling die door middel van nadere uitwerkingen
van het streekplan nog kan en met betrekking tot bepaalde beleids-
aspecten ook zeker zal plaatsvinden. Wel is het juist, zoals van
cUverse kanten is gesteld, dat bij een globaal streekplan een
belangrijk gewicht moet worden toegekend aan overleg op latere
tijdstippen, niet alleen in het kader van uitwerking en/of afwij-
king van het streekplan (zie ook onder 0.3.2) maar ook in het
kader van andere plannen, in het bijzonder de gemeentelijke be-
stemmingsplannen. Wat dit laatste betreft zijn wij van mening dat
dit streekplan met de nog op te stellen nadere uitwerking voor de
korte termijn en eventuele andere uitwerkingen voor toetsing en
overleg alsmede voor het indien nodig geven van een aanwijzing aan
gemeentebesturen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen zeker
voldoende basis biedt, met dien verstande dat de grotere ruimte
die dit streekplan aan het gemeentelijk beleid laat ook daarin zal
moeten doorwerken.

Het is ook zeker niet onze bedoeling om, zoals in enkele reacties
wel wordt gesuggereerd, via uitwerkingen alsnog tot een te ver-
gaande detaillering van het provinciale ruimtelijke beleid te
komen en wij willen dan ook benadrukken dat nadere uitwerkingen
vooral tot doel hebben om invulling te geven op onderdelen die op
zich bij een streekplan van deze aard zeker passen. Het kan hier-
bij gaan om invullingen met betrekking tot ontwikkelingen die
thans nog niet te voorzien zijn of invullingen die in verband met
te grote onzekerheden of onvoldoende kennis thans nog niet te
geven zijn. Ket kan daarnaast ook gaan om in de tijd voortschrij-
dende invullingen die niet op de totale streekplanperiode maar
slechts op de ontwikkeling in de eerstkomende jaren betrekking
hebben en die vooral gericht zullen zijn op noodzakelijke kwanti-
ficering, oplossing van gebleken knelpunten, nadere prioriteit-
stelling, uitvoering, programmering en dergelijke.
Bij het voorgaande moet wel worden aangetekend dat zich uiteraard
conflictsituaties kunnen voordoen waarin wij genoodzaakt zullen
zijn om met de ons ten dienste staande middelen onze verantwoorde-
lijkheid te nemen en dat wij onder meer door middel van periodieke
rapportering en evaluatie (zie ook onder 0.14) de ontwikkelingen in
relatie tot het streekplan nauwgezet zullen volgen. Wanneer daar
op grond hiervan of op grond van nieuwe visies voldoende aanlei-



ding toe bestaat zullen wij niet schromen om ons beleid via de
uitwerkings- en/of afwijkingsbevoagdheid dan wel via gedeeltelijke
of algehele streekplanherziening bij te stellen. Wat de uitwer-
kings- en afwijkingsbevoegdheid betreft kan verder worden verwezen
naar het gestelde onder 0.3.2.
Voor de in de reacties aangeroerde relatie met rijksbeleid en
ander provinciaal beleid kan grotendeels worden verwezen naar de
beantwoording onder 0.1.3. Met betrekking tot provinciale plannen
en nota's die zijn aangemerkt als bouwstenen voor dit streekplan
moet hierbij worden opgemerkt dat een afweging in hoofdlijnen
reeds bij de totstandkoming daarvan heeft plaatsgevonden masr dat
een voorbehoud is gemaakt in verband met mogelijke conflictsitua-
ties en knelpunten die zich bij de ruimtelijke vertaling en door-
werking in streekplankader zouden kunnen voordoen. Naar onze me-
ning kan thans evenwel worden geconstateerd dat de verwerking van
de ruimtelijke elementen in het voorontwerp-streekplan niet tot
zodanige problemen heeft geleid dat bijstelling van die bouwstenen
noodzakelijk is.
Blijkens enkele opmerkingen bestaat er onduidelijkheid over de
aard en functie van de paragraaf over de ruimtelijke hoofdstruc-
tuur van Zeeland. Dit is op zich niet verwonderlijk omdat deze
paragraaf in zijn opzet deels beleidsmatig en deels constaterend
van karakter is. Dit houdt verband met het feit dat de beschreven
structuur enerzijds wordt beschouwd als uitgangspunt voor de ge-
wenste ontwikkeling op langere termijn en als zodanig ook is terug
te vinden in de aangegeven essentiële elementen van het plan,
terwijl anderzijds vastgesteld kan worden dat wordt aangesloten
bij de structuur zoals die zich in werkelijkheid tot op heden
reeds heeft ontwikkeld. Dit kan in deze paragraaf duidelijker tot
uitdrukking worden gebracht. Onder C.3.1 wordt op de essentiële
elementen van het streekplan nader ingegaan.

Conclusie
Met inachtneming van overige beantwoordingen en conclusies naar
aanleiding van de reacties op het voorontwerp-streekplan en de
gewenste verduidelijking wat betreft betekenis van de beschrijving
van de ruimtelijke hoofdstructuur van Zeeland is er verder geen
aanleiding de algemene opzet en het karakter van het streekplan te
wijzigen.

0.1.2 Streekplankaart

Reactie
De gemeente Sluis (2) vindt de streekplankaart onvoldoende gede-
tailleerd, zodat het niet mogelijk is de exacte begrenzing van de
verschillende bestemmingen te onderscheiden.
De Rijksverkeersinspectie (7) vindt de streekplankaart vrij groot
van schaal. De kaart vormt een belangrijk onderdeel van het
streekplan en dient overzichtelijk te zijn en een duidelijk in-
zicht te geven van de gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen.
Bureau RBOI (11) stelt dat de kaart een ondersteunende betekenis
heeft. De daarop aangegeven functies en ontwikkelingen zijn qua
plaats en omvang indicatief. Hierin schuilt het gevaar van inter-
pretatieverschillen van de kaart, te meer daar praktijkervaringen
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uitwijzen dat de kaart bij raadpleging van en toetsing aan het
streekplan het meest en vrij concreet wordt gehanteerd.
De gemeente Kapelle (73) voegt daaraan toe dat de indicatieve
betekenis van de streekplankaart duidelijker in de tekst moet
worden verklaard en niet mag leiden tot interpretatieverschillen.
Aanwezigen op de inspraakbijeenkomst te Goes (20), Noordwelle (21)
en Middelburg (22) vinden de aanduidingen op de streekplankaart
soms te exact en soms te globaal aangegeven. Dit schept onduide-
lijkheid.
De inspectie HO (30) merkt op dat de bij het plan behorende kaart
onvoldoende houvast geeft, enerzijds omdat zij als indicatief moet
worden beschouwd en anderzijds omdat door de kleine schaal niet is
te onderscheiden wat de bestaande toestand is en wat mogelijke
ontwikkelingen zijn.
Rijkswaterstaat (46) en de directies Lavo en Lakwa (93) wijzen
erop dat, volgens artikel 8c van het nieuwe Besluit op de ruimte-
lijke ordening 1985; de streekplankaart bij voorkeur op schaal 1 :
50.000 moet worden vervaardigd. De gebruikte kleine schaal is
onduidelijk. Dit is ook de mening van de Vereniging Stad eu Lande
van Schouwen-Duiveland (84).
De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (66) vindt het uiterst
moeilijk op de streekplankaart de (toekomstige) situatie af te
lezen. Het geeft aan gemeentebesturen nauwelijks de mogelijkheid
de bestemmingsplannen hieraan te toetsen.
De Planologie- en Vogelwerkgroep Walcheren (78) vinden in zijn
algemeenheid de streekplankaart kartografisoh gezien een slecht
produkt. Een kaart moet verduidelijken, niet verhullen. Zoveel
functies door elkaar aangeven op deze schaal maakt de kaart tot
een onbruikbaar instrument. Ook de ZMF (107) vindt de streekplan-
kaart onduidelijk.

Antwoord
In het voorontwerp-streekplan wordt ingegaan op de betekenis van
de streekplankaart (figuur 1). Op blz. 10 is aangegeven dat de
tekst en de kaart van het streekplan samen bepalend zijn voor het
te voeren ruimtelijk beleid. De kaart is een globale weergave van
bestaande en gewenste of mogelijke functie-ontwikkelingen, die
afzonderlijk of in onderlinge samenhang voor de regionale ruimte-
lijke hoofdstructuur van betekenis zijn. De bij de aangegeven
functies behorende beleidsbeschrijving geeft de bedoeling daarvan
weer. Verduidelijking is mogelijk door in de legenda bij de ver-
schillende aanduidingen een verwijzing naar de primair daarbij
behorende tekst op te nemen.
Zoals meermalen in de tekst is aangegeven zullen de globale en
indicatieve aanduidingen van de streekplankaart en de daarbij
behorende beleidsbeschrijvingen nader uitgewerkt moeten worden in
ruimtelijke plannen op gemeentelijk niveau, eventueel ondersteund
of aangevuld met sectorplannen. In dat kader moet de plaats, de
omvang, de begrenzing en concretisering van de verschillende func-
ties worden bepaald.
Wij zijn van mening dat de streekplankaart in samenhang met de
beleidsbeschrijving voldoende houvast biedt voor de beleidsvor-
ming. Het is juist dat exacte begrenzingen niet zijn af te lezen.
Dat is ook niet de bedoeling van de streekplankaart. Deze geeft
uitsluitend een globaal en integraal beeld van de vele functies



die voor het te voeren ruimtelijk beleid van regionaal belang
zijn. Dat de streekplankaart de indruk geeft dat vele functies
door elkaar zijn aangegeven kan niet worden onderschreven. De vele
functies die in de provincie al naast elkaar voorkomen of waarvoor
ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen ruimte gereserveerd moet
worden zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zodat in grote
lijn een afgewogen ruimtelijk beleid kan worden gevoerd. Dit inte-
graal ruimtelijk beeld van de verschillende functies is cp de
streekplankaart zichtbaar gemaakt.
De vrees dat er, met inachtneming van de globaliteit van de kaart
die verband houdt met een bewuste keuze om uitgaande van de com-
plementariteit van bestuur voldoende ruimte voor overleg te bie-
den, niet beoogde interpretatieverschillen kunnen ontstaan wordt
niet gedeeld. Met nadruk willen wij erop wijzen dat de streekplan-
kaart niet afzonderlijk, zonder de tekst te raadplegen, kan worden
gebruikt. De beleidsbeschrijving geeft de bedoeling van de aange-
geven functies weer en kan nuanceringen aanbrengen voor bepaalde
gebieden of situaties.
Een sterkere detaillering van het streekplan met inbegrip van de
streekplankaart zou weliswaar meer duidelijkheid bieden maar zou
ook leiden tot een naar onze mening ongewenste inperking van de
beleidsruimte voor de lagere overheden. Er is hier sprake van een
altijd aanwezig spanningsveld. Overigens schept het nemen van
verantwoordelijkheid door de lagere overheden verplichtingen; een
zorgvuldige afweging blijft geboden.
Wij hebben gekozen voor het gebruikte, niet door het BesluiL op de
ruimtelijke ordening uitgesloten, formaat van de streekplc\nka^rt
omdat dit formaat enerzijds een duidelijk en goed te halteren
overzicht van het gehele plangebied geeft en het anderzijds het
globale en indicatieve karakter van de streekplankaart benadrukt.
Over het algemeen is uit het kaartbeeld, in samenhang met de tekst
die er onlosmakelijk mee verbonden is, af te leiden wat er uit
afgeleid mag en moet worden. Op concrete wensen tot aanpassing van
bepaalde aanduidingen wordt elders bij de beantwoording van reac-
ties ingegaan.

Conclusie
De opmerkingen kunnen over het het algemeen voor kennisgeving
worden aangenomen. Versterking van de samenhang tussen streekplan-
kaart en -tekst kan plaatsvinden door in de legenda van de kaart
bij de verschillende aanduidingen een verwijzing naar bijbehorende
tekstgedeelten op te nemen.

0.1.3 Relatie met rijksbeleid en andere provinciale beleidskaders

Reactie
Bureau RBOI (11) en de gemeente Kapelle (73) merken op dat de
relatie met het rijksbeleid en recent provinciaal (sector)beleid
in het voorontwerp niet respectievelijk uiterst summier wordt
aangegeven. Voor een goede beoordeling en interpretatie wordt het
van groot belang geacht te kunnen onderscheiden welke elementen
een rechtstreeks gevolg zijn van bestaand beleid en welke elemen-
ten nieuwe en op zichzelf staande interpretaties en voornemens
zijn, te meer omdat het streekplan beoogt een integratiekader voor
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ruimtelijk relevante overheidsmaatregelen te vormen. In dit ver-
band wordt ook de vraag opgeworpen of een globaal streekplan in
deze vorm voldoende duidelijkheid en steun biedt ten behoeve van
de uitvoering van gemeentelijke maatregelen waarvoor ondersteuning
met provinciale c.q. rijksmiddelen noodzakelijk is.
De Agrarische adviescommissie van de PPC (91) en de Stichting
Natuur en Milieu (98) pleiten er voor om in het streekplan expli-
ciet aandacht te besteden aan het in de structuurschema's van het
rijk vermelde beleid. Een goede weergave van het rijksbeleid wordt
ook door de directies Lavo en Lakwa (93)» de ZMF (107) en Natuur-
monumenten (57) gemist.

Antwoord
Een expliciete vermelding in het streekplan van rijksstructuur-
schetsen en -schema's en andere provinciale plannen en de streek-
planrelevante inhoud daarvan achten wij, tenzij er bijzondere
aanleiding voor is, om twee redenen niet gewenst. In de eerste
plaats niet omdat wij streven naar een beknopt en handzaam streek-
plan dat zich zoveel mogelijk toelegt op het in dit kader door het
provinciaal bestuur te voeren beleid en in de tweede plaats niet
omdat een dergelijk overzicht altijd de betrekkelijkheid van een
momentopname in zich heeft en ook nooit volledig kan zijn. Dit wi]
nadrukkelijk niet zeggen dat rijksbeleid en andere provinciaal
beleid niet in het streekplan is geïntegreerd.
Inhoudelijk spoort het voorontwerp-streekplan naar onze mening
geheel met andere provinciale plannen en beleidsnota's, met uit-
zondering van de Nota Bewoningspatroon maar deze zal met de vast-
stelling van het streekplan Zeeland als afzonderlijk stuk verdwij-
nen.
./at betreft het rijksbeleid zoals verwoord in structuurschetsen en
-schema's geldt dat het voorontwerp als regel aansluit bij de
standpunten die van provinciezijde zijn ingenomen bij het bestuur-
lijk overleg daarover. De werkelijke dan wel vermeende verschil-
punten tussen het voorontwerp-streekplan sn het rijksbeleid komen
over het algemeen elders in deze nota aan de orde zodat er hier
niet verder op behoeft te worden ingegaan. In dit verband kan
onder meer worden gewezen op de beantwoordingen in deze nota onder
0.2.1 (open ruimtebeleid), 1.2.1 (bevolkingsspreiding), 4.3.2.1
(watersportontwikkeling Veerse Meer), 6.1.6 (landschapsbescherming
in de Zak van Zuid-Beveland), 6.1.9 (bosbouw), 7.2.5.2 (Baalhoek-
kanaal) en 7.2.6.2 (buisleidingenstroken).
Met betrekking tot de uitvoering van gemeentelijke maatregelen
zijn wij van mening dat het voorontwerp over het geheel genomen
voldoende aanknopingspunten voor ondersteuning biedt. Weliswaar
wordt zeer bewust meer dan in het verleden ruimte gelaten voor
afweging en nadere invulling op gemeentelijk niveau, waarop van
die zijde overigens veelvuldig is aangedrongen, maar dit betekent
op zich geenszins een verminderde ondersteuning aan gemeenten met
middelen die wij tot onze beschikking hebben of waarop wij invloed
kunnen uitoefenen. Wel is het zo dat de mogelijkheden voor onder-
steuning met financiële middelen van rijk en provincie beperkt,
niet voor alle beleidsonderdelen even sterk aanwezig en met de
gebruikelijke onzekerheden in verband met algemene financieel-
economische omstandigheden en prioriteitstellingen omgeven zijn.
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Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat in het voorontwerp-
streekplan meer dan tot dusver aandacht wordt besteed aan het
belang van een gecoördineerde en ten aanzien van bepaalde beleids-
aspecten ook geconcentreerde inzet van instrumenten, waartoe
uiteraard ook financieel gerichte behoren. Op gebleken specifieke
knelpunten in de uitvoeringssfeer en oplossingen daarvoor kan in
korte termijnuitwerkingen van het streekplan zonodig nader worden
ingegaan.

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

0.1.4 Relatie tussen streekplan en plannen voor afzonderlijke Deltawate-
ren

Reactie
De Raad van Bestuur voor de Grevelingen (5*0 merkt op dat het niet
zou hebben misstaan indien was aangegeven waarom in bepaalde ge-
vallen van de Nieuwe Inrichtingsschets voor de Grevelingen (NISG)
is afgeweken en in welke mate daarmee een voorschot is genomen op
de nog te voeren discussies inzake de evaluatie van deze schets.
Een passage over de status van de geëvalueerde NISG en het streek-
plan ten opzichte van elkaar zou verhelderend kunnen zijn.

Antwoord
Vooruitlopend op en als bouwsteen voor het voorontwerp-streekplan
hebben wij een Totaalvisie voor de Deltawateren vastgesteld. In
die totaalvisie, waarvan het concept om commentaar ook aan de Raad
van Bestuur voor de Grevelingen is voorgelegd, zijn de in het
voorontwerp-streekplan overgenomen afwijkingen ten opzichte van de
NISG aangegeven en gemotiveerd zodat wat dit betreft daarnaar kan
worden verwezen.
In de totaalvisie is ook gesteld dat het daarin geformuleerde
beleid in de periode tot vaststelling van het streekplan Zeeland
uitgangspunt zal zijn voor onze inbreng bij de discussies over het
inrichtings- en beheersbeleid in de Grevelingen. Voor zover al van
een voorschot op de discussie inzake de evaluatie van de NISG kan
worden gesproken betreft dat dus alleen een voorschot op onze
inbreng daarbij.
De opmerking over de onderlinge verhouding in status tussen de
geëvalueerde NISG en het streekplan wanneer dat is vastgesteld
raakt een problematiek die zich verder uitstrekt dan alleen de
Grevelingen. Voor alle Deltawateren zijn beleidsplannen met be-
trekking tot de inrichting en het beheer als gezamenlijk product
van de betrokken overheden tot standgekomen dan wel in voorberei-
ding. Hoewel de totstandkomingsprocedure en de formele status van
deze stukken, mede afhankelijk van de gekozen structuur voor de
bestuurlijke samenwerking, van geval tot geval kan verschillen, is
onze betrokkenheid daarbij steeds van dien aard dat wij ons daar-
aan in beginsel gebonden achten en dat wij ervan uitgaan dat wij-
zigingen in principe alleen doorgevoerd kunnen worden met instem-
ming van de samenwerkingsverbanden waarin de plannen zijn opge-
steld.
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Bij deze opstelling onzerzijds moeten evenwel enkele kanttekenin-
gen worden gemaakt. In de eerste plaats dat dit geldt zolang en
voor zover andere betrokken partijen wat hun handelwijze betreft
eenzelfde standpunt huldigen. In de tweede plaats dat het streek-
plan een ruimer gebied omvat dan de beleidsplannen voor de afzon-
derlijke Deltawateren en bovendien zijn eigen karakter en systema-
tiek heeft. Op grond hiervan staan wij met betrekking tot bepaalde
ontwikkelingen, niet alleen in het kader van het streekplan maar
bijvoorbeeld ook bij de toetsing van gemeentelijke bestemmings-
plannen, voor een ruimere afweging van belangen dan enkel de be-
langen die binnen de onderscheiden Deltawateren een rol spelen.
Wij moeten ons in onze verantwoordelijkheid dan ook het recht
voorbehouden om indien nodig daarmee verband houdende afwijkende
beslissingen te nemen. In de derde plaats moet het zowel voor ons,
bijvoorbeeld in het kader van het streekplan, als voor andere
partijen, bijvoorbeeld in het kader van structuurschema's of be-
stemmingsplannen, mogelijk zijn om wijzigingen in het te voeren
beleid met betrekking tot de Deltawateren voor te stellen en moet
het mogelijk zijn dat dergelijke voorstellen (mede) aanleiding
geven om tot bijstelling van beleidsplannen voor afzonderlijke
Deltawateren over te gaan. Omgekeerd moet ook na vaststelling van
het streekplan de mogelijkheid blijven bestaan voor aanpassing
daarvan naar aanleiding van gewenste wijzigingen in de plannen
voor afzonderlijke Deltawateren. Er moet derhalve te allen tijde
sprake zijn van een mogelijke wisselwerking waarbij voorgestane
veranderingen in een bepaald plan aanleiding kunnen geven tot
bijstelling van een ander plan en waarbij van geval tot geval in
het geëigende kader wordt bezien en afgewogen welk plan zich naar
welk ander plan dient te voegen. In de vierde plaats moet worden
opgemerkt dat elke overheid, zo ook het provinciaal bestuur, zijn
eigen taken en bevoegdheden heeft en uiteindelijk de vrijheid
heeft om binnen de marges daarvan te handelen, waarmee in dit
verband gezegd wil zijn dat het uiteindelijk aan de Provinciale
Staten is voorbehouden om het streekplan Zeeland vast te stellen
in de vorm die zij na afweging het meest wenselijk achten.
Gelet op het hiervoor gestelde en met inachtneming daarvan ontmoet
het bij ons geen bezwaar en achten wij het zelfs gewenst om een
formele koppeling tot stand te brengen tussen het streekplan ener-
zijds en regionaal ruimtelijk relevante elementen van reeds tot
stand gekomen en nog tot stand te komen beleidsplannen voor de
verschillende Deltawateren met inbegrip van eventuele nadere uit-
werkingen daarvan anderzijds. Dit is mogelijk door de regionaal
ruimtelijk relevante elementen van beleidsplannen voor de Deltawa-
teren met inachtneming van de daarvoor van toepassing zijnde re-
gels (mede) aan te merken als uitwerking van het streekplan.
Het bovenstaande impliceert dat ten aanzien van de na beantwoor-
ding van de reacties op het voorontwerp-streekplan nog resterende
verschilpunten zodanige oplossingen gevonden moeten worden dat
inconsistenties in het beleid worden voorkomen. Voorzover dat niet
kan door binnen de betreffende overlegkaders overeenstemming te
bereiken zullen wij de streekplantekst voor die punten zodanig
aanpassen dat daaruit duidelijk is dat het in die gevallen niet
gaat om dwingende beleidsuitspraken maar om in de daarvoor aange-
wezen kaders nader af te wegen wensen onzerzijds.
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Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om een formele koppeling tot stand
te brengen tussen het streekplan enerzijds en regionaal ruimtelijk
relevante elementen van specifieke plannen met betrekking tot de
inrichting en het beheer van de verschillende Deltawateren ander-
zijds. In samenhang hiermee dienen met betrekking tot verschilpun-
ten zodanige oplossingen te worden gevonden dat inconsistenties in
het beleid worden voorkomen.

0.2 Ruimtelijke structuren

0.2.1 Zeeland in ruimer verband

Reactie
Bij deelnemers aan de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) wekt
het kaartje over de hoefijzerstruotuur op blz. 12 enige verbazing.
Zij vragen zich af of het de bedoeling is dat driekwart van Wal-
cheren onder de stedelijke invloed komt. Het wordt beter geacht de
hoefijzerstructuur alleen buiten de provinciegrenzen aan te geven.
Nu wekt het allerlei suggesties.
De BEU (32) merkt op dat een verduidelijking wenselijk is waarom
voor het landelijk gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen geen open ruim-
te-beleid is aangegeven en voor het noordelijk deel van Zeeland
wel.
Voorts wordt van deze zijde gesteld dat het opnemen van West
Zeeuwsch-Vlaanderen en het zuidelijk deel van Oost Zeeuwsch-Vlaan-
deren binnen de hoefijzerstructuur onduidelijkheid schept over de
te ontwikkelen hoofdfuncties in deze gebieden.
De Zeeuwse Culturele Raad (79) vraagt zich af of de hoefijzervorm,
gelet op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen in en
om de Delta, nog als een structurerend element kan worden be-
schouwd. Het zou denkbaar zijn om niet de hoefijzervorm maar de
ontwikkelingen rondom de Westerschelde als structurerend element
te laten fungeren.
De Adviescommissie voor economische aangelegenheden van de PPC
(91) adviseert een aanduiding "open ruimte conform structuursche-
ma" in figuur 2 op te nemen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de
vaste oeververbinding over/onder de Westerschelde.
De gemeenteraadsfractie van de VVD in Westerschouwen (95) vindt de
hoefijzerstructuur voor dit deel van Nederland aanvaardbaar maar
dit mag niet leiden tot beperkingen die groter zijn dan de thans
gegeven bestuurlijke mogelijkheden.

Antwoord
Figuur 2, Zeeland in ruimer verband, is bedoeld om de ligging van
het streekplangebied aan te geven te midden van en gedeeltelijk in
een hoefijzervormige structuur waarin een zekere verstedelijking
is en kan worden ontwikkeld. Het gaat hier om een zeer globale en
schematische, al langere tijd bestaande visie op de ruimtelijke
structuur van het Deltabekken, die ondanks bepaalde doorkruisende
ontwikkelingen naar onze mening nog steeds herkenbaar en als grove
beleidsoptie nog alleszins nastrevenswaardig is.
Dit houdt niet in dat de hoefijzerstructuur in zijn geheel moet
worden verstedelijkt en dat in het open ruimte-gebied geen of
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nauwelijks ontwikkelingsmogelijkheden worden voorzien, maar wel
dat een duidelijke differentiatie tussen de onderscheiden zones
overeenkomstig hun karakter gehandhaafd dient te worden. Het niet
aangeven van een open ruimte in Zeeuwsch-Vlaanderen stemt overeen
met de regeringsbeslissing inzake de Structuurschets voor de ste-
delijke gebieden en het bestuurlijke overleg dat wij over deze
schets met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer hebben gevoerd. Omdat de autonome bevolkingsont-
wikkeling in dit gebied geen gevaar inhoudt voor aantasting van de
functie als geledingszone wordt het noch door de regering noch
door ons noodzakelijk geacht een specifiek (terughoudend) beleid
voor de bevolkingsontwikkeling te formuleren en West Zeeuwsch-
Vlaanderen als open ruimte aan te duiden.
Hoewel figuur 2 globaal en schematisch is opgezet, is het mede
gelet op de reacties om misverstanden te voorkomen gewenst om het
open West (Zeeuwsch) Vlaamse gebied en het middengebied van WaJ-
cheren buiten de aanduiding van de hoefijzerstructuur te laten.
Voorts dient deze figuur te worden aangepast op grond van onze
keuze voor aanleg van een Westerschelde-oeververbinding volgens
een centraal gelegen tracé (zie de beantwoording onder 7.2.1.1).
Een verwijzing naar een rijksstructuurschets of -schema voert naar
onze mening beslist te ver en zou ook te eenzijdig zijn voor een
figuur in een stuk waarvoor het provinciaal bestuur uiteindelijk
de volledige verantwoordelijkheid draagt.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om figuur 2 aan te passen wat
betreft de daarin aangegeven verbindingen voor autoverkeer en in
deze figuur het middengebied van Walcheren en het open West
(Zeeuwsch) Vlaamse gebied buiten de aanduiding van de hoefijzer-
structuur te laten. Voor het overige geven de opmerkingen geen
aanleiding voor aanpassing.

0.2.2 Kernen-hiërarchie

Reactie
De inspectie RO (30) acht het gewenst om in het streekplan, bij-
voorbeeld door het aangeven van een kernen-hiërarchie, de functie
van de verschillende kernen te benoemen met betrekking tot de
mogelijke vestiging van voorzieningen en bedrijven voorzover niet
van regionaal belang.

Antwoord
In het streekplan is een kernen-hiërarchie opgenomen die als toet-
singskader fungeert voor vestiging van voorzieningen van meer of
minder regionaal belang. Iets overeenkomstigs is geschied met
betrekking tot de bedrijventerreinen. Ten aanzien van de vestiging
van voorzieningen en bedrijven die niet van regionale betekenis
zijn achten wij het op voorhand aanbrengen van een hiërarchie in
de door de Inspectie bedoelde zin niet mogelijk en gewenst omdat
hiervoor in verband met de in het geding zijnde relevante aspecten
geen eenduidige criteria gehanteerd kunnen worden en omdat hiermee
onvoldoende recht zou worden gedaan aan de verscheidenheid in
functie en karakteristiek van de kernen.
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Om deze redenen is in het streekplan gekozen voor de formulering
dat voor vestiging van voorzieningen en bedrijven voor zover niet
van regionaal belang aansluiting gezocht moet worden bij aard,
schaal en functie van de kern.

Conolusie
De opmerking geeft geen aanleiding om wijzigingen in het streek-
plan aan te brengen.

0.2.3 Scheidende zones

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) is de vraag gesteld
wat de scheidende zone tussen Middelburg en Vlissingen nu precies
inhoudt en hoe deze is begrensd.
Het Landbouwschap (29) acht het van het grootste belang dat in de
scheidende zones sterke grondgebonden bedrijven gevestigd zijn.
Daarmee is de voorgestane ruimtelijke differentiatie en openheid
gebaat en kan de druk van niet-agrarische activiteiten worden
weerstaan.
Het Bewonerscomité Vrijburg (63) pleit er voor om de scheidende
strook tussen Middelburg en Vlissingen aan te geven zoals in het
streekplan Midden-Zeeland.
De Planologie- en "ogelwerkgroep Walcheren (78) merken op dat de
scheidende zone die in het streekplan Midden-Zeeland is aangegeven
tussen de recreatiegebieden van Westkapelle en Zoutelande totaal
is verdwenen en dat de scheidende zone tussen Zoutelande en Koude-
kerke in tweeën is geknipt. Zij achten dit een ongewenste ontwik-
keling. Verder wordt opgemerkt dat het begrip scheidende zone
onvoldoende is uitgewerkt.
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91) merkt op dat moet worden bezien in hoever-
re in de scheidende zones wel of geen kleinschalige kampeervormen
kunnen worder. toegelaten.
De gemeente Veere (100) is van mening dat een harde begrenzing van
de recreatieconcentraties Oostkapelle en Vrouwenpolder niet mag
betekenen dat uitbreidingen van tussengelegen kampeerterreinen op
grond van het geldende bestemmingsplan Buitengebied niet meer
gerealiseerd kunnen worden.
De SGP (101) bepleit een meer in detail tredende benadering van de
scheidende zones. De huidige flexibele benadering is onduidelijk.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
pleiten ervoor de steden Vlissingen en Middelburg niet aan elkaar
te laten groeien en wijzen erop dat dit kan worden voorkomen door
er een agrarisch element te leggen, maar de voorkeur gaat uit naar
het aanleggen van parken, plantsoenen en bossen.
De ZMF (107) vindt het nodig dat aan het begrip scheidende zone
tussen Middelburg en Vlissingen meer inhoud en een begrenzing
wordt gegeven. Het opnemen van dit begrip in de ruimtelijke hoofd-
structuur is een loos gebaar.
De Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje (108) vindt dat in West
Zeeuwsch-Vlaanderen tussen alle recreatieconcentraties langs de
kust scheidende zones aangegeven moeten worden. Er moet worden
aangegeven welke activiteiten in deze zones wel of niet gewenst
worden.
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Antwoord
Op de streekplankaart in het voorontwerp is een scheidende zone
alleen aangegeven op plaatsen waar de afstand tussen recreatiecon-
oentratiegebieden onderling, tussen stedelijke gebieden onderling,
tussen recreatieconcentratiegebieden en stedelijke gebieden dan
wel tussen zeehaventerreinen en woonkernen zodanig gering is dat
het aaneengroeien van de betreffende functies dreigt en waar dit
vanuit een oogpunt van ruimtelijke differentiatie of uit milieu-
hygiënische overwegingen (bij zeehaventerreinen) voorkomen dient
te worden. In verband met de door ons voorgestane globaliteit van
dit streekplan is een nauwkeurige begrenzing van de scheidende
zones niet aangegeven, hetgeen betekent dat deze in overleg met de
betreffende gemeenten nader moet worden bepaald. Dit geldt ook
voor de zone tussen Middelburg en Vlissingen waarvoor in het
streekplan Midden-Zeeland wel een gedetailleerde aanduiding is
opgenomen.
Dat grotere tussenruimten tussen recreatieconcentraties in het
streekplan Midden-Zeeland wel en in het onderhavige voorontwerp-
streekplan niet ais scheidende zone zijn opgenomen houdt verband
met de omschrijving van het te voeren beleid. Wij zijn thans van
mening dat in situaties met grotere tussenruimten tussen recrea-
tieconcentraties alleen voor bepaalde recreatiefuncties beperkin-
gen hoeven te gelden en dat met de tekstgedeelten in het vooront-
werp op blz. 52 aan het begin van paragraaf 3>1.2.1, onderaan blz.
52 en op blz. 5^ aan het begin van de tweede alinea en in de derde
alinea een aanduiding op de kaart als scheidende zone overbodig
is. Naar de laatstgenoemde passage kan ook voor de opmerking van
de gemeente Veere worden verwezen.
Wat betreft het voor scheidende zones geldende beleid is in het
voorontwerp-streekplan in zijn algemeenheid opgenomen dat nieuwe
agrarische vestigingen niet zijn toegestaan, en is voor scheidende
zones ten opzichte van recreatieconcentratiegebieden en bij zee-
haventerreinen ook gesteld dat vormen van nieuwe bebouwing voor
overige functies niet toelaatbaar zijn. Voor de zone tussen Mid-
delburg en Vlissingen is toegevoegd dat andere nieuwe bebouwing
slechts is toegestaan voor zover geen afbreuk wordt gedaan aan de
scheidende werking.
Mede gelet op de verschillende reacties achten wij het gewenst om
de beleidslijnen met betrekking tot de scheidende zones wat te
nuanceren en te differentiëren, rekening houdend met het doel van
aanduiding van de betreffende zones.
Scheidende zones tussen zeehaventerreinen en woonkernen zijn voor-
al om milieuhygiënische redenen opgevoerd. Het gaat er hier met
name om dat geen uitbreiding van betekenis van de woonfunctie
plaatsvindt en het lijkt ons bij nader inzien juist om voor deze
zones met deze beperking te volstaan en formuleringen met betrek-
king tot agrarische en overige functies achterwege te laten.
Wat de scheidende zones tussen Middelburg en Vlissingen, tussen
recreatieconcentratiegebieden onderling en tussen recreatieconcen-
tratiegebieden en stedelijke gebieden betreft voert het, ook gelet
op de reactie van de zijde van het Landbouwschap, toch te ver om
nieuwe agrarische vestigingen zonder meer in alle gevallen volle-
dig uit te sluiten. Zonder hiermee te willen zeggen dat deze
scheidende zones enkel een agrarische functie vervullen of dienen
te vervullen, achten wij het aanvaardbaar om hier in de streek-
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plantekst een opening te creëren voor vestiging van nieuwe agra-
rische bedrijven in situaties waarin blijkt dat deze vanuit ge-
wenst geaoht landbouwkundig gebruik noodzakelijk zijn, met dien
verstande evenwel dat dit niet dient te gelden voor nieuwe vesti-
gingen van niet grondgebonden intensieve veehouderij en glastuin-
bouw. Volledigheidshalve kan hierbij nog worden opgemerkt dat
uitbouw, omschakeling en dergelijke van reeds bestaande agrarische
bedrijven overeenkomstig het gestelde in het voorontwerp in de
regel steeds mogelijk moet zijn.
Ten aanzien van nieuwe bebouwing ten behoeve van andere dan agra-
rische functies kan voor deze zones algemeen worden gesteld, zoals
in het voorontwerp voor de zone tussen Middelburg en Vlissingen al
is geformuleerd, dat deze is toegestaan voor zover geen afbreuk
wordt gedaan aan de scheidende werking. Wat dit concreet betekent
kan van geval tot geval, afhankelijk van de situatie, verschillen
en is zonder in te ver gaande details te treden niet op voorhand
in de streekplantekst aan te geven. Ook het al dan niet toelaat-
baar zijn van kamperen bij de boer dient ons inziens aan de hand
van de concrete situatie te worden bezien.
Voor de beantwoording van de opmerking van de Planologie- en Vo-
gelwerkgroep Walcheren over het gebied Zoutelande-Westkapelle kan
worden verwezen naar de beantwoording onder 4.2.1.5. Tot het opne-
men van Groot-Valkenisse als recreatieconcentratiegebied, en daar-
mee het in tweeën knippen van de scheidende zone tussen Dishoek en
Zoutelande, is overgegaan in verband met de ter plaatse reeds
aanwezige accommodatie en de ons inziens niet bij voorbaat uit te
sluiten uitbreiding daarvan. Van belang hierbij is de harde be-
grenzing die bij deze concentratie zowel in de richting Dishoek
als in de richting Zoutelande gehanteerd dient te worden. Overi-
gens is de mogelijkheid van toevoeging van deze concentratie reeds
in het kader van beantwoording van reacties op het ontwerp voor
het Provinciaal Beleidsplan voor Recreatie en Toerisme genoemd.

Conclusie
Mede naar aanleiding van de opmerkingen is het gewenst de streek-
planteksten met betrekking tot het voor scheidende zones geldende
beleid in de bij de beantwoording genoemde zin aan te passen. De
opmerkingen geven geen aanleiding de streekplankaart te wijzigen.

0.3 Toepassing van het streekplan

0.3.1 Essentiële streekplanelementen

Reactie
Door de ZMF (107) wordt opgemerkt dat een prioriteitstelling door
onderscheid naar hardheid van streekplanonderdelen de duidelijk-
heid in beleid kan bevorderen, terwijl de flexibiliteit gehand-
haafd kan blijven. De voordelen hiervan vallen echter weg als
harde elementen zo vaag geformuleerd zijn dat men er alle kanten
mee op kan. Harde of essentiële elementen dienen dan ook even
helder en concreet te zijn als de overige elementen in het plan.
Aan zachtere elementen dient eveneens een redelijk gewicht te
worden toegekend maar de afwijkingsprocedure ten aanzien daarvan
kan eenvoudig worden gehouden, mits een goede democratische con-



trole wordt ingebouwd. De essentiële elementen zoals opgenomen in
het voorontwerp voldoen in het geheel niet aan deze criteria. Een
betere uitwerking van de essentiële elementen wordt eveneens door
Natuurmonumenten (57) bepleit. Gelet op de rol die de essentiële
streekplanelementen met betrekking tot uitwerking en afwijking
spelen w^rdt het door de directies Lavo en Lakwa (93) en het Land-
bouwschap (29) wenselijk geoordeeld om de redactie hiervan aan te
scherpen, teneinde voldoende duidelijkheid te verschaffen over het
te voeren planologisch beleid en een grotere mate van rechtszeker-
heid te scheppen.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (31) ver-
zoekt om een nadere precisering en uitbreiding van de essentiële
elementen alsmede om een prioriteitstelling hierin ten behoeve van
situaties met conflicterende belangen.
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91) stelt dat niet duidelijk is wanneer sprake
is van echte essentiële elementen.
De Stichting Natuur en Milieu (98) acht de beschrijving van de
essentiële elementen zelfs het belangrijkste voorbeeld van de
onduidelijkheid in het streekplan. Behoudens enkele uitzonderingen
gaat het hier niet om essentiële elementen maar om doelstellingen
en uitgangspunten. Ze kunnen onderling strijdig zijn en omdat in
feite nooit is te bepalen of er in strijd met deze elementen wordt
gehandeld zou een formele streekplanherziening nooit nodig zijn.

Antwoord
Volgens de omschrijving in het voorontwerp kunnen streekplanele-
menten om twee redenen als essentieel worden aangemerkt. In de
eerste plaats wanneer sprake is van elementen die voor de regio-
naal ruimtelijke structuur en/of het karakter van dit streekplan
van zodanige betekenis zijn dat afwijkingen daarvan een wezenlijke
aantasting van het plan zouden betekenen en in de tweede plaats
wanneer sprake is van overige onderdelen die door het provinciaal
bestuur van zodanig belang worden geacht dat voor afwijking daar-
van een formele streekplanherziening is vereist.
Met name bij de eerstgenoemde categorie achten wij een te strakke
formulering ongewenst, niet alleen omdat het daarbij gaat om de
ruimtelijke structuur in hoofdlijnen en de algemene beleidsfiloso-
fie in het streekplan maar ook omdat niet elke van de ruimtelijke
hoofdstructuur dan wel het karakter van het streekplan afwijkende
beslissing direct tot een wezenlijke aantasting daarvan behoeft te
leiden. Het kan immers ook gaan om incidentele afwijkende beleids-
beslissingen op grond van een afweging van belangen in specifieke
situaties waarbij de in het algemeen te hanteren beleidslijnen
onverkort gehandhaafd kunnen bla jven en een formele streekplanher-
ziening niet op zijn plaats zou zijn. Bij deze categorie zal dan
ook veelal eerst na verloop van tijd op grond van een reeks van
ontwikkelingen geconstateerd kunnen worden of van een wezenlijke
aantasting sprake is, tenzij het gaat om beleidsbeslissingen waar-
bij het algemeen te voeren beleid in het geding is. In de nota
Bepalingen met betrekking tot het streekplan in de gewijzigde Wet
op de ruimtelijke ordening van de Rijksplanologisohe Dienst wordt
zelfs geconstateerd dat de materiële invulling van aan de ruimte-
lijke structuur gekoppelde essentiële elementen vaak dusdanig
globaal is dat afwijkingen in vrijwel alle gevallen zijn te rang-



schikken onder normale interpretatieruimte, maar tevens wordt
daarin opgemerkt dat dit op zich geen doorslaggevend argument is
om maar van opneming van essentiële elementen in het streekplan af
te zien.
Bij de als tweede genoemde categorie is een duidelijker formule-
ring vaak wel mogelijk, hetgeen ook blijkt uit de tekst bij de
twee laatste gedachtenstreepjes in paragraaf 2.3.2 van het voor-
ontwerp.
Hoewel duidelijkheid in de mate waarin daar in de reacties om
wordt gevraagd gelet op het voorgaande naar onze mening voor het
geheel van de essentiële elementen niet kan en ook niet dient te
worden geboden, zijn wij wel bereid om nader te bezien of een
zekere aanscherping en wellicht ook uitbreiding met betrekking tot
de essentiële elementen mogelijk is. Overigens worden in de reac-
ties geen concrete voorbeelden van toe te voegen essentiële ele-
menten aangedragen.

Conclusie
De reacties geven aanleiding om te streven naar een zekere aan-
scherping in de formulering van de essentiële streekplanelementen
en tevens te bezien of uitbreiding van het aantal essentiële
streekplanelementen mogelijk is.

0.3.2 üitwerkings- en afwijkingsbevoegdheid

Reactie
De PPC (91) stemt in de grootst mogelijke meerderheid in met het
gekozen systeem waarbij de afwijkings- en uitwerkingsbevoegdheid
is geregeld, met dien verstande dat geadviseerd wordt te bezien of
een verfijning mogelijk is, bijvoorbeeld door periodiek een over-
zicht van de uitwerkingen op te stellen en deze voor advies in de
PPC te brengen.
Volgens de Inspectie RO (30) staan de criteria en procedures voor
uitwerkingen en afwijkingen van het streekplan op gespannen voet
met de tekst van de wet. Met betrekking tot het ook in de wet
vastgelegde criterium dat uitwerkingen en afwijkingen niet mogen
leiden tot aantasting van de essentiële elementen van het streek-
plan wordt te weinig duidelijkheid geboden over de vraag wanneer
van een dergelijke aantasting sprake is. Wat betreft het criterium
dat afwijkingen mogelijk zijn als zij naar ons oordeel de voorkeur
hebben boven het in het streekplan geformuleerde beleid wordt
opgemerkt dat moeilijk is in te zien dat hiermee wordt voldaan aan
het gestelde in de wet, namelijk afwijking "binnen bij het plan te
bepalen grenzen". Tegen de formulering dat uitwerking om andere
dan de nader genoemde redenen mogelijk is indien dit wenselijk of
noodzakelijk wordt geacht bestaan bij de Inspectie bedenkingen
omdat hiermee een onbeperkt aantal mogelijkheden wordt gegeven en
feitelijk geen sprake meer is van de in de wet gevraagde uitwer-
kingsregels. Tegen uitwerking naar aanleiding van andere plannen
en nota's bestaat op zioh geen bezwaar mits duidelijker wordt
geregeld dat in zo'n geval wel de streekplanuitwerkingsprocedure
moet zijn gevolgd. In dit verband wordt ook gewezen op het belang
van heldere procedures ten aanzien van de üitwerkings- en afwij-
kingsbevoegdheid, in het bijzonder in situaties waarin concrete
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inhoudelijke richtlijnen ontbreken. Ook wat dit betreft geeft de
tekst van het voorontwerp volgens de Inspectie onvoldoende hou-
vast} een minimum-procedure behoort in dit geval een verplichting
tot overleg met betrokkenen en het horen van de PPC te omvatten en
voorts wordt er voor gepleit om tevens regels te stellen voor de
situaties waarin de Statencommissie wordt gehoord.
De ZMF (107) vindt dat inspraak en inschakeling van PPC en Staten-
commissie zonder meer in de procedure dient te worden opgenomen.
De inspraakgroep Borsele (1?) is van mening dat er onvoldoende
waarborgen zijn ingebouwd dat de bevolking invloed kan uitoefenen
en het feit dat wij over wijzigingen pas achteraf aan de Provin-
ciale Staten verantwoording moeten afleggen vindt de groep een
slechte zaak.
Het Rijksconsulentschap HAD (28) merkt op dat flexibiliteit niet
mag leiden tot onzekerheid. In verband hiermee en in verband met
de toetsende functie van het streekplan • ordt het gewenst geacht
dat voorzien wordt in een overzicht van te verwachten uitwerkingen
met daarbij een tijdsfasering en dat de vrijblijvende formulering
ten aanzien van PPC-raadpleging bij voorgenomen uitwerkingen en
afwijkingen door een bindende procedure-afspraak wordt vervangen.
Het wordt hierbij voorstelbaar geacht dat de PPC zich naar aanlei-
ding van de jaarlijkse rapportages over eventuele uitwerkingen en
daarbij te hanteren criteria kan uitspreken.
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie (91) en Rijkswaterstaat (i|6) wijzen er eveneens op dat de
uitwerkings- en afwijkingsparagraaf te veel onzekerheid laat.
Gevraagd wordt te bezien of dit euvel met behulp van duidelijke
criteria kan worden aangepakt.
Ce Stichting Natuur en Milieu (98) is van mening dat in het
streekplan duidelijke procedures met betrekking tot uitwerkingen
en afwijkingen moeten worden opgenomen waarbij een ieder in de
gelegenheid wordt gesteld zijn of haar mening over te nemen be-
sluiten naar voren te brengen.
Van de zijde van de BEU (32) wordt opgemerkt dat bij bepaalde
uitwerkingen van het streekplan dient te worden voorzien in grens-
overschrijdend overleg en zonodig in afstemming van beleid aan
weerszijden van de grens.
Het Landbouwschap (29), ds Raad van Bestuur voor de Grevelingen
(5*1) en de Agrarische adviescommissie van de PPC (91) vinden dat
herziening, uitwerking, afwijking, rapportage en/of evaluatie
duidelijker van elkaar onderscheiden dienen te worden. Het Land-
bouwschap mist ook een aanduiding van de marges waarbinnen uitwer-
king en afwijking kan plaatsvinden.
Bureau RBöI (11) en de gemeente Oostburg (27) achten de introduc-
tie van de figuur van de korte termijnuitwerking in beginsel een
goede zaak en passend bij de nieuwe stijl van het streekplan.
Daarbij wordt van deze zijde en ook door de gemeente Kapelle (73)
opgemerkt dat nadere uitwerkingen van essentiële betekenis zullen
zijn voor het gemeentelijk beleid. In verband hiermee en uit oog-
punt van duidelijkheid en continuiteit van het provinciale beleid
zullen de tijdstippen van uitwerking vooraf bekend moeten zijn en
zodanig gekozen moeten worden dat de gemeenten daarmee rekening
kunnen houden; een periode van 3 a 5 jaar verdient volgens RBOI in
dat kader overweging. Er wordt door dit bureau evenals door het
Landbouwschap (29), de VZG (56) en de directies Lavo en Lakwa (93)
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ook voor gepleit ora de verspreid in de streekplantekst aangekon-
digde nadere uitwerkingen expliciet en overzichtelijk te vermel-
den.- De gemeenten zullen ruimschoots in da gelegenheid moeten
worden gesteld om bij de totstandkoming van een uitwerking te
worden betrokken en er wordt op aangedrongen dit in procedurere-
gels vast te leggen, hetgeen eveneens door de gemeente Reimerswaal
(96) wordt gesteld. Ook de gemeente Goes (88) vindt dat het proces
van belangenafweging in dat kader alsmede de wijze van overleg met
belanghebbenden en betrokken overheden te vrijblijvend is bena-
derd* Op te vrijblijvende inspraakmogelijkheden voor belanghebben-
den wordt eveneens gewezen door de beide Kamers van Koophandel
(31/104) en door de Adviescommissie voor economische aangelegenhe-
den van de PPC (91).
Tenslotte wordt door RBOI nog opgemerkt dat er voor een aantal
sectoren thans reeds sprake is van beleidsvorming dan wel bestaand
beleid dat te vergelijken is met de beoogde streekplanuitwerkin-
gen. In dit verband wordt gewezen op de korte termijnuitwerking
van de Nota Bewoningspatroon en het PBRT. Voorgesteld wordt om
waar beleidsvoornemens voor de korte termijn reeds feitelijk voor-
handen zijn deze ten behoeve van de duidelijkheid aan het streek-
plan toe te voegen als ware het de eerste korte termijnuitwerking.
De gemeente Oostburg vindt dat "en gemeentelijke beleidsvisie in
voorkomende gevallen in een uitwei king van het streekplan verwerkt
zou moeten worden waarbij wordt gewezen op de recreatienota van
deze gemeente.

Antwoord
In de reacties wordt vooral gevraagd om meer duidelijkheid en
strakkere regels met betrekking tot toepassing van uitwerkings-
en/of de afwijkingsbevoegdheid.
Alvorens hier meer concreet op in te gaan willen wij opmerken dat
het hier instrumenten betreft om te kunnen inspelen op ontwikke-
lingen, situaties en omstandigheden die vooraf niet of onvoldoende
kunnen worden overzien. Dit brengt met zich mee dat over de inzet
van die instrumenten vooraf ook geen volledige zekerheid kan wor-
den geboden.
In het voorontwerp-streekplan Zeeland is, mede op grond van erva-
ringen met meer gedifferentieerde constructies, gekozen voor een
inhoudelijke en procedureel ruim geformuleerde uitwerkings- en
afwijkingsbevoegdheid, teneinde de door ons te treffen maatregelen
en de voorbereiding daarvan zo goed mogelijk te kunnen afstemmen
op de aard van de vraagstukken waarmee wij worrien geconfronteerd.
Met de opmerking als zou de opzet in het voorontwerp met de tekst
van de Wet op de ruimtelijke ordening, op gespannen voet staan zijn
wij het niet eens. In paragraaf 2.3.3 van de streekplantekst wor-
den ten aanzien van de uitwerkings- en ïtfwijkingsbevoegdheid zowel
grenzen als regels gesteld. Dat die regels en grenzen ruim zijn
wordt door ons zonder meer erkend maar gelet op de uitleg van de
Rijksplanologische Dienst in de nota Bepalingen met betrekking tot
het streekplan in de gewijzigde Wet op de ruimtelijke ordening is
dit niet onaanvaardbaar. In die nota wordt ten aanzien van de
afwijkingsbevoegdheid ingestemd met de ook in het voorontwerp
goeddeels toegepaste zogenaamde categorische constructie. Het
kenmerk hiervan is dat afgezien wordt van een indeling van streek-
planuitspraken in categorieën van hardheid (en dus procedurecate-
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gorieën) op voorhand, maar dat de hardheid van de uitspraken be-
paald wordt zodra de noodzaak zich daartoe voordoet i.e. de moge-
lijkheid van afwijking overwogen wordt, met dien verstande dat
afwijking slechts is toegestaan voor niet-essentiële onderdelen
van het plan. Ten aanzien van de uitwerkingsbevoegdheid wordt in
deze nota gesteld, dat wanneer deze bevoegdheid in het streekplan
wordt opgenomen, aangegeven moet worden hoe ver die strekt, hoe de
uitoefening ervan gereglementeerd is en eventueel op welke onder-
werpen die betrekking heeft. Ook aan deze vereisten vcordt naar
onze mening met de regeling in het voorontwerp voldaan. Wat be-
treft het gestelde over onduidelijkheid ten aanzien van de essen-
tiële elementen kan worden verwezen naar de beantwoording onder
0.3.1.
Een volledige opsomming in het streekplan van toekomstige uitwer-
kingen wordt, zoals uit het voorgaande blijkt, niet door de wet
verlangd en wordt door ons ook niet gewenst geacht omdat daarmee
voorbij gegaan zou worden aan de mogelijkheid om tegemoet te komen
aan een eerst later blijkende behoefte aan uitwerking voor bepaal-
de onderwerpen. Het bijeenbrengen in één paragraaf van de wel
verspreid in de streekplantekst reeds genoemde mogelijke uitwer-
kingen achten wij ook niet gewenst omdat daarmee op zijn minst de
indruk van een limitatieve opsomming gewekt zou kunnen worden.
Overigens worden in het voorontwerp-streekplan de volgende uitwer-
kingsmogelijkheden met name genoemd:

korte termijnuitwerking ten aanzien van bevolkingsontwikke-
ling en woningbouw (paragraaf 3«1«1> 3»1.2.2 en 3.1.2.3),
beheer van de woningvoorraad (paragraaf 3.1.3.1), detailhan-
delsvoorzieningen (paragraaf 3.2.1), de sociaal-economische
ontwikkeling (paragraaf 3«3.D, vraag en aanbod voor accommo-
datie voor verblijfsrecreatie en ligplaatsen voor de water-
sport (paragraaf 3.4.2.3 en 3.4.3.2) alsmede algemeen beleid
en projecten inzake verkeer en vervoer (paragraaf 3.7.1);
uitwerking ten aanzien van de Dammenweg (paragraaf 3.1.3.3 en
3-7.2.1);
uitwerking ten aanzien van een verdere zeehavenontwikkeling
aansluitend aan het terrein Terneuzen-West (paragraaf
3.3.2.3);
nadere specificatie van de benodigde oppervlakte voor schelp-
diercultuur in de Oosterschelde (paragraaf 3.5.2.2);
uitwerking in combinatie met herziening van het Fietspaden-
plan (paragraaf 3.7.2.2);
zonering van het vliegveld Midden-Zeeland (paragraaf
3.7.2.4);
uitwerking ten aanzien van leidingenstroken (paragraaf
3.7.2.6);

- uitwerking ten aanzien van bodembeschermingsgebieden (para-
graaf 3.9.1.2);
uitwerking ten aanzien van de berging van baggerspecie (para-
graaf 3.9.1.2);
uitwerking ten aanzien van niet in het streekplan genoemde
categorieën afvalstoffen (paragraaf 3.9.1.2);
uitwerking ten aanzien van stiltegebieden (paragraaf
3-9.1.4).

Wij zijn wel bereid om, overeenkomstig de in enkele reacties ge-
dane suggestie, voor zover dat mogelijk is jaarlijks een overzicht
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te geven van voorgenomen uitwerkingen en de daarvoor van toepas-
sing zijnde procedures en planningtermijnen. Over de wijze waarop
en de vorm waarin dat overzicht gepresenteerd dient te worden
zullen wij ons nog nader beraden, uede omdat hier een relatie
denkbaar is met het thans wettelijk verplichte jaarlijkse verslag
over het door ons gevoerde ruimtelijke beleid (zie ook de beant-
woording onder 0.4).
In het voorontwerp-streekplan zijn mogelijkheden ingebouwd om bij
uitwerkingen en afwijkingen van geval tot geval de te volgen pro-
cedure te kunnen bepalen. Het is nadrukkelijk geenszins onze be-
doeling geweest om daarmee ruimte te creëren om zonder overleg met
bepaalde betrokkenen of belanghebbenden tot uitwerking en/of af-
wijking te kunnen overgaan, maar slechts onze bedoeling om de
procedures zoveel mogelijk te kunnen afstemmen op de aard van het
dan aan de orde zijnde vraagstuk en die procedures niet langer en
ingewikkelder te maken dan in het betreffende geval 3trikt nodig
is. Nu blijkens de reacties van zoveel kanten wordt aangedrongen
op meer garanties voor inspraak en overleg zijn wij wel bereid om
ondanks het hiervoor gestelde in de streekplantekst expliciet op
te nemen dat, alvorens over een voorgenomen uitwerking of afwij-
king wordt besloten, in elk geval de PPC en de Statencommissie
voor de ruimtelijke ordening zullen worden geraadpleegd, overleg
zal worden gevoerd met andere betrokken overheden en mogelijkheid
tot inspraak zal worden geboden. Ook zijn wij bereid om op te
nemen dat de Statencommissie voor de ruimtelijke ordening over de
bij een uitwerking of afwijking te volgen procedure zal worden ge-
raadpleegd.

Overigens willen wij er wel bij voorbaat op wijzen dat zich geval-
len kunnen voordoen waarbij men op dat moment de aldus voorge-
schreven procedure wellicht als onnodig uitgebreid zal ervaren.
Naar onze mening vanzelfsprekend zal in daarvoor in aanmerking
komende gevallen ook in grensoverschrijdend overleg worden voor-
zien. Met de hiervoor aangegeven aanpassing kan ook de tekst over
streekplanuitwerkingen in verband met andere plannen en nota's
worden aangescherpt, omdat daarvoor dan altijd een procedure in
streekplankader gevolgd moet worden.
Dat met betrekking tot uitwerkingen en afwijkingen pas achteraf
aan de Provinciale Staten verantwoording behoeft te worden afge-
legd is niet meer dan logisch omdat het hier gaat om toepassing
van een bevoegdheid die de Provinciale Staten bij de vaststelling
van het streekplan aan ons toekennen.
Opmerkingen over onduidelijkheden in het onderscheid tussen her-
ziening, uitwerking, afwijking, rapportage en/of evaluatie kunnen
wij niet onderschrijven. Met inachtneming van hetgeen hiervoor en
bij de beantwoordingen onder 0.1.1, 0.3.1, en 0.4 is gesteld kan
de paragraaf over de toepassing van het streekplan, mede door zijn
onderverdeling in subparagrafen, wat dit betreft naar onze mening
nauwelijks misverstand wekken.
De aanbevolen periode van 3 & 5 jaar als te overzien in korte
termijn-uitwerkingen stemt overeen met onze opvattingen daarover.
Gemeend wordt evenwel dat de door ons in dit verband gehanteerde
term "ontwikkeling in de eerstkomende jaren" in de streekplantekst
geen nadere specificatie behoeft.
Wij achten het niet gewenst de suggestie te volgen om reeds bij
het ontwerp-streekplan op basis van bestaand materiaal een eerste
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korte termijnuitwerking toe te voegen, niet alleen omdat een der-
gelijks uitwerking onvolledig en waarschijnlijk niet geheel op het
streekplan toegesneden zou zijn maar ook omdat zo'n uitwerking
direct na de vaststelling van het streekplan al weer geactuali-
seerd zou moeten worden. Wij geven er dan ook de voorkeur aan om
zo snel mogelijk na de streekplanvaststelling met een uitwerking
voor de korte termijn te komen die dan ook werkelijk als zodanig
gehanteerd kan worden.
Ingestemd kan worden met de suggestie om een gemeentelijke be-
leidsvisie in daarvoor in aanmerking komende gevallen, indien wij
die visie kunnen onderschrijven en tijdig bij de totstandkoming
ervan worden betrokken, in een uitwerking van het streekplan te
verwerken. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht door bij punt 5
in paragraaf 2.3«3 van de streekplantekst meer algemeen te formu-
leren dat ook beslissingen van andere overheden aanleiding kunnen
geven het streekplan nader uit te werken.

Conclusie
De reacties geven aanleiding om de streekplantekst zodanig aan te
passen dat in elk geval wordt voorzien in de hiervoor bij de be-
antwoording nader aangeduide procedures met betrekking tot uitwer-
kingen en afwijkingen van het streekplan. In samenhang hiermee
dient de tekst over streekplanuitwerkingen naar aanleiding van an-
dere plannen en nota's wat te worden aangescherpt. Het is gewenst
om algemeen te formuleren dat ook beslissingen van andere over-
heden aanleiding kunnen geven tot nadere uitwerking van het
streekplan.

0.4 Rapportering en evaluatie

Reactie
Van de zijde van Bureau RBOI (11) en de gemeente Kapelle (73)
wordt aanbevolen om de jaarlijkse rapportages ter kennisneming aan
de gemeenten toe te zenden en bij de opstelling van evaluatieno-
ta's de gemeenten in overleg de gelegenheid te bieden om reacties
en suggesties in te brengen.
Naar de mening van de ZMF (107) dient te worden opgenomen dat
jaarlijks een evaluatierapport aan de Provinciale Staten wordt
voorgelegd waarin zowel in constaterende zin wordt aangegeven hoe
de werkelijke ontwikkelingen zich tot het streekplan verhouden, of
door ons aanwijzingen zijn gegeven en hoe het staat met eventuele
uitwerkingsplannen als in evaluerende zin hieraan conclusies kun-
nen worden verbonden ten aanzien van het provinciale beleid en de
inhoud van het streekplan.

Antwoord
Wij zijn van mening dat niet te gemakkelijk op grond van de ont-
wikkelingen in een bepaald jaar tot bijstelling van het beleid
moet worden overgegaan en dat het normaal gesproken gewenst is om
met ruimere tussenpozen te bezien in hoeverre feitelijke ontwikke-
lingen aanleiding kunnen geven om tot gedeeltelijke of algehele
herformulering van het beleid over te gaan. Dit is niet alleen van
belang uit oogpunt van continuïteit in beleid maar ook om voldoen-
de onderscheid te kunnen maken tussen incidentele en trendmatige
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ontwikkelingen. Hoewel in zijn algemeenheid ons inziens terughou-
dendheid geboden is moet het niet uitgesloten worden geacht dat
bepaalde ontwikkelingen toch van zodanige betekenis blijken te
zijn dat met bijstelling van het beleid niet tot een integrale
evaluatie gewacht kan worden. Om hiervoor ruimte te creëren is in
paragraaf 2.H de toevoeging "in principe" opgenomen in de tekst
die als algemene lijn aangeeft dat in rapportages geen conclusies
worden getrokken of beleidsaanbevelingen worden geformuleerd die
gericht zijn op bijstelling van het in het streekplan vastgelegde
beleid. Zoals uit de tekst van deze paragraaf ook blijkt worden
nadrukkelijk in het algemeen wel mogelijkheden open gehouden om
jaarlijks naar aanleiding van gesignaleerde ontwikkelingen zonodig
maatregelen te treffen die aansluiten bij het vigerende beleid.
Overigens zullen wij ons nog nader beraden over vorm en inhoud van
het volgens de gewijzigde Wet op de ruimtelijke ordening vereiste
jaarlijkse verslag inzake het door ons gevoerde ruimtelijke beleid
en wij willen niet op voorhand uitsluiten dat dit consequenties
voor de tekst van deze streekplanparagraaf kan hebben. Toezending
van de jaarlijkse rapportages aan de gemeenten zeggen wij bij deze
gaarne toe, maar wij menen dat dit niet hoeft te leiden tot een
aanpassing van de streekplantekst omdat daarin al wordt vermeld
dat deze rapportages voor een ieder ter inzage worden gelegd.
Overleg over evaluaties, zowel met gemeenten en andere betrokken
overheden als met eventuele overige belanghebbenden kan een goede
zaak zijn en wij zijn dan ook bereid om hierin door een toevoeging
in de streekplantekst te voorzien.

Conclusie
De opmerkingen van Bureau RBOI en de gemeente Kapelle geven aan-
leiding om in de streekplantekst toe te voegen dat met betrekking
tot evaluatienota's overleg zal worden gevoerd met andere betrok-
ken overheden en eventuele overige belanghebbenden. Met inachtne-
ming van een voorbehoud op grond van nadere beraadslaging onzer-
zijds over vorm en inhoud van het thans wettelijk vereiste jaar-
lijkse verslag over het door ons gevoerde ruimtelijke beleid geven
de opmerkingen verder geen aanleiding tot wijziging van de streek-
plantekst.

0.5 Overige opmerkingen

0.5.1 Grensoverschrijdend overleg

Reactie
Van de zijde van de BEU (32) wordt erop gewezen dat in de Globale
Benelux Structuurschets wordt aanbevolen een grensoverschrijdend
beheersorgaan op te riohten. De afzonderlijke grensoverschrijdende
vraagstukken kunnen het best in dat kader worden aangepakt. Ook de
gemeente Sas van Gent (Uk) wijst op het belang van grensover-
schrijdende contacten en noemt in dit verband concrete initiatie-
ven die op gemeentelijk niveau met betrekking tot natuur- en land-
schapsbescherming alsmede het gecoördineerd bejaardenwerk reeds
zijn genomen.
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Antwoord
Het belang van grensoverschrijdend overleg over grensoverschrij-
dende vraagstukken wordt door ons onderkend. Waar nodig en waar
mogelijk zullen wij daartoe initiatieven nemen en ondersteunen.
Hetzelfde geldt met betrekking tot mogelijke vormen van verder-
gaande samenwerking die tussen lagere overheden aan weerszijden
van de grens tot nu toe alleen kon plaatsvinden op basis van pri-
vaatrechtelijke overeenkomsten maar waarvoor binnenkort ook in de
publiekrechtelijke sfeer regelingen getroffen kunnen worden wan-
neer de ontworpen Benelux-overeenkomst inzake grensoverschrijdende
samenwerking van kracht zal zijn geworden. Overigens zijn wij wel
van mening dat oprichting van door de Benelux Economische Unie
(BEU) gewenst geachte organen in de eerste plaats vanuit dat kader
dient te worden geinitieerd. Over daarvoor in aanmerking komende
beleidsvoornemens onzerzijds zullen wij in elk geval zoals reeds
te doen gebruikelijk, hetzij bilateraal hetzij via geëigende inge-
stelde organen, steeds ook overleg voeren met de betrokken Bel-
gische overheden. Hierin past wat het provinciale ruimtelijke
beleid betreft het thans aan de orde zijnde overleg over het
streekplan Zeeland en het na vaststelling hiervan in voorkomende
gevallen te voeren overleg ten aanzien van voornemens tot uitwer-
king of afwijking van het streekplan. Met inachtneming van de
beantwoording en de conclusie onder 0.3.2 biedt paragraaf 2.3«3«
van de streekplantekst hiervoor naar onze mening voldoende aankno-
pingspunten.

Conclusie
De opmerkingen geven gee: aanleiding voor wijziging van de streek-
plantekst .
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HOOFDSTUK I WONEN

1.1 Algemeen

1.1.1 Bevolkingsgroei

Reaotie
Bureau RBOI (11) onderschrijft het uitgangspunt dat een bevol-
kingsgroei conform een migratiesaldo nul het meest reëel is maar
mist een demografische onderbouwing.
De Inspectie RO (30) geeft in overweging de regionale differentia-
tie ten aanzien van de bevolkingsontwikkeling in het beleid een
plaats te geven.
De Kamer van Koophandel van Noord- en Midden-Zeeland (31) stelt
voor vestigingsoverschotten positief te beoordelen en informeert
naar argumenten voor het uitgangspunt van migratiesaldo nul.
De Zeeuwse Culturele Raad, sectie wooncultuur (79) acht stilstand
in de bevolkingsgroei te pessimistisch gelet op de gevolgen van
moderne communicatietechnieken en een aantrekkelijk woonklimaat op
bedrijfsv sstigingen.

Antwoord
De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek verricht naar de ach-
tergronden en verwachtingen ten aanzien van de migratie. Door de
Provinciale Planologische Dienst is hier recentelijk over gerap-
porteerd . Hieruit blijkt onder meer dat de vertrekstroom struc-
tureler van aard is dan de vestigingsstroom in de 70-er jaren.
Bovendien is de sociaal-economische positie van Zeeland ten op-
zichte van de Randstad veranderd. Daar staat tegenover dat met het
oog op te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen Zeeland zeker
over voldoende potenties beschikt om over een langere periode de
huidige omvangrijke vertrekoverschotten te voorkomen. Op grond van
deze overwegingen achten wij een ontwikkeling die over een aantal
jaren gezien ongeveer overeenkomt met een migratiesaldo nul voors-
hands het meest reëel. Vestigingsoverschotten van betekenis zijn
dan ook thans niet opportuun. Hoewel wij van mening zijn dat ves-
tigingsoverschotten - afhankelijk overigens van omvang, samenstel-
ling en spreiding - een positieve betekenis voor de regionale
ontwikkeling kunnen hebben, zou het bij voorbaat ruimtelijk daar-
mee rekening houden teveel en onnodige risico's van mogelijk onge-
wenste effecten die niet meer of moeilijk te reguleren zijn inhou-
den. Wij wensen een beleid te voeren waarbij de vinger aan de pols
wordt gehouden. Een vestigingsoverschot heeft pas werkelijke posi-
tieve waarde indien deze terecht komt in regio's en kernen die dit
nodig hebben ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en
het voorzieningenniveau. In dat verband is in het voorontwerp
streekplan ingegaan op de regionale differentiatie waarbij vooral
voor Zeeuwsch-Vlaanderen twijfels zijn geuit over de realiseer-
baarheid. Daarbij is een nadere keuze niet uitgesloten. In het
algemeen achten wij vooralsnog een sterkere differentiatie in

1) "Wisselend Getij, verandering en gevoeligheid van de migratie van
Zeeuwse regio's", PPD voor Zeeland, februari 1986. Studierapport
86/2.
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beleidsuitgangspunten per regio niat nodig en niet gewenst. Wij
zullen de feitelijke ontwikkelingen nauwgezet volgen, in de korte
termijnuitwerking zullen wij uitgaande van de feitelijke ontwikke-
lingen en specifieke omstandigheden in de regio's bezien of nadere
differentiatie en accentverschillen in het beleid nodig en gewenst
zijn.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot tekstwijzigingen.

1.2 Bevolkingsspreiding

1.2.1 Bevolkingsspreidingspatroon; algemeen

Reactie
De veelheid van algemene reacties over het bevolkingsspreidingspa-
troon vergt een meer samenvattende behandeling. De reacties zijn
globaal in de volgende thema's te onderscheiden: opmerkingen over
de bedoelingen en de helderheid van de modellen, opmerkingen over
de keuze van de modellen en opmerkingen over respectievelijk model
A en model B.
Bureau RBOI (11), het Rijksconsulentschap HAD (28) en de gemeenten
Bruinisse (6*0 en Kapelle (73) zijn van mening dat gelet op de
tekst in andere hoofdstukken impliciet wordt uitgegaan van model
B.
De gemeente Goes (88) constateert daarentegen dat het beleid in
toenemende mate wordt geïnspireerd door model A.

De Rijksverkeersinspectie (7), de Zeeuwse Culturele Raad (79), de
gemeente Goes (88), de Adviescommissie voor de landschapsbouw, de
natuurbescherming en de recreatie van de PPC (91), de Natuurver-
eniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102) en de ZMF (107)
vragen aandacht voor de relatie van de doelstellingen voor de
spreiding en van de modellenkeuze met andere sectoren zoals recre-
atie, werken, voorzieningen, openbaar vervoer en landschap.
De Rijksverkeersinspectie (7), de Adviescommissie voor welzijn,
volkshuisvesting, volksgezondheid en milieuhygiëne van de PPC (91)
en de gemeente Reimerswaal (96) achten een nadere uitwerking van
de randvoorwaarden en gevolgen van de modellen van belang. Ook op
de inspraakbijeenkomst Goes (20) is daarvoor gepleit.
De Rijksverkeersinspectie (7) en de ZMF (107) zijn van mening dat
anders geen beoordeling van de modellen kan plaatsvinden.
Door de inspraakgroep Borsele (17), de Landelijke Vereniging van
Kleine Kernen (99) en op de inspraakbijeenkomst Goes (20) wordt
geïnformeerd naar de criteria die ten grondslag liggen aan de
aanduiding tot te ondersteunen kern in model B, op de inspraakbij-
eenkomst Oostburg (18) is gevraagd naar het effect van ondersteu-
ning van bepaalde kernen voor de andere kernen.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (31) vraagt
naar de functie van de modellen, naar het tijdstip waarop een
keuze zal worden gedaan en naar de keuzecriteria.
De BEÜ (32) merkt op dat er ten aanzien van kleine kernen geen
eenduidigheid bestaat indien er in model B enerzijds wordt gespro-
ken over stimulering en anderzijds over de gemeentelijke verant-



woordelijkheid in deze# Van onduidelijkneid bij de gepresenteerde
modellen getuigen ook de reacties waarin wordt gedaan alsof er
maar één model is, - W.H. Vroom te Veere (58) en de gemeenten
Sluis (2) en Arnemuiden (49) - en de reacties waarbij al dan niet
bewust elementen van de beide modellen worden gekoppeld. Zo koppe-
len de gemeenten Axel (25) en Hulst (52) en J.J. van den Ende te
Zonnemaire (37) model A en de aanduiding regionaal centrum en de
Inspectie RO (30) model B en opvang eigen behoefte voor gemeenten
zonder centrale kern; de VZG (56) ziet geen model B maar onderkent
wel het belang van de functie van kernen voor het spreidingspa-
troon; de gemeente Bruinisse (64) wijst model B af maar pleit wel
voor een vastgelegde groeifunctie. De gemeente Goes (88) stelt
daarentegen dat beide modellen elkaar principieel uitsluiten.

Onduidelijkheid valt verder te constateren met betrekking tot de
relatie tussen de modellen enerzijds en de woningbouwcontingente-
ring anderzijds. Volgens de gemeenten Oostburg (27) en Terneuzen
(74) doorkruisen de modellen de huidige praktijk waarbij gemeenten
zelf contingenten over de kernen verdelen terwijl deze praktijk
juist vastgelegd zou moeten worden. De Dorpsraad van Nieuwvliet
(41) wenst juist een zekere roulatie van woningbouw over de kernen
van een gemeente in het streekplan vastgelegd te zien.
In 28 reacties wordt expliciet ingegaan op een keuze tussen model
A of model B. In 12 reacties wordt de voorkeur gegeven aan model
B. Deze reacties zijn afkomstig van rijksinstanties in verband met
het rijksbeleid en het belang van de voorzieningenstructuur, te
weten van de Rijksverkeersinspectie (7), van het Rijksconsulent-
schap HAD (28) en van de inspectie RO (30), verder van het Land-
bouwschap (29), van de inspraakbijeenkomst Middelburg (22), van de
gemeenten Terneuzen (74), Goes (88) en Middelburg (106) en van de
inspraakgroep Borsele (17), de inspraakbijeenkomst Oostburg (18),
de Dorpsraad van Nieuwvliet (41) en de Landelijke Vereniging van
Kleine Kernen (99).
Vanwege het belang dat wordt toegekend aan de vrijheid van woon-
plaatskeuze en vanwege de feitelijke praktijk kiezen de Oostburgse
Winkeliersvereniging (38), de gemeenten Sas van Gent (44), Kapelle
(73) en Reimerswaal (96) en de SGP (101) voor model A.
In een aantal min of meer gelijkluidende reacties wordt zowel
model A als model B afgewezen en wordt gepleit voor een alterna-
tief wat in grote lijnen neerkomt op een spreidi.igsmodel gebaseerd
op het opvangen van de eigen behoefte. Deze eigen behoefte dient
bepaald te worden door de gemeente, liefst in het kader van een
volkshuisvestingsnotitie. Deze opvatting wordt gedeeld door Bureau
RBOI (11), de gemeenten Axel (25), Hulst (52), Bruinisse (64),
Westerschouwen (92) en Duiveland (103), de VZG (56) en is verder
naar voren gekomen op de gespreksbijeenkomst Hulst (23). De ge-
meenten Axel (25), Hulst (52), Bruinisse (64) en Duiveland (103)
achten bovendien extra groei niet uitgesloten, terwijl de gemeente
Westerschouwen (92) kiest voor een ondergrens van een gelijkblij-
vend inwonertal.
De gemeente Oostburg (27) wijst de modellen af vanwege de gevolgen
voor de contingentering, de woningstichting Borsele (109) vanwege
de voorkeur voor een tussenmodel dat enerzijds uitgaat van de
vraag en anderzijds beoogt door regelmatige woningbouw in kleine
aantallen de effectieve vraag te stimuleren in kernen met een
geringe eigen vraag.
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In de adviescommissie van de PPC (91) zijn zowel voorstanders van
model A als van model B; een keuze heeft de PPC niet gemaakt.

Ter onderbouwing van een keuze en bij de beoordeling van de model-
len zijn vele uiteenlopende argumenten gebruikt en talrijke stand-
punten betrokken.

Over model A; woonvoorkeuren zijn de volgende afwijzende opmerkin-
gen gemaakt:

Het model heeft een willekeurig en onbegrensd karakter vol-
gens de gemeenten Axel (25), Hulst (52), Westerschouwen (92)
en Duiveland (103), biedt geen mogelijkheid voor sturing en
beoordeling van bestemmingsplannen volgens de Inspectie RO
(30) en de gemeente Goes (88), die daaraan toevoegt dat het
geen aanknopingspunten in het rijksbeleid vindt. Het biedt
geen ruimte voor een eigen gemeentelijk woningbouwbeleid en
doet afbreuk aan een kwalitatief volkshuisvestingsbeleid,
zeggen Bureau RBOI (11) en de VZG (56).
Het Landbouwschap (29) beoordeelt een willekeurige groei
negatief voor de agrarische sector.
Bij model A gaat de groei in de ene gemeente ten koste van
andere gemeenten, ontstaat er een onderlinge concurrentie-
strijd en kunnen bepaalde kernen onevenredig groeien en kan
scheefgroei ontstaan, zeggen de Inspectie RO (30) en de ge-
meenten Axel (25), Terneuzen (7*0, Westerschouwen (92) en
Duiveland (103). Deze gemeenten, met uitzondering van Terneu-
zen, vinden dat de relatie tussen uitbreiding en groei ener-
zijds en behoefte anderzijds wordt losgelaten. De gemeente
Hulst (52) is die mening ook toegedaan.
Model A leidt volgens de Inspectie RO (30), de gemeente Goes
(88) en de PPC (91) tot een verschuiving van centrale kernen
naar overige kernen. De gemeenten Terneuzen (7*0 en Goes (88)
en de PPC (91) merken op dat dit negatief is voor de leef-
baarheid in stedelijke centra, de collectieve stedelijke en
streekvoorzieningen en de sociale opbouw en dat het leidt tot
dubbele en onrendabele voorzieningen en financiële problemen.
De gemeente Goes (88) wijst verder op het vervlakkend effect
ervan voor het onderscheid tussen stad en dorp.
Door de voorwaarde van plannen van beperkte omvang en voor
beperkte tijd kunnen naar de mening van de VZG (56) gemeenten
onder druk komen te staan.
Model A staat haaks op het tot dusver gevoerde beleid en het
kleine kernenbeleid gaat ermee op de helling, stellen Bureau
RBOI (11) ea de inspraakgroep Borsele (17).

De positieve geluiden over model A zijn als volgt samen te vatten:
Model A past bij de feitelijke ontwikkeling en het tegengaan
van woningbouw in aantrekkelijke kernen is uiterst moeilijk
volgens de gemeenten Sas van Gent (14) en Kapelle (73). Voor-
al bij geringe groei heeft dit model kans, zegt de Adviescom-
missie voor economische aanlegenheden van de PPC (91).
De Adviescommissie voor welzijn, volkshuisvesting, volksge-
zondheid en milieuhygiëne van de PPC (91) wijst verder op de
grote mate van vrijheid die de gemeenten bij dit model wordt
geboden terwijl de gemeente Reimerswaal (96) memoreert dat
het model aansluit bij de vrijheid van woonplaatskeuze.
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De gemeente KapelIe (73) merkt op dat het stimuleren van aan-
trekkelijke woonkernen positief is voor vestigingsoverschot-
ten in verband met woonvoorkeuren.

De opmerkingen ten aanzien van model B; handhaving leefgemeen-
schappen en voorzieningen zijn ten dele de andere kant van de
medaille ten opzichte van model A. Maar soms worden ook dezelfde
nadelen c.q. voordelen aan beide modellen toegekend of worden
andere opmerkingen toegevoegd. De volronde bezwaren zijn tegen
model B ingebracht.

Het model B kent een te vergaande regulering of detaillering,
vinden Bureau RBOI (11), de gemeenten Axel (25), Hulst (52),
Westerschouwen (92) en Duiveland (103) en de VZG (56). De VZG
voegt hieraan toe dat richtcijfers in een korte termijnuit-
werking in strijd zijn met het globale karakter van het plan
en onnodig. De gemeente Kapelle (73) en de SGP (101) zien het
model als een theoretisch model, dat niet spoort met de prak-
tijk van geringe belangstelling voor wonen in kleine kernen
en regionale kernen.
Extra woningbouw in kleine kernen is overtrokken, draagt niet
bij aan de leefbaarheid en is niet in overeenstemming met
ervaringen in Zeeland; het gaat om integraal beleid, zeggen
Bureau RBOI (11), de Inspectie RO (30), de gemeenten Axel
(25), Hulst (52), Westerschouwen (92) en Duiveland (103) en
de PPC (91). Deze opvatting is ook op de inspraakbijeenkomst
Goes (20) naar voren gebracht. De Adviescommissie voor econo-
mische aangelegenheden van de PPC (91) acht het ondersteunen
van niet kansrijke kernen niet zinvol; de gemeente Axel (25)
en de VZG (56) zien kleine kernenbeleid als een gemeentelijke
zaak en vinden extra groei in kleine kernen niet nodig.
Model B leidt voor de overige kernen tot een groei onder de
eigen behoefte of zelfs daling van het inwonertal. Dit is
onaanvaardbaar en betekent aantasting van leefbaarheid en
voorzieningen en financiële problemen gelet op de groeifunc-
tie in het verleden; het model staat niet in verhouding tot
het doel handhaven van leefgemeenschappen maar betekent een
verscherping van problemen. Deze opmerking wordt gemaakt door
Bureau RBOI (11), de inspraakgroep Borsele (17) en de gemeen-
ten Sluis (2), Axel (25), Arnemuiden (49), Hulst (52), Brui-
nisse (64), Westerschouwen (92), Reimerswaal (96) en Duive-
land (103).

Op de inspraakbijeenkomst Middelburg (22) en door de gemeente
Goes (88) is gesteld dat het principe van opvang eigen groei
aantrekkelijke woonkernen met jonge bevolking bevoordeelt ten
koste van steden: de groei kan bovendien geconcentreerd wor-
den in enkele kernen in een gemeente waarna een claim volgt
voor extra groei in kleine kernen.

Als voordelen van model B worden genoemd:
Model B past volgens de Inspectie RO (30) in het rijksbeleid
terwijl naar het oordeel van het Landbouwschap (29) het ver-
mijden van voor de agrarische sector ongunstige bouwlocaties
beter stuurbaar is.
Model B is gunstig voor de kwaliteit van de voorzieningen-
structuur en het openbaar vervoer, menen de Rijksverkeersin-
spectie (7), het Rijksconsulentschap HAD (28), het Landbouw-
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schap (29) en de Adviescommissie voor economische aangelegen-
heden van de PPC (91)•
De Inspectie RO (30) ziet in model B de mogelijkheid aandacht
te schenken aan woningzoekenden die aangewezen zijn op cen-
trale voorzieningen en aan de afwijkende bevolkingsopbouw in
regionale kernen.
Kleine kernen verdienen als onderdeel van het integraal be-
leid ook vanuit het ruimtelijk beleid ondersteuning ten be-
hoeve van de leefbaarheid. Deze opvatting is naar voren ge-
bracht op de inspraakbijeenkomsten Oostburg (18) en Middel-
burg (22) en door de Dorpsraad van Nieuwvliet (41). De Wo-
ningstichting Borsele (109) benadrukt het belang van een
regelmatige beperkte woningbouw.
Voor Bureau RBOI (11) zou model B vooral een funo<--"* kunnen
vervullen wanneer er sprake is van vestigingsoverscnotten.

Antwoord
Vooropgesteld zij dat wij de spreidingsmodellen A en B in nauwe
samenhang zien met onze verwachting dat een bevolkingsgroei met
een migratiesaldo van ongeveer nul het meest reëel is voor de wat
langere termijn. Uit de meest recente gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek blijkt overigens dat het Zeeuwse inwo-
nertal in het jaar 2000 dan nog een paar duizend personen lager
zal zijn dan het in het voorontwerp genoemde cijfer van ca.
375.000. Te vaak wordt naar onze mening in de reacties aan deze
geringe groei voorbijgegaan en teveel wordt nog geopteerd voor èn
eigen groei èn vestigingsoverschotten èn groei-aanduidingen of
andere groei-impulsen. Daarmee wordt de principiële keuze ontlopen
wat te doen indien iets extra's op de ene plaats ten koste gaat
van een andere plaats.
In het voorontwerp is gesteld dat in zo'n situatie de aangegeven
doeleinden moeilijk in één spreidingsbeleid met elkaar in overeen-
stemming zijn te brengen. Dat betekent niet dat er geen enkele
tussenvorm tussen de modellen A en B denkbaar is. Het betekent wel
dat de modellen A en B principieel verschillende vertrekpunten
zijn van waaruit eventueel met enkele aanpassingen een keuze moet
worden gemaakt.
Dat wij impliciet reeds zouden hebben gekozen voor model B is
onjuist. Wij zijn van mening dat tegen de achtergrond van een
afnemende bevolkingsgroei het verschil in consequenties van beide
modellen voor allerhande andere sectoren niet dient te worden
overdreven. Voor de voorzieningenstructuur en de bedrijvigheid is
de relatie er wel. Voor de voorzieningen is daarop in het vooront-
werp ook ingegaan. Voor de bedrijvigheid geldt dit niet expliciet
omdat bij het beleid dienaangaande mede is uitgegaan van kansen en
potenties die niet volledig samen vallen met de modellen voor be-
volkingsspreiding. Bovendien is de relatie bijzonder in die zin
dat spreiding van bedrijvigheid wel gevolgen heeft voor de sprei-
ding van bevolking maar dat het omgekeerde veel minder het geval
is.
Voor andere sectoren zijn de gevolgen op voorhand niet van dien
aard dat dit tot geheel verschillende benaderingen leidt; veeleer
gaat het om een juiste locatiekeuze en inpassing op locaal niveau.
De modellen zijn niet exact kwantitatief uitgewerkt. Het gaat
zoals gezegd vooral om een principiële keuze. De aard van de mo-
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dellen maakt een kwantitatieve uitwerking in zekere zin overbodig.
Om toch enigszins de gedachten te kunnen bepalen het volgende. Bij
model 5 wordt uitgegaan van de eigen behoefte die gezien de actue-
le ontwikkelingen in doorsnee iets lager zal liggen dan in de
afgelopen jaren. De categorie overige kernen zal een deel (in
andere provincies vaak 70 è Q0%) van deze groei kunnen opvangen.
Bij model A zijn woonvoorkeuren in de eigenlijke betekenis moei-
lijk te kwantificeren. De effectieve vraag op korte termijn die
als indicatie daarvoor kan worden gezien speelt een belangrijke
rol. Voor de lange termijn kan de berekende eigen behoefte enige
indicatie gevenj wel blijven daarbij kleine plannen vereist. Het
spreidingsbeleid is richtinggevend voor de contingentering woning-
bouw. De uitgangspunten en werkwijze voor de contingentering be-
treffen niet primair ruimtelijk beleid maar volkshuisvestingsbe-
leid dat is neergelegd in de nota Beleidsvoornemens Volkshuisves-
ting. De taak van de provincie is in dat verband onder meer het
verdelen van contingenten over gemeenten; de verdeling van contin-
genten binnen gemeenten behoort - natuurlijk binnen de marges die
in het kader van het ruimtelijk beleid zijn bepaald - tot de ver-
antwoordelijkheid van de gemeenten.
Wij delen de mening niet dat de eenduidigheid ten aanzien van de
benadering van kleine kernen ontbreekt. Primair gaat het om een
gemeentelijke zaak, die evenwel gecombineerd en aangevuld behoort
te worden met een zeker stimulerend beleid van provinciewege.
Kleine kernenbeleid is mede bepalend voor de leefbaarheid van een
gebied en daarmee ook mede een provinciale verantwoordelijkheid.
In model B is een aanzet voor een ruimtelijke uitwerking van zo'n
stimulerend beleid gegeven door het aanduiden van te ondersteunen
kernen. In het voorontwerp is daartoe met geen andere bedoeling
dan het geven van een eerste voorzet voor overleg en inspraak een
voorstel opgenomen uitgaande van vooral de grootte van de kern en
de mate van perifere ligging. Daarnaast hebben specifieke omstan-
digheden zoals afspraken over een extra impuls in het verleden,
dorpsvernieuwingsinitiatieven of recreatieve ondersteuning een rol
gespeeld.

Teneinde een goed beeld te krijgen van alle in het geding zijnde
belangen hebben wij geen oordeel vooraf over de modellen gegeven.
De modellen waren ook vooral bedoeld om richting te geven aan de
discussie over de bevolkingsspreidingsproblematiek. Gelet op het
aantal en de aard van de reacties hebben de modellen hun functie
goed vervuld. Enkele verschillende belangen kristalliseren zich
duidelijk uit. Opvallen H evenwel is het grote aantal reacties
waarin noch voor model A noch voor model B in de huidige vorm
wordt gekozen. Hoewel een compromis gezien de principieel ver-
schillende invalshoeken niet voor de hand ligt blijkt hieruit toch
een geneigdheid of model A of model B op bepaalde aspecten bij te
stellen. Mede op basis van de aangevoerde argumenten hebben wij
thans onze keuze bepaald.
Hoewel model A zich van model B onderscheidt door een groter ac-
cent op het marktmechanisme en minder sturing en begrenzing vooraf
ontbreken deze elementen niet volledig. Als randvoorwaarden zijn
in het voorontwerp genoemd de regionale mogelijkheden, de uitvoer-
baarheid en het volstaan met plannen van geringe omvang en beperk-
te tijd. Een al te overdreven ruimtereservering kan daarmee worden
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voorkomen en bovendien kan flexibel worden ingespeeld op gewijzig-
de marktomstandigheden. Wel is een kwantificering strikt volgens
dit model moeilijk.
Het is juist dat de filosofie in dit model afwijkt van het rijks-
beleid maar daaraan dient te worden toegevoegd dat dit beleid ook
primair bedoeld is voor de problematiek op stadsgewestelijke en
bovenregionale schaal en dat in de huidige en voor de komende
jaren verwachte situatie een effectief sturingsmechanisme ont-
breekt .
Wij erkennen dat in dit model de nadruk ligt op onderlinge concur-
rentiekracht en attractiewaarde. De achterliggende gedachte is dat
in een situatie van geringe groei de risico's van ontsporingen
aanzienlijk geringer zijn en dat in zo'n situatie voor het be-
schermen van kwetsbare kernen niet het opleggen van beperkingen
elders het juiste instrument is maar dat de concurrentiekracht van
deze kernen zelf op enigerlei wijze versterkt dient te worden. Dit
geldt in het bijzonder voor de stedelijke centra. In planologisch
opzicht zijn daartoe overigens maar beperkt instrumenten voorhan-
den. Voor de kleine kernen blijft in deze optiek uiteraard het
beleid zoals neergelegd in de nota "Een dorp verder" van kracht,
zij het zonder bijzondere accentuering vanuit het ruimtelijk be-
leid.
In het model A wordt meer aangesloten bij de feitelijke en de te
verwachten ontwikkeling dan bij model B en wordt bovendien een
grotere verantwoordelijkheid gelegd bij gemeenten.
Of model A een positieve invloed heeft op provinciale vestigings-
overschotten mag worden betwijfeld. Immers uit onderzoek blijkt op
geen enkele wijze dat vertrekoverschotten het gevolg zijn van
onvervulde woonvoorkeuren of het ontbreken van woningbouw op ge-
wenste plaatsen. Vestigingsoverschotten in aantrekkelijke woonker-
nen leveren niet altijd een bijdrage voor de oplossing van proble-
men in kwetsbare regio's of kernen en behoeven evenmin vestigings-
overschotten voor een regio of voor de provincie als totaal te
betekenen.
In model B wordt meer dan in model A vooraf een visie gegeven over
de gewenste bevolkingsspreiding over kernen. Dat er sprake is van
een te vergaande regulering ontkennen wij. Veeleer wordt vanuit
deze optiek in de bedreiging van kwetsbare kernen en de situatie
in stedelijke centra aanleiding gezien maatregelen te treffen en
in een situatie van beperkte groei betekent dit dat er keuzes
gemaakt moeten worden. Het model sluit in zekere zin aan op het
tot dusverre gevoerde beleid; het betekent enerzijds een globali-
sering daarvan door beperking van het aantal categorieën kernen en
anderzijds een verfijning ten aanzien van de te ondersteunen ker-
nen en noodzakelijkerwijze een wat verdergaande regulering. Louter
theoretisch is het model niet, immers dat zou betekenen dat aan de
problematiek van de steden en kleine kernen in het ruimtelijk
beleid niets meer te doen valt. Wel houdt het in dat de feitelijke
ontwikkeling nauwlettend moet worden gevolgd en overschatting of
onderschatting van de beleidsinvloed in de korte termijnuitwerking
tot bijstelling moet leiden. Zonder dat er voldoende bestuurlijke
consensus over bestaat is het in de praktijk niet realiseerbaar.
Wij delen de scepsis die in de reacties wordt uitgesproken ten
aanzien van woningbouw als enige middel om de leefbaarheid te
verbeteren. Het voorontwerp spreekt dan ook over woningbouw als



ondersteuning die in het kader van een integraal beleid en in het
k" cler van dorpsvernieuwing wel een belangrijke stimulans kan in-
houden. Overigens is in het voorontwerp wel enige twijfel uitge-
sproken over de realiteitswaarde van het aantal te ondersteunen
kernen vooral voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Voorshands zijn al die
kernen opgenomen die potentieel voor ondersteuning in aanmerking
kunnen komen gelet op hun kwetsbare positie.
De keuze voor prioriteit bij steden en kleine kernen gaat enigs-
zins ten koste van overige kernen. Enigszins omdat het in de mees-
te gevallen zal gaan om iets geringere grosi. En hoewel achteruit-
gang in bevolking niet altijd valt te vermijden - in sommige ge-
meenten is zelfs de eigen groei negatief - en hier op langere
termijn gezien de demografische ontwikkeling reëel rekening mee
moet worden gehouden is het niet de bedoeling en niet waarschijn-
lijk dat dit model daar in sterke mate of op grote schaal toe
leidt.
Wij delen de mening niet dat dit een vergaande aantasting van
leefbaarheid en voorzieningen in de overige kernen inhoudt. De
voorzieningen zijn telkenmale argument om of groei in kleine ker-
nen of in stedelijke centra of in overige kernen al naar gelang de
belanghebbende te bepleiten. Vanuit regionale optiek zijn voor de
verzorgingssituatie in onze ogen evenwel twee zaken cruciaal, te
weten een zo groot mogelijke spreiding van primaire voorzieningen
en het met een zekere concentratie samenhangende absolute verzor-
gingsniveau in de regio. Vooral de aandacht voor de kleine kernen
en stedelijke centra conform model B speelt daarop in; de overige
kernen kennen in beginsel een redelijk geoutilleerd voorzieningen-
apparaat dat verhoudingsgewijs minder kwetsbaar is. Daarbij komt
dat bij de kwantificering van model B in de korte termijnuitwer-
king met specifieke omstandigheden rekening zal worden gehouden.
Tenslotte onaerschrijven wij de mening dat model B beter dan model
A in het rijksbeleid past.

Alle voor- en nadelen afwegende komen wij tot de conclusie dat bij
de huidige maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen ten
aanzien van de spreiding van de bevolking een beleid moet worden
gevoerd dat het accent legt op woonvoorkeuren in de zin van de
effectieve vraag. Met dien verstande evenwel dat moet worden ge-
tracht de negatieve kanten daarvan voor de kwetsbare kernen te
vermijden. Door toepassing van bestaande en van mogelijk nieuw te
ontwikkelen instrumenten zullen wij trachten de concurrentieposi-
tie van deze kernen te verbeteren. Deze lijn zal door de betref-
fende gemeenten overgenomen moeten worden. Essentieel onderdeel
van onze keuze is dat mogelijkheden tot bijsturing van dit beleid
ook op korte termijn behouden blijven. Van groot belang bij onze
overwegingen is dat in de huidige woningmarktsituatie de stuur-
kracht voor een gewenst spreidingsbeleid beperkt is on het stimu-
leren van kwetsbare kernen en regio's niet zozeer dient te gebeu-
ren door elders beperkingen op te leggen maar door de concurren-
tiekracht zelf te vergroten en potenties te benutten.
Het door ons thans voorgestane beleid dient de volgende elementen
te bevatten:

In beginsel heeft elke kern de mogelijkheid om op vjoonvoor-
keuren in te spelen door de beschikbaarheid van enige capaci-
teit voor uitbreiding van de woonfunctie.



Gemeenten moeten volstaan met plannen van geringe omvang en
voor een beperkte tijd. Bovendien moeten deze plannen passen
binnen de regionale mogelijkheden en dient de uitvoerbaarheid
te worden aangetoond. Voldaan moet worden aan de beleidslij-
nen voor stads- en dorpsvernieuwing.
Voor het bepalen van de regionale mogelijkheden en de accep-
t .bele ruimtelijke marge wordt voor de wat langere termijn
als hanteerbare richtlijn uitgegaan van het opvangen van de
eigen behoefte in iedere gemeente, waarbij moet worden opge-
merkt dat een hierop gebaseerd beleid voor gemeenten finan-
ciële risico's met zich mee kan brengen. Voor zover mogelijk
en vooral voor de korte termijn zullen indicaties voor de
feitelijke woonvoorkeuren zoals aantal woningzoekenden, leeg-
stand, voortgang woningbouw e.d. een rol spelen bij de beoor-
deling. Ons contingenteringsbeleid zal daar eveneens rekening
mee houden.
Bij het vaststellen van de eigen behoefte zal afzonderlijk
rekening moeten worden gehouden met de aanwezigheid of afwe-
zigheid van een opvangfunctie voor centrale huisvestingsvoor-
zieningen zoals bejaardenoorden, verpleegtehuizen e.d. en de
daarmee afwijkende bevolkingssamenstelling. Een nadere kwan-
tificering van de eigen behoefte zal opgenomen worden in een
korte termijnuitwerking.
Voor gemeenten kan een spreidingsplan of volkshuisvestings-
plan een belangrijke rol spelen bij de onderbouwing van plan-
nen en voor het bepalen van het spreidingsbeleid over de
verschillende kernen in de gemeente.
Van de gemeenten wordt met name voor de kwetsbare stedelijke
centra en de kleine kernen een actief beleid verwacht dat ge-
richt is op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de
kernen en op woonvoorkeuren is afgestemd» Een krachtig ge-
meentelijk beleid zullen wij waar mogelijk ondersteunen.

Voor de kleine kernen betekent dit een voortzetting van het beleid
zoals neergelegd in de nota "Een dorp verder" en ondersteuning van
geregelde maar beperkte woningbouw mits dit is ingebed in een
integraal beleid of dorpsvernieuwingsbeleid en mits hier reële
vraag naar bestaat.
Voor de stedelijke centra betekent dit primair dat nagegaan zal
worden op welke wijze de concurrentiekracht vergroot kan worden en
welke rol de provincie kan spelen bij het stimuleren hiervan.
Voor zover de woningmarktsituatie dat toelaat en er sprake is van
een realiseerbare vraag zullen wij dit ondersteunen door aan deze
gemeenten bij de contingentering enige prioriteit te geven.
Bij de verdeling van extra middelen ten behoeve van de stads- en
dorpsvernieuwing en bij de verdeling van andere daarvoor relevante
subsidies zullen wij extra aandacht aan de stedelijke centra
schenken - voor zover uiteraard eventuele projecten passen binnen
de algemene criteria - teneinde de attractiewaarde van de centra
door het vernieuwingsproces te vergroten en om te bewerkstelligen
dat de met de stadsvernieuwing gepaard gaande financiële lasten
niet ten koste gaan van de concurrentiekracht van de stedelijke
centra.
Tenslotte! indien zich structureel regionaal vestigingsoverschot-
ten gaan voordoen dienen deze primair te worden opgevangen in de
regionale centra.
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Conoluaie
Onze hiervoor bij de beantwoording aangegeven beleidskeuze zal in
het ontwerp-streekplan worden opgenomen en voorzover nodig worden
uitgewerkt. Daarbij zullen wij dan tevens betrekken de problema-
tiek van de kernen die om redenen van de daar aanwezige of moge-
lijke milieuhinder niet meer kunnen uitbreiden dan wel waar een
eventuele uitbreiding aan voorwaarden en grenzen is gebonden (zie
ook de antwoorden onder 1.2.2 en 3.2.2.1).

1.2.2 Overige reacties inzake bevolkingsspreidingspatroon

Reacties
De gemeente Sluis (2) pleit ondanks aanwijzing als overige kern
voor voldoende woningbouw mede gelet op het sinds 1983 ontbreken
van bouwrijpe grond voor de sociale sector, de achterstand in de
nieuwbouw en de stijgende vraag.
De gemeente Axel (25) verzoekt de kern Axel aan te wijzen als
regionaal centrum gezien de huidige functie en de daarop afgestem-
de bestemmingsplannen.
De gemeente Sas van Gent (44) meldt dat getracht wordt de gelijk-
namige kern via gepaste maatregelen een betere publiciteit te
geven maar dat uitbreiding vanwege de Wet geluidhinder nagenoeg
onmogelijk is.
De gemeente Arnemuiden (49) verzoekt om nadere informatie over de
gevolgen van het streekplan voor de opvang van de eigen groei (ca.
25 won. p.j.), de ontwikkeling van bestemmingsplannen en de con-
tingentering. Geconstateerd wordt dat de opgelegde groeifunctie
steeds is waar gemaakt.
De gemeente Hulst (52) pleit voor een aanduiding regionaal centrum
voor Hulst/St. Jansteen in verband met de noodzaak de bij de vast-
stelling van het plan Tragel gegeven agrarische bestemming gelet
op de ontwikkeling binnen 5 jaar te benutten voor woningbouw.
Bovendien wordt gewezen op de aanleg van een nieuw gedeelte rijks-
weg 60.
W.H. Vroom uit Veere (58) acht een aanduiding te ondersteunen kern
van Veere nodig gelet op de achteruitgang in inwonertal (33% in 15
jaar) ten gevolge van de Nota Bewoningspatroon.
De gemeente Bruinisse (64) verzoekt behalve opvangmogelijkheid
voor eigen groei overeenkomstig het vigerende streekplan vast te
leggen dat een grotere uitbreiding die verband houdt met de groei
van de bedrijvigheid in Bruinisse aanvaardbaar is.
De gemeente Westerschouwen (92) wijst op het extra kwetsbare ka-
rakter van de overige kernen Renesse en Haamstede omdat het bevol-
kingsdraagvlak te klein is voor de voorzieningen die tevens door
de recreatieve functie worden gedragen.
De gemeenteraadsfractie van de VVD in Westerschouwen (95) vraagt
aandacht voor de gevolgen van de weg over de Oosterscheldewerken
op het woonpatroon en acht beperkingen niet gewenst.
De gemeente Veere (100) bepleit voortzetting van haar beleid van
gelijkmatige groei met eventueel een extra impuls voor Gapinge in
verband met leefbaarheid en voorzieningen.



Antwoord
Op zich is het feit dat in de gemeente Sluis jarenlang niet tijdig
grond beschikbaar is gehouden voor de sociale sector geen reden
thans extra woningbouw toe te kennen. Derhalve geldt overeenkoms-
tig onze hiervoor aangegeven voorkeur voor het spreidingsbeleid
dat de woningbouw gebaseerd dient te zijn op de woonvoorkeuren en
de eigen behoefte, waarbij voor de planologische toetsing als
criterium voor de aanvaardbare capaciteit geldt de eigen behoefte
voor enkele jaren.
De aanduiding regionaal groeicentrum voor Axel wijzen wij af. De
beperkte bevolkingsgroei in de regio geeft hiertoe geen aanlei-
ding. Deze kernentypologie past niet meer in het thans gekozen
spreidingsbeleid en de kern Axel is wat de verzorgingsfuncties
betreft duidelijk van een lager niveau dan de als regionaal cen-
trum aangeduide kernen.
De problemen ten aanzien van het ontbreken van uitbreidingsmoge-
lijkheden in Sas van Gent onderkennen wij. Deze problematiek doet
zich ook elders voor. De consequenties daarvan zullen wij in het
kader van de voorbereiding van het ontwerp-streekplan nader bezien
(zie ook het antwoord onder 3.2.2.1).
Voor de vragen van de gemeente Arnemuiden verwijzen wij naar ons
antwoord inzake de spreidingsmodellen. Overigens is Arnemuiden
geen groeifunctie opgelegd; de functie aanvullende woonkern is in
het vigerende streekplan en de Nota Bewoningspatroon 1985 afhanke-
lijk gesteld van de ontwikkeling in Middelburg en Vlissingen.
Voor Hulst verwachten wij voorshands een minder sterke groei dan
de gemeente. De aanduiding regionaal centrum duidt niet op de
groeifunctie maar op de verzorgingsfunctie. Bij de thans door ons
gekozen spreidingsvisie kan uitbouw bij Sint Jansteen plaatsvinden
indien dat langs de weg van relatief kleine plannen met een loop-
tijd van enkele jaren geschiedt.
Voor Veere moet gegeven het voorgestane spreidingsbeleid een aan-
duiding te ondersteunen kern worden afgewezen. Bovendien kan Veere
met inbegrip van Zanddijk niet tot de kwetsbare kleine kernen
worden gerekend.
In het vigerende streekplan en de Nota Bewoningspatroon is voor
Bruinisse steeds expliciet aandacht geschonken aan eventuele groei
van de bedrijvigheid. In praktijk heeft dat tot nu toe geen aan-
leiding gegeven voor extra bevolkingsgroei. Bovendien geeft het
gekozen spreidingsbeleid voldoende ruimte om in zo'n geval aan de
woonvoorkeuren tegemoet te komen. Met betrekking tot de positie
van de overige kernen zoals in de gemeente Westerschouwen verwij-
zen wij naar ons antwoord inzake de spreidingsmodellen. Renesse en
Haamstede vormen daarop ons inziens geen uitzondering. De redene-
ring van de gemeente Westerschouwen onderschrijven wij niet. Veel-
eer is het omgekeerde het geval en kunnen kernen in recreatiecon-
centraties juist profiteren van de vele extra voorzieningen die de
recreatieve ontwikkeling met zich mee brengt.
De eventuele effecten van de weg over de Oosterscheldewerken op
het woonpatroon valt moeilijk in te schatten. In ieder geval vormt
het gebied van de gemeente Westerschouwen onder meer vanuit het
oogpunt van natuur en landschap en als onderdeel van de centrale
open ruimte van het Midden-Deltagebied een dermate kwetsbaar ge-
bied en zijn de verschillende functies onderling zo verweven dat
een afweging van belangen nodig is en wonen niet op voorhand zon-



der enige beperkingen kan worden gesteld. Een extra accent op de
woonfunctie betekent meer beperkingen voor andere functies en met
name voor de recreat >ve ontwikkeling.
Het door de gemeente Veere in globale lijnen aangegeven beleid
past naar onze mening in beginsel in de visie op de spreiding van
de bevolking die wij thans (zie de beantwoording onder 1.2.1) als
uitgangspunt voor ons beleid voorstellen.

Conclusie
De opmerking van de gemeente Sas van Gent geeft ons in samenhang
met het gestelde onder 3*2.2.1 aanleiding de problematiek van
kernen als Sas van Gent bij de nadere uitwerking van het gekozen
model voor de spreiding van de bevolking ten behoeve van het ont-
werp-streekplan te betrekken. De overige opmerkingen kunnen voor
kennisgeving worden aangenomen.

1.2.3 Aanduiding als kern

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst in Terneuzen (19) is geconstateerd dat
in het streekplan geen criteria zijn genoemd voor wat een kern is
en wat niet terwijl dit onderscheid voor de woningbouw en het
kleine kernenbeleid van belang is.
In dit verband wordt er door de gemeente Goes (88) voor gepleit ̂ -n
Oud-Sabbinge en door de gemeente Reimerswaal (96) en de SGP (101)
voor gepleit om Bath aan te duiden als kern, gelet op de hoedanig-
heid en grootte van deze bebouwingsconcentraties, het feitelijk
functioneren, het belang van de woonvoorkeur alsmede de aanwezig-
heid van komplannen.

Antwoord
Van meet af aan is in het kader van de Nota Bewoningspatroon voor
de aanduiding kern uitgegaan van een functionerende leefgemeen-
schap. Onder de erkenning dat hierop geen eenduidig antwoord be-
staat is op grond van het belang dat, zoals uit onderzoek blijkt,
gehecht wordt aan de onderwijsvoorziening de aanwezigheid daarvan
sterk bepalend geweest voor het al dan niet toekennen van de sta-
tus "kern". In praktijk komt dit neer op een minimale kerngrootte
van ruwweg 350 a JJOO inwoners. Sindsdien hebben tevens bestuur-
lijke aspecten waaronder het gemeentelijk beleid een rol gespeeld
bij het bepalen van kernen. Voorts is het verdwijnen van een
school niet automatisch reden geweest de aanduiding "kern" te
schrappen. In het algemeen is er in een situatie van het verdelen
van beperkte groei naar onze mening weinig aanleiding het aantal
kernen uit te breiden. Ook staan wij mede gelet op de reacties ten
aanzien van de spreidingsmodellen over het algemeen afwijzend ten
opzichte van de betekenis van woningbouw in zeer kleine en weinig
kansrijke bebouwingsconcentraties. Voor Bath geldt dat er geen
voorzieningen van betekenis zijn en dat het aanzienlijk kleiner is
dan de kleinste kern tot dusver. In het kader van het streekplan
Midden-Zeeland hebben wij eenzelfde verzoek afgewezen. Thans zijn
er geen redenen om hierop terug te komen.
Voor Oud-Sabbinge is niet eerder de aanduiding als kern bepleit.
Weliswaar is deze concentratie groter dan Bath en in die zin ver-



gelijkbaar met de kleinste kernen, maar voorzieningen van bete-
kenis zijn er niet terwijl er bovendien een sterke oriëntatie is
op het wel zeer nabijgelegen Wolphaartsdijk. Derhalve zien wij
geen reden om aan het verzoek van de gemeente tegemoet te komen.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding om het aantal kernen uit te
breiden. Wel geven zij aanleiding de overwegingen bij de aandui-
ding van kernen in de streekplantekst wat nader te verduidelijken.

1.3 Stads- en dorpsontwikkeling

1.3.1 Algemeen

1.3.1.1 Tweede woningen

Reactie

De inspraakgroep Borsele (17) bepleit een stimulerend beleid in-
zake beperking van tweede woningen in het kader van het kleine
kernenbeleid.

Antwoord
In toenemende mate achten wij een accent op het beheer van stads-
en dorpsvernieuwingsgebieden gewenst * Daaronder hoort conform het
voorontwerp ook het voorkomen van gebruik van woningen voor doel-
einden die nadelig kunnen zijn voor de leefbaarheid zoals recrea-
tief gebruik. Waar mogelijk zullen wij dit stimuleren en daartoe
gebruik maken van het instrumentarium dat ons in dit verband ter
beschikking staat, hetgeen onder meer tot uiting kan komen bij de
contingentering van woningen, de beoordeling van gemeentelijke
bestemmingsplannen en de toewijzing van gelden uit provinciale
fondsen.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.

1.3.2 Stad- en dorpsvernieuwing

Reactie
Het Landbouwschap (29) zegt de ontwikkeling van dorpsplannen kri-
tisch te zullen volgen, zeker wanneer binnen de betreffende dorps-
gebieden agrarische bedrijven gevestigd zijn. Bepleit wordt een
evenwichtige benadering bij de belangenafweging en hantering van
de 100 meter zone als uitgangspunt voor de afstand tussen agrari-
sche bedrijfsgebouwen en woonbebouwing.
De Inspectie R0 (30) stelt dat het streekplan niet ingaat op de
coördinerende taak tussen de stads- en dorpsvernieuwing en de
regionale ontwikkeling van de provincie. De inspectie vraagt zich
af of de Nota Stads- en Dorpsvernieuwing voldoende sturingsmoge-
lijkheden biedt voor een strategische inzet van middelen. Het
streekplan dient daarvoor de basis te bieden.
De gemeente Sas van Gent (41) onderschrijft de hoge prioriteit die
wordt toegekend aan de instandhouding van de woningvoorraad en aan
de verbetering van particuliere woningen.



Naar de mening van de gemeente Hulst (52) wordt in het streekplan
geen duidelijk stads- en dorpsvernieuwingsbeleid gevoerd terwijl
de Nota Stads- en Dorpsvernieuwing daarvoor juist naar het streek-
plan verwijst. De problematiek van Hulst als regionale verzor-
gingskern en het actieve gemeentelijke beleid verdienen ondersteu-
ning in het streekplan.

Antwoord
Met het Landbouwschap zijn wij van mening dat belangen evenwichtig
afgewogen moeten worden. Dat neemt niet weg dat ingeval van con-
flicterende belangen na een zorgvuldige afweging daarvan keuzen
noodzakelijk kunnen blijken te zijn waarbij niet aan alle belangen
in dezelfde mate tegemoetgekomen kan worden. Ten aanzien van de
genoemde 100 meter norm betekent dit dat in concrete gevallen
afwijkingen daarvan mogelijk geaccepteerd moeten worden. Voor deze
specifieke problematiek kan verder ook verwezen worden naar het
antwoord onder 4.2.3.6 en 9.1.1.
De opvattingen van de gemeente Hulst en de Inspectie R0 kunnen wij
zeker in algemene zin niet onderschrijven. Met inachtneming van
onze opvatting dat de decentralisatiegedachte achter de Wet op de
Stads- en Dorpsvernieuwing ondersteuning verdient en dat derhalve
de primaire verantwoordelijkheid voor het betreffende beleid op
gemeentelijk niveau ligt zijn wij van mening dat het streekplan
ons voldoende aanknopingspunten biedt - in samenhang met de Nota
Stads- en Dorpsvernieuwing en de verordening terzake - voor de
door de Inspectie gevraagde strategische sturing van de middelen
en voor de door Hulst gevraagde aandacht voor de regionale verzor-
gingscentra. In dit verband is ook onze keuze ten aanzien van de
bevolkingsspreiding, zoals verwoord in het antwoord onder 1.2.1
relevant. Het in het streekplan beschreven beleid is - hoewel het
streekplan om practische redenen naar sectoren is opgezet - een
samenhangend geheel. Voor het stads- en dorpsvernieuwingsbeleid is
derhalve niet enkel de als zodanig benoemde paragraaf relevant
maar ook het elders verwoorde beleid. Op verschillende plaatsen
wordt dat ook expliciet vermeld. Dat neemt niet weg dat wellicht
nog wat verduidelijking van de tekst kan plaatsvinden.
Tenslotte willen wij er nogmaals op wijzen dat wij een onderlinge
afstemming van streekplan- en sectorbeleid voorstaan hetgeen wij
trachten te waarborgen door daarop afgestemde voorbereidings- en
besluitvormingsprocedures. In het s.treekplan is daarvoor een pro-
cedurele voorziening getroffen.

Conclusie
De opmerkingen van het Landbouwschap en de gemeente Sas van Gent
kunnen voor kennisgeving worden aangenomen. De opvattingen van de
Inspectie RO en de gemeente Hulst worden niet onderschreven. Wel
geven ze aanleiding te bezien of terzake van het stads- en dorps-
vernieuwingsbeleid in het ontwerp-streekplan nog enige verduide-
lijking kan plaatsvinden.



1.3.3 Stads- en dorpsuitbreiding

1.3.3.1 Uitbreiding Middelburg

Reactie
De gemeente Middelburg (106) stemt in met het principe van de lob-
vormige uitbreidingsstructuur maar acht de uitwerking een taak van
de gemeente. Daartoe wordt verwezen naar de recentelijk vastge-
stelde structuurschets. Verzocht wordt het streekplan daarmee in
overeenstemming te brengen.
De ZMF (107) en aanwezigen op de inspraakbijeenkomst te Middelburg
(22) constateren strijdigheid tussen figuur 6 in het streekplan en
de streekplankaart wat betreft het gebied ten zuidoosten van Mid-
delburg en vragen verduidelijking.

Antwoord
Wij zijn van mening dat de in de gemeentelijke structuurschets
aangegeven locatie voor een verpleegtehuis aan de noordzijde van
Middelburg op gespannen voet staat met het principe van handhaving
van de lobvormige structuur.
In hoeverre een locatie voor bedrijvigheid aan de noordzijde van
Middelburg in deze structuur inpasbaar is zal nader moeten worden
bezien.
Tussen figuur 6 in het voorontwerp en de streekplankaart is niet
zozeer sprake van strijdigheid alswel van onduidelijkheid. De op
de streekplankaart aangegeven arcering landschapsbouw heeft de be-
doeling de zorg voor een goede inpassing en afronding aan te dui-
den. Om misverstanden te voorkomen is het gewenst om in figuur 1
aan de zuidoostzijde van Middelburg de aanduiding landschapsbouw
ten opzichte van het aangegeven stedelijk gebied wat te beperken.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in figuur 1 de aanduiding land-
schapsbouw aan de zuidoostzijde van Middelburg aan te passen.

1.3.3.3 Uitbreiding Terneuzen

fieacties
De gemeente Terneuzen (74) stemt in met een uitbreiding over de
Otheense Kreek en een extra accent op de woningbouw in een eerste
fase. De gemeente wijst er op dat getuige de in uitvoering c.q. in
voorbereiding zijnde plannen eerst de woningbouwmogelijkheden in
het westelijk stadsgebied optimaal worden benut.
Op de inspraakbijeenkomsten in Terneuzen (19) en Hulst (23) zijn
kanttekeningen geplaatst bij deze uitbreiding, gelet op de beperk-
te vraag naar woningen en uit het oogpunt van agrarische belangen.
Extra woningbouw in een eerste fase is gezien de afstand tot het
centrum geen noodzaak. De uitbreiding mag niet ten koste gaan van
overige gemeenten.
Ook de gemeente Hulst (52) reageert in die zin en stelt dat extra
woningbouw in een eerste fase inbreuk maakt op de spreidingsmodel-
len.
Door het Landbouwschap (29), door de ZMF (107) en door Natuurbe-
schermingsvereniging De Steltkluut (85) wordt deze uitbreiding



gelet op de agrarische en landschappelijke belangen afgewezen en
een voorkeur uitgesproken voor woningbouw in andere kernen in de
regio. De Steltkluut spreekt van een verstedelijking en daarmee
gepaard gaande recreatiebehoefte, vervreemding van de natuurlijke
omgeving en een ontwikkeling ten koste van kleine kernen.

Antwoord
Over de uitbreiding van Terneuzen over de Otheense Kreek is in het
verleden al veel discussie geweest, onder meer in het kader van
het streekplan Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en de Nota Bewoningspa-
troon. Daarbij hebben wij steeds de bezwaren uit agrarisch en
landschappelijk oogpunt erkend maar tevens gesteld dat het alter-
natief - consolidering en zelfs achteruitgang van het inwonertal
van Terneuzen - onaanvaardbaar is.
Thans dienen zich twee aspecten aan die nog niet eerder zo duide-
lijk bij de afweging zijn betrokken. In de eerste plaats betreft
het de geringere bevolkingsontwikkeling en woningvraag. Mede als
gevolg hiervan en vanwege de prioriteit die wordt gegeven aan
bouwlocaties binnen de bestaande stedelijke structuur is een daad-
werkelijke uitbreiding in oostelijke richting steeds uitgesteld.
Mede tegen deze achtergrond hebben wij al eerder als voorwaarde
opgenomen dat de noodzaak onomstotelijk moet worden aangetoond.
In de tweede plaats past bij de thans door ons gekozen spreidings-
gedachte geen extra accent voor woningbouw in Terneuzen buiten het
beleidsuitgangspunt dat moet worden getracht in het algemeen de
concurrentiepositie van de steden te verbeteren. Overigens zi'.jn
wij van mening dat het gebied over de Otheense Kreek zeer wel
mogelijkheden biedt voor een concurrerend woonmilieu. De algemene
criteria die het streekplan geeft voor stads- en dorpsuitbreiding
bieden voldoende basis om in overleg met de gemeente tezijnertijd
tot een locatiekeuze en begrenzing te komen die recht doet aan de
daarbij relevante belangen.

Conclusie
De reacties geven geen aanleiding tot wijzigingen.

1.3.4 Wonen in het buitengebied

Reactie
De gemeente Goes (88) vraagt in het streekplan aandacht voor de
landelijke bebouwingsconcentraties.
De directies Lavo en Lakwa (93) onderschrijven het beleid ten aan-
zien van het wonen in het buitengebied maar stellen wat betreft
het functioneel gebonden wonen voor om onderscheid te maken tussen
eerste en tweede bedrijfswoningen. Een eerste bedrijfswoning zou
mogelijk moeten zijn indien er sprake is van een (potentieel) vol-
waardig bedrijf. Een tweede bedrijfswoning zou mogelijk moeten
zijn indien de omvang van het bedrijf en de aard van de werkzaam-
heden zulks rechtvaardigen.
Door A.L.G. van Doorn te Scherpenisse (42) en door de gemeente-
raadsfractie van de VVD in Westerschouwen (95) worden beperkingen
ten aanzien van het wonen in het buitengebied afgewezen. De heer
Van Doorn voegt daaraan toe dat met enkele minimumeisen ten aan-
zien van perceelsgrootte en vormgeving burgerwoningen mogelijk



zouden moeten zijn; in het verleden bleek dit niet tot teveel
woningen te leiden terwijl het beslag op agrarische grond niet
noemenswaardig is en deze woningen architectonisch/landschappelijk
niet detoneren.

Antwoord
Naar aanleiding van enkele Koninklijke Besluiten over bestemmings-
plannen voor het buitengebied en de praktijk bij de beoordeling
van bestemmingsplannen en incidentele bouwaanvragen hebben wij ons
beraden over het beleid ten aanzien van burgerwoningen in het
buitengebied en landelijke bebouwingsconcentraties. Het uitgangs-
punt dat wonen in het buitengebied niet dient te worden bevorderd
blijft onverminderd van kracht. Het tegengaan van versnipperd
ruimtegebruik met onevenredige gevolgen voor het landschap, de
agrarische sector en de verkeersbewegingen, de zorg voor een goede
verzorgingsstructuur en het voorkomen van inefficiënte en dure
nutsvoorzieningen zijn daarvoor de belangrijkste motieven en be-
horen tot de centrale uitgangspunten van het voorontwerp.
Wij streven er naar de uitwerking van dit beleid met het oog op de
feitelijke praktijk te vereenvoudigen; daartoe is thans een ont-
werp-circulaire in voorbereiding.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding voor aanpassing van de
streekplantekst.

1.3.5 Woonwagens

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst in Terneuzen (19) is opgemerkt dat er in
relatie tot het inwonertal in Zeeuwsch Vlaanderen veel meer stand-
plaatsen voor woonwagens zijn dan in de rest van Zeeland. Men ziet
in uitbreiding van het aantal standplaatsen gevaar van migratie
van over de grens. Verder worden richtlijnen gevraagd voor de
situering van woonwagencentra. Deze zouden met name in de gemeente
Terneuzen meer bij Terneuzen zelf gesitueerd dienen te worden in
plaats van bij de kleinere kernen.

Antwoord
Het is juist dat er in verhouding tot de sedentaire bevolking veel
meer woonwagenbewoners in Zeeuwsch-Vlaanderen dan in de rest van
Zeeland wonen. Deze situatie is historisch gegroeid. De woonwagen-
bewoners hebben in Zeeuwsch-Vlaanderen hun sociale relaties en ook
nogal eens een stukje werkgelegenheid. Het blijkt dat woonwagen-
bewoners sterk regionaal gebonden zijn. Er wordt nauwelijks ver-
huisd tussen Noord- en Midden-Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
De in het Woonwagenplan 1985-1990/92 voorziene benodigde uitbrei-
ding van het aantal standplaatsen in Zeeuwsch-Vlaanderen (35 nieu-
we standplaatsen) is bedoeld voor de opvang van de natuurlijke
groei van de woonwagenbevolking in deze periode. Deze natuurlijke
aanwas heeft dezelfde binding met de regio als de thans reeds in
de regio gevestigden. Gedwongen verhuizingen van bewoners of hun
kinderen en derhalve ook van woonwagenbewoners of hun kinderen van
de ene regio naar de andere regio zonder dat daarvoor een door-
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slaggevend maatschappelijk belang kan worden aangetoond achten wij
volstrekt onjuist. Overigens is juist omdat de onevenredige verde-
ling van standplaatsen van woonwagens door ons wordt ingezien
- mede op instigatie van Provinciale Staten - door ons een extra
aanbod van 4 standplaatsen in Noord- en Midden-Zeeland in de plan-
nen opgenomen teneinde te bezien of wellicht toch enkele woonwa-
genbewoners bereid zijn de sprong over de Westerschelde te nemen.
Bij de berekening van de behoefte aan standplaatsen is alleen re-
kening gehouden met een behoefte aan standplaatsen ten gevolge van
de natuurlijke groei.
Per saldo blijkt er ook vrijwel geen migratie tussen Zeeuwsch-
Vlaanderen en België plaats te vinden. Mocht er in een korte peri-
ode een dusdanig groot aanbod van standplaatsen in Zeeuwsch-Vlaan-
deren ontstaan dat hierdoor extra migratie vanuit België wordt
veroorzaakt en realisering van ons beleidsuitgangspunt - het op-
heffen van het huidige tekort en het voorkomen van toekomstige
tekorten - worden bedreigd, dan zullen wij de gemeenten zonodig
ontheffing verlenen van de verplichting tot daadwerkelijke aanleg
van de standplaatsen. Deze ontheffing zal voor een beperkte tijd
gelden en alleen verstrekt worden indien alle in het Woonwagenplan
1985-1990/92 genoemde planologische procedures zijn doorlopen en
de bouw- en aanlegvergunningen zijn verleend. Zodra de vraag naar
standplaatsen vanuit de eigen woonwagenbevolking zich manifesteert
kan de feitelijke aanleg dan starten.
Een tweede belangrijk punt om te voorkomen dat standplaatsen be-
doeld voor de opvang van de eigen natuurlijke groei worden inge-
nomen door migranten is een goed toewijzingsbeleid. Dit wordt door
ons regelmatig onder de aandacht van de betrokken gemeenten en
woonwagenschappen gebracht.
Het bepalen van de exacte locatie van een woonwagencentrum - en
daarmee ook de keuze van de kern - is primair een gemeentelijke
zaak. Wij hebben wel enkele criteria opgesteld waaraan door de ge-
meente ingediende locaties worden getoetst. Een van de aandachts-
punten is de verhouding tussen het aantal standplaatsen en de
grootte van de kern. Nadere detaillering hiervan achten wij gezien
de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid en de nadrukkelijke
criteria die van rijkszijde al zijn gegeven ongewenst en op grond
van onze ervaringen tot nu toe niet noodzakelijk. Het zou een on-
nodige beperking vooraf betekenen van het overleg dat wij met ge-
meenten voeren over concrete locaties.

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding de tekst van het streekplan te
wijzigen.
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HOOFDSTUK II VOORZIENINGEN

2.1 Algemeen

Dit komt alleen in de ambtelijke nota aan de orde.

2.2 Spreiding

2.2.1 Bovenregionale voorzieningen

Reaotie
De gemeente Hulst (52) kan de verfijnde nuancering binnen de on-
derscheiden regionale centra niet onderschrijven wegens het ver-
onachtzamen van de grensoverschrijdende regionale functie van
Hulst. Hulst zou geen regionaal maar een bovenregionaal verzorgend
centrum zijn.

Antwoord
Niet ontkend kan worden dat ook delen van de gewesten Lokeren en
St. Niklaas voor bepaalde aspecten tot het verzorgingsgebied van
Hulst kunnen worden gerekend. Om op grond hiervan echter Hulst
voor het oostelijke deel van Zeeuwsch-Vlaanderen een bovenregio-
naal verzorgende kern te noemen zou echter onjuist zijn: voor
voorzieningen, waarvoor men in Hulst niet terecht kan, zullen in-
woners van het Nederlandsdelige verzorgingsgebied van Hulst zich
over het algemeen wenden tot Terneuzen, en inwoners van het ver-
zorgingsgebied in België tot St. Niklaas en Lokeren. Deze bunde-
ling betekent overigens niet dat de grote betekenis van deze voor-
zieningen voor de regio, mede als bron van werkgelegenheid, wordt
miskend. Integendeel, het belang daarvan wordt onderkend, en de
mogelijke ontwikkeling onderschreven en waar mogelijk ondersteund.

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

2.3 Ruimtelijke inpassing

Dit komt alleen in de ambtelijke nota aan de orde.

2.4 Detailhandelsvoorzieningen

2.4.1 Verhoging verzorgingsniveau detailhandel

Reactie

Het Rijksconsulentschap HAD (28) merkt op dat verhoging van het
verzorgingsniveau met betrekking tot detailhandelsvoorzieningen
vooral een kwalitatieve verbetering zal kunnen inhouden en ver-
zoekt de tekst in die zin aan te scherpen.
De Oostburgse Winkeliersvereniging (38) geeft in het geval zich
knelpunten voordoen de voorkeur niet aan een vergroting van de
vloeroppervlakte voor detailhandel, en vindt dat voorkomen moet
worden dat de oppervlakte in Terneuzen groeit ten koste van die in
de andere kernen.
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ue Adviescommissie voor economische aangelegenheden van de PPC
(91) acht ruimte noodzakelijk voor schaalvergroting en modernise-
ring van het detailhandelsapparaat en verzoekt een passage in deze
zin te herformuleren.

Antwoord
Met de opmerking van de Rijksconsulent HAD kunnen wij instemmen;
verhoging van het verzorgingsniveau zal vooral een kwalitatief
accent moeten dragen. Ook de voorzichtigheid waarmee de Oostburgse
Winkeliersvereniging uitbreiding van verkoop-vloeroppervlakte be-
nadert achten wij juist.
Met de Adviescommissie voor economische aangelegenheden zijn wij
van mening dat ontwikkelingen in het distributieve apparaat in
hoge mate een autonoom karakter hebben. Dit sluit echter een eigen
verantwoordelijkheid terzake van de provincie niet uit. Met name
moet hier gedacht worden aan de ontwikkeling van op massaverkoop
ingestelde foodwinkels. Vestiging hiervan betekent op zichzelf
veelal geen verhoging van het plaatselijk voorzieningenniveau; ze
voegen kwalitatief niets toe. Niettemin zijn hun effecten elders
groot. Dientengevolge wensen wij de betreffende passage te handha-
ven.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst te ver-
duidelijken dat bij verhoging van het verzorgingsniveau inzake
detailhandel primair gedacht moet worden aan kwalitatieve verbete-
ring. Voor het overige is er geen aanleiding tot aanpassing.

2.4.2 Spreiding versus concentratie van detailhandel

Reactie
Het Rijksconsulentschap HAD (28) stemt in met de zienswijze dat
versterking van de regionale centra en de voor het kooptoerisme
relevante, plaatsen niet ten koste mag gaan van het voorzieningen-
apparaat op het platteland en in de wijken. De Kamer van Koophan-
del voor Noord- en Midden-Zeeland (3D resp. Zeeuwsch-Vlaanderen
(104) zouden deze stelling willen nuanceren om ongewenste verstar-
ring van het winkelapparaat te voorkomen. De gemeente Veere (100)
onderschrijft het beleidsvoornemen en verwacht van de provincie
krachtige ondersteuning van het streven naar handhaving van de
laatste winkelvestiging. De SGP (101) acht het voorgenomen beleid
ook zinvol maar wil het koste wat kost openhouden van de laatste
winkel niet zonder meer steunen en de gemeente Goes (88) is het
ook wel met het terzake in het voorontwerp-streekplan gestelde
eens, maar zag graag uitzonderingen op het algemene principe ge-
noemd en zag ook graag opmerkingen over kernen met een winkelap-
paraat van bovenlocale betekenis.

Antwoord
Het functioneren van detailhandelsvoorzieningen laat zich slechts
zeer gedeeltelijk bepalen door provinciaal ruimtelijk beleid. Het
betreft een sector waarin door concurrentie in grote mate een
natuurlijke, autonome ontwikkeling te verwachten is. Daarbij moet
worden geconstateerd dat de plaatselijke winkelvoorziening blij-
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kens allerlei onderzoeken zeer belangrijk is voor een kern. Tevens
moet worden geconstateerd dat een provinciaal beleid in al zijn
facetten toch wel een zekere invloed heeft op het functioneren van
detailhandelsvoorzieningen. Om deze reden is een beleidsvoornemen,
geformuleerd als algemeen principe, een passende zaak.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding de streekplanktekst aan te
passen.

Distributie-planologisch onderzoek en gemeentelijk beleid

Reactie
De gemeente Oostburg (27) kan er niet mee instemmen dat in een
korte termijnuitwerking van het streekplan wordt bepaald welke op-
lossingen voor knelpunten geboden zijn en of distributie-planolo-
gisch onderzoek (dpo) moet plaatsvinden. Dit behoort tot het ge-
meentelijk beleid.

Antwoord
Of de gemeente dan wel de provincie de eerstaangewezen figuur is
zich met knelpunten in de distributie-planologische sfeer bezig te
houden is sterk bepaald door de vraag in hoeverre het knelpunt van
locaal dan wel van regionaal belang is. Overigens zal ook in het
laatste geval het besluit tot het uitvoeren van dpo in onderling
overleg moeten geschieden. Het is echter denkbaar dat met betrek-
king tot het goedkeuringsbeleid van bestemmingsplannen of het
functioneren van bestemmingsplannen in het algemeen (regelmatige
beroepen op het provinciaal bestuur tot het afgeven van verklarin-
gen van geen bezwaar ten aanzien van ontwikkelingen die in het
bestemmingsplan niet voorzien zijn) van provinciewege een nadere
knelpuntenanalyse (dpo) noodzakelijk wordt gevonden.

Conclusie
De opmerking kan niet worden onderschreven.



HOOFDSTUK III WERKEN

3.1 Algemeen

3.1.1 Ruimtelijke knelpunten

Reactie
De FNV (12) mist in het streekplan een aantal ruimtelijke knel-
punten die in een notitie ten behoeve van de Sociaal Economische
Consultatiegroep naar voren zijn gebracht zoals onder andere het
ontbreken van een eenduidige bestemmingsregeling in het Sloege-
bied, verbreding van de sluis in het kanaal Gent-Terneuzen, het
ontbreken van infrastructuur in de kleinere havengebieden (Goes)
en de relatie tussen wetlandaanwijzing en bedrijfsactiviteiten in
het Oosterscheldegebied.

Antwoord
In het voorontwerp-streekplan is niet gepoogd een uitvoerige op-
somming van knelpunten aan te geven omdat deze zeer variëren in
abstractieniveau, omdat een evenwichtige opbouw van het gehele
streekplan daarbij een rol speelt en omdat een regelmatige actua-
lisering van een knelpuntenoverzicht in het eigenlijke streekplan
moeilijk te verwezenlijken is.
Wat betreft de genoemde knelpunten kan worden gesteld dat het
streven naar een eenduidige bestemmingsregeling voor het Sloege-
bied reeds lange tijd moeilijk realiseerbaar blijkt. Niettemin
achten wij dit streven niet door de tijd achterhaald. Vermelding
in het streekplan is, mede in het licht van de noodzaak om in be-
stemmingsplannen rekening te houden met zonering, op zijn plaats,
maar dit dient dan betrekking te hebben op alle zeehaventerreinen
waarvoor dit van toepassing is. Verbreding van de sluis in het
kanaal Gent-Terneuzen achten wij thans niet gewenst, mede gezien
het rijksstandpunt dat de eventuele aanleg van een tweede zeesluis
te Terneuzen bedoeld zal zijn om de bedrijfszekerheid te vergro-
ten.
De overige met name genoemde knelpunten zijn in het voorontwerp-
streekplan in meer algemene zin verwoord daar waar sprake is van
zorg voor de bestaande voorraad gebouwen en infrastructuur, even-
tueel na herinrichting, en daar waar sprake is van het voorkomen
van ontwikkelingen die de mogelijkheden van een gebied voor de be-
drijvigheid kunnen belemmeren (biz. *JJJ).

Conclusie
De reactie geeft aanleiding om in de streekplantekst een opmerking
met betrekking tot een samenhangende bestemmingsregeling voor
zeehaventerreinen toe te voegen. Met de opmerking over de verbre-
ding van de sluis in Terneuzen kan niet worden ingestemd. De alge-
mene strekking van de opmerking vormt geen aanleiding om een knel-
puntenoverzicht in het streekplan op te nemen.



55

3*1*2 Gebieden in achterstandsituaties

Reaotie
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (31) wijst
op het feit dat gebieden in een relatieve achterstandsituatie in
de loop van de tijd kunnen veranderen en pleit voor de nodige
flexibiliteit in dit opzicht. De regionale functie van het be-
drijfsterrein St. Maartensdijk is in de tekst en op de streekplan-
kaart niet als zodanig aangemerkt.
De Oostburgse winkeliersvereniging (38) mist tegen de achtergrond
van de gesignaleerde zwakke positie van West Zeeuwsch-Vlaanderen
een aanduiding van de regionale functie van het bedrijventerrein
te Breskens. Ook door aanwezigen op de inspraakbijeenkomst te
Oostburg (18) en door de gemeente Oostburg (27) wordt aanduiding
op de streekplankaart van een regionaal bedrijfsterrein bij Bres-
kens gemist.
De FNV (12) constateert dat doelmatigheid in het dagelijks beleid
belangrijker is dan bevoordeling van zwakke regio's. De extra aan-
dacht blijkt niet bij de verdeling van provinciaal beschikbare
middelen voor sociaal-economisch beleid.

Antwoord
Doelmatigheid bij het voeren van een ruimtelijk-economisch beleid
staat inderdaad voorop in het voorontwerp-streekplan. Het benutten
van sterke kanten zal niet altijd sporen met de bevoordeling van
zwakke regio's. Een zo groot mogelijk effect voor de provincie als
totaal weegt dan ook in onze optiek zwaarder dan compenserende
maatregelen. Bij de besteding van provinciaal beschikbare middelen
voor sociaal-economisch beleid komt dit onder meer tot uitdrukking
in de steun aan de havenschapsgebieden in hun streven de infra-
structuur daar te verbeteren.
Dit alles neemt niet weg dat het streven gebieden in een relatieve
achterstandsituatie te steunen deel uitmaakt van het voorontwerp-
streekplan. Juist om deze redenen zijn de industrieterreinen in
St. Maartensdijk en Breskens apart vermeld als locaties waar rui-
mere mogelijkheden geboden kunnen worden voor bedrijven zonder dat
er hier sprake is van kernen met een regionale functie.
In dit verband is het daarbij goed te vermelden dat initiatieven
in St. Maartensdijk in de sfeer van de bedrijfshuisvesting en in
West Zeeuwsch-Vlaanderen op het gebied van recreatieve ontwikke-
lingen steeds op onze steun mochten rekenen.
Overigens zijn wij ons bewust van het belang bij de verdeling van
de middelen voor het sociaal-economisch beleid rekening te houden
met beide bovengenoemde uitgangspunten en met andere aspecten van
ruimtelijk beleid.

Conclusie
De opmerkingen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

3.1.3 A-inrichtingen

Reactie
De Inspectie RO (30) acht het een taak van het streekplan aandacht
te besteden aan de ruimte benodigd voor A-inrichtingen.
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Het Rijksconsulentschap HAD (28) vindt een aanvulling met betrek-
king tot A-inrichtingen op zijn plaats omdat A-inriohtingen in het
streekplan uitsluitend vanuit de hindersituatie onder milieubeheer
zijn gerangschikt. Verwijzing naar een notitie inzake A-inrich-
tingen van de Subcommissie voor gemeentelijke plannen van de PPC
en het bieden van een aanknopingspunt in verband met de bedrijfs-
raogelijkheden van potentiële A-inrichtingen wordt wenselijk ge-
acht.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (3D wijst
op het feit dat de algemene beleidslijn, op bedrijfsterreinen bij
kernen zonder regionale functie terughoudendheid ten aanzien van
A-inrichtingen te betrachten, niet strookt met het gewenste beleid
voor het industrieterrein te St. Maartensdijk. Ten aanzien van
potentiële A-inrichtingen wordt gepleit voor voldoende bedrij fs-
mogelijkheden. Afweging in locale situaties wordt voorop gesteld.
De gemeente Goes (88) wenst aanmerking in het streekplan van het
gebied Poel II als terrein met mogelijkheden voor A-inrichtingen.

Antwoord
A-inrichtingen, dat wil zeggen bedrijfsactiviteiten met een aan-
zienlijke geluidbelasting, en om die reden apart onderscheiden in
de Wet geluidhinder, zullen niet overal inpasbaar zijn. Hoewel af-
weging in locale situaties soms nodig is en het beleid er over het
algemeen op gericht moet zijn om A-inrichtingen zoveel mogelijk te
concentreren, behoort voorkomen te worden dat A-inrichtingen ge-
makshalve worden uitgesloten in bestemmingsplannen.
Uitzonderingssituaties daargelaten, mag men aan bedrijfsterreinen
met regionale functie daarom de eis stellen dat deze zodanig ten
opzichte van de woonbebouwing zijn gesitueerd dat deze plaats kun-
nen bieden aan activiteiten die een zekere milieubelasting met
zich voeren, ook als het gaat om geluidhinder. Als regel zullen
zich op dit punt met name bij kleinere terreinen bij kernen pro-
blemen voordoen omdat bij de inpassing van deze terreinen wordt
gestreefd naar een zo goed mogelijke aansluiting bij de kern. Hoe-
wel hinderaspecten en bedrijfsmogelijkheden zorgvuldig worden af-
gewogen zullen A-inrichtingen hier veelal niet inpasbaar zijn en
uitgesloten moeten worden. Enkele goed gesitueerde terreinen kun-
nen hiervan worden uitgezonderd. Wanneer daartoe aanleiding is in
verband met bestaande of potentiële A-inrichtingen achten wij dit
zelfs gewenst. In voorkomende gevallen dient onderzoek plaats te
vinden om onnodige en ongewenste beperkingen te voorkomen. Erkend
wordt dat de tekst op blz. 118 van het voorontwerp met betrekking
tot bedrijfsterreinen bij andere kernen dan de regionale centra
wat te sterk op uitsluiting van A-inrichtingen is toegeschreven.
Bij zoneringsvoorstellen dienen de mogelijkheden van verdere be-
drijfsontwikkeling van geluidproducerende bedrijven te worden mee-
gewogen. Wij achten het van belang dit ook in het streekplan tot
uitdrukking te brengen in de zin als hierboven omschreven.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding de tekst in par. 3.9.1.U zodanig
te nuanceren dat duidelijk is dat buiten zeehaventerreinen en be-
drijfsterreinen bij regionale centra, met uitzondering van ter-
reinen in gemengde stads- en dorpsgebieden, met inachtneming van
het algemene streven naar concentratie van geval tot geval dient
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te worden bezien of A-inrichtingen al dan niet toelaatbaar zijn en
tevens aan te geven dat bij zonering de mogelijkheden van verdere
ontwikkeling van geluidproducerende bedrijven dienen te worden
meegewogen. De opmerkingen geven tevens aanleiding om in de para-
graaf Werken een verwijzing naar de aldus aangepaste tekst op te
nemen.

3.2 Spreiding en regionale differentiatie

3.2.1 Bedrijfsterreinen in kernen

3.2.1.1 Bedrijfsterreinen met extra accenten

Reactie
De gemeente Kapelle (73) is van mening dat voor de kern Wemeldinge
nabij een vrijkomend kanaalgedeelte toekomstige mogelijkheden voor
een bedrijfsterrein aansluitend aan het bestaande terrein moeten
worden aangegeven.
De gemeente Veere (100) en üa SGP (101) zijn van mening dat aan-
wijzing van enkele kernen op Walcheren met wat meer mogelijkheden
voor bedrijfsvestiging van invloed kan zijn op de leefbaarheid en
op beperking van het woón-werkverkeer.
De gemeente Veere voegt daaraan toe dat de kern Serooskerke gezien
ligging en ontsluiting zeer geschikt zou zijn voor de realisering
van een bedrijventerrein met regionale functie.
De gemeente Duiveland (103) ziet de kern Oosterland gaarne aange-
duid als kern met mogelijkheden voor een bedrijfsterrein met een
extra accent.
De gemeente Goes (88) acht het niet gewenst dat iedere kern een
eigen bedrijfsterrein kan stichten. De ruime voorraad industrie-
terrein in regionale kernen, de planologische redenen die hiermee
te maken hebben alsmede de financiële gevolgen hiervan vereisen
prioriteit.
Het Rijksconsulentschap HAD (28) acht een ietwat verdergaande
planologische reservering van bedrijfsterreinen aanvaardbaar.

Antwoord
Algemeen uitgangspunt in het voorontwerp-streekplan is dat bij
kernen ruimte kan worden geboden voor uitbreiding, verplaatsing en
verdere ontwikkeling van ter plaatse reeds gevestigde bedrijvig-
heid en voor nieuwe bedrijvigheid die past bij aard, schaal en
functie van de kern. Voorwaarde is dat een verantwoorde ruimte-
lijke inpassing mogelijk moet zijn. Het in streekplanverband rui-
mer aanduiden van mogelijkheden voor de totstandkoming van een be-
drijventerrein achten wij niet gewenst. De functie van de voorraad
bij regionale kernen gaat dan verloren, een punt waarvoor de ge-
meente Goes de aandacht vraagt. Overigens zijn wij van mening dat
wanneer locale initiatieven bij kernen gebundeld kunnen worden op-
gevangen op goed ingepaste locaties het tot de gemeentelijke ver-
antwoordelijkheid behoort hieraan mee te werken dan wel in bepaal-
de kernen een grotere concentratie na te streven.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding de streekplantekst aan te
passen.
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3.2.1.2 Bedrijfsterreinen bij kleinere kernen

Reactie
De SGP (101) stelt zich op het standpunt dat ook bij de kleinste
kernen mogelijkheden voor een bedrijfsterrein van beperkte schaal
aanwezig dienen te zijn.
De gemeente Goes (88) is van mening dat vestigingsmogelijkheden
voor bedrijven in kleine kernen op termijn tot ongewenste situa-
ties voor bedrijf en woonomgeving kunnen leiden.
De ZMF (107) acht de aanwezigheid van een (potentiële) bedrijfs-
bestemming van bescheiden omvang, passend bij de schaal van het
dorp en op een goede locatie, van wezenlijk belang bij de uitvoe-
ring van het beleid gericht op het weren van activiteiten die niet
in het buitengebied passen.
De directies Lavo en Lakwa (93) benadrukken het belang van een
wijzigingsbevoegdheid voor bedrijfsterrein bij daarvoor in aanmer-
king komende agrarische gronden bij kernen als adequate vorm van
reservering mits deze wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot onge-
wenste schaduwwerking.
De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (104) wijst op
het belang van flexibele procedures bij het scheppen van mogelijk-
heden voor bedrijfsactiviteiten. Een ruimere toekenning van de be-
voegdheid tot wijzigen van bestemmingen zou wenselijk kunnen zijn.

Antwoord
In principe kan bij kernen in het landelijk gebied, ook in de
kleinere, wat bedrijfsterrein ontwikkeld worden. Hierbij moet wor-
den aangetekend dat een verantwoorde ruimtelijke inpassing moge-
lijk moet zijn en dat deze voorwaarde ook kan betekenen dat soms
geen additionele ruimte beschikbaar kan worden gesteld. Het ruim-
telijk beleid is daarbij met name gericht op het tegengaan van
verspreide vestiging op willekeurige plaatsen. Dit is vooral ook
bedoeld om te bereiken dat bedrijfsactiviteiten zich in economisch
opzicht goed kunnen ontwikkelen op plaatsen waar de minste hinder
wordt teweeg gebracht en waar uitbreidingsmogelijkheden voorhanden
zijn. Tevens kan zo worden tegen gegaan dat andere ontwikkelingen
in de nabijheid een belemmering gaan vormen voor ontplooiing van
de bedrijven. Probleem bij dit alles is vaak de grondprijsver-
schillen tussen goed ingepaste locaties en de willekeurige plaat-
sen die soms worden voorgesteld. Wij onderkennen dit als probleem
zowel uit economisch als uit ruimtelijke ordeningsoogpunt.
Het genoemde beleid geldt in het algemeen voor de wat kleinere
bedrijfsterreinen bij kernen in het landelijk gebied. Wanneer
specifiek wordt gedacht aan de kleinste kernen dan zal het duide-
lijk zijn dat niet wordt gestreefd naar bedrijfsontwikkeling die
schaal en infrastructuur van deze kernen te boven gaat en dat aan
de voorwaarden voor verantwoorde inpassing relatief vaker niet
tegemoet gekomen zal kunnen worden dan bij de wat grotere kernen.
Vestigingsmogelijkheden in kleine kernen zijn gebonden aan klein-
schaligheid en een zeer geringe milieubelasting, zoals geldt voor
elke woonomgeving.

Een zekere reservering voor bedrijfsdoeleinden op gunstig gelegen
locaties kan gewenst zijn. Het gebruik van de wijzigingsbevoegd-
heid kan daarbij de nodige flexibiliteit garanderen.
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Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding om wijzigingen aan te bren-
gen.

3.2.1.3 Bedrijfsterrein ten westen van het Kanaal door Walcheren

Reaotie
Het Landbouwschap (29) wijst de reservering van een bedrijfster-
rein ten westen van het Kanaal door Walcheren af onder verwijzing
naar de nog aanwezige ruime voorraad in Middelburg en in het Sloe-
gebied.
Het Bewonerscoraité* Vrijburg (63) vindt dit terrein overbodig in
verband met de aantasting van de open zone tussen Middelburg en
Vlissingen. Daarnaast wijst het comité op het feit dat het studie-
rapport van de PPD "Mag het iets meer zijn" de vraag naar voren
brengt of een regionaal overschot niet moet prevaleren boven het
belang van een locaal tekort.
De gemeente Middelburg (106) onderschrijft de behoefte aan een be-
drijfslocatie aan de westzijde van het Kanaal door Walcheren voor
bedrijven met een oriëntatie op het noordelijk deel van Walcheren.
Noch Arnestein, noch Ramsburg komen voor dergelijke bedrijven in
aanmerking. Voorgesteld als bedrijfslocatie wordt het gebied "Wa-
terwijck", gelegen tussen Seisweg en Sandberglaan.

Antwoord
Het is, vanuit een bovenlocaal standpunt, onze zorg eventuele uit-
breiding van de voorraad bedrijfsterreinen zodanig te laten func-
tioneren dat deze complementair is aan de bestaande voorraad en
niet concurrerend. Met dit laatste is het bovenregionaal belang
immers niet gediend.
Daarnaast kan geconstateerd worden dat buiten de zone Middelburg-
Vlissingen bij een aantal kernen op Walcheren een bescheiden be-
drijfsterrein tot stand is gekomen of wordt voorzien, zodat de op-
vangfunctie van een bedrijfsterrein ten westen van het Kanaal door
Walcheren minder nadrukkelijk naar voren komt dan bij de vaststel-
ling van het streekplan Midden-Zeeland het geval was. Hiermee is
aangegeven dat de opmerkingen van het Landbouwschap en van het
Bewonerscomité Vrijburg wijzen op een problematiek die door ons
wordt erkend.
Hiertegenover staat echter het gegeven dat het aanbod van ruimte
op droog terrein in Vlissingen vrijwel tot 0 is gedaald en bedrij-
ven die uit Vlissingen afkomstig of op Vlissingen georiënteerd
zijn moeilijk doorverwezen kunnen worden naar Ramsburg of Arne-
stein. Daarnaast geeft de Middelburgse reactie aan dat de ervaring
is dat er nog steeds vraag bestaat naar een geschikte locatie voor
bedrijven met een oriëntatie op het noordelijk deel van Walcheren.
Alles overwegende zijn wij van mening dat een locatie van zekere
omvang ten westen van het Kanaal door Walcheren van belang is. De
situering achten wij primair een gemeentelijke verantwoordelijk-
heid, met inachtneming van de daarvoor geldende criteria in het
streekplan waaronder handhaving van de scheidende zone tussen
Middelburg en Vlissingen, en een evenwichtig aanbod binnen de
regio.
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Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot streekplanaanpassing.

3.2.1.6 Transportbedrijven

Reactie
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (31) acht
het beleid gericht op het weren van geparkeerde vrachtwagens uit
de bebouwde kom alleen acceptabel wanneer maatregelen worden ge-
troffen ter voorkoming van vernieling, diefstal e.d.
De gemeente Goes (88) ziet geen redenen waarom transportbedrijven
apart onderscheiden moeten worden. In een samenhangende bedrijven-
regeling in een bestemmingsplan maken deze bedrijven deel uit van
wel of niet toegelaten activiteiten in een lijst van bedrijven. De
algemene problematiek hieromtrent wordt in het streekplan gemist.
De vraag wordt gesteld of het provinciebestuur voornemens is mid-
delen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beleid ten
aanzien van transportbedrijven.
De organisaties voor wegvervoer EVO, NOB en PCB (71) benadrukken
het belang van een goede ontsluiting voor het wegvervoer bij alle
bedrijfslocaties. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de toegan-
kelijkheid met betrekking tot het agrarisch vervoer.

Antwoord
Het beleid ten aanzien van bedrijfsterreinen is gericht op een
zekere mate van bundeling van bedrijvigheid mede vanuit de over-
weging dat het economisch functioneren zo goed mogelijk kan
plaatsvinden, namelijk daar waar de minste hinder wordt teweeg
gebracht en beslag op infrastructuur wordt voorkomen die daarop
niet is toegesneden.
Bundeling en een goede locatiekeuze maakt het mogelijk dat aan
ontsluiting en infrastructuur de aandacht wordt gegeven die het
toekomt. Sterke versnippering leidt tot een voortdurend beroep op
middelen om infrastructuur te verbeteren. Dit laatste is niet
doelmatig als het een enkel bedrijf betreft of als het meer ver-
keersoverlast tot gevolg heeft. Bedrijfsterreinbeleid is tevens
beleid gericht op ontsluiting en infrastructuur. Mede om deze
reden is in het voorontwerp-streekplan verwoord dat agrarisch
aanverwante niet aan de grond gebonden bedrijven als landbouwtech-
nische hulpbedrijven en andere dienstverlenende, toeleverende of
agrarische producten verwerkende activiteiten zo mogelijk een
plaats dienen te vinden op bedrijfsterreinen waar een goede ont-
sluiting kan worden gewaarborgd. De gevraagde speciale aandacht
komt hier tot uitdrukking.
De opmerking dat transportbedrijven deel uit dienen te maken van
een samenhangende bedrijvenregeling wordt door ons onderschreven.
In algemene zin wordt als uitgangspunt in het voorontwerp-streek-
plan aangegeven dat de aard en schaal van de bedrijfsactiviteiten
moet zijn afgestemd op de omgeving. Een toe te voegen verwijzing
naar een samenhangende bedrijvenregeling achten wij hier op zijn
plaats. Een algemene nadere specificatie van toe te stane be-
drijfsvormen in bepaalde situaties achten wij niet gewenst gezien
de door ons voorgestane globaliteit van het streekplan, zij het
dat wij wel zoals gezegd in de tekst tot uitdrukking willen bren-
gen dat dit in een bestemmingsplan niet mag ontbreken.
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Aparte aandacht voor transportbedrijven in het voorontwerp-streek-
plan komt voort uit de frequentie waarmee wij geconfronteerd wor-
den met probleemsituaties waarin de ontsluiting en verkeershinder
van dergelijke bedrijven een belangrijke rol spelen. Wij proberen
in het ruimtelijk beleid situaties te voorkomen waarin een extra
beroep op middelen voor sanering van scheefgegroeide situaties
wordt gedaan.
Het beleid gericht op het weren van geparkeerde vrachtwagens ligt
in het verlengde van het bovengeschetste beleid. Hoewel maatrege-
len ter voorkoming van vernieling, diefstal en dergelijke niet in
de eerste plaats een planologische aangelegenheid vormen groeit
het beser dat aandacht voor deze aspecten bij ruimtelijke inrich-
ting preventief kan werken. Wij zien hierin echter geen reden het
beleid om vrachtwagens uit de kom te weren te verlaten.

Conclusie
De opmerkingen van de organisaties voor wegvervoer ondersteunen
het beleid gericht op bundeling van bedrijfsactiviteiten. De reac-
tie van de Kamer van Koophandel geeft geen aanleiding tot aanpas-
sing. De opmerkingen van de gemeente Goes geven aanleiding om in
de streekplantekst toe te voegen dat waar nodig een samenhangende
regeling voor gespecificeerde bedrijfsactiviteiten in een bestem-
mingsplan niet mag ontbreken.

3.2.2 Zeehaventerreinen

3.2.2.1 Zonering

Reactie
Het Havenschap Terneuzen (6) stelt zich op het standpunt dat be-
drijfsvestigingen op zeehaventerreinen per geval getoetst dienen
te worden aan de relevante milieuwetgeving. Vermenging van Wet RO
en milieuwetgeving dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
De Inspectie milieuhygiëne (94) acht het gewenst dat in het
streekplan effecten en begrenzingen van zeehavenontwikkelingen ten
opzichte van woon- en natuurfuncties zichtbaar worden gemaakt.
De Adviescommissie voor welzijn, volkshuisvesting, volksgezondheid
en milieuhygiëne van de PPC (91) acht deze onderlinge afstemming
eveneens gewenst in het streekplan.
De Inspectie RO (30) is van mening dat consequenties van zeehaven-
ontwikkeling een in- en uitwendige zonering nodig maken.
De SGP (101) ervaart de mogelijkheden van Borssele en Nieuwdorp op
het gebied van bevolkings- en woningbouwontwikkeling als zeer
positief.
De inspraakgroep Borsele (17) mist een motivering bij de beperkin-
gen voor Borssele en Nieuwdorp. Ook worden de consequenties van
scheidende zones gemist; nieuwe agrarische vestigingen moeten hier
mogelijk blijven. Schadeclaims van de landbouw behoren als kosten
verrekend te worden in het industriebeleid.
Deelnemers aan de inspraakbijeenkomst te Terneuzen (19) gaan uit
van het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt" en vinden
dit reden om Axelse plannen voor uitbreiding naar het westen even-
tueel voorrang te verlenen boven realisering van de industrie op
de Axelse Vlakte.
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De gemeente Axel (25) benadrukt de GS-beslissing inzake de geac-
cepteerde noordwestelijke uitbreiding tot aan de toekomstige rond-
weg voor zover gelegen binnen 2 km ten opzichte van de Axelse
Vlakte. De streekplanpassage is te ongenuanceerd, ook ten aanzien
van nieuwe agrarische vestigingen.
De gemeente Sas van Gent (41») meent dat wat betreft de onderlinge
afstemming van wonen en werken al veel is bereikt met bedrijfsin-
vesteringen die mede zijn betaald in het kader van de toepassing
van de Wet inzake de luchtverontreiniging.
Het Landbouwschap (29) acht een scheidende zone tussen Axel en
Axelse Vlakte overbodig gezien de inhoud van het recent vastge-
stelde bestemmingsplan waarin voor de Axelse Vlakte geen zeehaven-
activiteit is voorzien.

Antwoord
Er is een duidelijke relatie tussen ruimtelijke ordening en mi-
lieuhygiënisch beleid. Beide beleidsvelden en bijbehorende instru-
menten beïnvloeden elkaar, vergroten de effectiviteit van hetgeen
men wil bereiken, en vullen elkaar aan. Milieuzonering als plano-
logische maatregel speelt bij deze afstemming een belangrijke rol.
Milieuzonering tracht hinder te voorkomen door een verantwoorde
locatie ten opzichte van elkaar van milieubelastende en hinderge-
voelige activiteiten. Toekomstige saneringssituaties kunnen hier-
mee worden voorkomen. Met milieuzonering wordt tevens beoogd vol-
doende rechtszekerheid aan het bedrijfsleven te bieden en voor-
waarden te scheppen voor een zo goed mogelijke ontplooiing van
bedrijfsactiviteiten. Door het voeren van een zogenaamd tweespo-
renbeleid kunnen situaties worden vermeden waarin bijvoorbeeld wel
gebouwd maar niet geproduceerd kan worden.
De Hinderwet en de Wet op de ruimtelijke ordening hebben elk hun
eigen toepassingsgebied. Het bestemmingsplan regelt de ruimtelijke
gevolgen van het weren of toelaten van bedrijven in het algemeen
in een bepaald gebied; een structurele maar grofmazige aanpak
gericht op afstand houden, beperkingen in toelatingsbeleid en/of
beperkingen in het overgangsgebied. De Hinderwet regelt de tech-
nische hinder van een specifiek bedrijf dat ingevolge het bestem-
mingsplan ter plaatse in het algemeen toelaatbaar is; een fijnma-
zige incidentele aanpak vooral gericht op hinderbestrijding aan de
bron» Afstemming is nodig om te voorkomen dat beperkingen in de
ruimtelijke ordening in dit verband stringenter zijn dan het mi-
lieubeleid vereist. Anderzijds dient het ruimtelijke ordenings-
beleid geen omstandigheden toe te laten waarbinnen milieu-eisen
redelijkerwijs gesproken niet economisch uitvoerbaar moeten worden
geacht.
Voor het toepassen van milieuzonering is informatie nodig met
betrekking tot milieuhinder als gevolg van kenmerken van de diver-
se typen bedrijvigheid. Ook de gevoeligheid van de omgeving speelt
een rol. Het beschikbaar komen van de zogenaamde Basiszonerings-
lijst die is opgesteld in opdracht van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten achten wij een belangrijke voorwaarde voor het
onderbouwen van voorstellen tot zonering. Wij stellen ons op het
standpunt dat bestemmingsplannen een vorm van zonering dienen te
bevatten, inwaarts, gericht op bedrijfsfuncties, en/of uitwaarts
gericht op hindergevoelige functies wanneer mogelijkheden voor
bedrijfsactiviteiten in het geding zijn die de hindercategorieën
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4, 5 en 6 omvatten zoals omschreven in voornoemde Basiszonerings-
lijst. Dit algemene standpunt zullen wij in het streekplan kenbaar
maken.
Het zichtbaar maken van effecten en begrenzingen van nieuwe zee-
havenontwikkelingen in streekplankader achten wij gewenst wanneer
over deze ontwikkelingen meer informatie voorhanden is. Zo kunnen
met name milieu-effectrapportages of gebiedsgerichte afstemmings-
studies hiertoe en bij het nemen van beslissingen in dat verband
een aanzet vormen.
In het voorontwerp-streekplan is aangegeven dat zonering in elk
geval de zeehaventerreinen dient te betreffen. Wij zullen ook in
de paragraaf 3.3.2.3. tot uitdrukking brengen dat het streekplan
nader moet worden uitgewerkt op het punt van zonering wanneer

een eventueel nieuw zeehaventerrein noordwestelijk van Ter-
neuzen tot ontwikkeling wordt gebracht
de Axelse Vlakte voor zeehavenactiviteiten wordt ontsloten.

Ten aanzien van de bestaande zeehaventerreinen kan een uitwerking
van het streekplan op het punt van zonering betekenis hebben wan-
neer

een gebiedsgerichte benadering van milieubelastende en hin-
dergevoelige functies in de Kanaalzone duidelijk maakt dat
zonering een reële richtlijn vormt bij het op termijn en
stapsgewijs verbeteren van bestaande situaties;
ontwikkelingen in de totstandkoming van gemeentelijke plan-
nen, waaronder voor het Sloegebied, daadwerkelijk mogelijkhe-
den bieden voor een samenhangende zonering voor het gehele
gebied (zie ook de beantwoording en conclusie onder 3*1*1•)•

De scheidende zone die is aangegeven op de streekplanplankaart,
bij Borssele, Nieuwdorp en Axel kan worden opgevat als een aanzet
tot uitwendige zonering. Bedoeling is hier zaken in de sfeer van
woningbouw en dergelijke tegen te gaan. Hoewel bepaalde andere
functies ook niet onmogelijk geacht moeten worden past een agra-
rische functie zeker bij het instandhouden van een scheidende
zone. Wij erkennen dat nieuwe agrarische vestigingen in dit ver-
band niet zonder meer behoeven te worden uitgesloten. Het is dan
ook gewenst de streekplantekst met betrekking tot al dan niet
toelaatbare functies en activiteiten in scheidende zones bij zee-
haventerreinen te nuanceren (zie in dit verband ook de beantwoor-
ding onder 0.2.3)•
De door de SGP aan Nieuwdorp en Borssele toegekende mogelijkheden
op het gebied van bevolkings- en woningbouwontwikkeling berusten
waarschijnlijk op een misverstand, aangezien in het voorontwerp op
blz. 34 wel degelijk wordt gewezen op beperkingen met betrekking
tot de ontwikkeling van deze kernen. Overigens dient de betreffen-
de passage te worden aangepast nu er op grond van de huidige in-
zichten en milieuhygiënische voorschriften voor Sas van Gent en
waarschijnlijk ook voor Sluiskil nauwelijks of geen uitbreiding
van de woonfunctie meer mogelijk is.
Wij achten het in het algemeen een goede zaak dat bij het doen van
zoneringsvoorstellen rechten, die aan bestaande of volgens vige-
rende plannen of plannen waar overeenstemmir; over bestaat als
zodanig te beschouwen situaties worden ontleend, zo mogelijk
richting geven aan de ontwikkeling van nieuwe functies. Dit mag
ons inziens niet betekenen dat waar toekomstige ontwikkelingen op



het gebied van wonen en werken beide in het geding zijn het prin-
cipe "wie het eerst komt het eerst maalt" wordt toegepast. Een
waarborgingsbeleid voor ontwikkelingen op de Axelse Vlakte die in
de tijd gezien wellicht verder weg kunnen zijn achten wij noodza-
kelijk. Wij hebben dit tevens betrokken bij onze beslissing inzake
de begrenzing van de uitbreiding van Axel waarvan in de gemeente-
lijke reactie gewag wordt gemaakt. Wij erkennen dat de streekplan-
tekst op biz. 34 met betrekking tot Axel enige nuancering behoeft
om mogelijke misverstanden te voorkomen.
De opmerking dat een scheidende zone tussen Axel en de Axelse
Vlakte zonder betekenis zou zijn gezien de inhoud van het recent
vastgestelde bestemmingsplan onderschrijven wij niet. Bij de be-
antwoording onder 3.2.2.2 wordt uiteengezet dat de landbouwbestem-
ming het meest doelmatig wordt geacht maar dat dit de ontwikkeling
van de zeehavenfunctie in de toekomst onverlet laat; bepaalde ont-
wikkelingen zijn hier in de streekplanperiode zeker niet uit te
sluiten. Dit is voor ons aanleiding de scneidende zone te hand-
haven .
De opmerking van de gemeente Sas van Gent dat reeds veel is be-
reikt op het gebied van de afstemming van wonen en werken verwijst
naar maatregelen die getroffen zijn ter bestrijding van hinder aan
de bron. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat, hoewel wij
hieraan veel belang hechten, wij het noodzakelijk achten dat ook
in het kader van de ruimtelijke ordening een beleid wordt gevoerd
dat gericht is op het houden van afstand, op het treffen van maat-
regelen in het overgangsgebied en/of het aanbrengen van beperkin-
gen in het toelatingsbeleid.

Conclusie
Met de opmerking van het Havenschap Terneuzen kan niet worden
ingestemd. De overige opmerkingen geven aanleiding het streekplan
aan te vullen op het punt van zoneringsvereisten met betrekking
tot bestemmingsplannen en op het punt van de omschrijving van de
aanleidingen die uitwerking van zonering in streekplankader nodig
of mogelijk maken.
De streekplantekst met betrekking tot het al dan niet toelaatbaar
zijn van bepaalde activiteiten en functies rond zeehaventerreinen
dient in samenhang met de conclusie onder 0.2.3 te worden aange-
past. Ook dient de tekst met betrekking tot de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van kernen nabij zeehaventerreinen wat te worden genuan-
ceerd.

.2.2.2 Terrein Axelse Vlakte

Reactie
Het Havenschap Terneuzen (6) acht het gewenst de reservering van
de Axelse Vlakte als industrieterrein meer uitgebreid aan te geven
op de streekplankaart, in overeenstemming met tekst en figuur 9.
De gemeente Sas van Gent (44) mist een duidelijke visie op de ont-
wikkeling van de Axelse Vlakte nu op de streekplankaart alleen de
punt als zeehaventerrein is aangemerkt. De gemeente stemt hiermee
overigens wel in en heeft geen bezwaar tegen een verdere verschui-
ving van de tijdhorizont.
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De FNV (12) is van mening dat in het streekplan knopen moeten wor-
den doorgehakt over de mogelijkheid op de Axelse Vlakte bagger-
specie op te slaan.
Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (85) acht de reser-
veringen voor zeehavenindustrie op regionale schaal bezien zodanig
ruim dat er geen noodzaak is de Axelse Vlakte te ontwikkelen.

Antwoord
In het voorontwerp-streekplan is verwoord dat de Axelse Vlakte
conform figuur 9 gerekend kan worden tot de zeehaventerreinen.
Daarmee wordt niet uitsluitend de noordelijke punt bij de toegang
naar de Axelse Sassing bedoeld. De streekplankaart is wat dit be-
treft voor verbetering vatbaar. De streekplanvisie is daarmee dui-
delijk en in overeenstemming met het regeringsstandpunt zoals
vastgelegd in het structuurschema Zeehavens. Omdat onzekerheden
bestaan omtrent de tijdshorizont waarbinnen realisering van deze
functie kan plaatsvinden is recent in een bestemmingsplan voor dit
gebied gekozen voor een landbouwbestemming omdat dit de functie op
langere termijn onverlet laat zonder agrarische belangen thans te
hinderen. Tevens is daarmee de opslagmogelijkheid van baggerspecie
zonder nader onderzoek naar kwaliteiten, voorwaarden en consequen-
ties voorkomen. Het streekplan kan zonder nader inzicht hierin ten
aanzien van deze potentiële locatie geen knopen doorhakken. Wat
betreft de omvang van de regionale voorraad moet worden opgemerkt
dat deze thans in Zeeuwsch-Vlaanderen niet zodanig ruim is dat er
geen aanleiding is tot het leggen van een ruimtelijke claim voor
de toekomst. Ook in dit opzicht wijkt het streekplan niet af van
het standpunt in het structuurschema Zeehavens. Voorraden buiten
Zeeuwsch-Vlaanderen zijn in onze visie veelal geen oplossing voor
zich in de kanaalzone aandienende ontwikkelingen.

Conclusie
Met de opmerking van het Havenschap Terneuzen kan worden inge-
stemd, dit geldt voor een deel ook voor de opmerking van de ge-
meente Sas van Gent. De aanduiding zeehaventerrein voor de Axelse
Vlakte op de streekplankaart dient te worden aangepast en in sa-
menhang hiermee dient de aanduiding van een agrarisch gebied met
bijzondere natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden op
de Axelse Vlakte te vervallen. De overige opmerkingen geven geen
aanleiding tot wijziging.

Terrein Terneuzen-Noordwest

Reactie
De adviescommissie voor economische aangelegenheden van de PPC
(91) stelt voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het potentiële
zeehaventerrein Terneuzen Noord-West positiever aan te duiden in
het streekplan.
De FNV (12) acht het streekplan het aangewezen kader om knopen
door te hakken ten aanzien van dit terrein.
De Inspectie Milieuhygiëne (9*0 stelt dat ontwikkeling van dit
terrein op gespannen voet staat met de natuurfunctie van het aan-
grenzend gebied en acht het nodig effecten en begrenzingen zicht-
baar te maken in de vorm van zonering.
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De ZMF (107) en Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje (108) zijn
van mening dat bedoelde ontwikkelingen zich niet verdragen met de
natuurfunctie van het buitendijks gebied. Daarnaast wijzen beide
organisaties op de infrastructurele problemen voor het achterland.
De Stichting Natuur en Milieu (98) acht de behoefte aan een nieuw
havenproject niet aanwezig gezien uitlatingen van de directeur-
generaal van Industrie en Regionaal Beleid.
Het Rijksconsulentschap HAD (28) staat kritisch ten opzichte van
eventuele initiatieven met betrekking tot dit terrein. Effectie-
vere benutting van bestaande terreinen alsmede zeehavenontwikke-
lingen op nationaal, europees en mondiaal niveau behoren bij een
nadere oordeelsvorming te worden betrokken.
De BEU (32) wijst op de ruime reservering aan zeehaventerreinen in
vergelijking tot andere functies. Overleg met België bij nadere
uitwerking acht men noodzakelijk.

Antwoord
De hierboven weergegeven opmerkingen tonen mede aan dat momenteel
veel onzekerheid bestaat over de behoefte aan een nieuw zeehaven-
terrein Terneuzen Noord-West in het licht van de bestaande ter-
reinreserves, met name op de Axelse Vlakte, voor zover het althans
om vergelijkbare terreinen gaat. Ook het door de directeur-gene-
raal van Industrie en Regionaal Beleid geschetste perspectief van
verdere zeehavenontwikkeling in het Westerscheldebekken, meer
geënt op de handels- en distributiefunctie dan op de industrie-
functie, zal een belangrijke overweging zijn bij confrontatie van
vraag en aanbod.
Daarnaast wordt in een aantal reacties gewezen op consequenties
van een dergelijke zeehavenontwikkeling, zowel binnendijks als
buitendijks, zowel ten aanzien van infrastructurele problemen als
ten aanzien van zonering; consequenties en effecten waarop duide-
lijk zicht op dit moment ontbreekt. Dit vormt reden te mesr om op
dit moment in streekplankader geen knopen door te hakken zoals
wordt voorgesteld in een van de reacties, maar pas later over te
gaan tot eventuele nadere ruimtelijke uitwerking, waarbij het
streekplan het aangewezen kader voor deze uitwerking is. Het is
noodzakelijk de in de reacties genoemde aspecten te betrekken bij
de daarvoor benodigde integrale studie en afweging. In de streek-
plantekst is van een eventuele nadere uitwerking met betrekking
tot dit terrein reeds melding gemaakt. Alvorens daartoe wordt
overgegaan zal zonder meer met de betrokken Nederlandse en Bel-
gische instanties overleg worden gevoerd (zie ook de beantwoording
onder 0.3.2).

Conclusie
De reacties geven geen aanleiding tot wijziging ten opzichte van
het voorontwerp-streekplan.
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HOOFDSTUK IV RECREATIE

4.1 Algemeen

U.1.1 Relatie met gemeentelijk beleid

Reactie
Volgens Bureau RBOI (11) wordt de noodzaak tot toeristiseh-recre-
atief beleid op gemeentelijk niveau onvoldoende tot uitdrukking
gebracht. Het streekplan dient daarin volstrekt duidelijk te zijn
en een stimulans te zijn om op gemeentelijk niveau te komen tot de
formulering van beleid inzake recreatie en toerisme en dit beleid
ook vast te leggen in een beleidsdocument, dat de basis kan vormen
voor bestemmingsplannen, ontwikkeling van recreatieprojecten e.d.
De complexiteit van de recreatieproblematiek in een gemeente moet
bepalend zijn voor aard en omvang van een dergelijk document.

Antwoord
Het voorgestelde beleid voor recreatie en toerisme noodzaakt tot
verdere beleidsontwikkeling en beleidsinitiatieven. Hier ligt,
zoals Bureau RBOI ook stelt, vooral een taak voor de gemeenten,
die concreet inhoud en invulling zullen moeten geven aan het be-
vorderen en stimuleren van recreatie en toerisme.
De noodzaak tot toeristisch-recreatief beleid op gemeentelijk
niveau wordt dan ook volledig onderschreven. Wij zijn evenwel van
mening dat het voorontwerp daarin volstrekt duidelijk is gezien
het gestelde dienaangaande in paragraaf 3«1.2.1 en gezien de rand-
voorwaarden die voor de uitbreiding van verblijfsrecreatie in
paragraaf 3.1.2.3 worden genoemd.

Conclusie
De opmerking is een ondersteuning van het voorontwerp en geeft
geen aanleiding tot wijziging van de tekst.

1.2 Land- en oevergebonden recreatie

M.2.1 Concentratie en differentiatie

4.2.1.1 Ontwikkeling van recreatie en recreatieconcentratiegebieden; alge-
meen

Reactie
De reacties van algemene aard over de ontwikkeling van de recrea-
tie en recreatieconcentratiegebieden zijn globaal in drie thema's
te onderscheiden, te weten: opmerkingen over de duidelijkheid ten
aanzien van omvang, begrenzing en invulling, opmerkingen over de
in het voorontwerp veronderstelde groeimogelijkheden van de recre-
atie en suggesties om zowel procedureel als inhoudelijk meer dui-
delijkheid te geven voor het opstellen van structuurvisies .

Naar de mening van Bureau RBOI (11), de Agrarische adviescommissie
en de Adviescommissie voor de landschapsbouw, de natuurbescherming
en de recreatie van de PPC (91) en Natuurmonumenten (57) zijn de
begrenzing en invulling van de recreatieconcentratiegebieden on-
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duidelijk met als gevolg dat de streekplankaart onvoldoende toet-
singskader biedt voor de toeristisch-reoreatieve ontwikkeling In
Zeeland.
Natuurmonumenten (57) noemt de streekplankaart een verkapte vrij-
brief voor wildgroei. De KNNV, afdeling Beveland (90) vraagt zie"
af of het streekplan door de vage formuleringen geen ruim baan
biedt aan ongewenste recreatieve ontwikkelingen.
Het Landbouwschap (29) is deze opvatting ook toegedaan en heeft
twijfels over het realiteitsgehalte en de wenselijkheid van de
gedachte ontwikkelingen. Anderzijds wordt door het Landbouwschap
opgemerkt dat de soms zeer scherpe ruimtelijke begrenzing van
concentratiegebieden niet past bij de schaal van de kaart en de
intenties van het plan. Soortgelijke gedachten zijn naar voren
gekomen op de inspraakbijeenkomst Middelburg (22).
Op de inspraakbijeenkomst te Oostburg (18) is gewezen op de onze-
kerheden voor de landbouw ten gevolge van de grote recreatiecon-
centratiegebieden .
Het Rijksconsulentschap HAD (28), de Oostburgse Winkeliersvereni-
ging (38) en de RECRON (65) zijn ingenomen met de voorgestane
stimulering van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Hetzelfde
geluid is gehoord op de inspraakbijeenkomst te Noordwelle (21).
De gemeente Oostburg (27) zegt accoord te gaan met de zienswijze
over de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en verwijst voor de
invulling van de gebieden naar de gemeentelijke recreatienota die,
zo stelt de gemeente, inhoudelijk overeenstemt met het streekplan.
Op de inspraakbijeenkomsten te Oostburg (18) en Goes (20) en door
Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje (108) zijn de vlaktcen voor
de recreatieconcentratiegebieden in West Zeeuwsch-Vlaanderen te
groot genoemd. Het Landbouwschap (29) acht ze in het algemeen te
ruim en de ZMF (107) noemt ze buiten iedere proportie.
De directies Lavo en Lakwa (93) missen een voldoende motivering
voor het grote ruimtebeslag van de recreatieconcentratiegebieden
Westkapelle en Ouwerkerk; voor het laatstgenoemde gebied is de
gemeente Duiveland (103) dezelfde mening toegedaan, terwijl de ZMF
(107) de mening deelt voor het gebied Westkapelle. Zeeland is nu
wel "vol", meent J.J. van den Ende te Zonnemaire (37). Dat geldt
vooral voor het noordelijke deel van de provincie vanwege de be-
reikbaarheid. De Westhoek is "vol", stellen de ZMF (113) en de
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (113). Voor Wal-
cheren wordt hetzelfde geconstateerd op de inspraakbijeenkomst
Middelburg (22), door de Planologie- en Vogelwerkgroep Walcheren
(78) en door Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud
(102).
De Inspectie RO (30) en de directies Lavo en Lakwa (93) missen in
het voorontwerp het terughoudende beleid van het structuurschema
Openluchtrecreatie. De inspraakgroep Borsele (17) wil de nadruk
gelegd zien op de kwaliteit van de recreatie in plaats van op de
kwantiteit. De FNV (12) kiest voor optimalisering van het gebruik
van bestaande voorzieningen in plaats van voor uitbreiding daar-
van.
De Zoutelandse Middenstandsvereniging (39) is van mening dat harde
grenzen voor recreatieconcentratiegebieden onaanvaardbaar zijn,
omdat de recreatie als bron van inkomsten bepalend is voor het
bestaansrecht van veel ondernemingen.



69

De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (104) acht het
van belang dat de harde grenzen, die rond concentratiegebieden
zijn aangegeven, niet onaantastbaar zijn.
De gemeente Kapelle (73) is van mening dat de exacte begrenzing,
omvang, inrichting en ontwikkelingen van recreatieconcentratiege-
bieden door de gemeenten bepaald moeten kunnen worden.
Gegeven het feit dat het voorontwerp veel vragen openlaat, stelt
Bureau RBOI (11) voor meer uitdrukkelijk te wijzen op het globale
en indicatieve karakter van de streekplankaart en op het feit dat
de exacte begrenzing, omvang, inrichting en ontwikkeling van de
concentratiegebieden en de omvang en ligging van de scheidende
zones in een samenhangende gemeentelijke structuurvisie moeten
worden bepaald. De directies Lavo en Lakwa (93) pleiten ervoor een
meer duidelijke visie te formuleren ten aanzien van de wijze waar-
op de in het PBRT gestelde beleidsdoelen in ruimtelijke zin vorm
en inhoud kan worden gegeven. Aanbevolen wordt om voor de aange-
diende recreatieconcentratiegebieden de beleidsaccenten duide-
lijker aan te geven. De Agrarische adviescommissie en de Advies-
commissie voor de landschapsbouw, de natuurbescherming en de
recreatie van de PPC (91) vragen te bezien in hoeverre, om de ge-
meenten meer aanknopingspunten te geven bij de invulling en be-
grenzing van concentratiegebieden, een soort hiërarchie of priori-
teitsstelling terzake van de recreatieve ontwikkeling kan worden
bewerkstelligd door bijvoorbeeld aan te geven waar kwaliteitsver-
betering kan en moet plaatsvinden en waar opvang van het struc-
tureel tekort is gedacht.
De ZMF (107) pleit voor het noemen van criteria voor de mate van
uitbreiding van bestaande recreatieprojecten.
Op de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) is gesteld dat de
recreatieconcentraties op Walcheren meer landinwaarts zouden moe-
ten worden begrensd. De huidige aanduiding geeft een druk op de
prijzen van de grond.

Antwoord
Vooropgesteld moet worden dat wij zeer bewust en overeenkomstig de
wens van Provinciale Staten hebben gekozen voor een globale opzet
van het streekplan. Niet meer detailleren dan vanuit een bovenlo-
caal belang noodzakelijk is en niet meer vooraf regelen dan strikt
nodig is. Tegelijkertijd nauwgezet volgen van de ontwikkelingen en
aan de hand daarvan bezien of nadere uitwerking en detaillering en
eventueel bijstelling van beleid nodig of gewenst is. Met deze
opzet wordt natuurlijk mede beoogd meer ruimte voor concretisering
en nadere invulling te bieden aan lagere bestuursniveaus en andere
betrokkenen. Deze grotere ruimte impliceert uiteraard een grotere
verantwoordelijkheid bij de betreffende bestuursorganen en andere
betrokkenen. Het impliceert ook dat bij de planvorming op locaal
niveau het overleg met de andere overheden en met de betrokken
belanghebbenden van grote betekenis moet worden geacht.
Verder zijn wij voor het ruimtelijk beleid inzake recreatie en
toerisme uitgegaan van het beleid zoals dat door de Provinciale
Staten is vastgelegd in het Provinciaal Beleidsplan voor Recreatie
en Toerisme (PBRT). Dat, in essentie reeds vastliggende, beleid
'nebben wij in het voorontwerp nader ruimtelijk afgewogen en vast-
gelegd. Voor wat de verblijfsrecreatie betreft betekent dat ruimte
bieden voor de oplossing van het structurele tekort in de Noord-



70

zeekustgebieden, voor de noodzakelijke en gewenste kwaliteitsver-
betering en om in te spelen op de eventuele extra vraag, waarbij
het accent moet liggen op achterland en oevergebieden. Van een
vrijbrief voor ongewenste ontwikkelingen en wildgroei, zoals in
enkele reacties gesteld, is volstrekt geen sprake. Op de eerste
plaats wordt duidelijk gesteld in het streekplan dat de feitelijke
ontwikkelingen zullen worden gevolgd en geanalyseerd en dat mede
op basis daarvan in de korte termijnuitwerking van het streekplan
zal worden ingegaan op de ontwikkeling van het structurele tekort
en de behoefte. Voor de jachthavenaccommodatie geldt een soortge-
lijk beleid. Op de tweede plaats geeft het streekplan zowel voor
de uitbreiding en situering van verblijfsaccommodatie als voor
andere voorzieningen duidelijk randvoorwaarden aan. Op de derde
plaats geeft de tekst nadrukkelijk aan dat de ontwikkeling van de
concentratiegebieden - waarbinnen de recreatieve ontwikkeling
zowel wat verblijfsrecreatieve elementen als wat voorzieningen
voor de dagbesteding betreft primair moet plaatsvinden - moet
geschieden op basis van een daartoe op te stellen structuurvisie
waarvoor een afweging van in het geding zijnde belangen met inbe-
grip van potentiële functies wordt verlangd.
Gezien het voorgaande moet het zonder meer duidelijk zijn, en om
alle misverstanden te vermijden kan dit in de streekplantekst
expliciet worden vermeld, dat de aanduiding van concentratiegebied
op de streekplankaart volstrekt niet betekent dat het aangegeven
gebied volledig voor recreatieve functies gebruikt kan worden. De
mate waarin zal in een structuurvisie, waarover goed en tijdig
overleg zal moeten plaatsvinden, vastgelegd moeten worden. Daarbij
is de mate waarin bovenlocale belangen in het geding zijn medebe-
palend voor de eisen die aan een structuurvisie gesteld worden en
voor de mate waarin overleg nodig is. Bovenlocale belangen verei-
sen ook dat in een aantal gevallen bij de afbakening harde grenzen
vastgesteld moeten worden. De veronderstelling in enkele reacties
dat het streekplan harde grenzen aangeeft is overigens een misvat-
ting. De streekplankaart geeft zelf geen harde grenzen maar enkel
de aanduiding waar het aangeven van een harde grens noodzakelijk
is, of kan zijn. Een aldus in een structuurvisie vastgestelde en
in een bestemmingsplan vastgelegde harde grens zal normaal gespro-
ken onaantastbaar zijn.
Wij achten het overigens gewenst om de streekplantekst in die zin
aan te scherpen en te verduidelijken dat daarin algemeen wordt
gesteld dat overal waar op figuur 1 recreatieconcentratiegebieden
gesloten zijn aangegeven harde grenzen bepaald moeten worden.
De veronderstelling van de gemeente Oostburg dat de gemeentelijke
recreatienota inhoudelijk overeenstemt met de zienswijze van het
voorontwerp kan niet zonder meer bevestigend beantwoord worden
omdat de gemeentelijke recreatienota slechts ambtelijk bekend is.
Om te bezien in hoeverre beide visies overeenstemmen zal nader
overleg nodig zijn.

Conclusie
De reacties geven aanleiding om in de streekplantekst algemeen te
stellen dat waar op figuur 1 recreatieconcentratiegebieden geslo-
ten zijn aangegeven harde grenzen bepaald moeten worden. Om mis-
verstanden te vermijden zal ook duidelijk worden aangegeven dat
een aanduiding concentratiegebied niet betekent dat het betreffen-
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de gebied volledig voor recreatieve functies gebruikt kan worden.
Voor het overige geven de reacties geen aanleiding tot wijziging
van ons beleid en tot wijziging of aanvulling van de tekst en
streekplankaart.

4.2.1.2 Concentratiegebieden Kop van Schouwen

Reactie
De gemeente Westerschouwen (92) constateert dat de op de streek-
plankaart gegeven aanduidingen voor het Zoomgebied niet overeenko-
men met het Koninklijk Besluit inzake het bestemmingsplan Lage
Zoom en met de gemeentelijke structuurschets. Dit geldt met name
voor de aanduiding recreatieconcentratiegebied van Renesse tot
halverwege het Zoomgebied. Een aanduiding toegesneden op de speci-
fieke problematiek van dit gebied - agrarisch gebied met natuur-
en landschapswaarden en verblijfsrecreatie -, die herinrichting
belangrijk maakt, wordt gewenst geacht. Voor het Rampweggebied
worden de op de streekplankaart aangeduide gesloten begrenzingen
van de concentratiegebieden en de ruimtelijke zonering door middel
van een omvangrijke scheidende zone onjuist en voortijdig geacht.
Nodig is een structurele opzet waarbij ook rekening wordt gehouden
met de recreatieve ontwikkelingen op en nabij de Brouwersdam. De
vervaardiging hiervan zal in overleg onder meer met de provincie
plaatsvinden.
Op de voorontwerp-streekplankaart is het gebied ten zuiden van
Westenschouwen aangegeven als recreatieconcentratiegebied met een
open begrenzing. Daarmee worden meer mogelijkheden c.q. verwach-
tingen voor (verblijfs)recreatieve ontwikkelingen gesuggereerd dan
in het gemeentelijk beleid aangegeven en verantwoord wordt geacht.
De ZMF (107) heeft in verband met de aanwezige belangrijke natuur-
waarden grote problemen met de ruimte die in de Kop van Schouwen
gegeven wordt aan extra groei.
De gemeenteraadsfractie van de VVD in Westerschouwen (95) is con-
tent met de ruimere mogelijkheden die het streekplan biedt in
vergelijking met de gemeentelijke structuurschets. Ket door de ge-
meente aangehaalde KB ten aanzien van het gebied Hoge Zoom - Lage
ZOOM sluit volgen? de VVD-fractie in Westerschouwen een recrea-
tieve ontwikkeling in het noordelijk deel daarvan zeker niet uit.
De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (84) en de
Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (66) stellen dat voor de
Westhoek zonder argumentering een nieuw beleid wordt aangekondigd
waarin ten onrechte opnieuw uitbreiding van de verblijfsrecreatie
wordt voorgesteld. Voider wordt opgemerkt dat de begrenzing van
het recreatiegebied Renesse tot halverwege de Hogezoom niet in
overeenstemming is met de recente Kroonuitspraak.
A.J. Venteville te Burgh-Haamstede (89) stelt dat het natuurgebied
in feite kleiner is dan aangegeven op de kaart. Als voorbeelden
worden genoemd de campings Duinhoeve en Prinsenhoeve die in het
natuurgebied penetreren.

Antwoord
In het algemeen gaat het streekplan niet expliciet in op de indi-
viduele recreatieconcentratiegebieden. Bij de gekozen en naar wij
menen juiste planopzet behoeft dat ook niet. Het is beperkt gehou-
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den tot enkele concentraties waar in verband met specifieke aspec-
ten nadere vermelding noodzakelijk werd geacht. De reacties ten
aanzien van het Zoomgebied geven ons aanleiding op het recreatie-
concentratiegebied Renesse en de daarop aansluitende scheidende
zone nader in te gaan in het ontwerp-streekplan. Wij zullen daar-
bij het genoemde Koninklijke Besluit als uitgangspunt hanteren.
Ten aanzien van de aanduidingen op de streekplankaart zij verwezen
naar hetgeen daarover reeds is opgemerkt in het antwoord onder
0.1.2 en onder 4.2.1.1. Het gaat derhalve om globale aanduidingen
en globale grenzen waarbij in geval van gesloten aanduidingen voor
concentraties het bepalen van harde grenzen noodzakelijk wordt
geacht. Aan de wens van de gemeente Westerschouwen ten aanzien van
het Rampweggebied kan niet tegemoet worden gekomen. Met inachtne-
ming van hetgeen ten aanzien van de globaliteit van het streekplan
en de aanduidingen op de plankaart hiervoor reeds is gesteld ach-
ten wij het beleid voor dit gebied zoals in net voorontwerp aange-
geven wezenlijk. Een scheidende zone van voldoende formaat tussen
de beide concentraties aan de Rampweg en de scheidende zone met de
concentratie Renesse maken daarvan deel uit. De opvatting van de
gemeente Westerschouwen ten aanzien van de open aanduiding van het
recreatieconcentratiegebied Westenschouwen-Burgh-Haamstede voor
het gedeelte ten zuiden van Westenschouwen kan worden gezien als
onderdeel van een nadere afweging op gemeentelijk niveau, waarvoor
het streekplan de ruimte biedt. Er zijn voor deze situatie geen
dwingende redenen van bovenlocaal belang die ertoe nopen het re-
creatieconcentratiegebied hier in het streekplan met een gesloten
lijn aan te geven. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat het
gemeentelijke verblijfsrecreatieve ontwikkelingsplan (VOP) in
hoofdlijnen zeker onze instemming heeft.
Voor de opmerkingen over het al dan niet gewenst zijn van een
verdere recreatieve ontwikkeling in de Westhoek zij verwezen naar
het antwoord onder 4.2.1.1.
De constatering van A.J. Venteville dat er in Westerschouwen cam-
pings zijn die direct aan het natuurgebied grenzen waarbij er geen
bufferzone is en dat dit consequenties heeft voor de vogels en het
wild achten wij juist. Er is zelfs sprake van penetratie in het
natuurgebied.
Het probleem is evenwel dat hierbij sprake is van in het verleden
gegroeide situaties die enkel verbeterd kunnen worden door sane-
ring en/of verplaatsing van de betreffende terreinen. Het streven
is hierop ook daadwerkelijk gericht. Zo is het een van de redenen
waarom wij in beginsel het beleid van de gemeente voor het aan-
wijzen van compensatiegebieden - concentratiegebieden Rampweg -
ondersteunen.

Conclusie
De opmerkingen over het Zoomgebied geven aanleiding aan dit gebied
nader specifieke aandacht te besteden. Uitgangspunt daarbij zal de
strekking van het Koninklijk Besluit zijn. Het gaat om een nadere
verduidelijking van het beleid zoals dat in het voorontwerp reeds
is aangegeven.
Aan de wens van de gemeente ten aanzien van hv,t Ran., weggebied
dient niet te worden tegemoetgekomen.
Tegemoetkomen aan de Kens van de gemeente voor het gebied ten
zuiden van Westenschouwen past niet in het door ons voorgestane
karakter van het streekplan.
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De opmerking van A.J. Venteville kan voor kennisgeving worden
aangenomen. Voor de overige opmerkingen wordt verwezen naar de
beantwoordingen onder 0.1.2 en 4.2.1.1.

M.2.1.3 Concentratiegebied Ouwerkerk en Sirjansland

Reactie
De gemeente Duiveland (103) acht aanwijzing van het gebied ten
zuiden van Sirjansland, waar reeds verblijfsrecreatieterreinen
gevestigd zijn, als concentratiegebied wenselijk.
De ZMF (107) is gelet op het bestaande Oosterscheldebeleid tegen-
stander van een recreatieconcentratiegebied bij Ouwerkerk.

Antwoord
De bestaande verblijfsrecreatieterreinen ten zuiden van Sirjans-
land zijn niet als concentratiegebied opgenomen omdat deze omge-
ving niet geschikt is - met name uit landschappelijke en natuurwe-
tenschappelijke overwegingen - als gebied voor intensieve toeris-
tisch-recreatieve ontwikkelingen. Voor dit gebied is dan ook de
streekplantekst van toepassing dat voor bestaande buiten de con-
centratiegebieden gelegen recreatieterreinen en -complexen geldt
dat met in achtneming van de bestaande situatie op grond van een
zorgvuldige afweging van alle in het geding zijnde belangen moet
worden bezien of uitbreiding van de bestaande bedrijven en/of
vestiging van daarbij aansluitende nieuwe bedrijven al dan niet
mogelijk is.
Rond Ouwerkerk bevinden zich thans reeds enige verblijfsrecreatie-
terreinen. Benadrukt moet nogmaals worden dat de concentratiege-
bieden niet enkel betrekking hebben op verblijfsrecreatie, maar
ook op dagrecreatie, recreatief medegebruik en dergelijke. Boven-
dien betekent, zoals in het antwoord onder 4.2.1.1 nog eens is
uiteengezet, de aanduiding niet dat het betreffende gebied volge-
bouwd moet worden. Het is primair aan de gemeente om in een visie
voor het gebied een nadere invulling en afbakening te geven. Die
visie moet op basis van een afweging van in het geding zijnde
belangen een gemotiveerde keuze bevatten voor de omvang en concre-
te afbakening van het gebied en de daarin beoogde recreatieve
ontwikkeling naar aard, omvang en situering. De andere (poten-
tiële) functies van het gebied moeten daarbij nadrukkelijk aan de
orde komen. Op grond van deze aan de ontwikkeling te stellen eisen
zal de invulling dan ook niet strijdig mogen zijn met het Ooster-
scheldebeleid.

Conclusie
Aan de wens van de gemeente Duiveland kan niet worden tegemoetge-
komen. De opvatting van de ZMF dat de aanduiding van Ouwerkerk als
recreatieconcentratiegebied strijdig is met het bestaande Ooster-
scheldebeleid wordt niet onderschreven.



Concentratiegebied Plaat van de Vliet

Reaotie
De ZMF (107) acht een reservering van de Plaat van de Vliet als
recreatieconcentratiegebied ongewenst gezien de hoofdfunctie van
het Kraramer-Volkerak.

Antwoord
Dat recreatie geen hoofdfunctie van het Krammer-Volkerakgebied is
sluit iedere beperkte recreatieve ontwikkeling niet uit. Naar
analogie van andere gebieden - bijvoorbeeld het Veerse Meergebied,
dat als hoofdfunctie recreatie heeft maar waar aanzienlijke deel-
gebieden de status van natuurgebied hebben - kan in het onderhavi-
ge gebied, niettegenstaande de hoofdfuncties natuur en vaarweg
voor de beroepsvaart, enige recreatieve ontwikkeling plaatsvinden.
Inrichting van (een deel van) de Plaat van de Vliet voor de dagre-
creatie komt overigens pas aan de orde wanneer de in de nabijheid
gelegen terreinen voor dagrecreatie als vol moeten worden be-
schouwd en ook de aanwezige uitbreidingsmogelijkheden daarvan zijn
benut.
Gezien de ligging van de Plaat van de Vliet aan de route van West-
Brabant naar het Deltagebied zal de druk van de zijde van de re-
creanten vermoedelijk groot zijn, vooral wanneer nabijgelegen
identieke oevergebieden als bijvoorbeeld het strand Grevelingendam
vol zijn. Om penetratie van het gebied door recreanten op onge-
wenste plaatsen te voorkomen kan het mede inrichten van de Plaat
van de Vliet voor dagrecreatieve doeleinden zeer gewenst zo niet
noodzakelijk zijn ter bescherming van de belangrijke natuurfunctie
van het gebied.

Conclusie
Het streekplan behoeft vanwege bovenvermelde opmerking niet aange-
past te worden.

4.2.1.5 Concentratiegebieden kust Walcheren

Reactie
De ZMF(107) acht het recreatieconcentratiegebied bij Vrouwenpolder
om landschappelijke redenen ongewenst evenals een recreatieconcen-
tratie ten zuidwesten van Domburg. Hier is de botanische waarde
van de weilanden in het geding.
De gemeente Veere (100) wenst de mogelijkheid om de recreatiecon-
eentratie Vrouwenpolder in de richting van Plantlustweg en de
Rijkebuurtweg uit te bouwen niet bij voorbaat uit te sluiten. Zij
stelt dat een en ander onderwerp zal moeten zijn van nader overleg
aan de hand van een op te stellen structuurschets.
De ZMF mist een scheidende zone tussen Zoutelande en WestkapelIe.

Antwoord
Vrouwenpolder biedt naar onze mening, gezien de zeer aantrekkelij-
ke ligging nabij zowel Noordzee als Veerse Meer, zeker mogelijkhe-
den voor een recreatieve versterking. Gezien de hier aanwezige
belangen zal dan grote aandacht besteed moeten worden aan land-
schappelijke inpassing en aankleding en aan de verkeersinfrastruc-
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tuur. Verder zullen de verhouding tussen dagrecreatieve en ver-
blijfsrecreatieve voorzieningen en de plaatsbepaling van de be-
treffende voorzieningen ook aspecten zijn die bij het opstellen
van de structuurvisie grote aandacht behoeven, mede in het licht
van de landschappelijke en de verkeerssituatie.
De mogelijkheid die de gemeente Veere wil openhouden voor een
uitbouw in de richting van de Plantlustweg en de Rijkebuurtweg
achten wij niet aanvaardbaar. De bestaande weg Middelburg-Vrouwen-
polder en in de toekomst de Daramenwes vormt hier een dusdanige
barrière dat bij overschrijding hiervan een versnippering van
recreatieve voorzieningen zou ontstaan en niet meer kan worden
gesproken van één concentratiegebied. Bovendien zou een te ver-
gaande ongewenste penetratie in het landelijke gebied plaatsvin-
den.
Het concentratiegebied Domburg is mede in verband met de door de
ZMF genoemde belangen aan de zuidwestzijde gesloten. Dat betekent
dat in het kader van de op te stellen structuurvisie een harde
grens moet worden bepaald en bezien moet worden waar deze precies
moet worden gesitueerd (zie ook de beantwoording en conclusie
onder 4.2.1.1).
Gezien de feitelijk bestaande situatie achten wij het ap-"' *n van
een scheidende zone in het gebied Zoutelande-Westkapel. ••...- sses-
weg, zodat twee afzonderlijke recreatieconcentratieg^; "ede"* ont-
staan en een tussenliggende scheidende zone, illusoir e.. .i-.t-ive
niet gewenst. Dit gebied is ook vanuit een landschappelijke ge-
zichtshoek veel meer gebaat b;j een beleid dat er juist op gericht
is de landschappelijke inpassing van de hier reeds aanwezige ele-
menten te verbeteren. De verdere ontwikkeling van de recreatie in
dit gebied, wat wij in beginsel aanvaardbaar achten, kan en dient
daartoe bij te dragen. Variatie in openheid en geslotenheid kan de
recreatieve en landschappelijke waarde van r"it gebied verhogen. De
concretisering hiervan kan het beste in het kader van een struc-
tuurvisie bezien worden en behoort bij de gekozen globale opzet
van het streekplan ook in dat kader te geschieden.

Conclusie
Aan de wens van de gemeente Veere dient niet te worden tegemoet-
gekomen. De opmerking van de ZMF ten aanzien van het recreatiecon-
centratiegebied Domburg kan voor kennisgeving worden aangenomen..
De opmerkingen van de ZMF ten aanzien van de concentratiegebieden
Vrouwenpolder en Zoutelande-Westkapelle-Joossesweg geven geen aan-
leiding tot wjjziging of aanvulling van de tekst en/of streekplan-
kaart .

Ontsluiting Neeltje Jans

Reactie
De Zeeuwse Culturele Raad (79) pleit voor een ontsluiting van
Neeltje Jans zodanig dat geen noord-zuid-as over de koppen van de
eilanden tot stand komt. Bevorderd moet worden dat bezoekers zo-
veel mogelijk met openbaar vervoer dit gebied kunnen bereiken,
bijvoorbeeld door middel van een sneltram Middelburg-Neeltje Jans-
(wellicht) Zierikzee.
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Antwoord
Het i,s een gegeven dat recreatie-objecten van een schaal en allure
als op Neeltje Jans voor ogen staat in overgrote meerderheid door
bezoekers die per auto of groepsautobus komen worden bezocht. Dit
maakt een goede ontsluiting voor wegverkeer noodzakelijk. De
hoofdwegenstructuur alsmede het karakter van de Dammenweg als
hoofdverbinding liggen vast.
Het nationale hoofdwegennet waarvan de verbinding over de koppen
van de eilanden, de Dammenweg, deel uitmaakt is vastgelegd in het
structuurschema Verkeer en Vervoer. De aanleg van de Dammenweg
valt onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Overigens wordt in
het provinciale beleid .̂n ruimer verband geen met andere assen
concurrerende verbinding over de koppen van de eilanden voorzien.
Gelet op de herkomstgebieden van (het grootste deel van) de poten-
tiële bezoekers zullen voor de bereikbaarheid van Neeltje Jans
naast de Dammenweg ook de N59 (Serooskerke-Grevelingendam-Helle-
gatsplein) en de A58 (West Zeeuwsch-Vlaanderen-Middelburg-Bergen
op Zoom) een rol spelen. Over de Dammenweg zal naar de ideeën en
plannen van de busmaatschappij Zuid-West Nederland een (snel)bus-
verbinding worden ingezet.

Conclusie
De opmerking leidt niet tot aanpassing van het streekplan.

1.2.1.7 Concentratiegebied Colijnsplaat

Reactie
De Inspectie RO (30), de KNNV, afdeling Beveland (90) en Rijkswa-
terstaat (46) maken bezwaar tegen de bestemming recreatieconcen-
tratie voor het gebied ten westen van Colijnsplaat omdat deze een
bedreiging vormt voor de daar aanwezige natuurwaarden.
De directies Lavo en Lakwa (93) vragen om een harde begrenzing aan
de oostzijde van het gebied.
De gemeente Kortgene (53) zegt gelukkig te zijn met deze bestem-
ming omdat die past in het gemeentelijk recreatiebeleid.

Antwoord
De aanduiding van het recreatieconcentratiegebied Colijnsplaat is
in het voorontwerp aan de westzijde open gehouden omdat ten tijde
van het afsluiten van de ambtelijke voorbereiding van het vooront-
werp het overleg over het bestemmingsplan "Kampeerterrein Orisant"
nog niet was afgerond. Het vooraf aangeven van een harde grens was
naar ons oordeel in deze overlegsituatie niet behoorlijk, hoewel
wij ons in het overleg steeds op het standpunt hebben gesteld dat
de door de gemeente beoogde uitbreiding verder in westelijke rich-
ting in verband met de daar aanwezige natuurwaarden niet accepta-
bel is. Omdat wij inmiddels besloten hebben goedkeuring te onthou-
den aan het raadsbesluit tot vaststelling van het betreffende
bestemmingsplan zal bij het ontwerp op de streekplankaart aan do
westzijde van het recreatieconcentratiegebied overeenkomstig onze
beslissing worden aangegeven dat hier een harde grens in acht moet
worden genomen.
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Conclusie
In het ontwerp-streekplan zal het recreatieconcentratiegebied
Colijnsplaat aan de westzijde gesloten worden overeenkomstig onze
beslissing inzake het bestemmingsplan "Kampeerterrein Orisant".

4.2.1.8 Kats

Reactie
De gemeente Kortgene (53) meent dat ook bij Kats ruimte moet wor-
den geschapen voor een recreatieve ontwikkeling. Op de inspraak-
bijeenkomst te Middelburg (22) is opgemerkt dat ten behoeve van de
leefbaarheid van het dorp Kats iets moet worden gedaan.

Antwoord
Op pag. 54 van het voorontwerp is aangegeven dat, onder bepaalde
voorwaarden, aansluitend aan steden en dorpen in een daarbij pas-
sende mate en van een daarbij passende aard recreatieve ontwik-
kelingen mogelijk zijn. Een beperkte recreatieve ontwikkeling
aansluitend aan Kats wordt derhalve niet bijvoorbaat uitgesloten.

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van tekst en/of
streekplankaart.

4.2.1.9 Concentratiegebieden Arnemuiden en Wolphaartsdijk

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) zijn van mening dat ten aanzien
van de recreatieconcentratiegebieden langs het Veerse Meer "De
Piet" en "De Schelphoek" dient te worden opgenomen dat deze
slechts worden ingericht en gebruikt ten behoeve van dagrecreatie.
C.M. van 't Westeinde te Arnemuiden (34) vraagt welke gevolgen
kunnen voortvloeien voor het agrarisch gebruik van zijn landbouw-
gronden aan het Veerse Meer nabij het vliegveld Midden-Zeeland,
door de aanwijzing als recreatieconcentratiegebied.

Antwoord
De dagrecreatiegebieden "De Piet" en "De Schelphoek" behoren res-
pectievelijk tot het concentratiegebied Arnemuiden en het con-
centratiegebied Wolphaartsdijk. Deze concentratiegebieden hebben
behalve een verblijfsrecreatieve functie tevens een belangrijke
dagrecreatieve functie zowel voor de eigen inwoners als voor de in
het gebied verblijvende toeristen. "De Piet" en "De Sohelphoek"
vervullen daarbij een belangrijke rol, waarmee overeenkomstig het
in het streekplan voorgestane en beschreven beleid bij de eventue-
le verdere ontwikkeling van deze concentratiegebieden terdege
rekening gehouden zal moeten worden. Speciale vermelding hiervan
in het streekplan achten wij overbodig.
In het kader van de op te stellen structuurvisie voor het recrea-
tieconcentratiegebied Arnemuiden zal ook moeten worden bezien of,
in hoeverre en hoe de agrarische gronden van E.M. van 't Westeinde
bij de verdere ontwikkeling kunnen of moeten worden betrokken.
Zoals reeds enkele malen opgemerkt zal hierbij een zorgvuldige
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afweging van alle in het geding zijnde belangen waaronder uiter-
aard ook die van de landbouw moeten plaatsvinden. In dit verband
mag ook verwezen worden naar de problematiek ten aanzien van het
vliegveld Midden-Zeeland. In het antwoord onder 7.2.4.2 wordt op
enkele aspecten daarvan ingegaan.

Conolusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot wijziging van tekst en/of
kaart.

4.2.1.10 Concentratiegebied Breskens

Reactie
De afdeling Groede van de ZLM (80) heeft grote bezwaren tegen de
voorgenomen sterke uitbreiding van het recreatieconcentratiegebied
ten westen van Breskens. Dergelijke voornemens en plannen staan
een moderne en doelmatige agrarische bedrijfsvoering in de weg.

Antwoord
Een van de belangrijkste redenen om voor de toeristisch recreatie-
ve ruimtelijke ontwikkeling uit te gaan van concentratiegebieden
is het feit dat hiermee versnippering van de ontwikkelingen kan
worden voorkomen en daardoor de mogelijke negatieve effecten voor
de andere belangen beperkt kunnen worden. Daartoe behoort de agra-
rische bedrijfsvoering. Geconcentreerde toeristisch-recreatieve
ontwikkeling is voor de agrarische sector als geheel minder nade-
lig dan een versnipperde ontwikkeling.
Bij de afweging van belangen in het kader van de nadere concreti-
sering van het beleid voor de recreatieconcentratiegebieden en
derhalve ook voor de concentratie Breskens moet het agrarisch
belang zoals in het streekplan gesteld nadrukkelijk worden betrok-
ken. Voor wat de betekenis van de aanduiding op de streekplankaart
betreft kan verder worden verwezen naar het antwoord onder
4.2.1.1.

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging of aanvulling van
de tekst en/of de streekplankaart.

4.2.1.11 Concentratiegebied Groede

Reactie
De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (104) acht de
beperking van de verblijfsrecreatie te Groede niet wenselijk.

Antwoord
Ten aanzien van de concentratriegebieden is in het voorontwerp
gesteld dat aard, omvang, situering en ontsluiting van voorzienin-
gen erop gericht moeten zijn tussen de concentratiegebieden een
ruimtelijke en functionele differentiatie te verkrijgen.
Groede vervult in de huidige situatie een belangrijke functie voor
dagrecreanten uit de eigen regio. Dit accent tezamen met de be-
perkte verblijfsrecreatieve omvang en de aanwezige natuurwaarden
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zijn kenmerkend voor dit gebied. Hiermee wordt in positieve zin
ingespeeld op het streven naar ruimtelijke en functionele diffe-
rentiatie tussen de concentratiegebieden. Uitbreidingsmogelijkhe-
den voor de bestaande bedrijven worden hiermee niet uitgesloten.
De aangebrachte beperking voor dit concentratiegebied sluit dus
aan bij de huidige kenmerken en levert een belangrijke bijdrage
aan de gewenste differentiatie tussen de concentratiegebieden. Dit
achten wij van groot belang voor de kwaliteit van de gehele West
Zeeuwsch-Vlaamse kuststrook.

Conclusie
De opvatting van de Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen
moet worden afgewezen.

4.2.1.12 Gemeente Sluis

Reactie
De gemeente Sluis (2) stelt dat geen rekening is gehouden met het
door de raad van de gemeente vastgesteld toeristisch-recreatief
beleidsplan, waarin de Oudelandsche polder (gedeeltelijk) en de
Willem-Leopoldpolder zijn opgenomen als extensieve recreatie-zone.
I. de Bruyne te Cadzand (67) verzoekt de aanduiding van het recre-
atieconcentratiegebied Cadzand wat te verruimen richting het ge-
bied nabij camping "De Lange Strink" in het gedeelte van de Oude-
landsche polder dat behoort tot de gemeente Sluis.

Antwoord
Het door de gemeenteraad van Sluis vastgestelde toeristisch-recre-
atief beleidsplan is niet bij de provincie ter beoordeling aange-
boden.
Voor wat betreft het in de reactie gestelde aangaande de Oude-
landsche polder en de WiJ.lem-Leopoldpolder kan het volgende worden
opgemerkt.
Het op de voorontwerp-streekplankaart aangegeven concentratiege-
bied Cadzand is in de Oudelandsche polder "open" aangegeven. Aan-
gezien de gemeenten de concentratiegebieden moeten uitwerken en
afbakenen in een visie kan voorshands niet geheel worden uitgeslo-
ten dat een gedeelte van de Oudelandsche polder, voorzover aan-
sluitend aan het aangegeven concentratiegebied, hierbij kan worden
betrokken. Voorwaarde is dan wel dat de gemeenten Sluis en Oost-
burg gezamenlijk een visie opstellen aangezien dan een gemeente-
grenzen overschrijdend concentratiegebied ontstaat.
Voor wat betreft de Willem-Leopoldpolder ten noorden van Retran-
chement kan nog worden opgemerkt dat de streekplantekst in princi-
pe ruimte biedt voor enige recreatieve ontwikkeling aansluitend
aan steden en dorpen in een daarbij passende mate en van een daar-
bij passende aard. Wel zal daarbij zorgvuldige afweging tegen
andere belangen nodig zijn. In het geval van Retranchement lijken
de mogelijkheden gering gezien de hier aanwezige cultuur-histori-
sche belangen.
Ten aanzien van omvang, afbakening en invulling van recreatiecon-
centratiegebieden in algemene zin kan verder verwezen worden naar
het antwoord onder 4.2.1.1.
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Conclusie
De reactie geeft aanleiding in het streekplan aandacht te besteden
aan de omstandigheid dat concentratiegebieden gemeentegrensover-
schrijdend zijn of kunnen worden of anderszins zodanig gesitueerd
zijn dat er sprake is van belangrijke gemeentegrensoverschrijdende
aspecten. In die gevallen is het van groot belang dat een visie
voor het betreffende concentratiegebied in nauw overleg tussen de
gemeenten die het aangaan wordt ontwikkeld en uitgevoerd.
De reactie van I. de Bruyne geeft geen aanleiding de aanduiding
van het recreatieconcentratiegebied Cadzand te verruimen. Voor de
motivering hiervan wordt verwezen naar het antwoord onder 4.2.1.1.

4.2.1.13 Concentratiegebied Braakman

Reactie
Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut (85) en Natuurbescher-
mingsvereniging 't Duumpje (108) achten uitbreiding van de recrea-
tie in de Braakman ten zuiden van de weg ongewenst. Uitbreiding is
wellicht mogelijk ten westen en noorden van de huidige camping.
De directies Lavo en Lakwa (93) wensen vooralsnog geen uitbreiding
van het recreatieconcentratiegebied ten zuiden van de weg Hoek-
Biervliet.
De gemeente Sas van Gent (44) vraagt of de mogelijke ontwikkelin-
gen van het Braakmangebied vooral voor wat betreft het zuidelijk
gedeelte concreter kunnen worden aangegeven met inbegrip van de
vormen van recreatie waaraan gedacht wordt.

Antwoord
Een verdere recreatieve ontwikkeling van het Braakmangebied achten
wij gewenst op grond ven de uit een uitgevoerde vraag-aanbod ana-
lyse gebleken tekorten in deze regio aan dagrecreatieve mogelijk-
heden. Rekening houdend met de andere belangen achten wij een
verdere ontwikkeling hiervan ook mogelijk. Mede ter ondersteuning
van deze' voor de eigen bevolking belangrijke voorzieningen sluiten
wij een verdere verblijfsrecreatieve ontwikkeling hier niet uit.
Dit kan daarvoor mogelijk zelfs voorwaarde zijn.
De wijze waarop het Braakmangebied verder kan en moet worden ont-
wikkeld en de inhoud die aan de verdere invulling van het Braak-
mangebied kan worden gegeven zal nader moeten worden bezien in het
kader van de op te stellen structuurvisie.
Wij erkennen dat een uitbreiding in westelijke richting in verband
met de verkeerskundige problematiek ter plaatse en de belangen van
natuur en landschap een goed alternatief kan vormen voor een zui-
delijke uitbreiding en zijn bereid om door middel van een aanpas-
sing van de streekplankaart een voorkeur hiervoor uit te spreken.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding de streekplankaart met betrekking
tot het recreatieconcentratiegebied Braakman aan te passen.
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Concentratiegebied Axel

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) achten de aanduiding concentra-
tiegebied Smitsschorre nabij Axel discutabel. De functie bos/na-
tuurgebied met de aanduiding dagrecreatie sluit beter aan bij het
huidig en toekomstig gebruik.

Antwoord
De bepleite functie bos/natuurgebied met de aanduiding dagrecrea-
tie voor het gebied Smitsschorre achten wij voorshands te beper-
kend voor dit gebied. Met een dergelijke functieaanduiding zouden
ontwikkelingen worden uitgesloten die wij gezien de potenties van
het gebied niet bijvoorbaat onmogelijk willen maken en die moge-
lijk zelfs ter realisering van de wenselijk geachte dagrecreatieve
voorzieningen van belang kunnen "*!;:.. Zo zou bijvoorbeeld gedacht
kunnen worden aan een stadscamping.
De aanduiding concentratiegebied willen wij dan ook handhaven
waarbij het primair aan de gemeente is om met inachtneming van de
aanwezige gegevenheden en potenties en na zorgvuldige afweging van
belangen te bezien of en in hoeverre in een voor de ontwikkeling
van het gebied op te stellen visie verblijfsrecreatie een rol kan
spelen.

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

1.2.1.15 Concentratiegebied Hulst

Reactie
De gemeente Hulst (52) vraagt zich af wat bedoeld wordt met
"nieuwe concentratie bij Hulst" op pag. 55 van het voorontwerp, in
de paragraaf dagrecreatie. Gaat het hier om het op de streekplan-
kaart oostelijk van St. Jansteen met dagrecreatie aangeduide ge-
bied?

Antwoord
Op pag. 52 van het voorontwerp is de stad Hulst aangeduid als een
van de kernen waar een nieuw recreatieconcentratiegebied kan wor-
den gerealiseerd. Hiermee is bedoeld te zeggen dat het zich leent
voor een verdere ontwikkeling van de dagrecreatie en de verblijfs-
recreatie. De dagrecreatie is daarbij op blz. 55 in het bijzonder
genoemd omdat bij het onderzoek in het kader van het PBRT in Oost
Zeeuwsch-Vlaanderen een tekort aan dagrecreatieve voorzieningen is
geconstateerd en mede omdat de kern Hulst met omgeving onder ande-
re door de in de gemeentelijke reactie genoemde elementen zoals de
binnenstad en de vestingwerken over attracties beschikt die de
ontwikkeling van een dergelijke concentratie kunnen ondersteunen.
Uiteraard zal in een structuurvisie de voor recreatieconcentratie-
gebieaen aangegeven zorgvuldige afweging van belangen moeten
plaatsvinden. In dat kader moet de situering van eventuele accom-
modaties, alsmede de omvang en nadere invulling daarvan worden
bezien.
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Het gebied ten oosten van St. Jansteen is een gebied dat zich door
de natuurlijke gegevenheden leent voor dagrecreatief medegebruik
en is daarom als zodanig op de kaart aangegeven. Het leent zich
als agrarisch gebied met bijzondere natuurwetenschappelijke en
landschappelijke waarden en/of als gebied voor de waterwinning
niet voor intensieve ontwikkelingen zoals gedacht in recreatiecon-
centratiegebieden .

Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging of aanvulling van
de tekst en/of de streekplankaart.

4.2.1.16 Concentratiegebied Bathse Schorren

Reactie
De Dienst Domeinen (16) stelt dat het gebied Bathse schorren een
natuurgebied is. De streekplankaart geeft dit gebied aan als re-
creatieconcentratiegebied .
Gezien de aanwezige waarden en de ecologische functies die het
gebied vervult moet de aanduiding worden gewijzigd in natuurge-
bied.
De KNNV, afdeling Beveland (90) is van mening dat gezien het na-
tuurhistorisch belang van de Bathse schorren dit gebied een aan-
duiding natuurgebied verdient en vraagt waarom de strook tussen
het Bathse Spuikanaal en de Belgische grens niet voor de recreatie
wordt ingericht.
De Adviescommissie voor economische aangelegenheden van de PPC
(91) stelt dat voorzieningen in het concentratiegebied hoge prio-
riteiten hebben. Om een en ander van de grond te krijgen moet
particulier initiatief worden ondersteund.
De gemeente Reimerswaal (96) ziet de tekst graag aangepast zodat
verblijfsrecreatieve ontwikkelingen niet persé ondergeschikt of
secundair zijn ten opzichte van dagrecreatieve voorzieningen.
De ZMF (107) heeft bezwaren tegen verblijfsrecreatieve ontwikke-
lingen in het gebied de Bathse schorren. Dagrecreatie op beperkte
schaal is wel in te passen.

Antwoord
Wij hebben bij besluit van 07.02.198^ een uitwerking van het
streekplan Midden-Zeeland vastgesteld met betrekking tot een op-
vangpunt voor de dagrecreatie in de Hals van Zuid-Beveland. Daarin
zijn de Bathse schorren voor een deel aangewezen tot een concen-
tratie van intensieve dagrecreatie en voor een deel is een na-
tuurfunctie met recreatief medegebruik toegekend. Het gebied Bath-
se schorren is door deze uitwerking van het vigerende streekplan
nu aangeduid met dagrecreatie, concentratie dagrecreatie en na-
tuurbehoud .
Bij bovengenoemd besluit zijn de verschillende in het geding zijn-
de belangen afgewogen. De in het voorontwerp-streekplan opgenomen
aanduiding recreatieconcentratiegebied is grotendeels een voort-
zetting van het huidige beleid. Thans wordt voorgesteld de dagre-
creatieve ontwikkeling zonodig te ondersteunen door een zekere
verblijfsrecratieve ontwikkeling. Dat wil zeggen dat de recreatie-
concentratie vooral moet worden ingericht voor dagrecreatie, waar-
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bij de natuurfunctie voor een deel behouden dient te blijven, maar
dat daarnaast een bescheiden ontwikkeling van verb'.ijfsrecreatie
mogelijk is. Op welke manier de verschillende natuur- en recrea-
tiefuncties binnen de concentratie kunnen worden gesitueerd zal
moeten blijken uit een primair door de gemeente, eventueel in
samenwerking met particulier initiatief, op te stellen visie voor
dit gebied»
Het gebied ten zuiden van de op figuur 1 in het voorontwerp aange-
geven recreatieconcentratie Bathse schorren biedt zeker mogelijk-
heden voor bepaalde recreatieve functies, waaronder functies die
elders moeilijk ruimtelijk inpasbaar zijn; wat dit betreft hebben
eerste ontwikkelingen reeds plaatsgevonden. Dit kan tot uiting
worden gebracht door enige uitbreiding van het op de streekplan-
kaart aangegeven recreatieconcentratiegebied in zuidelijke rich-
ting.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding om het beleid met betrekking
tot het in het voorontwerp-streekplan aangegeven recreatieconcen-
tratiegebied Bathse schorren te wijzigen. Wel is er aanleiding om
de kaartaanduiding van het concentratiegebied nader te bezien.

4.2.2 Dagrecreatie

4.2.2.1 Geluidhinderlijke sporten

Reactie
Er zijn opmerkingen over de modelvliegsport en andere geluidhinder
veroorzakende sporten ingediend op de inspraakbijeenkomst Noord-
welle (21) door het Landbouwschap (29), de KNNV, afdeling Beveland
(90), de Adviescommissie voor welzijn, volkshuisvesting, volksge-
zondheid en milieuhygiëne van de PPC (91), de Inspectie milieuhy-
giëne (94), de Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbe-
houd (102) en de ZMF (107).
Op de inspraakbijeenkomst te Noordwelle is de wens tot het aan-
wijzen van een modelbouw-vliegveld op Sohouwen-Duiveland geuit;
thans wordt deze activiteit verspreid beoefend. Het Landbouwschap
acht het begrijpelijk dat geluidssporten in geluidrijke zones
worden gesitueerd en men vraagt aandacht voor de beperking van
hinder voor landbouwhuisdieren. Ook de Natuurverenifiing Walcheren
en de Stichting Duinbehoud onderschrijven de situering in geluid-
rijke zones maar stellen wel voorop dat deze recreatie-activi-
teiten zoveel mogelijk achterwege moeten blijven. De Adviescom-
missie voor welzijn, volkshuisvesting, volksgezondheid en milieu-
hygiëne van de PPC is van oordeel dat een nadere uitwerking van
het streekplan ten aanzien Vi-.A geluidssporten gewenst is in ver-
band met conflicten met andere oelangen. Ook de Inspectie milieu-
hygiëne acht een concrete vertaling van het beleidsvoornemen op
streekplanniveau gewenst, met als uitgangspunt het totstandkomen
van permanente locaties voor lawaaisporten met een regionale
functie.
De KNNV, afdeling Beveland hoopt dat met het beleidsvoornemen een
einde kan worden gemaakt aan het vliegen met modelvliegtuigen in
de Yerseke Moer. De ZMF is van mening dat het lawaaisportterrein
op het Bathse schor onvoorwaardelijk dient te worden gesaneerd.



De KNVV, afdeling Beveland vraagt aandacht voor de hinder tot in
wijde omtrek voor recreanten en inwoners van de sportvliegerij
vanaf het vliegveld Midden-Zeeland.

Antwoord
Lawaaisporten en de ontwikkeling daarvan vormen een belangrijk
ruimtelijk probleem, waarvan de kennis in samenhang met de effec-
ten en mogelijke effecten nog niet van dien aard is dat er in het
voorontwerp concreter op kon worden ingegaan.
Wij streven ernaar het inzicht in deze problematiek op zo kort
mogelijke termijn te verdiepen en tot een zorgvuldige afweging van
belangen terzake te komen en ons beleid nader te concretiseren.

Conclusie
In het ontwerp-streekplan zal een verder uitgewerkt planologisch
beleid dan wel een uitwerkingsbevoegdheid worden opgenomen ten
behoeve van de nadere concretisering van het beleid ten aanzien
van de lawaaisporten.

4.2.2.2 Strandcapaciteit

Reactie
De Waterschappen Walcheren (47) en Het Vrije van Sluis (75) wijzen
erop dat de wens om de in Zeeland aanwezige strandcapaciteit opti-
maal te benutten consequenties kan hebben In verband met de op een
aantal plaatsen afnemende kust- en vooroeverontwikkeling. Met deze
feitelijke omstandigheid zal rekening moeten worden gehouden, dan
wel zal het provinciaal bestuur zich dienen uit te spreken over
het beleid ten aanzien van al of niet handhaving van deze stran-
den.

Antwoord
De strandcapaciteit is bij een dynamisch kustgebied nooit als een
vast gegeven te beschouwen. Desalniettemin baart het op sommige
plaatsen duidelijk door kusterosie bedreigde strand ons grote
zorgen vanwege het belang van de stranden voor de toeristisch-
recreatieve sector.
Waar redelijkerwijs mogelijk zullen bij de besluitvorming over de
nog uit te voeren Deltaverzwaringen en ook over toekomstige kust-
werken de recreatieve belangen meegewogen moeten worden. De moge-
lijkheid van strandsuppletie zal mede ten behoeve van de recreatie
nadrukkelijk bij de afweging van oplossingen betrokken moeten
worden. In ieder geval mag bij de keuze uit de technisch mogelijke
oplossingen niet eenzijdig de directe kostenfactor domineren. Wat
dit betreft verdienen de waterschappen waardering voor de wijze
waarop zij veelal blijk geven bij de voorbereiding van kustverde-
digingswerken oog te hebben voor andere belangen.
Wij zijn van mening dat de kustverdediging in het algemeen tot
doelstelling dient te hebben het gebied landinwaarts van de laag-
waterlijn in stand te houden, gelet op de belangen en de functies
van het achterliggende gebied. Het betreft niet alleen de recrea-
tiefunctie, maar ook, vooral in duingebieden, de natuurfunctie en
de eventuele waterwinningsfunctie alsmede de agrarische functies
landwaarts van de duinvoet of dijkvoet. Dit betekent dat ook daar
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waar de duinen voor hun zeewerende functie een voldoende breedte
hebben het accent bij de kustverdediging zover mogelijk zeewaarts
dient te liggen.

Conclusie
De opmerkingen leiden tot de wenselijkheid in het ontwerp-streek-
plan uitdrukking te geven aan het belang dat wij hechten aan een
zo ver mogelijk zeewaartse kustverdediging langs de Noordzee met
name vanwege de belangen en functies van het direct achter de
laagwaterlijn liggende gebied. Dit houdt onder meer in dat bij
Deltaverzwaringen en overige kustverdedigingswerken het toepassen
van strandsuppleties meer dan in het verleden dient te worden
overwogen.

4.2.2.3 Reservegebied voor oeverrecreatie bij Wolphaartsdijk

Reactie
De gemeente Goes (88), de KNVV, afdeling Beveland (90), de Direc-
ties Lavo en Lakwa (93), de ZMF (107) en Natuurmonumenten (57)
zijn tegen de aanwijzing van het buitendijks gebiei ten oosten van
het jachthavencomplex van Wolphaartsdijk tot reservegebied voor
oeverrecreatie in verband met de ter plaatse en in de directe
omgeving aanwezige natuurwaarden. In enkele reacties wordt de
toekenning van de aanduiding natuurgebied aan het onderhavige
gebied bepleit.

Antwoord
Reeds in het vigerend streekplan Midden-Zeeland is het onderhavige
gebied op grond van een zorgvuldige afweging van belangen aange-
duid als reservegebied voor oeverrecreatie, teneinde zonodig te
kunnen voorzien in de ook in het oostelijk deel van het Veerse
Meergebied aanwezige behoefte aan terreinen die geschikt zijn voor
oeverrecreatie.

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

4.2.2.4 Oeverstrook bij Kortgene

Reactie
Camping "De Paardekreek" te Kortgene (70) is van mening, dat het
aanbeveling verdient om de oeverstrook bij de Paardekreek als
reservegebied voer' oevergeboncien recreatie in het streekplan te
vermelden, zulks in verband met de op blz. 56 van de streekplan-
tekst vermelde mogelijkheid van zonerende voorzieningen in het
oostelijk deel van het Veerse Meergebied,

Antwoord
Met opzet is in het voorontwerp geen exacte locatie voor plank-
zeilvoorzieningen in het oostelijk deel van het Veerse Meergebied
aangegeven; nog niet vast staat wat de meest gunstige situering is
van een dergelijke voorziening. Het is dan ook prematuur om nu



86

reeds een recreatieve besteraming aan bovenbedoelde oeverstrook te
geven. Bovendien is in het oostelijk deel van het Veerse Meer-
gebied reeds de oeverstrook aan de oostzijde van het havencomplex
van Wolphaartsdijk als reservegebied voor de oeverrecreatie aange-
duid. Het wijzigen van de aanduidingen voor de oeverstrook bij de
Paardekreek, zoals door de camping De Paardekreek gevraagd, achten
wij niet noodzakelijk of gewenst.
Voor de problematiek ten aanzien van het plankzeilen en de voor-
zieningen daarvoor in het Veerse Meergebied kan verder worden
verwezen naar het antwoord onder 4.2.2.5; voor de aanduiding van
het recreatieconcentratiegebied Kortgene naar de beantwoording
onder 4.2.1.8 in de ambtelijke nota.

Conclusie
De reactie geeft, buiten de onder 4.2.1.8 in de ambtelijke nota
aangegeven correctie van de aanduiding van het recreatieconcentra-
tiegebied Kortgene op de streekplankaart, geen aanleiding tot
wijzigingen van tekst en/of kaart.

4.2.2.5 Concentratie plankzeilen oostelijk deel Veerse Meer

Reactie
Met betrekking tot de in de streekplantekst onder "Veerse Meer" op
blz. 63 vermelde wenselijkheid om ook in het oostelijk deel van
het Veerse Meer een nieuw centrum voor de plankzeilsport te reali-
seren, zijn de volgende opmerkingen gemaakt.
Op de inspraakbijeenkomst te Goes (20) is gepleit voor het schep-
pen van eenvoudige plankzeilmogelijkheden in het gebied van de
Paardekreek. Hierbij is gewezen op de aanduiding als natuurgebied
van het terrein. Tijdens dezelfde inspraakbijeenkomst is evenwel
ook bezwaar aangetekend tegen een surfcentrum in het oostelijk
deel van het Veerse Meer vanwege mogelijke aantasting van natuur-
gebieden. Op dezelfde gronden hebben ook de KNNV, afdeling Beve-
land (90) en Natuurmonumenten (57) bezwaren tegen een windsurf-
centrum in het oostelijk deel van het Veerse Meer.
De ZMF (107) is echter van oordeel dat realisering van een con-
centratiepunt voor plankzeilers in het oostelijk deel van het
Veerse Meer voor de hand ligt om plankzeilers te concentreren.
De SGP (101) vreest dat een plankzeilcentrum in het oostelijk deel
van het Veerse Meer problemen kan opleveren in verband met de
beroepsvaart; zonering wordt wenselijk geacht.
De gemeente Goes (88) tenslotte is van oordeel dat ter sanering
van de bestaande situatie bij Sehelphoek op het dagrecreatieter-
rein "De Piet" een plankzeilcentrum ware te realiseren.

Antwoord
Concentratie van het plankzeilen in het oostelijk deel van het
Veerse Meer is zowel uit veiligheidsoverwegingen ais ter voorko-
ming van aantasting van natuurgebieden gewenst. In het streekplan
is nog geen exacte Icccttie vermeld. Het aantal mogelijkheden in
het oostelijk deel van het Veerse Meer is echter zeer beperkt. Het
gebied van de Paardekreek is een van de locaties die in aanmerking
zou kunnen komen. Realisering van een plankzeilcentrum op het
dagrecreatieterrein de Piet als substituut voor de spontaan ont-
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stane doch ongewenste plankzeilooncentratie bij de Schelphoek Is
niet wenselijk omdat het gebied van de Piet niet in het oostelijk
deel van het Veerse Meergebied is gelegen en omdat er op zeer
korte afstand van de Piet reeds een plankzeilcentrum op de Oranje-
plaat is gerealiseerd. Realisering van een plankzeilcentrum op de
Piet zou afbreuk doen aan het door ons en door het recreatieschap
"Het Veerse Meer" nagestreefde beginsel om het plankzeilen in het
Veerse Meergebied op slechts enkele plaatsen te concentreren. De
feitelijke ontwikkeling bij de Schelphoek duidt wel op het grote
belang dat aan een goede, mede op de herkomst van de plankzeilers
afgestemde, locatie moet worden toegekend.
Voor welke locatie uiteindelijk - na nader onderzoek naar de ef-
fecten van de twee bestaande windsurfcentra in het westelijk deel
en in het midden van het Veerse Meergebied - ook zal worden geko-
zen, zowel door locatiekeuze, inrichtingsmaatregelen en eventueel
te nemen zoneringsmaatregelen - welke mogelijkheid is vermeld
onder "oevergebonden recreatie" op blz. 56 van het voorontwerp
streekplan - zal voorkomen moeten worden dat plankzeilers hinder
opleveren voor de doorgaande beroeps- en pleziervaart en voor
zwemmers en dat plankzeilers afbreuk zullen doen aan natuurgebie-
den.
Ten aanzien van het gestelde dat het gebied van de Paardekreek op
de streekplankaart de aanduiding "natuurgebied" heeft (en derhalve
niet in aanmerking zou kunnen komen voor de ontwikkeling van
plankzeilactiviteiten) merken wij op dat de kaart een globaal
karakter heeft. Aard en schaal van de kaart zijn zodanig uat hier-
van niet is af te lezen of de eventuele realisering van een plank-
zeilcentrum op deze plaats , iet zou kunnen plaatsvinden op grond
van de op de kaart weergege\ >n aanduidingen. Voor de wijze waarop
de kaart ten aanzien van concentratiegebieden moet worden gelezen
kan ook verwezen worden naar het antwoord onder 4.2.1.8 in de
ambtelijke antwoordnota. Daarin is tevens een correctie voor het
concentratiegebied Kortgene aangegeven. Bovendien sluit een be-
stemming tot natuurgebied niet volstrekt uit dat na zorgvuldige
afweging van belangen ruimte wordt geboden voor een ontwikkeling
van andere functies.

Conclusie
De reacties geven, behoudens de bij 4.2.1.8 in de ambtelijke nota
vermelde correctie, geen aanleiding om het streekplan te wijzigen
of aan te vullen.

4.2.3 Verblijfsrecreatie

4.2.3.1 Korte en lange termijnbeleid

Reactie
De RECRON (65) en Camping Prinsenhoeve te Renesse (86) vinden dat
de ontwikkelingen in de recreatie zo snel gaan, dat het beleid op
langere termijn niet moet worden gekoppeld aan een tekort van een
bepaald onderdeel van de recreatie op een bepaald moment.

Antwoord
De veronderstelling dat het beleid op langere termijn wordt gekop-
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peld aan een specifiek tekort op een bepaald moment is niet juist.
In het streekplan is juist als belangrijke beleidslijn opgenomen
het voortdurend volgen en analyseren van de feitelijke ontwikke-
lingen en het op basis daarvan bijsturen van het beleid. De afge-
lopen jaren is er in Zeeland voor wat betreft het kamperen een min
of meer permanente overdruk geconstateerd. Dat betekende dat toe-
risten die in Zeeland verbleven niet van een adequate accommodatie
konden worden voorzien. Ruimtelijk leidde dit er toe, dat gekam-
peerd werd in gebieden,, die daar niet voor waren bestemd met alle
negatieve gevolgen vandien. In het voorontwerp is, op basis van de
daarover genomen principe-beslissing in het kader van het PBRT,
gepoogd voor dit probleem een oplossing te vinden. Aangezien de
ruimte voor uitbreiding van de verblijfsrecreatie aan de Zeeuwse
kus1- beperkt is, zeker indien er naar gestreefd wordt het kwali-
teitsniveau daarvan te handhaven c.q. te verbeteren, ligt het voor
de hand dat relatief veel aandacht wordt besteed aan de categorie
die ruimtelijk de meeste knelpunten oplevert en die getalsmatig
heel belangrijk is. Dat daarbij vooral het gebied waar het pro-
bleem zich voordoet, te weten de kuststrook, aan de orde komt ligt
evenzeer voor de hand. De ervaring heeft overduidelijk uitgewezen
dat daar de oplossing ook moet worden gezocht.
In het voorontwerp komen daarnaast echter de oevergebieden en het
achterland aan de orde, waarvoor het beleid uiteraard niet is
gekoppeld aan structurele tekorten in het kustgebied, en wordt ook
ruimschoots aandacht besteed aan de andere accommodatievormen.

Conclusie
De reactie kan niet worden onderschreven en geeft geen aanleiding
tot wijziging of aanvulling van de tekst.

U.2.3.2 Uitbreiding bestaande bedrijven

Reactie
De RECRON (65) pleit ervoor de beschikbare ruimte voor uitbreiding
van de verblijfsrecreatie in eerste instantie beschikbaar te stel-
len voor bestaande bedrijven en zou dit graag bij de streekplan-
tekst opgenomen zien.

Antwoord
In het algemeen lijkt uitbreiding van bestaande bedrijven de beste
mogelijkheden te bieden voor gelijktijdige realisering van èn
oplossing van het structurele tekort èn kwaliteitsverbetering van
het bestaande èn tegemoetkoming aan de vraag. Toch is het niet
gewenst die gedachte als richtlijn in het streekplan op te nemen.
Op de eerste plaats niet omdat het geenszins een garantie voor
realisering van de beoogde ontwikkeling inhoudt. In tal van geval-
len zal vestiging van nieuwe concurrerende bedrijven daarvoor
betere waarborgen kunnen geven.

Op de tweede plaats zou het vooraf op streekplanniveau voorschrij-
ven daarvan een te ver gaande en niet noodzakelijke ingreep in de
afweging op locaal niveau en de marktontwikkeling betekenen. De
vraag of vooral bestaande bedrijven voor uitbreiding in aanmerking
komen zal vaak worden bepaald door afwegingen op lokaal niveau en
door de vraag in hoeverre bestaande bedrijven inspelen op het
gewenste ruimtelijke beleid.
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Conclusie
De reactie geeft geen aanleiding tot tekstwijziging.

4.2.3.3 Verblijfsacoomodatie en elkweervoorzieningen

Reactie
De gemeente Veere (100) is van mening dat alleen bij grote recrea-
tieprojecten aandacht kan worden besteed aan elkweervoorzieningen.
Bij een concentratie ingevuld met verschillende kleine projecten
komt, zo is de ervaring, niets of nagenoeg niets tot stand. Een
kleine ondernemer kan daartoe niet worden verplicht. Uit concur-
rentieoverwegingen kan samenwerking van verschillende in eikaars
nabijheid gelegen bedrijven vrijwel worden uitgesloten.

Antwoord
Wij zijn ervan overtuigd dat bij een krachtig daarop gericht ge-
meentelijk beleid belangrijke resultaten kunnen worden geboekt.
Instrumenten die daarbij een rol kunnen spelen zijn moderne samen-
werkingsvormen tussen overheid en particulier initiatief en de
vorming en voeding van daarop gerichte met het fonds dorpsvoorzie-
ningen vergelijkbare fondsen. Bij de stelling dat een dergelijke
samenwerking uit concurrentieoverwegingen vrijwel kan worden uit-
gesloten plaatsen wij vooralsnog vraagtekens. Het gaat vooral om
een mentaliteitskwestie waarbij het zaak is dat het besef groeit
dat samenwerking noodzakelijk is om een kwalitatief goed product
te kunnen aanbieden. Vooral voor kleinere ondernemers is dat het
geval.
Tegenover de mogelijke weerstanden tegen het gezamenlijk van de
grond tillen van elkweervoorzieningen staat echter het reële, in
de praktijk gebleken, positieve effect op de bezettingsgraad en
enige verlenging van het seizoen. Ook een actief stimulerende
opstelling van een gemeentebestuur is hierbij een zeer belangrijke
factor.

Conclusie
De opmerking leidt niet tot aanpassingen van de tekst van het
streekplan.

4.2.3.̂ 1 Ontwikkeling in achterland en oevergebieden

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Oostburg (18) wordt een omschrijving
gevraagd van het begrip "achterland". Bureau RBOI (11) acht de
kansen en mogelijkheden voor de beoogde realisering van extra
vraag in oevergebieden en achterland gsring.
De Inspectie R0 (30) vindt het niet juist in de oevergebieden en
het achterland zonder nadere fasering en prioriteitsstelling de
realisering van extra vraag mogelijk te maken en geeft in overwe-
ging dit pas te aanvaarden als in recreatieconcentratiegebieden
geen ruimte meer beschikbaar is.
De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (10*0 pieit voor
een verdere verblijfsrecreratieve ontwikkeling in het Zeeuws-
Vlaamse achterland en vraagt om voor dit gebied niet de nadruk te
leggen op de dagrecreatieve voorzieningen.
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Antwoord
In de tekst van het voorontwerp wordt onderscheid gemaakt tussen
het kustgebied, de oevergebieden en het achterland. Onder het
achterland worden verstaan de gebieden die niet direct georiën-
teerd zijn op de kust of de oevers van de Deltawateren. Een exacte
grens is hierbij niet aan te geven en is ook niet wezenlijk voor
een goed begrip van de inhoud van het streekplan. Een duidelijke
fasering en prioriteit in de realisering van extra vraag in het
achterland is niet goed mogelijk en naar onze mening niet nodig.
F"t aanbod van toeristen is hier veel minder massaal dan in het
«.ustgebied. De vrees, dat overal verblijfsrecreatie zal worden
gerealiseerd is naar onze mening dan ook ongegrond. Het streekplan
laat ruimte om aansluitend aan steden en dorpen, onder bepaalde
voorwaarden, verblijfsrecreatieve voorzieningen te realiseren,
naast de mogelijkheden die er zijn in de recreatieconcentratiege-
bieden. In dit verband zij er nogmaals op gewezen dat wij in het
streekplan vastleggen de feitelijke ontwikkelingen te volgen en te
analyseren. Door een beleid te voeren waarbij de vinger aan de
pols wordt gehouden kan, indien nodig, tijdig tot bijstelling van
dat beleid worden gekomen.

Voor het achterland van Zeeuwsch-Vlaanderen biedt het streekplan
wel degelijk mogelijkheden. Omdat uit onderzoek in het kader van
het PBRT is gebleken dat de dagrecreatieve mogelijkheden in Oost
Zeeuwsch-Vlaanderen duidelijk bij de behoefte achterblijven zijn
wij van mening dat de belangen van de eigen bevolking in dit geval
in het bijzonder vereisen dat daarmee bij de recreatieve ontwikke-
ling rekening wordt gehouden.
Voor de oevergebieden zien wij in verband met de kwaliteit van
deze gebieden zeer wel mogelijkheden voor een ontwikkeling van de
verblijfsrecreatie in de concentratiegebieden.

Conclusie
De opmerkingen leiden niet tot aanpassingen van de tekst.

M.2.3.5 Overloopterreinen

Reactie
De RECRON (65) is van mening dat tekorten aan verblijfsaccommoda-
tie niet via overloopterreinen dienen te worden opgelost. Aanpas-
sing van de tekst wordt wenselijk geacht. Ook Camping Prinsenhoeve
te Renesse (86) is deze mening toegedaan.
De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (101*) is van
oordeel dat, om de nadelen van concentratie in het kustgebied te
vermijden en het achterland te stimuleren in haar recreatieve
ontwikkeling, regionale overloopterreinen en extra kampeermoge-
lijkheden bij de boer dienen te worden afgewezen.

Antwoord
V 'schappelijk en economisch achten wij het niet aanvaardbaar het
&,... 1 standplaatsen op kampeerterreinen te baseren op de topdruk-
te. Met dit uitgangspunt wordt geaccepteerd dat ch gedurende
echte pieken (bijvoorbeeld bij de weekendwisseling in het hoogsei-
zoen, tijdens pinksteren en dergelijke) incidenteel een overdruk
voordoet. Om te voorkomen dat tijdens dergelijke pieken de over-
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druk uitmondt in uitwassen als wildkamperen kiezen wij voor de
opvang van die incidentele overdruk op regionale overloopterrei-
nen, die gedurende die pieken opengesteld kunnen worden. Qua om-
vang en duur van die overdruk moet dus niet worden gedacht aan de
situatie zoals deze zich momenteel nog in het zomerseizoen voor-
doet met vele tientallen overloopterreinen en extra kampeermidde-
len bij vele terreinen voor kamperen bij de boer. Wij gaan ervan
uit dat deze als structureel aan te merken overdruk ovar enige
jaren zal zijn weggewerkt door uitbreiding van de normale capaci-
teit. Voor de zich dan eventueel nog zeer sporadisch voordoende
incidentele overdruk bij weekendwisseling, met pinksteren e.d.
achten wij de aanwezigheid van enkele regionale overloopterreinen
wenselijk. Gedacht kan worden aan voor Noord-, Midden- en Zuid-
Zeeland elk een terrein, dat dan natuurlijk ten opzichte van de
plaatsen waar de overdruk zich voordoet gunstig gesitueerd moet
zi.in. Dat betekent situering in of nabij de kuststrook. Het is
"oo; de duidelijkheid gewenst dit expliciet in het streekplan te
vertelden.
De xocatie ervan zal in onderling overleg met gemeenten en onder-
nemers bepaald moeten worden. Gezien de beoogde beperkte gebruiks-
duur zal van een dergelijk terrein naar mag worden verwacht geen
stimulans op de ontwikkeling in de omgeving uitgaan.
Voor wat betreft de extra kampeermogelijkheden bij de boer kan
worden verwezen naar het antwoord onder 4.2.3-9»

Conclusie
In het ontwerp zal het aantal overloopterreinen waaraan wordt
gedacht na de oplossing van de structurele overdruk, de situering
ervan en de beperkte gebruiksintensiteit worden aangegeven.

4.2.3.6 Randvoorwaarden verblijfsrecreatie

Reactie
Naar de mening van Bureau RBOI (11) en de gemeenten Kapelle (73)
en Westerschouwen (92) zijn de randvoorwaarden voor verblijfsre-
creatie in zijn algemeenheid wel te onderschrijven maar zijn ze in
veel concrete gevallen te ongenuanceerd waardoor soms zelfs strij-
digheid met andere doelstellingen in het streekplan het gevolg zou
kunnen zijn.
Van de zijde van de RECRON (65) en Camping Prinsenhoeve te Renesse
(86) wordt opgemerkt dat de in het voorontwerp genoemde randvoor-
waarden te ver gaan, zeker ten aanzien van de 100-meter grens
inzake de -agrarische bebouwing. De eerste heeft verder zeer groot
bezwaar tegen de verplichting de economische en maatschappelijke
uitvoerbaarheid aan te tonen; de laatste tegen de bepalingen ten
aanzien van de standplaatsgrootte en de soorten kampeermiddelen.
Ook Bureau RBOI en de gemeente Kapelle hebben problemen met de
100-meter grens ten opzichte van de agrarische bebouwing, de
standplaatagrootte en met de passage, dat complexen (bestaand en
nieuw) voldoende omvang moeten hebben om de benodigde voorzie-
ningen mogelijk te maken. Ten aanzien van de standplaatsgrootte
pleiten Bureau RBÓI en de gemeente Kapelle ervoor de normen van de
Kampeerwet te hanteren en niet daarbij uit te gaan van de 60? en

van de bruto terreinoppervlakte en de standplaatsgrootte geen
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onderwerp te doen zijn van een bestemmingsplanregeling. Dit geeft
verwarring. De RECRON acht deze normen uiterst subjectief en uni-
formerend waardoor de gewenste variatie en diversiteit in gevaar
komt. De Adviescommissie voor de landschapsbouw, de natuurbescher-
ming en de recreatie van de PPC (91) vraagt zich af of de opsom-
ming van de inrichtingseisen in het voorontwerp wel spoort met de
beoogde globaliteit.
Het Landbouwschap (29) pleit ervoor bij de uitbreiding van be-
staande en de realisering van nieuwe bedrijven grote aandacht te
besteden aan de planologische en landschappelijke inpasbaarheid.

Antwoord
De voor de verblijfsrecreatie vermelde randvoorwaarden, aandachts-
punten en inrichtingscriteria zijn - en de tekst van het vooront-
werp suggereert dat voldoende - richtinggevende uitgangspunten
voor het overleg, hetgeen impliceert dat ze geen absoluut karakter
hebben.
De als uitgangspunt te hanteren 100-m grens ten opzichte van agra-
rische bebouwing, die overigens niet alleen voor recreatiecom-
plexen geldt maar ook voor woonbebouwing, is getroffen enerzijds
om te voorkomen dat de verblijfsrecreant te veel hinder ondervindt
van de agrarische bedrijfsuitoefening, anderzijds om de agrariër
niet in z'n bedrijfsuitoefening te belemmeren.
Het provinciale beleid is in sterke mate gericht op behoud en zo
nodig verbetering van de kwaliteit. Deze wordt mede bepaald door
de standplaatsgrootte op kampeerterreinen en door de op de terrei-
nen aanwezige voorzieningen. Bij plannen voor uitbreiding van
bestaande terreinen of de stichting van nieuwe terreinen moeten de
plannen getoetst worden op de dichtheid van gebruik en op de eco-
nomische haalbaarheid van de daarin opgenomen voorzieningen. Bij
de maatschappelijke haalbaarheid gaat het om de normale planolo-
gische procedure, die voor ieder bestemmingsplan wordt gevolgd.
Voor recreatieve plannen kan op deze procedure geen uitzondering
worden gemaakt. De Wet vereist toetsing van bestemmingsplannen op
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.
De regeling ten aanzien van de standplaatsgrootte kan, gezien het
hiervoorgestelde over het karakter van deze richtlijnen, naar onze
mening geen aanleiding meer geven tot verwarring. Zij is erop
gebaseerd dat kampeerterreinen die bijvoorbeeld direct aan de kust
zijn gelegen doorgaans minder uitloopgebied nodig hebben, omdat
een groot deel van de gasten voor een belangrijk deel van de dag
op het strand vertoeft. Daarentegen is in het algemeen meer ruimte
nodig op kampeerterreinen die op grotere afstand zijn gelegen van
dergelijke attractiegebieden, omdat de toeristen meer op het ter-
rein zelf hun vertier zullen zoeken. Dit uitgangspunt is ook in
voorgaande streekplannen als leidraad gehanteerd. De standplaats-
grootte behoeft als zodanig overigens geen deel uit te maken van
ue bestemmingsplanmatige regeling. Door het stellen van de in het
voorontwerp vermelde randvoorwaarden is getracht te voldoen aan de
door het Landbouwschap gevraagde aandacht voor de planologische en
maatschappelijke inpasbaarheid. Daarvoor kan verder worden verwe-
zen naar hel antwoord onder 6.4.1. Voor de opmerking over de soor-
ten kampeermiddelen naar het antwoord onder ^.2.3.7.
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Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot verduidelijking of wijzi-
ging van de tekst van het streekplan.

4.2.3.7 Regeling van soorten en aantallen kampeermiddelen

Reaotie
De gemeente Oostburg (27) is van mening dat uit een oogpunt van
noodzakelijke flexibiliteit in bestemmingsplannen voor juist de
marktgevoelige recreatiesector het opnemen van de soorten kampeer-
middelen in het bestemmingsplan niet gewenst is.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (3D is
dezelfde mening toegedaan en betrekt daar ook de aantallen bij en
de soorten en aantallen ligplaatsen in jachthavens.
Ook de RECRON (65) wenst soorten en aantallen kampeermiddelen niet
in het bestemmingsplan te regelen.
Camping Prinsenhoeve te Renesse (86) is deze mening toegedaan ten
aanzien van standplaatsgrootte en soorten kampeermiddelen.

Antwoord
Wij zijn van mening dat het regelen van soorten en aantallen kam-
peermiddelen in een bestemmingsplan noodzakelijk is. Om te kunnen
bepalen of de (verblijfs)recreatieve druk op een gebied aanvaard-
baar is dient men te weten hoeveel en welke kampeermiddelen er
zijn. Het gaat hierbij om een zaak die meerdere gemeenten betreft
en waarbij het tot de taak van de provincie behoort het bovenge-
meentelijke belang in het oog te houden.
Het regelen van soorten en aantallen is dan ook niet alleen een
beheerselement dat in de exploitatievergunning moet worden opgeno-
men, maar zeker ook een planologisch criterium, aan de hand waar-
van mede wordt bepaald of een kampeerplaats op een bepaalde'loca-
tie aanvaardbaar is. Het regelen van de soorten kampeermiddelen -
toeristische dan wel vaste standplaatsen - is mede voortgekomen
uit de noodzaak provinciaal een verblijfsrecreatiebeleid te voe-
ren. Ook hiervoor geldt dat het noodzakelijk kan zijn een verde-
ling van het aantal plaatsen ten behoeve van de verschillende
soorten over een groter gebied dan de gemeente te bezien. De ex-
ploitatievergunning is daarvoor niet geschikt.
De noodzakelijke en gewenste flexibiliteit in bestemmingsplannen
ten aanzien van de soorten kampeermiddelen kan worden bereikt door
een marge in het plan op te nemen waarbinnen de verdeling van de
soorten kan varieren.
Om dezelfde redenen als hiervoor genoemd bij de kampeermiddelen
zijn wij voor wat betreft de aantallen en soorten ligplaatsen in
jachthavens ook van mening dat d^ze in het bestemmingsplan gere-
geld moeten worden.

Conclusie
De genoemde bezwaren geven ons geen reden tot aanpassing van het
beleid zoals dat in het voorontwerp-streekplan is omschreven.



2.3.8 Verblijfsrecreatie bij Goes

Reaotie
De gemeente Goes (88) stelt dat in het voorontwerp niet wordt
ingehaakt op de voornemens terzake van de verblijfsrecreatie in
het Goese Kanaalgebied zoals aangegeven in de door de gemeente
opgestelde "Beleidsschets ontwikkeling Goese Kanaal".

Antwoord
Op grond van twee uitgangspunten in het voorontwerp is verblijfs-
recreatieve ontwikkeling in het Goese Kanaalgebied niet voorshands
uitgesloten. Vermeld wordt dat in of nabij de kern Goes een nieuw
recreatieconoentratiegebied mogelijk is en dat meer intensieve
vormen van dag- en verblijfsrecreatie die ook ruimtelijk belang-
rijke voorzieningen vergen na afweging van belangen aansluitend
aan steden en dorpen kunnen plaatsvinden. Bovendien meldt het
streekplan dat voor jachthavenontwikkeling gericht op de Ooster-
schelde ook de locatie Goese Sas/Goes in aanmerking komt. Met het
oog daarop is ook een aanduiding op de streekplankaart opgenomen.
De wijze waarop een en ander vorm kan krijgen zal nader moeten
worden uitgewerkt en in overleg moeten worden bepaald, waarbij de
randvoorwaarden van het streekplan en het Beleidsplan Oosterschel-
de richtinggevend zijn. Dat de door de gemeente genoemde beleids-
schets, die ongeveer ten tijde van de ambtelijke afronding van het
voorontwerp-streekplan is uitgekomen en waarover nog overleg
plaatsvindt, daarbij een rol speelt spreekt voor zichzelf.

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

^.2.3.9 Kamperen bij de boer

Reactie
Aangaande het kamperen bij de boer zijn diverse bezwaren en opmer-
kingen naar voren gebracht waarbij deze kampeervorm steeds vanuit
een andere invalshoek wordt benaderd.
De SGP (101) is van mening dat het streekplan een uitspraak moet
doen over het kleinschalig kamperen. Hierbij wordt gepleit voor
het aanhouden van 5 eenheden.
De gemeente Goes (88) stelt dat het streekplan voorbij gaat aan de
milieuhygiënische consequenties en hst Hinderwetaspect voor res-
pectievelijk kampeerder en boer. Ook wordt geen acht geslagen op
de problematiek van de concurrentievervalsing voor de bestaande
campingbedrijven en het geleidelijk door de recreatie in bezit
nemen van het agrarisch gebied.
A.J. Venteville te Burgh-Haamstede (89) meldt dat er in de regel
meer dan 5 caravans staan en noemt diverse bezwaren van het kampe-
ren bij de boer. Hij pleit voor een zeer zorgvuldig optreden met
het toestaan van meer dan 5 kampeermiddelen. De Planologie- en
Vogelwerkgroep Walcheren (78) is van mening dat aangaande het
kamperen bij de boer tenminste de Kampeerwet aangehouden moet
worden. Daarbij zou het kamperen bij de boer teruggedrongen, zo
niet uitgesloten moeten worden in gebieden met landschappelijke
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en/of natuurwetenschappelijke (inclusief ornithologische) waarde.
De RECRON (65) keert zich tegen de gehanteerde motivatie - be-
staanszekerheid agrarische bedrijven - op grond waarvan zulke
ruime mogelijkheden worden gecreëerd voor het kamperen bij de
boer.
Op de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) zijn 2 meningen naar
voren gekomen. Een gedeelte van de aanwezigen is van mening dat
deze vorm van kamperen niet altijd en overal moet worden toege-
staan. Aangegeven zou moeten worden op welke wijze het kamperen
bij de boer zich kan ontwikkelen. Door de in de praktijk verleende
toestemmingen voor meer dan 5 eenheden is het nergens meer rustig.
Een ander deel van de aanwezigen is accoord met de ruime mogelijk-
heden van het kamperen bij de boer en noemt daarbij een aantal
voordelen van deze kampeervorm. De gemeente Westerschouwen (92)
acht deze kampeervorm belangrijk en stelt dat zij in toelaatbare
aantallen het rijksbeleid ter zake in praktijk zal toepassen.
De Federatie Zeeland Kamperen bij de boer (97) vraagt een accepta-
bele mogelijkheid aan te reiken in het streekplan om de aantallen
van 10 a 15 eenheden binnen het kader van de agrarische bestemming
mogelijk te maken. Gewezen wordt op de voordelen van het kamperen
bij de boer met 5-15 eenheden en op het PPD studierapport "Klein-
schalig kamperen".
De gemeente Veere (100) heeft overwegende bezwaren tegen de ver-
melding in het bestemmingsplan dat bepaalde vormen van kamperen
bij de boer worden uitgesloten binnen de bestemming agrarische
doeleinden. Uitsluitingsplanologie betekent hier dat binnen deze
bestemming elke andere vorm van gebruik - omdat deze niet uitdruk-
kelijk wordt uitgesloten - toelaatbaar is.
De Directies Lavo en Lakwa (93) zijn van mening dat het kamperen
bij de boer met meer dan 5 eenheden door middel van een uitwerking
van het streekplan aangepakt dient te worden. Het streekplan dient
voor deze vorm randvoorwaarden te stellen.

Antwoord
Sinds de opstelling van het voorontwerp-streekplan zijn er met
betrekking tot het kamperen bij de boer en het kleinschalig kampe-
ren enkele nieuwe elementen naar voren gekomen, zoals het PPD
studierapport "Kleinschalig Kamperen" en het voorontwerp van de
Wet openluchtrecreatie. Uit het onderzoek dat ten grondslag lag
aan het PPD studierapport bleek onder meer dat aan terreinen van
5-15 eenheden een duidelijk toeristisch-recreatief belang moet
worden toegekend.
Volgens het voorontwerp van de Wet openluchtrecreatie zouden de
gemeenten een algemene vrijstellingsmogelijkheid voor 10 kampeer-
middelen krijgen.
Echter, voor het in de komende jaren te voeren beleid kan niet
worden vooruitgegrepen naar een voorontwerp, dat nog een lange
procedure moet doorlopen. Uitgangspunt moet de vigerende Kampeer-
wet zijn. Op grond daarvan moeten de gemeenten op 21 december 1986
een aan de Kampeerwet aangepaste kampeerverordening hebben vastge-
steld, met inbegrip van de regeling van het kamperen bij de boer
zoals in die wet voorgeschreven. De verplicht gestelde aanpassing
van de kampeerverordening betekent dat de gemeenten met ingang van
het seizoen 1987 voor het kamperen bij de boer slechts vrijstel-
ling kunnen geven voor maximaal 5 kampeermiddelen. Voor kampeer-
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boeren die meer dan 5 kampeermiddelen willen plaatsen dient het
betreffende terrein (mede) bestemd te zijn als kampeerplaats.
Hoewel zuiver juridisch gezien momenteel alleen de Kampeerwet en
de Wet op de ruimtelijke ordening van belang zijn werpt maatschap-
pelijk en bestuurlijk gezien het voorontwerp Wet openluchtrecrea-
tie zijn schaduwen vooruit. Dit klemt temeer daar een aantal ge-
meenten de laatste jaren het toelaatbare aantal eenheden op boe-
renerven heeft verhoogd in de gemeentelijke kampeerverordeningen.
De Kroon heeft vervolgens ons verzoek om de betreffende kampeer-
verordeningen te vernietigen afgewezen.
Op grond van deze overwegingen kiezen wij voor een beleid dat,
geënt op de huidige vigerende wetgeving, erop is gericht de ont-
wikkelingen binnen de marges van het voorontwerp Wet openluchtre-
creatie te houden. Dit leidt tot de volgende regeling:
a. het kamperen bij de boer dient zich te beperken tot 5 kam-

peermiddelen. Voor gebieden waar kamperen bij de boer om
landschappelijke of andere redenen ongewenst wordt geacht,
dient uitdrukkelijk in het bestemmingsplan te worden bepaald
dat kamperen bij de boer ter plaatse is uitgesloten;

b. bij agrarische bedrijven die in het seizoen 1986 over een
vergunning voor meer dan 5 kampeermiddelen beschikten dient
een gemengde bestemming te worden gelegd waar het plaatsen
van maximaal 5 kampeermiddelen is toegestaan. In combinatie
met a. betekent dit dat voor die bedrijven een totaal van 10
kampeermiddelen kan worden toegelaten, uiteraard indien de
aanvrager dit wenst en de bestemming planologisch inpasbaar
is;

c. indien een agrarisch bedrijf meer dan 10 kampeermiddelen wil
plaatsen, dient het betreffende terrein een recreatieve be-
stemming te krijgen zoals die ook geldt voor reguliere kam-
peerterreinen. Een afweging van alle planologisch relevante
belangen is in dat geval noodzakelijk.

Dit beleid zullen wij in het ontwerp-streekplan verwerken.

Conclusie
Het beleid zoals verwoord in het antwoord zal in het ontwerp-
streekplan worden verwerkt.

4.3. Watersport

4.3.1 Algemene ontwikkeling watersport

Reactie
De Natuurvereniging Walcheren en Stichting Duinbehoud (102) zijn
van mening dat de watersportmogelijkheden niet overschat moeten
worden (Friese toestanden moeten voorkomen worden). Alvorens tot
aanleg van nieuwe jachthavens over te gaan zou op zijn minst eerst
in een milieu-effectrapportage dienen te worden voorzien.
De Hiswa (105) vreest een ongebreidelde groei van passantenlig-
plaatsen; dit met het oog op een eventuele toename van oneerlijke
concurrentie en een onderbezetting van de jachthavenbedrijven. De
Hiswa verzoekt mede namens de leden in de Delta-regio betrokken te
worden bij ;.2t verdere overleg.
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Antwoord
Van een (potentiële) overdruk op de Deltawateren Is geen sprake.
Uit de door het Ministerie van Landbouw en Visserij uitgevoerde
capaciteitsberekening en de feitelijke bezetting van die capaci-
teit blijkt dat ook rekening houdend met de in het voorontwerp
genoemde ontwikkelingsmogelijkheden van jachthavens het gebruik
over het algemeen nog ver onder de capaciteit zal blijven. In het
kader van de voorbereiding van het streekplan heeft, evenals dat
het geval is bij de diverse beleidsplannen voor de Deltawateren,
een zorgvuldige afweging van belangen plaatsgevonden waarbij ook
aspecten zijn betrokken die deel uitmaken van een eventuele mi-
lieu-effectrapportage .
Voor wat betreft de uitbreiding van de passantenligplaatsen wordt
vooral gedacht aan passantenligplaatsen in jachthavens. Er is dan
geen sprake van oneerlijke concurrentie. De ondernemingen in de
bedrijfstak waterrecreatie dienen hier in voldoende mate op in te
spelen.
Voor wat de passantenligplaatsen buiten jachthavens betreft moet
worden opgemerkt dat bij het achterwege laten daarvan in de prak-
tijk onaanvaardbare effecten voor met name de natuurwaarden zouden
moeten worden gevreesd en dat met deze passantenplaatsen ook de
kwaliteit van een gebied als watersportgebied is gediend. Dat
laatste betekent een concurrentievoordeel, ook voor de in het be-
treffende gebied gevestigde ondernemers. Wij zijn van mening dat
het door ons voorgestane beleid ook vanuit de ondernemers gezien
als evenwichtig valt te kenschetsen. De Hiswa kan inspelen op de
overlegprocedures die gebruikelijk zijn bij de uitwerking en rea-
lisering van concrete plannen voor watersportaccommodatie, zoals
in het kader van de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Conclusie
De reacties geven ons geen aanleiding tot bijstelling van ons
beleid in deze.

4.3.2 Uitwerking; algemeen en naar gebieden

4.3.2.1 Watersportontwikkeling Grevelingen

Reactie
De heer J.J. van den Ende te Zonnemaire (37) is van oordeel, dat
er, gezien de grootte van de Grevelingen, geen uitbreiding van
jachthavens in dit gebied moet plaatsvinden. Gezien de nabije
ligging van een natuurgebied dient er bij Bruinisse geen tweede
jachthaven te worden aangelegd.
De Zeeuwse Culturele Raad (79) pleit voor voorzichtigheid bij de
aanleg van nieuwe jachthavens in de Grevelingen.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
alsmede de ZMF (107) zijn van oordeel dat de ontwikkeling van de
watersport zorgvuldig begeleid dient te worden met het oog op de
in het gebied aanwezige natuurwaarden, onder andere langs de oever
van Goeree-Overflakkee.
De Raad van Bestuur voor de Grevelingen (54) merkt op dat op blz.
61 van de streekplantekst vermeld is dat uitbreiding van het aan-
tal ligplaatsen kan plaats vinden na gebleken behoefte. Niet dui-
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delijk is hoe deze behoefte kan worden vastgesteld. De raad merkt
voorts op, dat uit onderzoek is gebleken dat in de bestaande
jachthavens niet tegemoetgekomen kan worden aan een groeiende
vraag. Bij een verdergaande watersportontwikkeling zou overigens
het gehele Grevelingengebled en niet alleen het Zeeuwse deel van
het gebied in beschouwing moeten worden genomen.
Ten aanzien van jachthavens merkt de raad tenslotte nog op, dat de
ligging van de haven van Bommenede voor de watersport geen ongun-
stige situering is, zoals op blz. 61 in de streekplantekst is
vermeld.

Antwoord
De aanleg of uitbreiding van ligplaatsen in nieuwe en bestaande
havens is ten dele vastgelegd in vigerende bestemmingsplannen.
Deze plannen kunnen thans worden uitgevoerd. De mogelijkheid van
de toename van ligplaatsen is gebaseerd op het beleidsuitgangs-
punt, dat van de grote(re) Deltawateren met name aan de Grevelin-
gen de functie is toegekend voor uitbreiding van jachthavencapaci-
teit, rekening houdend met de natuurfunctie die voor het gebied
als geheel van even hoge orde is als de recreatiefunctie.
De behoefte aan ligplaatsen kan worden vastgesteld door voortdu-
rend onderzoek, zoals in streekplankader voorgeschreven, en dat
ook daadwerkelijk plaatsvindt. De plaatsen waar uitbreiding van
ligplaatsaccomraodatie kan plaats vinden zoals die in het streek-
plan zijn vermeld, stemmen overeen met het terzake in de Nieuwe
Inrichtingsschets voor de Grevelingen (N.I.S.G.) vastgelegde be-
leid. Gezien het feit, dat de N.I.S.G. voor de gehele Grevelingen
geldt - Zuidhollandse én Zeeuwse deel - is met betrekking tot de
voorgestane watersportontwikkeling in de Grevelingen ook het Zuid-
hollandse deel van dit gebied in de beschouwing betrokken geweest.
Overigens kan worden opgemerkt dat thans in het kader van het
Grevelingenschap wordt gewerkt aan een evaluatie van de N.I.S.G.,
waarbij ook de vraag aan de orde komt of nog in dezelfde mate als
bij de opstelling van deze schets vastgehouden moet worden aan het
daarin uiteengezette watersportbeleid.

Vanuit een oogpunt van de watersport bezien is het op zichzelf
juist dat de haven van Bommenede niet ongunstig gelegen is. Toch
verdient het thans nog geen aanbeveling om binnen de streekplanpe-
riode de haven van Bommenede de aanduiding jachthaven te geven
omdat het gewenst is eerst een beter zicht te krijgen op de ont-
wikkelingen die zich in de streekplanperiode zullen voordoen.
Hierbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van vraag en aan-
bod inzake ligplaatsen voor het gebied als geheel maar ook om de
ontwikkelingen rond de oestervisserij in de Grevelingen die moge-
lijk zullen resulteren in de behoefte aan een locatie voor over-
slagfaciliteiten, waarbij de haven van Bommenede ook in beeld kan
komen. Bovendien dient een nadere afweging plaats te vinden met
betrekking tot de natuurbelangen die bij deze locatie een rol
spelen.

Conclusie
De reacties geven geen aanleiding de streekplantekst of -kaart te
wijzigen of aan te vullen.
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H.3.2.2 Watersport Grevelingen versus natuur en visserij

Reactie
De SGP (101) wenst vast te houden aan de natuur- en visserijfunc-
tie van de Grevelingen. De vraag wordt gesteld of bij het voorge-
stelde beleid voor de watersport de natuurwaarden van het gebied
wel veiliggesteld kunnen worden.

Antwoord
Zowel het rijk als de provincie Zeeland en het ingestelde schap
voeren ten aanzien van de Grevelingen een beleid waarin de natuur-
en de recreatiefunctie van het gebied nevengeschikt zijn. Dit
houdt overigens niet in, dat in het gehele gebied natuur- en re-
creatiebelangen even zwaar wegen. In sommige deelgebieden prevale-
ren de natuurbelangen, in andere hebben de belangen van de recre-
atie het primaat. Mede door de toegekende zonering kunnen de na-
tuurbelangen in het gebied voldoende veiliggesteld worden.
Hoewel de visserij in een groot deel van de Grevelingen zonder
bezwaar kan worden uitgeoefend, is visserij geen hoofdfunctie van
het gebied.

Conclusie
Bovenvermelde opmerkingen geven geen aanleiding tot bijstelling
van onze beleidsvoornemens.

4.3.2.3 Watersportontwikkeling Oosterschelde

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Goes (20) is naar voren gebracht dat
de jachthaven te Kats gelegaliseerd is en als zodanig op de
streekplankaart zou moeten worden opgevoerd.
De gemeente Kortgene (53) is van oordeel dat het aantal van 800
ligplaatsen dat op grond van het Beleidsplan Oosterschelde nog
gecreëerd kan worden, dient te worden aangehouden. De plaatsen
waar deze worden gerealiseerd vindt de gemeente niet belangrijk.
De gemeente Kapelle (73) vindt dat er op de streekplankaart nog
een extra bootje dient te worden bijgetekend bij Wemeldinge, omdat
naast het bestaande bootje voor de reeds aanwezige jachthaven ook
een reservering geldt voor een mogelijke jachthavenontwikkeling op
langere termijn.
De ZMF (107) acht het terecht dat wordt uitgegaan van de verschil-
lende beheers- en inrichtingsplannen voor de wateren. Het groter
aantal passantenplaatsen voor de Oosterschelde dan in het beleids-
plan Is voorzien, is in strijd met het uitgangspunt en in strijd
met de hoofdfunctie natuur voor de Oosterschelde.

Antwoord
De aanwezige ligplaatsen in de haven van Kats betreffen plaatsen
die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het daar gevestigde
bedrijf en op een privaatrechtelijke overeenkomst zijn gebaseerd.
In Kats is geen sprake van een openbare jachthaven die als zodanig
op de streekplankaart vermelding behoeft.
De opmerking van de gemeente Kortgene is in overeenstemming met de
tekst van het voorontwerp. De reservering voor een mogelijke
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jachthavenontwikkeling op langere termijn in Wemeldinge is duide-
lijk in de tekst van het voorontwerp vermeld. Ter beperking van
het aantal symbolen is op de streekplankaart geen apart reserve-
ringssymbool geplaatst bij plaatsen met bestaande jachthavens waar
nog mogelijkheden voor uitbreiding van ligplaatsaccommodatie zijn.
Het bezwaar van de ZMF berust wellicht op een misverstand. De
opmerking in het voorontwerp, - in navolging van de Voortgangs- en
Evaluatierapportage 1985 van het Beleidsplan Oosterschelde - dat
bij realisering van het aantal ligplaatsen het gewenst is sterker
dan in het beleidsplan de nadruk op passantenplaatsen te leggen
houdt niet in dat méér ligplaatsen gerealiseerd kunnen worden dan
in het beleidsplan is voorzien. De opmerking heeft betrekking op
de verdeling binnen het totaal aantal mogelijk te realiseren lig-
plaatsen over vaste ligplaatsen en passantenplaatsen, waarbij de
verdeling meer ten gunste van de passantenplaatsen zou moeten
doorslaan.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot wijziging van tekst en
kaart.

4.3.2.4 Watersportontwikkeling Veerse Meer

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) merken op dat de beschrijving van
de toekomstige ontwikkeling van de watersport op het Veerse Meer
niet in overeenstemming is met het structuurschema Openluchtrecre-
atie waarin voor het Veerse Meer wordt voorzien in een mogslijke
uitbreiding van het aantal ligplaatsen met 1.200.
De Natuurvereniging Walcheren en Stichting Duinbehoud (102) zijn
van mening dat in het Veerse Meergebied te weinig rekening wordt
gehouden met de natuurwaarden.

Antwoord
Indien het aantal vaste ligplaatsen in het Veerse Meergebied wordt
gerelateerd aan de bevaarbare oppervlakte kan uitbreiding van het
aantal ligplaatsen gerechtvaardigd lijken. Het aantal vaartuigen
dat geen vaste ligplaats in het gebied heeft maar wel het Veerse
Meer bevaart is in verhouding tot het aantal vaartuigen met vaste
ligplaats zeer groot. Het betreft niet alleen bezoekende water-
sporters van alders die in het zomerseizoen in grote aantallen
naar het Veerse Meer komen maar vooral plankzeilers die met hun
zeilplank net als andere vaartuigen ruimte innemen.
Bij onderzoek in het gebied is gebleken dat in het hoogseizoen
soms ca. 3«000 plankzeilers in het Veerse Meergebied gelijktijdig
aanwezig zijn. Voorts zou een uitbreiding van het aantal vaste
ligplaatsen ook betekenen, dat de behoefte aan afmeergelegenheid
in ruime mate zal toenemen. Wij zijn van mening, dat dit ten koste
zou kunnen gaan van de natuurbelangen in het gebied en dat boven-
dien de - en dat is ons belangrijkste argument - te handhaven
goede kwaliteit van het gebied als watersportgebied zowel voor de
bewoners van de regio als voor de in het gebied verblijvende en
verpozing zoekende recranten een uitbreiding van betekenis van het
aantal vaste ligplaatsen niet toelaat. Wij hebben dit standpunt
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voortdurend in het overleg met het rijk, onder meer In het kader
van de procedure van het structuurschema Openluchtrecreatie, inge-
nomen .
De opmerking, dat in het onderhavige voorontwerp-streekplan nauwe-
lijks met de natuurwaarden van het Veerse Meer zou worden rekening
gehouden, spreken wij ten stelligste tegen. Zoals gezegd is boven-
genoemde beperking van het aantal vaste ligplaatsen mede gebaseerd
op het streven om een onaanvaardbaar grote druk op natuurgebieden
te voorkomen. Een dergelijk streven ligt ook ten grondslag aan het
beleid ten aanzien van de zonering van plankzeilers op enkele
plaatsen in het Veerse Meergebied. Door het concentreren van
plankzeilers op enkele plaatsen in het gebied kan worden tegenge-
gaan dat het plankzeilen plaatsvindt in gebieden waar dit uit het
oogpunt van veiligheid of natuurbelangen ongewenst is.
Bij de inrichting van het Veerse Meergebied, dat als enige van de
Deltawateren alleen maar de hoofdfunctie "recreatie" heeft, is in
het verleden getracht de belangen van de natuur zo goed mogelijk
te behartigen. Het in het onderhavige streekplan vermelde voorge-
stane beleid ten aanzien van het Veerse Meer vormt naar onze me-
ning een waarborg, dat ook in de toekomst, bij de primaire functie
van het gebied en ook ten behoeve van de kwaliteit daarvan, zoveel
mogelijk rekening zal worden gehouden met de natuurbelangen in het
gebied.

Conclusie
Bovenstaande opmerkingen geven ons geen aanleiding om het streek-
plan aan te passen.

4.3.2.5 Jachthaven Breskens

Reactie
De ZMF(107) stelt dat een uitbreiding van de jachthaven van Bres-
kens gevolgen kan hebben voor de natuurwaarden van het gebied de
Hooge Platen. Onduidelijk is hoe vermeden kan worden dat boten die
kant opvaren.

Antwoord
De mogelijkheden die in het voorontwerp worden geboden voor uit-
breiding van de jachthaven van Breskens zijn vooraf afgewogen
tegen de natuurwaarden en scheepvaartbelangen in het gebied. Daar-
bij is uitgegaan van de effecten van de huidige capaciteit. Geble-
ken is dat die mede gelet op beheersmaatregelen ter bescherming
van natuurbelangen dusdanig zijn dat de effecten ook bij uitbrei-
ding van de haven nog alleszins aanvaardbaar zijn. Dat komt met
name vanwege de sterke oriëntatie van deze jachthaven op het zee-
zeilen.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding tot wijziging van het streek-
plan.
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4.3.2.6 Jachthaven Middelburg

Reactie
De gemeente Middelburg (106) stelt dat aan uitbreiding van lig-
plaatsen in Middelburg een wezenlijke behoefte bestaat. In verband
daarmee is bij de planontwikkeling van het voormalige Vitrite-
terrein rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal lig-
plaatsen aan de Maisbaai.

Antwoord
In het voorontwerp wordt voor onder andere het Kanaal door Walche-
ren in paragraaf 3.7.2.5 gesteld dat mede in verband met de belan-
gen van de beroepsvaart ten aanzien van uitbreiding van ligplaat-
sen grote terughoudendheid dient te worden betracht en in para-
graaf 3.4.3.1 en 3.4.3.2 dat als regel geldt dat nieuwe accommoda-
tie voor vaste watersportligplaatsen achterwege moet blijven. Een
beperkte uitbreiding van het reeds aanwezige belangrijke lig-
plaatsenbestand is daarmee niet op voorhand uitgesloten. De tekst
biedt voldoende ruimte voor nadere afwegingen met inachtneming van
alle in het geding zijnde belangen.

Conclusie
De tekst van het streekplan behoeft geen aanpassing.



103

HOOFDSTUK V LANDBOUW EN BEROEPSVISSERIJ

5.1 Landbouw

5.1.1 Algemeen

5.1.1.1 Beleidsuitgangspunt landbouw

Reaotie
De in paragraaf 3.5.1.1 van het voorontwerp-streekplan opgenomen
uitspraak dat het ruimtelijk beleid er op is gericht om aan de
ontwikkeling van de landbouw niet meer beperkingen uit hoofde van
andere belangen op te leggen dan strikt noodzakelijk wordt geacht,
heeft aanleiding gegeven tot de volgende reacties.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen
(104) acht deze uitspraak weinig flexibel en door de feiten ach-
terhaald. Gewezen wordt daarbij op de huidige overschotsituaties,
de beperkte rendabele mogelijkheden binnen de landbouw en de ont-
wikkelingen met betrekking tot het braakliggen en het tot bos
bestemmen van landbouwgronden.
Bij de ZMF (107) dringt zich naar- aanleiding van de betreffende
uitspraak de vraag op waar en wanneer de afweging met andere con-
dities zal plaatsvinden. Landbouw is weliswaar een belangrijke
maar niet de enige functie in het buitengebied, dat op de plan-
kaart met een agrarische hoofdfunctie is aangegeven. Ook binnen de
"pure" landbouwgebieden mogen natuur- en landschap niet helemaal
vogelvrij worden verklaard.
Het voorontwerp-streekplan maakt een duidelijke keuze voor schaal-
vergroting en intensivering van de landbouw. Betreurd wordt dat in
het licht van de landbouwoverschotten en de milieuproblemen, die
met name de intensievere vormen van veeteelt opleveren, er geen
keuze is gemaakt voor en zelfs niet gerept wordt over de wense-
lijkheid van landbouw met een bredere doelstelling. De nota over
geïntegreerde landbouw van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid biedt daarvoor de nodige aanknopingspunten. Naast
de bestaanszekerheid voor de boer is ook een gezond en gevarieerd
milieu het uitgangspunt van geïntegreerde landbouw. Gezien de
grote milieuproblemen, melkoverschotten en vleesbergen die de
intensieve veehouderij met zich mee brengt, dient een toename van
deze productietak voorkomen te worden.

Antwoord
In de eerste plaats moet er op worden gewezen dat de betreffende
beleidsuitspraak erop gericht is om ruimtelijk gesproken voor de
landbouw zoveel mogelijk kansen te behouden om zich aan de huidige
moeilijke situatie in deze bedrijfstak, waarvan de overschotten,
de afnemende rentabiliteit en de gedachten over braakliggen en tot
bos bestemmen de verschijnselen zijn, aan te passen en zo nodig
andere wegen in te slaan. Vanzelfsprekend, en de tekst van de
betreffende beleidsuitspraak bergt dit ook in zich, moet er daar-
bij rekening worden gehouden met andere in het landelijke gebied
aanwezige en zich voordoende functies en belangen, ten aanzien
waarvan het beleid elders in het streekplan in hoofdlijnen is
aangegeven. Gemeend wordt dat er op deze wijze en gelet op het
gestelde bij de beantwoording onder 5.1.2.2 voor de landbouw vol-
doende flexibiliteit wordt geboden.
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Op de vraag waar en wanneer de afweging tussen het landbouwbelang
en de belangen van andere functies zoals die van natuur- en land-
schap plaatsvindt, kan worden gesteld dat deze zich in hoofdlijnen
reeds in het streekplan zelf voltrekt en voorts in tal van andere
kaders waarin het streekplan zijn doorwerking moet vinden en waar-
bij het streekplan (mede) als toetsingselement fungeert. Dit is
met name het geval bij de gemeentelijke bestemmingsplannen, maar
ook onder meer bij tal van sectorale plannen zoals ten aanzien van
waterschapswerken en infrastructurele werken, alsmede ad hoc bij
plannen voor bepaalde agrarische of semi-agrarische bedrijfsbebou-
wing, en voorts onder andere bij landinrichtingsplannen en bij de
toepassing van de Relatienota.
De op de streekplankaart aangegeven agrarische gebieden met hoofd-
functie landbouw kennen uiteraard nog andere functies, zoals die
van natuur en landschap. De globaliteit van de kaart brengt met
zich mee dat de streekplantekst ten aanzien van die functies de
bepalende beleidslijnen geeft. In dit verband kan onder andere ook
worden gewezen op de beantwoording onder.6.1.2 en 6.1.7»
Dat het voorontwerp-streekplan een duidelijke keuze voor schaal-
vergroting en intensivering maakt is niet geheel juist. Bij voor-
beeld paragraaf 3.6.2.3, Agrarische gebieden met natuur en land-
schapswaarden, is in dit opzicht illustratief. Ook kan wat dit
betreft worden gewezen naar de beantwoording onder 5.1.1.3 in deze
nota en 5.1.1.1 in de ambtelijke nota.
Het pleidooi van de ZMF om aandacht te schenken aan vormen van
landbouw met een bredere doelstelling, zoals de zogeheten geinte-
greerde landbouw, is op zichzelf waardevol. Bij het bevorderen van
een goed en gevarieerd milieu, ook in ecologisch opzicht, is ook
de agrarische sector gebaat. Dit besef is gelukkig in die sector
wel aanwezig en groeit. Gewezen moet er echter op worden dat het
onderwerp dat de ZMF hier aansnijdt in feite betrekking heeft op
landbouwstructuurpolitiek en in de eerste plaats betrokken dient
te worden bij de studies en afwegingen zoals die momenteel op
rijksniveau plaatsvinden. Het streekplan kan zich hiertoe niet
uitstrekken. De ruimtelijke ordening en derhalve ook het streek-
plan beperkt zich tot het aangeven van ruimtelijke functies en van
de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor die functies. Het
gaat in dit opzicht om een ook voor de landbouw voorwaardenschep-
pend beleid. Het milieubeleid met betrekking tot de nadelige con-
sequenties van te omvangrijke ontwikkelingen zoals die van de
intensieve veehouderij komt in het kader van de toepassing van de
milieuwetgeving tot zijn recht.
Voor het overige moge ook verwezen worden naar het antwoord op de
reactie 5.1.2.2.

Conclusie
Met inachtneming van de beantwoordingen en conclusies bij onder
meer 5.1.2.2, 6.1.2 en 6.1.7 in deze nota alsmede 5.1.1.1 in de
ambtelijke nota kunnen de opmerkingen voor kennisgeving worden
aangenomen.
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5.1.1.2 Mestproblematiek

Reaotie
Tijdens de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) is gesteld dat
in het voorontwerp meer inzicht gegeven had moeten worden in de
problematiek van de mestoverschotten. Ook de gemeente Goes (88)
bepleit meer aandacht aan dit probleem te schenken, mede in ver-
band met de milieueffecten. De Natuurvereniging Walcheren en de
Stichting Duinbehoud (102) valt het op dat aan de mestproblematiek
wordt voorbijgegaan. Import van mest dient critisch te worden
gevolgd. Ook dienen de Zeeuwse wateren planologisch te worden
beschermd tegen eventuele mestdumping in zee.
Het Landbouwschap (29) acht het niet nodig dat een meer dan even-
redige aandacht aan dierlijke meststof wordt gegeven ten opzichte
van overige geïmporteerde producten die evenzeer op verantwoorde
wijze worden aangewend.

Antwoord
Het streekplan is niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de
problematiek van de mestoverschotten zoals die zich elders in het
land voordoen. Dit probleem is vooral van milieuhygiënische aard
en is slechts ten dele ruimtelijk relevant, waarbij het met name
gaat om vraagstukken in verband met vestigingen voor tussenopslag
en distributie. De directe toepassing van meststoffen onttrekt
zich aan maatregelen van ruimtelijke ordening. Het is de bedoeling
dat mestproblematiek aangepakt en geregeld zal worden met de Wet
Bodembescherming en de Meststoffenwet. Aan de provincie zullen in
het kader van de Wet Bodembescherming belangrijke bevoegdheden
worden toegekend. Inmiddels is een voorlopig onderzoek verricht
naar de mogelijke gevolgen voor Zeeland van de import van mest-
overschotten. Op bepaalde punten wordt nog verdergaande studie
verricht.
Het hiervoor genoemde is de reden dat in het voorontwerp-streek-
plan de mestproblematiek niet uitvoerig aan de orde is gesteld
maar dat het wel is genoemd omdat het een raakvlak met de ruimte-
lijke ordening kan hebben.
Het standpunt van het Landbouwschap dat onevenredig veel aandacht
aan dierlijke meststof wordt gegeven kan daarom niet worden ge-
deeld.

Conclusie
De opmerkingen geven thans geen aanleiding de streekplantekst te
wijzigen.

5.1.1.3 Differentiatie in toelaatbaarheid agrarische bedrijven

Reactie
Bureau RBOI (11), de gemeente Axel (25), de gemeente Hulst (52),
de gemeente Westerschouwen (92) en de gemeente Duiveland (103)
zijn van mening dat in het voorontwerp-streekplan voorbij wordt
gegaan aan de mogelijke nadelige effecten van agrarische ontwikke-
ling op de omgeving. Een nadere nuancering van het beleid ten
aanzien van de gewenste agrarische ontwikkeling is noodzakelijk en
gebruikelijk in de ruimtelijke ordening op alle beleidsniveau's.
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Een afweging dient plaats te vinden tussen enerzijds de agrarische
ontwikkeling en anderzijds de effecten op milieu, verkeersbewegin-
gen, leefbaarheid in de kernen, recreatie en toerisme„ de kwali-
teit van bodem, lucht en oppervlaktewater en de effecten op de
waarden van natuur en landschap. Deze afweging zal leiden tot een
differentiatie in de toelaatbaarheid van de diverse typen van
agrarische bedrijfsvoering in de diverse planologische gebiedsty-
pen.
Van de zijde van de genoemde gemeenten wordt in dit verband gewe-
zen op de nadelige en schadelijke effecten van met name glastuin-
bouw en intensieve veehouderij op de omgeving.

Antwoord
In het voorontwerp-streekplan is aangegeven dat het ruimtelijk
beleid erop gericht is om de nodige voorwaarden te scheppen voor
versterking en verbreding van de bestaande agrarische structuur en
om aan de ontwikkeling van de landbouw niet meer beperkingen op te
leggen dan uit hoofde van andere belangen strikt noodzakelijk
wordt geacht (paragraaf 3«5.1.1 van hot voorontwerp). Daarbij is
vermeld dat er uitzonderingssituaties zijn en dat zich omstandig-
heden kunnen voordoen waarbij in het bestemmingsplan bijzondere
eisen moeten worden gesteld aan bebouwing of dat er andere beper-
kingen in agrarische gebieden met bijzondere landschappelijke
en/of natuurwetenschappelijke waarden nodig kunnen zijn. Dit wordt
vervolgens in paragraaf 3«6.2.3 voor een drietal onderscheiden
soorten agrarische gebieden nader omschreven. Wij hebben bewust
gekozen voor een globale opzet van het streekplan, mede om niet op
voorhand en ook gelet op mogelijke en te verwachten ontwikkelingen
te sterke beperkingen op te leggen met betrekking tot de invulling
van het beleid op gemeentelijk niveau. Deze globale benadering
brengt met zich mee dat naar onze mening in dit streekplan van een
zeer concrete, sterk gedifferentieerde indeling van het agrarisch
gebied in verschillende soorten, met vermelding van de effecten
van typen van agrarische bedrijfsvoering die in verband met andere
functies niet toelaatbaar kunnen worden geacht, dient te worden
afgezien.
In dit verband kan ook worden gewezen op aanpassingen van de
streekplankaart waar de beantwoording en conclusie onder 6.1.2 toe
leidt. Overigens is er ons inziens wel voldoende aanleiding (zie
beantwoording en conclusies onder 6.1.6, 6.1.7 en 6.1.8) om naast
de in het voorontwerp reeds onderscheiden soorten agrarische ge-
bieden ook agrarische gebieden met complexen van bijzondere ecolo-
gische en/of landschappelijke betekenis als afzonderlijke catego-
rie op te nemen. Nadere uitwerking van een en ander dient aan de
hand van de globaal in het streekplan gegeven beleidslijnen en
gebiedsaanduidingen tot zijn recht te komen in de gemeentelijke
bestemmingsplannen na concrete afweging van belangen.

Conclusie
Met inachtneming van de beantwoording onder 6.1.6, 6.1.7 en 6.1.8
geven de opmerkingen geen aanleiding ten opzichte van het vooront-
werp-streekplan wijzigingen aan te brengen.
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5*1*1«1 Agrarisch aanverwante niet aan de grond gebonden bedrijven

Reactie
De gemeente Axel (25) kan zich er niet mee verenigen dat agrarisch
aanverwante, niet aan de grondgebonden bedrijven in de regel In
het agrarische gebied niet thuis behoren, omdat deze bedrijven
functioneel aan het agrarisch gebied gekoppeld zijn. Het bestem-
mingsplan Buitengebied van de gemeente Axel kan deze bedrijven via
een wijzigingsprocedure toestaan. Ook de gemeente Goes (88) wijst
erop dat dit soort bedrijven op basis van een wijzigingsbevoegd-
heid in haar bestemmingsplan Buitengebied kunnen worden toegela-
ten.
De directies Lavo en Lakwa (93) vestigen er de aandacht op dat het
wenselijk kan zijn voor agrarische handels- en industriebedrijven
ruimte te reserveren buiten de bestaande en eventueel in de toe-
komst aan te leggen bedrijfsterreinen. Een korte voorziening in de
tekst om te kunnen afwijken van de hoofdlijn bij daadwerkelijk
noodzakelijke gevallen, onder voorwaarde dat de aard van de acti-
viteiten van het bedrijf uitdrukkelijk gekoppeld is aan het agra-
risch gebied, zou naar hun mening te overwegen zijn.
De Kamer van Koophandel en fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland
(31) en de SGP (101) zijn van oordeel dat agrarisch aanverwante,
niet aan de grond gebonden bedrijven moeten kunnen worden geves-
tigd als toevoeging aan bestaande bedrijven. Naar vestiging op een
bedrijfsterrein dient alleen bij geheel nieuwe bedrijven verwezen
te worden.

Antwoord
In het voorontwerp-streekplan is de volgende tekst opgenomen:
"Het agrarische gebied dient zoveel mogelijk te worden behouden
voor agrarische activiteiten die hieraan gebonden zijn. Vormen van
bebouwing en grondgebruik die niet functioneel aan het agrarische
gebied zijn gebonden dienen, zowel in het belang van een rendabele
landbouw als ter bescherming van het landschap te worden geweerd,
tenzij de noodzaak tot vestiging wordt aangetoond. Ook vestiging
van agrarisch aanverwante, niet aan de grond gebonden bedrijven
(....) hoort in de regel in het agrarisch gebied niet thuis en
dient zo veel mogelijk plaats te vinden op bedrijfsterreinen".
Uit deze tekst blijkt dat ook agrarisch aanverwante bedrijven die
niet aan de grond gebonden zijn, zoals landbouwtechnische hulpbe-
drijven, aan de agrarische sector dienstverlenende of toeleverende
bedrijven of agrarische producten verwerkende bedrijven, in begin-
sel (als regel) uit het agrarisch gebied moeten worden geweerd.
Dit is enerzijds in het belang van de rechtstreeks aan de grond
gebonden bedrijven. Het behoud van zoveel mogelijk ruimte daar-
voor, die toch al gestaag afneemt door beslag ten behoeve van
andere functies, is zeer belangrijk. Anderzijds moet, om zoveel
mogelijk een ongestoord en gaaf agrarisch landschap te behouden,
anderssoortige bedrijfsbebouwing zo veel als kan worden voorkomen.
De gebruikte term "in de regel" geeft al aan dat uitzonderingen
mogelijk zijn, evenals de zinsneden "tenzij de noodzaak van vesti-
ging wordt aangetoond" en "zoveel mogelijk".
In het bestemmingsplan kan in uitzonderingsgevallen, waarbij na
afweging de noodzaak vaststaat, van de regel worden afgeweken.
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Gelet op het hiervoor gestelde zijn wij van mening dat de tekst
van het voorontwerp-streekplan op het punt van vestigingsraogelijk-
heden voor het betreffende soort bedrijven gehandhaafd dient te
blijven en dat de tekst voldoende duidelijk ia voor wat betreft de
algemene regel en de uitzonderingsmogelijkheid.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding de streekplantekst te her-
zien.

5*1.1.5 Niet aan de grond gebonden tuinbouwveredelingsbedrijven

Reactie
Het Landbouwschap (29) onderschrijft de visie dat de vestiging van
aanverwante agrarische bedrijven zoveel mogelijk dient plaats te
vinden op de locale bedrijventerreinen. Vormen van niet direct aan
de grond gebonden agrarische activiteiten dienen zich daarentegen,
naar de aard van hun functie, in het agrarische buitengebied te
kunnen vestigen. Het wordt begrijpelijk geacht dat niet alle ge-
bieden zich om planologische of landschappelijke redenen lenen
voor nieuwvestiging. Een goede zonering waarbij gebieden worden
aangewezen waarin nieuwvestiging wordt uitgesloten, naast 100 m-
zones rond woon-, recreatie- en natuurgebieden kan naar het oor-
deel van het Landbouwschap mogelijkheden bieden ter regulering. In
dit verband kan gedacht worden aan de scheidende zones als aange-
geven op de kaart. In alle overige gebieden en bovendien als toe-
voeging aan bestaande agrarische bedrijven dienen niet-grondgebon-
den agrarische activiteiten te worden toegelaten. In bestaande
bestemmingsplannen en bestaande wetten en verordeningen zijn reeds
zeer veel regelen van kracht die nieuwvestiging van agrarische
bedrijven, als deze in meer dan voldoende mate inperken.
Vanuit de Agrarische adviescommissie van de PPC (91) wordt gesteld
dat nieuw te stichten niet aan de grond gebonden tuinbouwverede-
lingsbedrijven zich zonder voorbehoud in het agrarisch gebied
zouden moeten kunnen vestigen. Ook is vanuit deze commissie gesug-
gereerd om met betrekking tot deze bedrijven niet te spreken over
vestiging op bedrijfsterreinen maar meer algemeen over vestiging
op terreinen die aan de criteria voor situering van bedrijfster-
reinen voldoen. De Adviescommissie voor economische aangelegenhe-
den oordeelt dat aan de tekst dient te worden toegevoegd dat reke-
ning wordt gehouden met de belangen van de bestaande gevestigde
bedrijven. De directies Lavo en Lakwa (93) zijn van oordeel dat
met de tekst van het voorontwerp-streekplan de nieuwvestiging van
niet aan de grond gebonden tuinbouwveredelingsbedrijven in een te
eng keurslijf wordt geplaatst. Hierbij wordt gedacht aan champig-
nons, witlof, glastuinbouw en dergelijke. Niet uitgesloten wordt
dat voor deze bedrijfscategorie een uitzonderingspositie gemaakt
zou kunnen worden in een aantal gebieden, op grond van natuur of
de nabijheid daarvan of in grootschalige open nieuwe gebieden. Met
een bepaalde procedure zou wellicht voldoende waarborg geschapen
kunnen worden dat ongewenste vestigingen in gevoelige gebieden
worden voorkomen, en dat in niet-gevoelige gebieden niet uitdruk-
kelijk de bestemming bedrijfsterrein dient te worden toegepast.
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Antwoord
In de reactie van het Landbouwschap wordt een onderscheid gemaakt
tussen agrarisch aanverwante niet aan de grond gebonden bedrijven
(landbouwtechnische hulpbedrijven en dienstverlenende, toeleveren-
de en producten verwerkende bedrijven) en niet aan de grond gebon-
den agrarische productiebedrijven, evenals dit in het voorontwerp-
streekplan wordt gedaan.
Het gaat hier om de laatst genoemde categorie, waarvoor een grote-
re vrijheid van vestiging wordt gevraagd.
In het voorontwerp-streekplan wordt voor dit soort agrarische
productiebedrijven, en dan nog alleen voor de nieuwvestiging daar-
van, in feite slechts één voorbehoud wordt gemaakt, namelijk voor
de categorie niet aan de grond gebonden tuinbouwveredelingsbedrij-
ven, die in de regel op bestaande of eventueel speciaal daartoe in
te richten bedrijfsterreinen moeten worden gevestigd.
Dit voorbehoud vloeit voort uit hetzelfde probleem van tweeërlei
aard dat agrarisch aanverwante, niet aan de grond gebonden be-
drijven in het agrarisch gebied kunnen opleveren (zie onder
5.1.1.*»).
Niet ontkend kan worden dat zich, mede afhankelijk van de aard van
het bedrijf, bij plannen tot nieuwvestiging omstandigheden kunnen
voordoen waarbij verwijzing naar een bedrijfsterrein of een spe-
ciaal voor dit soort bedrijven aangewezen terrein uit oogpunt van
agrarisch belang ernstige bezwaren ontmoet. In verband met de
eerdergenoemde belangen menen wij echter dat een algemene princi-
piële beperking, waarbij wij er overigens geen bezwaar tegen heb-
ben om in dit verband niet uitsluitend over bedrijfsterreinen te
spreken, wel op zijn plaats is.
Naar onze mening biedt de betreffende tekst op blz. 66 door de
toevoeging van de woorden "in de regel" voldoende opening voor die
gevallen waarbij na afweging van belangen de noodzaak is aange-
toond om van de algemene regel van nieuwvestiging op bedrijfs- of
speciaal aangewezen terreinen af te wijken.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de streekplant«ïkst met betrek-
king tot nieuwvestiging van niet aan de grond gebonden tuinbouw-
veredelingsbedrij 'en enigszins te verruimen in die zin dat als
regel niet wordt verwezen naar bedrijfsterreinen maar naar be-
staande of eventueel speciaal daartoe in te richten terreinen die
aan de voor bedrijfsterreinen gestelde criteria voldoen. Voor het
overige geven de opmerkingen geen aanleiding voor wijziging.

5.1.1.6 Concentratie glastuinbouw

Reactie
Het Landbouwschap (29) vraagt om op de streekplankaart een locatie
op te nemen nabij de electriciteitscentrale(s) waar projectvesti-
ging van tuinbouw onder staand glas kan worden gerealiseerd. Deze
locatie is ingegeven vanwege de koppeling van de warmtevoorziening
in die kassen aan de rest- respectievelijk afvalwarmte van de
elektriciteitscentrale(s).
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Antwoord
Met inachtneming van de beantwoordingen en de conclusies onder
0.2.3 en 3.2.2.1, het beleid ten aanzien van agrarische gebieden
met natuur- en landschapswaarden en overige algemene beleidslijnen
sluit de streekplantekst een projectvestiging van glastuinbouw in
principe niet uit, tenzij het zou gaan om situering in het eigen-
lijke Sloegebied. Dit terrein dient voor activiteiten die aan diep
vaarwater zijn gebonden, voor activiteiten die daarmee nauw samen-
hangen en voor activiteiten die zich door aard, schaal en (moge-
lijke) milieu-effecten niet lenen voor vestiging in de directe
nabijheid van woongebieden. Het in positieve zin in het streekplan
aanwijzen van een concentratiegebied voor glastuinbouw in de na-
bijheid van het Sloegebied achten wij gelet het voorgaande niet
nodig en zelfs niet gewenst omdat dit als logische consequentie
met zich mee zou brengen dat nieuwvestiging van glastuinbouw op
andere plaatsen (in de regio) algemeen wordt uitgesloten. Gelet op
de ontwikkelingen in de glastuinbouw tot nu toe zien wij van dit
laatste de noodzaak thans niet in en wij menen dan ook dat dit een
onnodige beperking in deze sector zou betekenen.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding voor wijziging ten opzichte van
het voorontwerp-streekplan.

5.1.1.7 Landbouwfunctie Krammer-Volkerak

Reactie
Het Landbouwschap (29) gaat er vanuit dat wij het voorbeeld van
Provinciale Staten voor Noord-Brabant zullen volgen en alsnog aan
een deel van de droogvallende gronden in het Krammer-Volkerakge-
bied binnen de provincie Zeeland een agrarische functie zullen
geven.

Antwoord
De besluitvorming inzake de aan het toekomstige Krammer-Volkerak-
gebied toe te kennen functies in het bestuurlijke overlegkader,
waarin de meest betrokken rijksdepartementen, de provincies en de
betreffende gemeenten participeren, is nog niet afgerond. Overi-
gens is in dit kader vooralsnog voor de droogvallende gronden geen
positieve toekenning van een landbouwfunctie in beschouwing geno-
men.
Het Bestuurlijk Overleg zal naar verwachting in het voorjaar van
1987 een integraal beleidsplan voor de inrichting en het beheer
van het Krammer-Volkerak vaststellen. Een concept voor dit plan
zal onderwerp van inspraak en overleg zijn; voor deze opmerking
van het Landbouwschap kan daarnaar worden verwezen. Wat betreft de
relatie tussen het streekplan en het (eenmaal) vastgestelde plan
voor het Krammer-Volkerak kan worden gewezen op de beantwoording
onder 0.1.4.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen.
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5.1.2 Landinrichting

5.1.2.1 Behandeling van landinrichtingsprojecten in het streekplan

Reactie
De Inspectie RO <30) stelt dat het voorontwerp-streekplan slechts
in algemene termen ingaat op behoefte en noodzaak van landinrich-
ting in de verschillende gebieden. Het lijkt gewenst om op meer
systematische wijze in te gaan op de gewenste vormen van landin-
richting en gebiedsspecifiek de uitgangspunten vast te leggen met
betrekking tot de relatie agrarische ontwikkeling, natuur en land-
schap en recreatie. Daarmee kunnen de ruimtelijke uitgangspunten
worden vastgelegd waarop de gewenste vorm van landinrichting kan
worden gekozen. Tevens kunnen hieraan de zienswijzen en de pro-
gramma's en de plannen voor landinrichting worden getoetst.
Het Landbouwschap (29) pleit met betrekking tot de verschillende
landinrichtingsprojecten voor een positieve benadering, waarbij de
behoefte om tot uitvoering te komen mede wordt gemotiveerd vanuit
de noodzaak tot verbetering van de positie van de agrarische sec-
tor.
Bij de Agrarische adviescommissie van de PPC (91) rijst de vraag
of het sturend karakter in het voorontwerp-streekplan met betrek-
king tot landinrichtingsprojecten duidelijk genoeg tot uitdrukking
komt.
De directies Lavo en Lakwa (93) stellen met betrekking tot de
paragraaf landinrichting dat het ten behoeve van een systematische
behandeling van het instrument landinrichting is aan te bevelen om
twee ingangen te kiezen.
Ten eerste een behandeling van de gebieden in Zeeland die inrich-
tingsbehoeftig zijn, enerzijds aan de hand van de kaart van het
structuurschema Landinrichting maar anderzijds ook de gebieden
waarvoor gedacht wordt aan ruilverkaveling met een administratief
karakter (bijvoorbeeld in de omgeving van Borssele en Hoek) of nog
andere inrichtingsbehoeftige gebieden (bijvoorbeeld de Schelde-
zoom).
Ten tweede een gedifferentieerde behandeling van landinrichtings-
projecten naar procedurestand, te weten landinrichtingsprojecten
in uitvoering, in voorbereiding, aangevraagd en niet aangevraagd.
Als nadeel van laatstgenoemde aanpak wordt erop gewezen, dat de
streekplantekst voortdurend aanpassing behoeft, omdat behandeling
van de projecten naar procedurestand een momentopname impliceert.
Als voorbeeld van deze complicatie wordt het project Axel-Zaamslag
genoemd; een zienswijze is reeds in concept opgesteld, zodat ver-
ondersteld mag worden, dat realisatie van de aanvraag tot landin-
richting binnen de planperiode van dit streekplan haalbaar is.
Naar het oordeel van de Stichting Natuur en Milieu (98) biedt het
voorontwerp-streekplan geen basis voor de landinrichting. Welis-
waar worden er ten aanzien van een aantal gebieden richtlijnen
gegeven maar de noodzaak van landinrichting wordt volstrekt onvol-
doende onderbouwd.

Antwoord
Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting van het
landelijke gebied overeenkomstig de functies van dat gebied, zoals
deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven.
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Het streekplan zal in de serste plaats moeten aangeven dat de
inrichting van een gebied voor wat betreft een of meer van die
functies, eventueel ook in verband met hun bestaande onderlinge
verhouding, zodanige gebreken vertoont dat het gebied landinrich-
tingsbehoeftig is. In het voorontwerp is dit naar vermogen ge-
beurd. Het probleem is nu dat van veel gebieden wel duidelijk,
maar niettemin toch alleen nog maar globaal bekend is welke die
gebreken zijn, en dat eerst op basis van verdergaand onderzoek en
studie nauwkeuriger kan worden aangegeven welke de knelpunten
zijn.
Voor verschillende gebieden is daarom uit dien hoofde nog slechts
een globale benadering en motivering in het streekplan te geven.
Dit brengt met zich mee dat de in de tweede plaats in het streek-
plan aan te geven keuze van de vorm van landinrichting voor enkele
gebieden nog slechts onder voorbehoud kan worden gemaakt en dat de
eisen en randvoorwaarden uit hoofde van andere aanwezige functies
voor verschillende gebieden niet exact zijn te formuleren. Deson-
danks is in het voorontwerp getracht ook hiervoor een zo goed
mogelijke benadering te vinden. De tekst zal op deze punten met
inachtneming van het globaliteitsniveau van het streekplan waar
mogelijk nog worden uitgediept en geactualiseerd, waarbij ook
gewezen kan worden op de beantwoording en conclusies onder
5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.10 en 5.1.2.11. Daarbij
moet het onderscheid in het oog worden gehouden dat er met name in
de Zeeuwse situatie op basis van het structuurschema Landinrich-
ting bestaat voor wat betreft de nog voorziene landinrichtingspro-
jecten tussen het betrekkelijk geringe aantal "integrale" projec-
ten en het relatief grotere aantal "administratieve" projecten.
Bij de laatste categorie zijn er in beginsel veel minder ingrij-
pende consequenties voor de in die gebieden aanwezige niet-agra-
rische functies, maar ook veel minder mogelijkheden voor de ver-
betering en versterking van die functies.
Genoemd onderscheid kan wellicht beter tot zijn recht komen door
aanpassing van de systematiek voor de opzet van paragraaf 3»5-1.2,
waarbij de suggestie van de directies Lavo en Lakwa betrokken kan
worden.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om te bezien of de systematiek in
opzet van de paragraaf Landinrichting verbeterd kan worden. Inhou-
delijk dient er naar te worden gestreefd de wenselijkheid van
landinrichting voor de verschillende gebieden nog duidelijker aan
te geven en de aanwezige ruimtelijke functies en de implicaties
daarvan voor de landinrichting zo mogelijk beter in beeld te bren-
gen; een en ander met inachtneming van aanpassingen op grond van
andere beantwoordingen met gevolgen voor deze paragraaf.

5.1.2.2 Landinrichting en landbouwcrisis

Reactie
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
vinden dat ten aanzien van toekomstige landinrichtingsprojecten
een grote reserve op zijn plaats is. Onvoldoende wordt in het
ontwerp rekening gehouden met het feit, dat de landbouw zich in
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een crisissituatie bevindt. De te snelle productiestijging heeft
geen gelijke tred gehouden met de afzet. Onttrekking van landbouw-
gronden aan hun agrarische bestemming zal in de nabije toekomst
steeds meer (moeten) plaatsvinden. Nieuwe ontwikkelingen op de
graan- en suikermarkt vormen een directe bedreiging met name voor
de Zeeuwse boer. De nota houdt met deze ontwikkelingen in het
geheel geen rekening en doet zelfs of er geen vuiltje aan de lucht
is. Dit getuigt van weinig realisme.

Antwoord
In de reactie wordt er van uitgegaan dat verbetering van de in-
richting van een gebied door landinrichting in het bijzonder ge-
richt is op productieverhoging in de agrarische sector. Dit moet
echter als een veronderstelling worden beschouwd die niet geheel
juist is. Voor de landbouw is er thans inderdaad sprake van een
crisissituatie als gevolg van overproductie, het markt- en prijs-
beleid en afzetproblemen. In recente rijksnota's wordt hier ook
duidelijk op gewezen. Gezocht wordt naar mogelijkheden om aan deze
problemen het hoofd te bieden. Behoud van de inkomenssituatie en
de werkgelegenheid in de landbouw staan hierbij voorop. Van een
volledige uitkristallisatie van de algemene landbouwproblematiek
is vooralsnog evenwel geen sprake. Thans wordt veeleer gedacht aan
omschakeling naar arbeidsintensievere productietakken die betere
kansen geven op goede afzetmogelijkheden, al dan niet met specia-
lisatie of juist risicospreidende diversificatie, en aan mogelijk-
heden tot verlaging van de productiekosten dan aan productieverho-
ging door schaalvergroting zoals in het nabije verleden het geval
was. In het voorontwerp-streekplan wordt de onlangs verschenen
Provinciale Landbouwnota genoemd. Daarin wordt aan deze problema-
tiek uitvoerig aandacht geschonken vanuit de Zeeuwse optiek. Het
streekplan is een ruimtelijke beleidsnota en beperkt zich in be-
ginsel tot de ruimtelijke problematiek, zoals in dit geval tot het
instrument van landinrichting. Welke ontwikkelingsrichting in de
Zeeuwse land- en tuinbouw ook wordt gekozen, een zo goed mogelijke
agrarische inrichting van het agrarisch gebied blijft een voor-
waarde voor een doelmatig gebruik van de grond en'daarmee voor zo
gunstig mogelijke werk- en inkomensomstandigheden. Indien nu uit
dien hoofde gebreken en knelpunten worden onderkend en het staat
vast dat daarin door landinrichting met inachtneming van andere
belangen een wezenlijke verbetering kan worden aangebracht, dan
moet het bevorderen dat een landinrichtingsproject wordt uitge-
voerd op zijn plaats worden geacht.

De eerste zin van paragraaf 3.5.1.2 "Landinrichting" van het voor-
ontwerp-streekplan luidt dan ook: "Gestreefd wordt naar het tot
standkomen van landinrichtingsprojecten voor gebieden waar dit om
redenen van agrarische bedrijfsvoering en/of om redenen uit hoofde
van andere functies tot verbetering van betekenis kan leiden".
Deze zin brengt tevens tot uitdrukking dat landinrichting eveneens
dient ter verbetering van de inrichtingstoestand voor andere func-
ties, zoals natuur, landschap en recreatie, wanneer daartoe in een
gebied aanleiding is.
Het provinciale agrarische beleid is gericht op een zo goed moge-
lijke positie van de Zeeuwse land- en tuinbouw, met benutting van
alle aanwezige potenties en behoud van de mogelijkheden tot verbe-
tering. Dit uiteraard afgewogen tegen en rekening houdend met de
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andere functies en belangen die in het landelijke gebied aanwezig
zijn. Bedrijfsmatige sanering, bijvoorbeeld door (tijdelijk) uit
gebruik nemen van landbouwgronden kan eventueel wenselijk zijn,
maar moet toch wel als een noodmaatregel van hopelijk tijdelijke
aard worden gezien. In het licht van het hiervoorgaande ligt het
nu niet voor de hand om op dit punt aanbevelingen in het streek-
plan te doen. Dit neemt niet weg dat wanneer toekomstige ontwikke-
lingen daai' aanleiding toe geven onzerzijds niet geschroomd zal
worden het in het streekplan geformuleerde ruimtelijke beleid
zonodig bij te stellen.

Conclusie
De reactie geeft thans geen aanleiding de streekplantekst aan te
passen.

5.1.2.3 Vorm van landinrichting voor de Kop van Schouwen

Reactie
De Inspectie RO (30) komt het voor dat, gezien de complexe situa-
tie en de relatie tussen de kwaliteit van het landschap en de
recreatie, in de Kop van Schouwen aan herinrichting gedacht zou
moeten worden. De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbe-
scherming en recreatie van de PPC (91) is van mening dat voor de
nieuwe landinrichtingsprojecten, zoals de Kop van Schouwen, nu
reeds meer duidelijkheid over de vorm had kunnen worden geboden;
te denken valt hier aan herinrichting.

Antwoord
De Landinrichtingswet geeft globale aanknopingspunten voor de te
kiezen vorm van landinrichting (zie de beantwoording onder
5.1.2.8).
Op grond hiervan lijkt de t3 maken keuze voor de vorm van landin-
richting voor de Kop van Schouwen duidelijk. Immers de functies
die aan het gebied in het kader van de ruimtelijke ordening worden
toegekend zijn, uiteraard afhankelijk van de te kiezen begrenzing,
overwegend van niet-agrarische aard, terwijl voorts landinrichting
in het gebied in het structuurschema Landinrichting prioriteit
geniet wegens een disharmonie tussen landschap en functies. Een en
ander wijst duidelijk in de richting van herinrichting.
Het practische verschil tussen ruilverkaveling en herinrichting
lijkt evenwel, zoals uitvoeriger aangegeven in het antwoord onder
5.1.2.8, vooral van procedurele aard te zijn. Een benadering zou
derhalve kunnen zijn dat bezien wordt met behulp van welke proce-
dure, die van herinrichting of die van ruilverkaveling, de beste
resultaten met betrekking tot de beoogde verbetering van de in-
richting van het gebied kunnen worden verkregen. Dit kan evenwel
eerst nader worden vastgesteld indien meer concreet bekend is wat
ter verbetering van de inrichting van het gebied gedaan kan wor-
den, hetgeen bij de voorbereiding van het project moet blijken.
Niettemin achten wij het wenselijk dat het streekplan zoveel moge-
lijk duidelijkheid geeft over de door Provinciale Staten bij hun
voordracht voor het Voorbereidingsschema landinrichtingsprojecten
aan te geven landinrichtingsvorm.
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De inhoud van het structuurschema Landinrichting en de Landin-
richtingswet leiden tot de conclusie dat voor de Kop van Schouwen
in principe gekozen moet worden voor herinrichting. Het is gewenst
dit in het streekplan aan te geven, waarbij het voorbehoud moet
worden gemaakt dat, indien nader onderzoek en studie daartoe aan-
leiding geven, alsnog gekozen kan worden voor ruilverkaveling.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst voor de
Kop van Schouwen als vorm van landinrichting herinrichting aan te
geven, met het voorbehoud dat nader onderzoek en studie aanleiding
kunnen geven te zijner tijd alsnog voor ruilverkaveling te kiezen.

5.1.2.4 Doel van landinrichting in de Kop van Schouwen

Reactie
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91) stelt voor de tekst met betrekking tot
landinrichting in de Kop van Schouwrn niet beperkt te houden tot
een afweging tussen recreatie enerzijds en natuur en landschap
anderzijds. Ook de fruitteelt en de Dammenweg verdienen aandacht.

Antwoord
De voorbereiding van het landinrichtingsproject zal moeten uit-
wijzen in hoeverre de wenselijkheid, de mogelijkheden en de nood-
zaak zullen bestaan om de fruitteelt en de Dammenweg als elementen
mee te nemen. Dit zal ook consequenties voor de blokgrens hebben.
De fruitteelt, voorzover daarvan nog daadwerkelijk bedrijfsmatig
sprake is, alsook ander agrarisch gebruik van gronden in het ge-
bied van de Kop van Schouwen, behoren tot de functies waarmee
rekening zal moeten worden gehouden en die wellicht eveneens kun-
nen worden gediend. Hetzelfde geldt voor de ontsluiting. In hoe-
verre voorzieningen en maatregelen ter verbetering hiervan in
landinrichtingsverband zullen kunnen worden getroffen zal moeten
blijken. Hiertoe zou in beginsel ook de opheffing van de eventuele
nadelen, mede voor de landbouw, als gevolg van een mogelijk nieuw
tracé van de Damraenweg nabij het gebied van de Kop van Schouwen
kunnen behoren.
Het noemen in het streekplan van de ontsluiting *an het gebied en
de (beperkte) agrarische functie als elementen die in het kader
van het landinrichtingsproject mogelijk eveneens verbetering kun-
nen ondergaan, ontmoet bij ons geen bedenking.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de ontsluiting en de aanwezige
landbouwfunctie als bijkomende aandachtspunten bij landinrichting
voor de Kop van Schouwen in de streekplantekst op te nemen.

5.1.2.5 Rijksbeleid voor de Kop van Schouwen

Reactie
De gemeente Westerschouwen (92) wijst erop dat de Kop van Schouwen
een belangrijke plaats in het rijksbeleid inneemt. Dit blijkt uit
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de aanwijzing tot beschermd natuurmonument en de vermelding in het
structuurschema Landinrichting als in aanmerking komend voor land-
inrichting. Het voorontwerp-streekplan gaat nauwelijks in op dit
voor net gemeentelijk beleid van groot belang zijnde rijksbeleid.
Nu de gemeente staat voor de verdere en concrete uitvoering van
haar structuurschets is meer duidelijkheid en ondersteuning in het
streekplan aangaande de Kop van Schouwen en de relatie rijksbeleid
en provinciaal beleid gewenst. Naar de mening van de ZMF (107)
dient het nader onderzoek naar de mogelijkheid van een landinrich-
tingsproject voor de Kop van Schouwen uit te wijzen welke priori-
teit dit project moet krijgen. Daarop een voorschot nemen is voor-
barig.

Antwoord
De aanwijzing van de Kop van Schouwen tot beschermd natuurmonument
is gericht op een uit oogpunt van natuurbescherming zo goed moge-
lijk beheer van de aanwezige en potentiële natuur- en landschaps-
waarden. Het gaat hier om een stuk rijksbeleid, waarbij de provin-
cie alleen in adviserende zin betrokken is. In het streekplan
worden de uitgangspunten voor het ruimtelijk beltdd globaal aange-
geven. Voor de Kop van Schouwen is aan grote delen van dit gebied
primair de functie natuur toegekend. Dit is van meet af aan reeds
geschied in de streekplannen voor Schouwen-Duiveland en stemt
overeen met het ruimtelijke beleid van het rijk. De globaliteit
van het streekplan heeft met zich meegebracht dat, hoewel dit plan
er volledig mee spoort, aan de verschillende aanwijzingen tot be-
schermd natuurmonument van diverse gebieden in de provincie Zee-
land niet expliciet aandacht is geschonken. Daar komt bij dat het
een zeer specifieke rijksmaatregel betreft uit hoofde van een
andere wetgeving, die in het provinciale ruimtelijke beleid geen
nadere ruimtelijke detaillering vraagt. Dit neemt niet weg dat de
aanwijzing van de Kop van Schouwen ingrijpende gevolgen heeft voor
onder meer het ruimtelijke beleid van de gemeente Westerschouwen.
Echter, het gemeentelijke ruimtelijke beleid, zoals vastgelegd in
de bestemmingsplannen is ook in hoge mate bepalend geweest voor de
omvang en de aard van de aanwijzing, evenals voor de als gevolg
van de aanwijzing door het rijk opgestelde beheersvisie, die de
basis vormt voor afzonderlijke beheersplannen.
Een geheel andere zaak is de mogelijke uitvoering van een landin-
richtingsproject in het gebied. Voor een landinrichtingsproject
geldt dat het gericht moet zijn op verbetering van de inrichting
van het gebied overeenkomstig de functies zoals die in het kader
van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven. Daarbij kent het
rijksbeleid een zeer belangrijke plaats toe aan het ruimtelijke
beleid zoals dat in het streekplan en het bestemmingsplan wordt
aangegeven. In deze plannen komt tot uitdrukking dat er naast de
natuurfunctie nog een aantal andere functies in het gebied aanwe-
zig is, waarvan de recreatie wel als de belangrijkste kan worden
beschouwd.
Gestreefd zal moeten worden naar een zodanige verbetering van de
inrichting van het gebied dat de verschillende functies in onder-
linge afweging en afhankelijk van de mogelijkheden al dan niet in
samenhang met elkaar worden versterkt en als daartoe aanleiding is
worden uitgebouwd.
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Het eindresultaat zal functioneel meer moeten zijn dan de som der
nu aanwezige deelfuncties.
Gemeend wordt dat het voorontwerp-streekplan, met inachtneming van
de beantwoording onder 5.1.2.1, 5.1.2.3 en 5.1.2.4 in deze nota,
als geheel voldoende richtinggevend is als provinciaal ruimtelijk
beleidsstuk voor de voorbereiding van een eventueel landinrich-
tingsproject en voor het onderzoek en nadere studie naar de wense-
lijkheid en de mogelijkheid tot uitvoering van zulk een project.
Meer specifieke ruimtelijke uitgangspunten voor de verbetering van
de inrichting van het gebied zijn thans niet te geven. Nader on-
derzoek, zoals geroemd op blz. 68 van het voorontwerp-streekplan
dient over een en ander opheldering te geven. Aan de passage op
blz. 72 en 73 van het voorontwerp over de Kop van Schouwen kan wel
worden toegevoegd dat met een eventueel landinrichtingsproject kan
worden bijgedragen aan verwezenlijking van het doel van de aanwij-
zing tot beschermd natuurmonument en een zo goed mogelijke opvang
van de consequenties die de aanwijzing voor andere aanwezige func-
ties heeft, zoals met name de recreatie.
De reactie van de ZMF geeft aanleiding te verwijzen naar blz. 68
van het voorontwerp. Hier worden de mogelijkheid en wenselijkheid
van het landinrichtingsproject afhankelijk gesteld van nader on-
derzoek dat zich uiteraard ook zal moeten uitstrekken tot inzicht
in de prioriteit.

Conclusie
De opmerking van de gemeente Westenschouwen geeft aanleiding de
tekst van paragraaf 3.5.1.2 voor wat betreft landinrichting voor
de Kop van Schouwen aan te vullen met het noemen van de betekenis
die een landinrichtingsproject kan hebben voor de effectuering van
de aanwijzing tot beschermd natuurmonument.

5.1.2.6 Beleid ten aanzien van het landinrichtingsproject Walcheren

Reactie
Het Landbouwschap (29) is van mening dat het beleid voor Walcheren
duidelijk afwijkt van het in het streekplan Midden-Zeeland gefor-
muleerde beleid. Illustratief hiervoor zijn het bener;», kken van de
functie natuurbehoud, het in hoofdzaak niet wijzigen van het wa-
ter lopenstelsel, het niet noemen van een oppervlakte voor toepas-
sing van de Relatienota en het verwerven van natuurgebieden door
natuurbeherende instanties. Het is gewenst de tekst aan te passen
aan het vigerende streekplan ter voorkoming van onduidelijkheden
voor de landinrichtingscommissie Walcheren die een plan voorbe-
reidt.

Antwoord
Dat in het voorontwerp-streekplan een duidelijk ander beleid wordt
voorgestaan met betrekking tot verschillende functies dan in het
streekplan Midden-Zeeland is aangegeven, is onjuist. Zo heeft de
functie natuur niet meer nadruk gekregen. In paragraaf 2.4, Be-
langrijkste functies, van het streekplan Midden-Zeeland staat op
blz. 12 dat in een aantal gebieden naast de agrarische functie ook
het natuur- en landschapsbehoud van grote betekenis is en dat dit
in het bijzonder geldt voor de open landelijke gebieden van onder
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meer Walcheren. In het voorontwerp-streekplan Zeeland is In de
vergelijkbare paragraaf 2.2 volstaan met de zin dat buiten de
regionale stedelijke centra Middelburg en Vlissingen en de zee-
haventerreinen, de recreatie en de functie natuurbehoud naast de
agrarische functie belangrijke plaatsen innemen (zie hieromtrent
overigens ook de beantwoording onder 0.2.1 in de ambtelijke nota).
Verderop is nog vermeld dat zich in de open poelgebieden op Wal-
cheren agrarische gebieden met bijzondere ornithologische en land-
schappelijke waarden bevinden.
Ook is het uitgangspunt voor landinrichting op Walcheren dat het
waterlopenstelsel in hoofdzaak niet zal worden gewijzigd in het
voorontwerp-streekplan Zeeland (blz. 71) net zo geformuleerd als
in het streekplan Midden-Zeeland (blz. 79). Voorts is noch in het
streekplan Midden-Zeeland noch in het voorontwerp-streekplan Zee-
land een oppervlakte voor verdere toepassing van de Relatienota
genoemd, ook niet voor Walcheren. Dat voor natuurgebieden, waar
geen landinrichtingswerken mogen worden uitgevoerd, bevorderd zal
worden dat zij verworven zullen worden door een natuurbeherende
instantie is als uitgangspunt voor landinrichting op Walcheren in
het streekplan Midden-Zeeland (blz. 79) en in het voorontwerp-
streekplan Zeeland (blz. 71) op dezelfde wijze aangegeven.
De wenselijkheid van een zo groot mogelijke duidelijkheid in de
uitgangspunten voor landinrichting, mede voor de landinrichtings-
commissie Walcheren, kan worden onderschreven, echter binnen het
raam van het globale karakter van het voorontwerp-streekplan in
verband waarmee de betreffende tekst ten opzichte van het vigeren-
de streekplan wat is ingekort en indicaties voor bepaalde opper-
vlakten achterwege zijn gelaten.
De reactie geeft inhoudelijk echter geen aanleiding om de tekst
van het voorontwerp aan te passen.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst te wijzigen.

5.1.2.7 Reikwijdte landinrichtingsproject kustgebied West Zeeuwsch-Vlaan-
deren

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Oostburg (18) is gesteld dat bij
landinrichting in het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen de
recreatiegebieden niet moeten worden meegenomen. Landschapsbouw
moet vanuit de recreatie worden verzorgd en mag niet ten laste
komen van de ruilverkavelingspot; deze is bestemd voor de land-
bouw.
De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (104) schrijft
daarentegen dat het voor het behoud van de recreatieve aantrek-
kelijkheid van het West Zeeuwsen-Vlaamse kustgebied mede van be-
lang is dat bij de ruilverkaveling in dit gebied ten behoeve van
de landbouw zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de recre-
atiebelangen.

Antwoord
In het rijksbeleid (structuurschema Landinrichting en Landinrich-
tingswet) is aangegeven dat in landinrichtingsprojecten maatrege-
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len en voorzieningen voor zowel de landbouw als ook ten behoeve
van de bosbouw, natuur en landschap, de Infrastructuur, de open-
luchtrecreatie en de cultuurhistorie kunnen worden opgenomen. Voor
het beantwoorden van de vraag of en in welke mate de genoemde
belangen bij landinrichting gediend moeten of kunnen worden is de
ruimtelijke ordening mede bepalend, omdat in dat kader de functies
van een gebied worden aangegeven, alsook de wijze waarop en de
mate waarin deze behartigd en ontwikkeld moeten worden.
Voor het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen is de recreatie-
functie evident. Deze functie is dan ook nadrukkelijk in het voor-
ontwerp-streekplan aangegeven. Voor een goed begrip moet er overi-
gens op worden gewezen dat landinrichting zich bij het treffen van
maatregelen en voorzieningen voor de recreatie niet verder uit-
strekt dan tot het verbeteren en scheppen van mogelijkheden voor
de dagrecreatie, al dan niet in samenhang met landschapsbouw.
Verblijfsrecreatieterreinen (kampeerterreinen, zomerhuisterreinen
en dergelijke) worden in beginsel buiten het blok gelaten.
Uit het hiervoor gestelde mag blijken dat voorzieningen ten behce-
ve van de openluchtrecreatie deel kunnen uitmaken van landinrich-
ting en als zodanig ten laste van de begroting daarvoor kunnen
komen. Wij zijn van mening dat bij landinrichting in het kustge-
bied van West Zeeuwsch-Vlaanderen zonder meer rekening moet worden
gehouden met de hier ontegenzeggelijk aanwezige recreatiebelangen
en wij zullen erop toezien dat deze belangen voor zover mede in
het kader van het streekplan wenselijk en mogelijk zullen worden
behartigd.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot aanpassing ten opzichte
van het voorontwerp-streekplan.

5.1.2.8 Vorm van landinrichting voor het kustgebied van West Zeeuwsch-
Vlaanderen

Reactie
Tijdens de inspraakbijeenkomst te Oostburg (18) is gesteld dat
voor het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen landinrichting in
de vorm van normale ruilverkaveling de voorkeur verdient. Herin-
richting is niet haalbaar en te duur.
De Inspectie RO (30) komt het voor dat gezien de complexe situatie
en de relatie tussen de kwaliteit van het landschap en de recrea-
tie in het westen van West Zeeuwsch-Vlaanderen aan herinrichting
gedacht moet worden.
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91) is van mening dat voor de nieuwe landin-
richtingsprojecten, zoals het westelijk deel van West Zeeuwsch-
Vlaanderen, nu reeds meer duidelijkheid over de vorm had kunnen
worden geboden; te denken valt aan herinrichting.

Antwoord
De Landinrichtingswet geeft de volgende criteria voor de keuze
tussen ruilverkaveling en herinrichting:

voor ruilverkaveling komen in aanmerking gebieden die ruimte-
lijk een overwegend agrarische functie, doch niet in belang-
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rijke mate een niet-agrarische functie vervullen of moeten
vervullen;
voor herinrichting komen in aanmerking gebieden die ruimte-
lijk naast een agrarische functie ook in belangrijke cate een
niet-agrarische functie vervullen of moeten vervullen.

Het landelijk ruimtelijk beleid is te vinden in de Nota Landelijke
gebieden en voor wat betreft de aangegeven functies op de bij de
nota behorende structuurschets. In deze structuurschets is voor
geheel Zeeuwsch-Vlaanderen de hoofdfunctie landbouw (zone A) aan-
gegeven. De nota vermeldt in zijn toelichting op de structuur-
schets echter: "In de verschillende zones zullen altijd gebieden
blijven voorkomen die, wat schaal en karakter betreft, kenmerken
vertonen van een andere zone. De regering acht het echter niet
gewenst om op rijksniveau een gedetailleerde zonering vast te
leggen. Het behoort tot de bevoegdheden van de andere overheden om
de zonering op regionaal en locaal niveau te detailleren".
In het voorontwerp-streekplan is dit gebeurd.
Aan de hand van de in het voorontwerp-streekplan aan het gebied
toegekende niet-agrarische functies, waaronder in het bijzonder de
belangrijke recreatiefunctie, inclusief de functies van de sterke
mate van recreatief medegebruik van het agrarisch gebied en het
kamperen bij de boer, zou op grond van de Landinrichtingswet ge-
concludeerd kunnen worden dat voor de kustzone van West Zeeuwsch-
Vlaanderen herinrichting de aangewezen vorm van landinrichting is.
Hierover dient evenwel het volgende te worden opgemerkt.
De indruk bestaat dat, mede als gevolg van de formuleringen in het
structuurschema Landinrichting en in de Landinrichtingswet, in het
algemeen de mening heeft postgevat, enerzijds bij de belangenbe-
hartigers van natuur, landschap en recreatie dat die belangen
beter tot hun recht zullen kunnen komen bij herinrichting, en
anderzijds bij de behartigers van de landbouw dat de agrarische
belangen beter gewaarborgd zijn bij ruilverkaveling. Wanneer men
let op de essentiële verschillen tussen de beide landinrichtings-
vorraen dan blijken die eerder van procedurele dan van sectoraal
gerichte aard te zijn. Noch het structuurschema noch de wet geven
feitelijk aan dat bij ruilverkaveling meer nadruk moet liggen op
de verbetering van de landbouwkundige inrichting dan bij herin-
richting, terwijl omgekeerd ook nergens blijkt dat bij herinrich-
ting meer voorzieningen en maatregelen voor de niet-agrarische
functies moeten worden getroffen dan bij ruilverkaveling.
De wezenlijke verschillen tussen ruilverkaveling en herinrichting
lijken in de praktijk voornamelijk neer te komen op het verschil
in besluitvorming en daarmee het (mogelijke) verschil in de wijze
waarop de uiteindelijke belangenafweging plaatsvindt. Bij ruilver-
kaveling wordt gestemd over het landinrichtingsprogramma of plan,
terwijl bij herinrichting vaststelling van het programma of plan
geschiedt door Provinciale c.q. Gedeputeerde Staten. Voorts is er
een verschil in de wijze van grondverwerving. De besluitvorming
krijgt bij herinrichting dus een wat sterker politiek accent.
Enerzijds is er thans de wenselijkheid tot nader onderzoek naar de
zwaarte van de voor het gebied aangegeven functies in hun onder-
linge verhouding en samenhang. Anderzijds verdient het aanbeveling
om te peilen welke landinrichtingsvorm, met name in verband met de
daaraan verbonden wijze van besluitvorming, het meest geëigend
moet worden geacht.
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De hiervoor genoemde onzekerheden leiden er toe dat het, althans
in dit stadium van voorbereiding van het streekplan, vooralsnog
geen aanbeveling verdient om een definitieve keuze voor ruilverka-
veling of herinrichting te maken.
Een voorwaardelijke keuze kan wel gemaakt worden.
Deze voorwaardelijke keuze zou dan op basis van met name de crite-
ria van de Landinrichtingswet en gelet op de zeer belangrijke
recreatiefunctie die verspreid in het gehele kustgebied aanwezig
is, zoals aangegeven in het voorontwerp-streekplan, kunnen zijn
een keuze voor herinrichting, tenzij uit nader onderzoek en studie
zou blijken dat met toepassing van ruilverkaveling evenzeer een
evenwichtige belangenafweging tot zijn recht kan komen en voldaan
kan worden aan de in het streekplan voor het project geformuleerde
uitgangspunten.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de tekst van het vooront-
werp-streskplan voor het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen
als landinrichtingsvorm vooralsnog herinrichting aan te geven,
maar daarbij de mogelijkheid open te houden dat als nader onder-
zoek en studie daartoe aanleiding geven, te zijner tijd alsnog
voor ruilverkaveling kan worden gekozen.

5.1.2.9 Urgentie landinrichtingsproject kustgebied West Zeeuwsch-Vlaande-
ren

Reactie
De ZMF(107) is van mening dat er naar gestreefd dient te worden
dat het landinrichtingsproject voor de kustzone van West Zeeuwsch-
Vlaanderen nog in de streekplanperiode ter hand wordt genomen.
Daarbij dient meegenomen te worden dat meerdere scheidende zones
langs de kust worden aangebracht.

Antwoord
In paragraaf 3.5.1.2 van het voorontwerp-streekplan is gesteld dat
onder meer voor het westelijk deel van West Zeeuwsch-Vlaanderen in
elk geval gestreefd wordt naar het ter hand nemen van een landin-
richtingsproject in de streekplanperiode. Het kustgebied behuyrt
daar ook bij en wordt zelfs afzonderlijk genoemd. Doordat het
kustgebied is opgenomen op de beleidskaart van het structuurschema
landinrichting is ook van rijkswege aangegeven dat het gebied in
beginsel in aanmerking komt om te worden geplaatst op het Voorbe-
reidingsschema landinrichtingsprojecten.
Aan de wens dat scheidende zones worden aangebracht in het landin-
richtingsplan zal in principe tegemoet moeten worden gekomen op
grond van hetgeen daarover specifiek en over ruimten tussen recre-
atieconcentratiegebieden in meer algemene zin in het voorontwerp-
streekplan als beleidslijn is aangegeven, met inachtneming van de
beantwoording onder 0.2.3. Er lijkt overigens ook geen aanleiding
te zijn om hiervan bij het landinrichtingsproject af te wijken.

Conclusie
De opmerking geeft met inachtneming van de beantwoording onder
0.2.3 geen aanleiding tot wijziging ten opzichte van de tekst van
het voorontwerp-streekplan.
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5.1.2.10 Landinrichtingsproject Axel-Zaarcslag

Reaotie
De Agrarische adviescommissie van de PPC (91), de deelnemers aan
de inspraakbijeenkomst te Terneuzen (19) en de tiatuurbeschermings-
vereniging de Steltkluut (95) vragen om duidelijker aan te geven
wat de wenselijkheid is van landinrichtingsmaatregelen voor het
gebied Axel-Zaamslag.
Op de inspraakbijeenkomst te Terneuzen is gesteld dat landinrich-
ting in het gebied rond Zaaraslag een hogere prioriteit moet heb-
ben. Wegenaanleg en industrievestigingen maken dit noodzakelijk.
De ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw zijn tot nu toe
tegengehouden met als argument dat er eerst meer duidelijkheid
moet komen over de weg Schoondijke-Terhole.
De Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut zou ook de voorwaar-
den willen zien vermeld waaraan de landinrichtingsoperatie Axel-
Zaamslag zou moeten voldoen. Aandacht wordt in dit verband ge-
vraagd voor het behoud van natuurlijke waterlopen en kreken, het
graslandareaal, geen uitbreiding van infrastructurele voorzienin-
gen en het opzetten van het waterpeil in de natuurgebieden.

Antwoord
De wenselijkheid om duidelijker aan te geven dat het gebied Axel-
Zaamslag voor landinrichting in aanmerking komt en wat met dit
project wordt beoogd, kan worden onderschreven. Het gebied komt
niet voor op de beleidskaart van het structuurschema Landinrich-
ting. Dit betekent dat het gebied niet in aanmerking komt om als
"integraal" landinrichtingsproject geplaatst te worden op het
Voorbereidingsschema landinrichtingsprojecten. Daarom is voor het
gebied een administratieve ruilverkaveling aangevraagd, die als
zodanig in beginsel, op basis van een beperkt inrichtingsniveau
met dientengevolge lage kosten, wel in aanmerking kan komen voor
plaatsing op het genoemde voorbereidingsschema.
Dit in het oog houdend zal het project zich vooral dienen te rich-
ten op herverkaveling. Voor verbetering var de ontwatering en van
de ontsluiting zullen slechts beperkte mogelijkheden aanwezig
zijn. In hoeverre er maatregelen en voorzieningen voor natuur en
landschap zullen ïcunnen worden getroffen kan thans nog niet vol-
doende worden overzien. Gelet op het karakter van dit landinrich-
tingsproject zal dit niet anders dan zeer beperkt kunnen zijn.
Gestreefd zal vooral moeten worden naar behoud van de gebiedsken-
merken, de bestaande natuurwaarden en naar behoud en zo mogelijk
verbetering van de landschapswaarden.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de redenen en doeleinden van
administratieve ruilverkaveling in het gebied Axel-Zaamslag glo-
baal in het streekplan te vermelden.

5.1.2.11 Toe te voegen landinrichtingsprojecten

Reactie
Het Landbouwschap (29) en de Agrarische adviescommissie van de PPC
(91) achten het wenselijk om bij het overzicht van nieuwe landin-
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richtingsprojeoten de gebieden Scheldezoom en Braakman te vermel-
den als gebieden die in aanmerking komen voor landinrichting. Naar
de mening van het Landbouwschap dient ook het gebied bij Borssele
te worden toegevoegd.

Antwoord
Voor de gebieden Braakman en Scheldezoom is indertijd een plan tot
ruilverkaveling voorbereid dat bij de stemming werd afgewezen. De
gebieden komen niet voor op de beleidskaart van het structuur-
schema Landinrichting, met dien verstande dat het Scheldezoomge-
bied voor zover gelegen op Noord-Brabants grondgebied wel op die
beleidskaart voorkomt. Dit betekent dat het Braakmangebied en het
Zeeuwse deel van het Scheldezoomgebied hoogstens voor administra-
tieve ruilverkaveling in aanmerking zouden kunnen komen. Voor
zover bekend geldt voor deze beide gebieden thans formeel geen
aanvraag voor landinrichting. Het noemen van deze gebieden in het
streekplan als landinrichtingsbehoeftig betekent dat er naar ge-
streefd zal worden dat deze gebieden nog in deze streekplanperiode
op het Voorbereidingsschema landinrichtingsprojecten worden ge-
plaatst.
Er bestaat geen bedenking tegen het gevolg geven aan de in de
reacties geuite wens, mits daarbij duidelijk is dat de twee be-
treffende gebieden ten opzichte van de andere gebieden die volgens
het streekplan voor landinrichting in aanmerking komen geen hoge
prioriteit genieten. Het gebied bij Borssele is in de streekplan-
tekst op blz. 67 reeds genoemd als een van de projecten met een
lagere prioriteit. Voor de wijze van behandeling van landinrich-
tingsprojecten in het streekplan kan verder worden verwezen naar
de beantwoording onder 5.1.2.1.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de gebieden Braakman en Schel-
dezoom in het streekplan te noemen als in aanmerking komend voor
landinrichting met een administratief karakter en een relatief
minder hoge prioriteit.

5.2 Beroepsvisserij

5.2.1 Algemeen

5.2.1.1 Visserij Grevelingen

Reactie
De gemeente Bruinisse (61!) en ZEVIBEL (82) merken op dat noch uit
de streekplantekst noch uit de plankaart blijkt, dat aan de Greve-
lingen een visserijfunctie is toegekend. Aanduiding van de visse-
rijfunctie van de Grevelingen wordt wenselijk geacht.

Antwoord
Aangezien het streekplan ten doel heeft de hoofdlijnen van de
voorgestane toekomstige ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen,
is met betrekking tot de Grevelingen volstaan met aanduiding van
de voor dit gebied geldende hoofdfuncties, te weten natuurbehoud
en recreatie. Dit wil niet zeggen dat geen rekening zal worden
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gehouden met de belangen van de visserij, maar wel dat de beroeps-
visserij voor de Grevelingen als geheel beschouwd moet worden als
een functie van medegebruik. Overigens is in paragraaf 3.5.2.1 in
algemene zin geformuleerd, en dit geldt dus ook voor de Grevelin-
gen, dat het beleid erop gericht is om met inachtneming van andere
belangen de voorwaarden voor een rendabel functioneren van de
beroepsvisserij te behouden en waar mogelijk te versterken.

Conclusie
De opmerking geeft gaen aanleiding de streekplantekst of -kaart
aan te passen.

5.2.1.2 Ontwikkeling nieuwe productietakken

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) merken op, dat zij aannemen dat
onder de in paragraaf 3.5.2.1 vermelde "nieuw te ontwikkelen pro-
ductietakken zoals viskweek en dergelijke" ook bedrijfstypen zoals
een zagerkwekerij of een vermicultuur worden begrepen.

Antwoord
In paragraaf 3.5.2.1 op blz. 73 van het voorontwerp-streekplan is
bij de vermelding van "viskweek en dergelijke" bij "dergelijke"
niet gedoeld op zaken als de kweek van zagers aangezien dit niet
als een activiteit volgens het begrip beroepsvisserij tiordt be-
schouwd. Enerzijds worden zagers gekweekt ten behoeve van sport-
vissers, anderzijds is deze activiteit niet direct aan epen water
gebonden.
Dit neemt niet weg dat activiteiten als kweek van zagers op daar-
voor geschikte locaties die aan de normale criteria voor bedrijfs-
vestiging voldoen mogelijk en ter beperking van spitten in inter-
getijdegebieden ook wenselijk geacht moeten worden. Dit behoeft
evenwel geen afzonderlijke vermelding in het streekplan.
Bij de toevoeging "en dergelijke" moet worden gedacht aan zaken
als het opkweken van oesterbroed tot zaaioesters in een intensief
systeem, kweek van oesters in een hangcultuur, etc.

Conclusie
De ver-onderstelling in de reactie is onjuist; zij geeft geen aan-
leiding de streekplantekst te wijzigen.

5.2.2 Schelpdiercultuur

5.2.2.1 Oesternursery en viskweek in het Schelphoekgebied

Reactie
De gemeente Westerschouwen (92) twijfelt aan de realisering van
een oesternursery en een viskweekproject in het Schelphoekgebied.

Antwoord
Het streekplan geeft de toekomstige ontwikkeling in hoofdlijnen
weer. Vermelding van een mogelijke toekomstige ontwikkeling duidt
aan, dat een dergelijke ontwikkeling binnen de streekplanperiode
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mogelijk of wenselijk wordt geacht. Vermelding betekent niet, dat
met een dergelijke ontwikkeling aan het begin van de streekplanpe-
riode ook daadwerkelijk moet worden gestart. Dit geldt onder meer
ten aanzien van de vestiging van een oesternursery en viskweekbe-
drijf in het Schelphoekgebied. Zou op dit gebied geen optie worden
gelegd ten aanzien van bovenvermelde visserijvestigingen, waarvoor
in beginsel goede potenties aanwezig zijn, dan zouden in het ge-
bied wellicht ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die visserijkun-
dige activiteiten in een later stadium - bijvoorbeeld enige tijd
na het gereedkomen van de Oosterscheldekering, wanneer de effecten
hiervan beter bekend zijn - zouden kunnen frustreren.

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

5.2.2.2 Haven ten behoeve van oestercultuur in de Grevelingen

Reactie
De Raad van Bestuur voor de Grevelingen (54) acht het gewenst, dat
in het streekplan een duidelijke uitspraak wordt opgenomen betref-
fende het al dan niet reserveren van een haven ten behoeve van de
oestercultuur.

Antwoord
Aangezien thans nog onvoldoende vaststaat hoe de ontwikkeling van
de oestercultuur in de Grevelingen op langere termijn bezien zal
zijn is thans nog niet aan te geven of een locatie en zo ja welke
zich eventueel zou lenen voor bedoelde vestiging. Daarom is in het
voorontwerp-streekplan gekozen voor de tekst zoals opgenomen on-
deraan blz. 74. Deze tekst geeft ons inziens terecht aan, dat te
zijner tijd, wanneer de ontwikkelingen met betrekking tot de oes-
tercultuur daartoe aanleiding geven, overwogen zal worden of tot
aanwijzing van een locatie zal worden overgegaan.

Conclusie
De gemaakte opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst aan
te passen.
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HOOFDSTUK VI NATUUR EN LANDSCHAP

6,1 Algemeen

6.1.1 Specificatie natuur- en landschapswaarden

Reactie
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91)» Natuurmonumenten (57) en Bureau RBOI (11)
constateren dat geen specificatie van natuur- en landschapswaarden
is opgenomen, waardoor een toetsingskader voor gemeentelijke plan-
nen en ander beleid ontbreekt.
Het Landbouwschap (29), de ZMF (107) en de Planologie- en Vogel-
werkgroep Walcheren (78) wijzen er om verschillende redenen op dat
gebieden met specifieke landschappelijke waarden niet zijn aange-
duid.
RBOI en J.J. van den Ende te Zonnemaire (37) missen ook een rich-
tinggevend beleid en aanknopingspunten voor financiële steun van
rijk en provincie.

Antwoord
Er is als uitgangspunt gekozen voor een beknopte en globale opzet
van het streekplan. Daarom bevat het voorontwerp geen specificatie
en inventarisatie van de natuur- en landschapswaarden. Om te weten
welke waarden ten grondslag liggen aan het beleid, zal men moeten
terugvallen op afzonderlijke inventarisaties van de provincie en
anderen. Wat de provincie betreft, zijn de inventarisatierapporten
van de vegetatie van Midden-Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen reeds
gepubliceerd. Andere inventarisaties van vegetatie, fauna en land-
schap zullen volgen. Wij hebben er in het voorontwerp naar ge-
streefd het streekplan, met inachtneming van de onderlinge samen-
hang tussen tekst en kaartbeeld, vooralsnog slechts regelgevend te
doen zijn voor zover dat in verband met de in het geding zijnde
belangen en te verwachten ontwikkelingen noodzakelijk wordt ge-
acht. Zo hebben wij gemeend ten aanzien van bepaalde landschaps-
typen te kunnen volstaan met de algemene passage die op blz. 81
van het voorontwerp is opgenomen.
Gelet op deze reacties en de onder 6.1.6, 6.1.7 en 6.1.8 genoemde
zijn wij evenwel bereid om het gewenste beleid te verduidelijken
door nadere aanduiding van specifieke gebieden met landschappelij-
ke en ecologische betekenis als bedoeld bij de beantwoording onder
6.1.6, 6.1.7 en 6.1.8. Dit kan ook gevolgen hebben voor de moge-
lijkheden van financiële steun van het rijk. Zo zijn de Beschik-
king Aanwijzing Landschapseenheden en de Beschikking Onderhoud
Landschapseenheden van toepassing in een Grote Landschappelijke
Eenheid (GLE) in de zin van het structuurschema Natuur- en Land-
schapsbehoud. De provincie zelf heeft, behalve de subsidiering van
de Stichting Landschapsverzorging Zeeland, thans geen middelen
beschikbaar tot financiële steun voor» behoud en ontwikkeling van
landschappelijke waarden.

Conclusie
De opmerkingen geven mede aanleiding om specifieke gebieden met
landschappelijke en ecologische betekenis als bedoeld onder 6.1.6,
6.1.7 en 6.1.8 in het streekplan nader aan te duiden.



127

6.1.2 Kaartaanduiding natuurgebieden en waardevolle agrarische gebieden

Reactie
Veel reacties hebben betrekking op de gedetailleerde aanduiding op
de streekplankaart van de natuurgebieden en de agrarische gebieden
met bijzondere natuurwetenschappelijke en landschappelijke waar-
den.
Het Landbouwschap (29) acht de gedetailleerdheid niet in overeen-
stemming met de overige aanduidingen op de kaart.
Naar de mening van de ZMF (107), Natuurmonumenten (57) en Natuur-
beschermingsvereniging 't Duumpje (108) suggereren de aanduidingen
volledigheid, exacte situering en/of precieze omgrenzing.
De aanduidingen leiden tot vragen over omgrenzingen op perceelsni-
veau bij de gemeente Sluis (2), J. den Hamer te Axel (36), F.M. de
Jonge te Hoek (61) en de dames S.W. van Fraayenhove-van Hoeve en
E.S. van der Maas-van Fraayenhove te Kats (26). Daarnaast worden
verschillende opmerkingen over kleine gebieden gemaakt door de
ZLM-afdeling Oostburg (40), de Natuurbeschermingsvereniging De
Steltkluut (85), de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duive-
land (84) en de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (66).

Antwoord
De weergave van natuurgebieden en agrarische gebieden met bijzon-
dere natuurwetenschappelijke en landschappelijke betekenis op de
streekplankaart in het voorontwerp wijkt qua globaliteit inderdaad
af van de overige aanduidingen. Aanvankelijk hebben wij voor een
gedetailleerde aanduiding (dus ook voor de opname van kleinere
gebieden) en daarmee voor een streven naar volledigheid gekozen,
omdat vooral in streken met veel maar kleine gebieden in deze
categorieën bij het stellen van een ruime ondergrens voor de op-
pervlakte veel informatie verloren dreigde te gaan. Gezien de
uiteindelijke schaal en globaliteit van de aanduidingen voor de
overige functies op de streekplankaart moet echter geconstateerd
worden, dat ook een globalisering van de aanduiding voor deze
gebieden beter past in de totale, bewust globaal gekozen opzet van
het streekplan. Waar veel informatie over kleinere gebieden van de
kaart verdwijnt, dient het bestaan en de noodzaak van goede plano-
logische bescherming van deze gebieden nadrukkelijk in de tekst
genoemd te worden. Op een lager schaalniveau (met name in bestem-
mingsplannen) dient het belang van bescherming van deze gebieden
te worden meegenomen en meegewogen.
Als ondergrens voor het opnemen op de streekplankaart zullen wij
een geschatte oppervlakte van tenminste 10 ha hanteren. Ook de om-
grenzing zal meer schematisch worden weergegeven.
Doordat van afzonderlijke kleinere gebieden geen expliciete func-
tieaanduiding meer zal plaatsvinden, is in deze nieuwe opzet ver-
dere discussie over alle opmerkingen ten aanzien van kleinere
natuurgebieden of agrarische gebieden met bijzondere natuurweten-
schappelijke en landschappelijke betekenis niet meer zinvol.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de aanduiding van natuurgebie-
den en agrarische gebieden met bijzondere natuurwetenschappelijke
en landschappelijke betekenis op de streekplankaart te globalise-
ren en enigszins te schematiseren. In de streekplantekst dient te
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worden gewezen op het bestaan van de kleinere gebieden die daar-
door van het kaartbeeld verdwijnen en op het belang van een goede
planologische bescherming daarvan, met name in de gemeentelijke
bestemmingsplannen.

6.1.3 Streekplanbeleid en toepassing Relatienota

Reactie
Het Landbouwschap (29) constateert dat diverse gebieden die voor
toepassing van de Relatienota in aanmerking komen zijn aangeduid
als natuurgebied en dat volgens de tekst alle natuurgebieden in
beginsel in aanmerking komen voor aankoop en beheer door een na-
tuurbeschermingsorganisatie. Dit laatste zou naar de mening van
het Landbouwschap alleen van toepassing mogen zijn op zogenoemde
reservaatsgebieden. Deze dienen echter tot het tijdstip van ver-
werving als agrarisch gebied gebruikt en beheerd te worden en
moeten ook als zodanig worden aangeduid; pas daarna dient hun
bestemming gewijzigd te worden. Beheersgebieden zullen in principe
niet door natuurbeschermingsorganisaties aangekocht worden, maar
dienen agrarische gebieden te blijven met een mede op natuur- en
landschapsbescherming gericht beheer. Verzocht wordt om aan alle
Relatienotagebieden die èf nog niet verworven zijn of niet verwor-
ven kunnen worden door een natuurbeschermingsorganisatie een agra-
rische functie toe te kennen.
De directies Lavo en Lakwa (93) constateren dat een belangrijk
c'eel van de reservaatsgebieden als natuurgebied is aangeduid en
vele beheersgebieden als agrarisch gebied met bijzondere natuurwe-
tenschappelijke en landschappelijke waarden zijn aangegeven.
Hieruit wordt geconcludeerd dat in het streekplan op consistente
wijze Relatienotagebieden planologisch zijn aangeduid, wat in
strijd lijkt te zijn met de vrijwilligheid die in de toepassing
van de Relatienota ligt opgesloten.
Aan enkele beheersgebieden is zelfs de functie natuurgebied toege-
kend, wat strijdig is met het provinciale beleid, omdat beheersge-
bieden daarmee volgens de tekst in het voorontwerp op blz. 77 in
principe aankoopwaardig zouden zijn. Voorgesteld wordt om met
betrekking tot reservaatsgebieden op te nemen, dat deze na daad-
werkelijke verwerving tot natuurgebied bestemd zullen worden.
Gezien het agrarische gebruik is een exclusieve natuurfunctie tot
dat moment niet aan de orde en dient een agrarische functie die
rekening houdt met natuur- en landschapsbelangen toegekend te wor-
den.
De Agrarische adviescommissie van de PPC (91) merkt op dat de
critei-ia voor de keuze tussen natuurgebied en agrarisch gebied met
bijzondere natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden
niet altijd even duidelijk is en dat er bezwaren tegen bestaan dat
Relatienotagebieden een primaire natuurfunctie hebben gekregen.

Antwoord
In deze reacties wordt ingegaan op een problematiek die dikwijls
tot verwarring en misverstanden blijkt te leiden. Met name blijkt
dit uit de constatering van de directeuren Lavo en Lakwa, dat in
het streekplan op consistente wijze de Relatienotagebieden plano-
logisch zijn aangeduid, wat suggereert dat aanwijzing tot Relatie-
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notagebied het uitgangspunt is geweest. Dit is echter geenszins
het geval en sou ook niet juist zijn. In dit verband kan ook wor-
den gewezen op het duidelijk afwijzende standpunt dat door de
Minister van Landbouw en Visserij met betrekking tot het streek-
plan Friesland is ingenomen inzake aanwijzing van Relatienotage-
bieden in streekplankader.
Uitgangspunt voor aanduiding in het streekplan is de noodzaak van
een adequate bescherming van natuur- en landschapswaarden. Deze
berusten voornamelijk op de waarden ter plekke, maar de kwaliteit
en het belang ervan worden mede beinvloed door de situering in de
omringende omgeving.
De afweging van het belang van deze natuur- en landschapswaarden
tegen andere belangen, waarbij ook het vigerende planologische
beleid een belangrijke rol speelt, leidt tot een functietoekenning
aan gebieden in het streekplan. Dit dient zijn doorwerking te
vinden op bestemmingsplanniveau, waar nodig met een passend stel-
sel van aanlegvergunningen, teneinde bescherming te kunnen bieden
tegen een eventuele aantasting van de natuur- en landschapswaar-
den. Dit is een publiekrechtelijke zaak, die voor iedereen bindend
is. Er is hierbij sprake van een overwegend behoudend en passief
middel, dat vooral gericht is op veiligstelling van bestaande
natuurwaarden. Voor het behoud en optimalisering van de natuur-
waarden in dergelijke gebieden zal naast primaire veiligstelling
door middel van planologische regeling aanvullend een goed en
actief natuurbeheer gewenst zijn. Dit is niet via planologische
functietoekenning te regelen maar dient te geschieden met behulp
van de voorhanden zijnde beheersinstrumenten zoals de Relatienota,
de Beschikkingen inzake aanwijzing en onderhoud van landschapseen-
heden (BOL/BAL), provinciale beheersovereenkomsten, etc.
Deze betreffen privaatrechtelijke overeenkomsten die tot stand ko-
men op basis van vrijwilligheid. Dergelijke regelingen kunnen
derhalve nooit het uitgangspunt zijn voor de publiekrechtelijke
planologische functietoekenning. Wel zal er dikwijls sprake zijn
van een samenhang tussen planologische functie en daarvan afgelei-
de bestemming enerzijds en het daarbij gewenste beheersinstrument
anderzijds (met name toepassing van de Relatienota).
Voor gebieden waarbij natuurbehoud de hoofdfunctie heeft gekregen
betekent dit veelal dat voor het gewenste goede beheer van de
natuurwaarden aankoop en beheer door een natuurbeschermingsorgani-
satie uiteindelijk de beste oplossing is. Onder deze categorie
zullen meestal ook de reservaatsgebieden krachtens de Relatienota
vallen, waarbij immers een eindbeheer door een natuurbeschermings-
organisatie wordt nagestreefd. De aanwezige natuurwaarden van deze
gebieden kunnen, ook als verwerving door een natuurbeschermingsor-
ganisatie nog niet heeft plaatsgevonden, voldoende aanleiding zijn
om er al direct een hoofdfunctie natuur aan toe te kennen. Juist
de aanwezigheid van deze (grote) natuurwaarden zal veelal geleid
hebben tot de keuze voor de status van reservaat in plaats van
beheersgebied krachtens de Relatienota. De huidige eigendomssitua-
tie evenals het huidige beheer en gebruik ervan is dus niet bepa-
lend bij de afweging voor een bepaalde planologische functie van
deze gebieden, net zomin als dat het geval is bij nog niet verwor-
ven "traditionele" natuurgebieden.
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Ook voor agrarische gebieden met bijzondere natuurwetenschappelij-
ke en landschappelijke betekenis is een goed natuurbeheer dringend
gewenst. Voor wat grotere gebieden kunnen beheersovereenkomsten
krachtens de Relatienota veelal uitkomst bieden. Daarnaast bestaan
er nog andere instrumenten (bijvoorbeeld BOL/BAL en provinciale
beheersovereenkomsten), die vooral bij kleinere objecten geschikt
kunnen zijn voor een goed actief aanvullend beheer naast de gebo-
den planologische bescherming.
In principe is planologische functietoekenning dus onafhankelijk
van het wel of niet toepassen van een bepaald beheersinstrument.
Aangezien aan beide echter dezelfde natuurwaarden ten grondslag
liggen zal er dikwijls een sterke relatie zijn tussen een bepaalde
planologische functietoekenning en het gebruik van beheersinstru-
menten. Volledig op elkaar passend hoeft dit echter niet te zijn,
mede omdat bijvoorbeeld bij de toepassing van de Relatienota ande-
re overwegingen dan enkel de natuurwaarden ook een rol kunnen
spelen (zoals logische en compacte omgrenzing, beperking mogelijk
aantal aan te wijzen hectaren, e t c ) .
Uit de aanwijzing als beheers- of reservaatsgebied krachtens de
Relatienota is dan ook niet direct de vereiste planologische func-
tie af te leiden, vooral niet waar het relatief oude aanwijzingen
betreft van gebieden, waarvan sindsdien de natuurwetenschappelijke
waarden en het belang van die waarden door onderzoek veel beter
bekend zijn geworden.
Aanpassing van de tekst van de paragrafen 3.6.2.1 en 3.6.2.3,
voorzover deze een te sterk verband tussen planologische functie
en aanwijzing als beheers- of reservaatsgebied krachtens de Rela-
tienota dan wel de noodzaak voor aankoop door een natuurbescher-
mingsorganiatie suggereren, achten wij gezien het bovenstaande
gewenst.

Conclusie
De reacties geven aanleiding om de tekst van de paragrafen 3.6.2.1
en 3.6.2.3 aan te passen teneinde suggestie van een absolute kop-
peling van planologische functie, wenselijkheid tot aankoop van
terreinen door natuurbeschermingsorganisaties en toe te passen
beheersinstrumenten te vermijden.

6.1.4 Zonering natuurgebieden en waardevolle agrarische gebieden

Reactie
Het lijkt het Landbouwschap (29) alleszins mogelijk om overeenkom-
stig de 100 meter zone tussen woon- en recreatiegebieden en agra-
rische bedrijfsgebouwen een onderlinge afitand van 100 meter ook
in acht te nemen ten opzichte van bestaande natuurgebieden, waar-
mee wordt aangesloten bij een reeds gebruikelijke praktijksitua-
tie. Hierbij wordt aangetekend dat waar in bestaande situaties de
onderlinge afstand geringer is, grote zorgvuldigheid is vereist
bij uitbreiding van de agrarische activiteiten, zonder deze te
blokkeren.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
merken op dat door het creëren van betere bufferzones rond natuur-
gebieden de negatieve gevolgen van recreatie, urbanisatie en in-
tensieve landbouw dienen te worden tegengegaan.
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Naar de mening van H. Enkelaar te Oostburg (68) dient rondom de
agrarische gebieden met bijzondere natuurwetenschappelijke en
landschappelijke waarden een 1000 meter zone zonder woonbebouwing
geëist te worden in verband met de bescherming van de natuurwaar-
den en om horizonvervuiling tegen te gaan.

Antwoord
Ingestemd kan worden met de strekking van de opmerkingen dat voor
het behoud van de natuurwaarden van een bepaald gebied niet alleen
een adequate bescherming en een goed beheer van het gebied zelf
vereist zijn, maar ook een goede afscherming tegen verstorende in-
vloeden uit de directe omgeving van het gebied. Dit kan onder
andere pleiten voor zonering met betrekking tot natuurgebieden
enerzijds en agrarische bebouwing en dergelijke anderzijds.
Het is hierbij wel zinvol om de aard van de beperkingen die in een
dergelijke zone dienen te gelden nader te onderzoeken, aangezien
beperkingen alleen gericht dienen te zijn op zaken die van invloed
zijn op de kwaliteit van de natuurwaarden.
Bebouwing, waaronder agrarische bedrij fsbebouwing, kan hierbij
betrokken zijn. Daarnaast zal met name het agrarische gebruik van
de direct aan een natuurgebied grenzende percelen vaak van grote
invloed zijn. Planologische regelingen zullen wat dit laatste
betreft in veel gevallen niet de meest geëigende instrumenten zijn
om dergelijke knelpunten op te lossen. Beheersinstrumenten, bij-
voorbeeld toepassing van de Relatienota, zijn dan meer op hun
plaats.
Bij zonering rond natuurgebieden moet de bestaande situatie goed
in ogenschouw worden genomen.
Waar de tussenruimte tussen natuurgebied en aanwezige (agrarische)
bebouwing ruimer is dan de zoneafstand ( als uitgangspunt in prin-
cipe 100 meter), zal dit kunnen betekenen dat in de bufferzone
geen nieuwe bedrijfsbebouwing gevestigd kan worden.
Waar natuurwaarden (al of niet reeds functioneel als natuurgebied
aangeduid) en (agrarische) bebouwing wel dicht opeen liggen dient
zorgvuldigheid te worden betracht met betrekking tot uitbreiding
van de bebouwing. Gezien de meestal strikte gebondenheid aan een
bepaalde locatie van de natuurwaarden (bijvoorbeeld een kreekrest)
moet ook indien agrarische bedrijfsgebouwen in de directe nabij-
heid aanwezig zijn (bijvoorbeeld op de naastgelegen oeverwal)
planologische bescherming van die waarden mogelijk blijven.
Waar bij het bovenstaande vooral ingegaan is op agrarische be-
drijfsgebouwen zal dit evenzeer gelden voor recreatiebebouwing,
staduitbreidingen, industriële bedrijven etc. Een voorgestelde
zone van 1000 meter is naar onze mening te ruim en zou een oneven-
redige beperking voor andere belangen kunnen betekenen.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst toe te
voegen dat het gewenst is om waar mogelijk en waar nodig te stre-
ven naar het creëren van bufferzones rond natuurgebieden en even-
tueel ook rond agrarische gebieden met bijzondere natuurweten-
schappelijke en landschappelijke betekenis, waarbinnen ontwikke-
lingen die de natuurwaarden kunnen schaden zoveel mogelijk worden
voorkomen; hierbij kan voor dergelijke zones in de regel een maat
van 100 meter als uitgangspunt worden gehanteerd.
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6.1.5 Bescherming van forten en vestingwallen

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) missen een aanduiding van de waar-
devolle graslanden op en rond de wallen van Sluis, Retrancheraent
en Aardenburg als agrarisch gebied met bijzondere natuurweten-
schappelijke en landschappelijke waarden.
De Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje (108) zou de wallen van
Retrancheraent in verband met het belang van de boomkikker als
natuurgebied aangeduid willen zien en ook de gemeente Sluis (2)
mist een aanduiding van deze cultuurhistorisch en natuurweten-
schappelijk van belang zijnde wallen.
Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut (85) wijst erop dat ook
de forten ten zuiden van Axel bescherming behoeven.
Het Landbouwschap (29) is van mening dat fort Kruisdijk niet als
natuurgebied maar als agrarisch gebied met bijzondere natuurweten-
schappelijke en landschappelijke waarden aangeduid dient te wor-
den.

Antwoord
Gezien de belangrijke natuurwetenschappelijke waarden van veel
wallen en forten dient daaraan een passende functie toegekend te
worden. Dit staat op blz. 83 van het voorontwerp-streekplan ook
vermeld. Tot nu toe hebben deze gebieden in bestemmingsplannen
veelal de bestemming cultuurmonument toegewezen gekregen. Daar
waar de natuurfunctie niet expliciet in de bestemming wordt ge-
noemd en beschermd door middel van een aanlegvergunningenstelsel
bestaat er voor de bescherming van de natuurwaarden geen garantie.
Gezien de betekenis van de natuur- en landschapswaarden (naast de
eveneens aanwezige cultuurhistorische waarden) dient de functie
natuurgebied ook toegekend te worden aan de wallen van Retranche-
ment waarbij wij ons het recht voorbehouden om desgewenst aan een
eventuele reconstructie van deze wallen onze medewerking te geven,
en is op grond van de natuurfunctie de huidige aanduiding van fort
Kruisdijk terecht. Dit laatste gebied is recent door het rijk aan-
gewezen als beschermd natuurmonument op grond van de Natuurbe-
schermingswet, wat het grote belang dat aan de natuurwaarde van
dit gebied moet worden toegekend onderstreept.
Aanwijzing tot agrarisch gebied met bijzondere natuurwetenschappe-
lijke en landschappelijke betekenis (zie ten aanzien van de termi-
nologie de beantwoording onder 6.2.3.1) is gewenst voor de drassi-
ge strook tussen de binnen- en buitenwallen van Sluis en voor de
wallen van Aardenburg.
De forten ten zuiden van Axel, met name St. Joseph, St. Jacob en
St. Nicolaas, hebben eveneens een duidelijke natuurwaarde, naast
de cultuurhistorische waarde ervan. Gezien hun geringe omvang zou
een nadere aanduiding op de streekplankaart in strijd zijn met het
globale karakter ervan (zie ook onder 6.1.2). Slechts om dezelfde
reden (schaalniveau en globaliteit) dient de aanduiding van fort
Kruisdijk van de streekplankaart verwijderd te worden.

Conclusie
De reacties geven aanleiding om de streekplankaart met inachtne-
ming van de beantwoording onder 6.1.2 aan te vullen met een aan-
duiding onder voorbehoud als natuurgebied voor de wallen van
Retranchement en een aanduiding als agrarisch gebied met bijzon-
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dere natuurwetenschappelijke en landschappelijke betekenis voor de
wallen van Sluis en Aardenburg.
Niet ingestemd kan worden met de strekking van de opmerking over
fort Kruisdijk. Slechts om redenen van schaalniveau (zie onder
6.1.2) dient de aanduiding natuurgebied van fort Kruisdijk van de
streekplankaart te worden verwijderd.

6.1.6 Grote Landschappelijke Eenheid Zak van Zuid-Beveland

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93), de Inspectie RO (30), de Advies-
commissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en recreatie van
de PPC (91), de ZMF (107), Natuurmonumenten (57), de KNNV-afdeling
Beveland (90) en deelnemers aan de inspraakbijeenkomst te Goes
(20) wijzen erop dat de Grote Landschappelijke Eenheid (GLE) in de
Zak van Zuid-Beveland zoals vermeld in het structuurschema Natuur-
en Landschapsbehoud niet in het voorontwerp is opgenomen, en vin-
den dat dit alsnog moet gebeuren.

Antwoord
Het beleidsvoornemen van rijkszijde voor aanwijzing tot GLE van
delen van Zuia-Beveland is op 17 maart 1978 aanleiding geweest tot
het aanvaarden van een motie door Provinciale Staten, waarbij deze
aanwijzing werd afgewezen. In het streekplan Midden-Zeeland is
deze GLE dan ook niet opgenomen. Inmiddels is op 31 januari 1986
de vastgestelde tekst van het structuurschema Natuur- en Land-
schapsbehoud verschenen, waarin genoemde GLE op rijksniveau defi-
nitief is aangewezen.
Overigens is in het streekplan Midden-Zeeland wel een beleid ten
aanzien van natuur en landschap omschreven, dat inhoudelijk goed
met de intenties van de GLE overeenkomt. Grote delen van de Zak
van Zuid-Beveland zijn namelijk aangewezen tot open c.q. klein-
schalig gebied met bijzondere visuele en cultuurhistorische waar-
den, terwijl ook de natuurwaarden voldoende beschermd zijn.
In het voorontwerp-streekplan Zeeland zijn deze bijzondere land-
schappelijke aanduidingen om redenen genoemd bij de beantwoording
onder 6.1.1 niet nader aangeduid.
Indien het regeringsbeleid ten aanzien van de GLE nu wordt ge-
volgd, betekent dit dat het provinciaal bestuur de grenzen van de
GLE moet vaststellen en daarbinnen een beleid dient te formuleren
dat erop gericht is om de gesignaleerde waarden te behouden. Met
het algemeen beleid dat voor het gehele provinciale grondgebied
geldt kan dan niet worden volstaan.
Wij zijn bereid om, nu de aanwijzing definitief is geworden, mede
gelet op de reacties alsnog in tekst en op kaart afzonderlijk
aandacht te besteden aan de bescherming van landschappen waartoe
in elk geval delen van de Zak van Zuid-Beveland als GLE in de zin
van het structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud behoren en die
aangeduid kunnen worden als agrarisch gebied met complexen van
bijzondere ecologische en/of landschappelijke betekenis. Aanslui-
tend daarop is er mede in verband met de beantwoording onder
6.1.1, 6.1.7 en 6.1.8 aanleiding om deze aanduiding ook op andere
delen van de provincie van toepassing te verklaren.
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De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst en op de
streekplankaart een afzonderlijke beleidsbesehrijving respectieve-
lijk aanduiding inzake agrarische gebieden met complexen van bij-
zondere ecologische en/of landschappelijke betekenis op te nemen,
waarbij de vermelding in de streekplantekst dat dit mede de door-
werking in streekplankader van de GLE Zak van Zuid-Beveland in de
zin van het structuurschema Natuur- en landschapsbehoud omvat.

6.1.7 Kleine natuur- en landschapselementen

Reactie
De gemeente Goes (88), de ZMF (107), de Natuurbeschermingsvereni-
g:'ng 't Duumpje (108) en de deelnemers aan de inspraakbijeenkomst
te Middelburg (22) vinden dat te weinig aandacht is besteed aan
het behoud van kleine natuur- en landschapselementen. Zij wijzen
op het belang van de ecologische infrastructuur, 't Duumpje pleit
in het bijzonder voor het behoud van graslanden door het scheuren
te verbinden aan een aanlegvergunningenstelsel.

Antwoord
Het belang van kleine natuur- en landschapselementen wordt onder-
schreven. Inderdaad zijn de gebieden, die vallen onder de onder-
grens van wat op fig. 1 kan worden aangeduid noch in de tekst noch
op de kaart als zodanig aangegeven. Het verdient daarom aanbeve-
ling om in de tekst een passage op te nemen, dat ook gebieden, die
belangrijke natuur- en/of landschapswaarden bevatten maar te klein
zijn om op de kaart aangegeven te worden, zoveel mogelijk be-
schermd dienen te worden. Op grond van de beantwoording onder
6.1.2 waarbij wordt geconcludeerd dat het gewenst is om tot een
globalere aanduiding van natuurgebieden op de streekplankaart over
te gaan, is een dergelijke tekstaanvulling zelfs essentieel. Ge-
bieden waar veel van dergelijke elementen voorkomen, kunnen over-
eenkomstig de beantwoording onder 6.1.6 en 6.1.8 een aanduiding
krijgen als agrarisch gebied met complexen van bijzondere ecolo-
gische en/of landschappelijke betekenis. Op deze wijze wordt ook
recht gedaan aan het behoud van de nog aanwezige ecologische in-
frastructuur. Voor het realiseren van nieuwe elementen om de eco-
logische infrastructuur te versterken is natuurbouw nodig; hierom-
trent kan worden verwezen naar de beantwoording onder 6.4.1 in de
ambtelijke nota. Na afweging noodzakelijk geachte bescherming van
de betreffende gebieden, met inbegrip van uit natuurwetenschappe-
lijk oogpunt belangrijke graslanden, zal zijn vertaling moeten
vinden in de bestemmingsplannen, waarbij waar nodig in een passend
aanlegvergunningenstelsel dient te worden voorzien.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding te bezien in hoeverre gebieden met
veel kleine natuur- en landschapselementen ondergebracht kunnen
worden in de op grond van de beantwoording bij 6.1.6 en 6.1.8 op
te nemen categorie agrarische gebieden met complexen van bijzonde-
re ecologische er./of landschappelijke betekenis en er voor te
zorgen dat in de betreffende beleidsbeschrijving en/of in de aan-
vulling van de streekplantekst naar aanleiding van de beantwoor-
ding onder 6.1.2 voor zover nodig aan deze elementen aandacht
wordt besteed.
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6.1.6 Grensoverschrijdende natuurgebieden en waardevolle landsohappen

Reactie
De BEU (32), de Adviescommissie voor de landschapsbouw, natuurbe-
scherming en recreatie van de PPC (91) en de ZMP (107) missen
aangrijpingspunten voor een provinciaal beleid ten aanzien van de
grensoverschrijdende natuurgebieden en waardevolle landschappen.

Antwoord
Er liggen voor de grensoverschrijdende natuurgebieden en waarde-
volle landschappen momenteel voorstellen, waaromtrent besluitvor-
ming in Beneluxverband nog moet plaatsvinden. Als deze gebieden
inderdaad zullen worden aangewezen, verplichten de verschillende
bestuurslagen zich om met de hun ten dienste staande wettelijke
middelen de gewenste bescherming door te voeren.
Formeel is de bescherming op dit moment dus nog niet actueel en de
omgrenzing van de te beschermen gebieden staat nog niet vast. Met
betrekking tot de vraag of de bescherming van deze gebieden in het
voorontwerp voldoende is geregeld kan worden opgemerkt dat dit
voor de natuurgebieden zeker het geval is. Deze staan als natuur-
gebied op fig. 1 aangegeven. Overigens moet hierbij worden aange-
tekend dat deze aanduidingen op grond van de beantwoording onder
6.1.2 aan een globalisering zullen worden onderworpen. Voor de
landschapseenheden (Kieldrecht-Clinge, Axel-Moerbeke en Assenede-
Braakman) is geen speciale bescherming voorzien, evenmin als voor
het grenspark Noordwest-Vlaanderen. Geconstateerd moet worden dat
in de landschapseenheden en in delen van het grenspark een grote
concentratie van landschappelijke en ecologische waarden voorkomt,
die te vergelijken is met de Zak van Zuid-Beveland. Voor een spe-
ciale bescherming kan daarom worden aangesloten bij de regeling,
zoals die voor Zuid-Beveland wordt voorgesteld (zie onder 6.1.6).
Voor het grenspark zou deze regeling beperkt kunnen worden tot die
gebieden waar zich grote concentraties van landschappelijke en
ecologische waarden voordoen.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de grensoverschrijdende land-
schapseenheden en enkele delen van het grenspark in aansluiting op
de beantwoording onder 6.1.6 en 6.1.7 aan te duiden als agrarisch
gebied met complexen van bijzondere ecologische en/of landschappe-
lijke betekenis.

6.1.9 Bosbouw

Reactie
De Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en re-
creatie van de PPC (91), de directies Lavo en Lakwa (93), de ZMF
(107) en de Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (85) missen
in het voorontwerp een visie op het bosbouwbeleid. De Adviescom-
missie wijst in dit verband speciaal op het in het Meerjarenpro-
gramma Bosbouw genoemde beleidsuitgangspunt van de multifunctiona-
liteit. De directies komen met een tekstvoorstel dat er van uit-
gaat dat de gebieden met een hoofdfunctie natuurbehoud en (mul-
tifunctionele) bosgebieden met een primaire productiefunctie op de
streekplankaart zijn samengevat onder één aanduiding.
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Verder is in dit voorstel opgenomen dat het aanleggen van bossen
met meervoudige functies en lange omlopen na afweging van de in
het geding zijnde belangen gewenst kan zijn in die gebieden waar
de openluchtrecreatie een belangrijke functie vervult en waar de
aanleg van bos bijdraagt aan de verbetering van de landschappelij-
ke en recreatieve structuur van het gebied. Bebossing van enige
omvang dient bij voorkeur plaats te vinden in het kader van de
landinrichting en geënt te zijn op het meerjarenplan bosbouw. Het
is volgens dit voorstel ongewenst om productiebeplantingen in
korte omlopen en waarvoor ontheffing van de herplantplicht is
verleend expliciet te bestemmen. De agrarische bestemming vormt in
het algemeen geen belemmering voor de aanleg van productiebeplan-
tingen. Het wordt echter wel gewenst geacht om in gebieden waar
landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden door de aanleg
van deze beplantingen kunnen worden geschaad de aanleg aan een
aanlegvergunning te binden of indien nodig uit te sluiten.
De ZMF vraagt om een duidelijk onderscheid te maken tussen bos met
functie natuur en multifunctioneel bos.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
alsmede de Steltkluut wijzen op de mogelijkheid dat snelgroeiend
bos voor de houtproductie gaat domineren, onder meer door het
volplanten van dijken en graslanden.
H. van Damme te Ouwerkerk (35) tenslotte pleit voor uitbreiding
van het bosbestand ter verbetering van landschap en ecologie.

Antwoord
Uit het Meerjarenplan Bosbouw blijkt, dat van regeringswege geen
grote nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de bosbouw in Zee-
land worden voorzien. Ook onzerzijds bestaat geen behoefte aan
grote bosuitbreidingen. Alleen in het kader van de landschapsbouw
in met name de binnenduinrand van Walcheren, Schouwen en Zeeuwsch-
Vlaanderen is uitbreiding van het bosareaal van enige omvang van
belang voor verbetering van de kwaliteit van de streek, niet al-
leen uit oogpunt van natuur en landschap maar ook in verband met
de recreatiefunctie, of om de druk op andere gebieden af te lei-
den. Hiervoor zullen met name de mogelijkheden in het kader van
landinrichtingsprojecten kunnen worden benut. Ook in het kader van
de voor andere gebieden aangeduide landschapsbouw en de inpassing
van activiteiten in het landschap op andere plaatsen kan aanplant
een plaats krijgen.
Voor de rest komt het bosbeleid neer op de handhaving van het
bestaande bosareaal. Het voorontwerp geeft daarbij aan, waar de
provincie aan het bos de hoofdfunctie natuur, dan wel de gecombi-
neerde functie natuur en dagrecreatie geeft. Daarmee wordt duide-
lijk gesteld, waar de hoofdfunctie hoort te liggen. Dat een bos in
de meeste gevallen ook nog nevenfuncties heeft (recreatie, hout-
productie) is daarmee niet in strijd. Het is echter verwarrend als
de multifunctionaliteit van het bos zodanig wordt geïnterpreteerd,
dat het hoofdaccent niet vermeld wordt. Dit neemt niet weg dat de
houtproductie in deze gevallen als nevenfunctie gehandhaafd kan
blijven. Bosbouw met als enig hoofddoel houtproductie, en dus met
een korte omlooptijd, is primair een agrarische activiteit. Deze
zal zich dan ook in het agrarisch gebied moeten afspelen, voor
zover dat in de agrarische structuur past. Daarbij moet er echter
op gelet worden dat de natuur- en landschapswaarden in agrarische
gebieden met bijzondere natuurwetenschappelijke, ornithologische
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on/of landschappelijke waarden worden gehandhaafd. Dit dient waar
nodig in de bestemmingsplannen te worden geregeld. Hetzelfde geldt
voor de bescherming van de natuur- en landschapswaarden van de
dijken. Het is in dit licht gezien onnodig om voor houtproductie
in het streekplan aparte gronden aan te wijzen. Over het geheel
genomen zien wij geen aanleiding om het beleid ten aanzien van de
bosbouw te wijzigen. Wel achten wij het gewenst om voor de duide-
lijkheid een passage hierover in de tekst op te nemen. Het voor-
stel van de directies Lavo Lakwa biedt hiervoor goede aanknopings-
punten.

Conclusie
De reacties geven geen aanleiding om het beleid ten aanzien van
bosbouw te wijzigen maar vormen wel aanleiding om een passage over
bosbouw in bovenstaande zin in de streekplantekst op te nemen.
Daarbij zal dan worden aangegeven dat landschapsbouw (zie onder
6.4) ook mogelijkheden voor bosbouw biedt.

6.1.10 Natuur- en landschapswaarden op Walcheren

Reactie
De Planologie- en Vogelwerkgroep Walcheren (78) en de ZMF (107)
missen op de streekplankaart een aanduiding van de in het streek-
plan Midden-Zeeland wel opgenomen natuurwetenschappelijk waarde-
volle gebieden ten zuidwesten van Domburg en langs de Oude Veerse-
weg, waarbij wordt opgemerkt dat de waarde van de betreffende
gebieden sindsdien niet is gewijzigd.
Bij de Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
bestaat de bezorgheid dat, door alle aandacht te richten op de
graslandkerngebieden, de bescherming van de vroongraslanden te
kort gaat schieten.
De SGP (101) stelt dat Walcheren met name gezien moet worden als
landbouwgebied in plaats van natuurgebied en dat gestreefd moet
worden naar scheiding van functies in plaats van naar verweving.
De Inspectie R0 (30) vindt dat de formuleringen die gekozen zijn
met betrekking tot de ruilverkaveling Walcheren de indruk geven
dat in het gebied met natuur- en landschapswaarden alleen de Rela-
tienotagebieden, te weten de te concentreren graslandpercelen,
voor planologische bescherming in aanmerking komen.
Indien dit er toe zou leiden dat waarden van natuur en landschap
buiten deze gebieden niet meer voor bescherming in aanmerking
zouden komen, dan bestaan daar gelet op het rijksbeleid terzake
ernstige bedenkingen tegen. In overweging wordt gegeven om duide-
lijk te doen uitkomen dat de actuele natuur- en landschapswaarden
bescherming behoeven in de bestemmingsplannen en bij de ruilverka-
veling zal daar rekening mee moeten worden gehouden.

Antwoord
Wij erkennen met betrekking tot de natuur- en landschapswaarden op
Walcheren dat de streekplankaart lacunes vertoont en dat, mede als
gevolg hiervan, de tekst en het kaartbeeld niet goed op elkaar
aansluiten. Dit dient te worden gecorrigeerd door aanvulling voor
Walcheren van de streekplankaart met de natuurgebieden en de agra-
rische gebieden met natuurwetenschappelijke en landschappelijke
betekenis overeenkomstig de daarvoor gehanteerde algemene criteria
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op grond van de thans aanwezige waarden en met inachtneming van de
te stellen ondergrens wat afmetingen betreft alsmede de tekstaan-
passing die nodig is voor de bescherming van kleinere gebieden die
daardoor niet worden aangegeven (zie de beantwoording onder
6.1.2). Daarbij dient in de streekplantekst te worden aangetekend
dat het te voeren beleid op grond van deze aanduidingen geldt
zolang en voor zover niet wordt overgegaan tot uitvoering van een
landinrichtingsproject op Walcheren. Verder moet erop worden gewe-
zen dat indien daartoe wel wordt overgegaan de vaak kleine en
verspreid liggende natuurgebieden en agrarische gebieden met bij-
zondere natuurwetenschappelijke en landschappelijke betekenis niet
alle gehandhaafd kunnen blijven en dat dan naar concentratie ge-
streefd moet worden. Dit betekent in dat geval een scheiding tus-
sen puur agrarische gebieden en gebieden die (vooral of mede)
gericht zijn op behoud van de natuurfunctie. Het streven naar
concentratie zal met name moeten blijken uit het creëren van een
aantal zogenoemde graslandkerngebieden, die zowel natuurgebieden
als ook agrarische gebieden met bijzondere natuurwetenschappelijke
en landschappelijke betekenis kunnen omvatten. Behalve voor de
graslandkerngebieden blijft echter ook dan voor de gebieden in de
kuststrook en op de vroongronden een goede planologische bescher-
ming noodzakelijk.
De wijziging, die in de planologische functietoekenning zal optre-
den als gevolg van concentratie na aanvaarding van het landinrich-
tingsproject, zal in dat geval moeten leiden tot een uitwerking
van het streekplan voor dit gebied.
Naast planologische veiligstelling van natuurgebieden en agra-
rische gebieden met bijzondere natuurwetenschappelijke en land-
schappelijke betekenis zal er tevens gestreefd moeten worden naar
een goed beheer van de natuurwaarden, met name door toepassing van
de Relatienota waarbij thans verder niet exact is aan te geven
wanneer aanwijzing als beheers- respectievelijk reservaatsgebied
opportuun is (zie ook de beantwoording onder 6.1.3).

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de streekplankaart aan te vul-
len met een aantal natuurgebieden en agrarische gebieden met bij-
zondere natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden op
Walcheren en de tekst aan te passen met betrekking tot de in een
nadere uitwerking van het streekplan vast te leggen situatie die
ontstaat bij uitvoering van een landinrichtingsproject op Walche-
ren in verband met de dan na te streven concentratie ten aanzien
van natuur- en landschapswaarden.

6.1.11 Kaartaanduiding bij Axel

Reactie
M. de Regt te Axel (81) vindt dat ten zuidwesten van Axel de aan-
duidingen natuurgebied, agrarisch gebied met natuurwetenschappe-
lijke waarden, landschapsbouw, scheidende zone en recreatieconcen-
tratiegebied elkaar teveel overlappen en een belemmering zullen
vormen voor doelmatige agrarische inrichting middels ruilverkave-
ling.
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Antwoord
In dit gebied zijn inderdaad veel functies toegekend, maar over-
lappingen vinden maar ten dele plaats. Het recreatieconcentratie-
gebied ligt op het opgespoten terrein, de natuurfuncties liggen in
de kreken en aangrenzende graslanden. De scheidende zone vormt
over het algemeen geen belemmering voor agrarisch gebruik (zie ook
de beantwoording onder 0.2.3). De ruilverkaveling die hier is aan-
gevraagd zou in deze situatie juist een uitstekend middel zijn om
tot een goede agrarische structuur te komen met inachtneming van
de andere aanwezige belangen. In dat kader kan ook de gewenste
landschapsbouw mede in relatie tot het agrarische belang aandacht
krijgen.

Conclusie
De opmerking kan niet worden onderschreven.

6.1.12 Beleid ten aanzien van de Westerschelde

Reactie
Door de Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en
recreatie van de PPC (91) wordt bepleit dat natuur- en landschaps-
belangen in de Westerschelde meer aandacht krijgen.
De directies Lavo en Lakwa (93) merken op dat niet wordt aangeslo-
ten bij de gezamenlijke activiteiten van provincie en rijk om te
komen tot een integraal bel^.dsplan voor de Westerschelde en dat
de aanduidingen op de streekplankaart op enkele plaatsen afwijken
van de Uniforme Planologische Regeling voor de Westerschelde.
De Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut (85) vindt dat een
zandplaat ten noorden van de Nieuw-Neuzenpolder II en het Hellegat
als natuurgebied dient te worden aangeduid.
Van de zijde van de BEU (32) bestaat in verband met de water-
staatsbelangen bezwaar tegen aanwijzing van de Bol op de Hooge
Platen tot enkel natuurgebied.

Antwoord
In het voorontwerp is voor de aanduidingen in het Westerscheldege-
bied de Uniforme Planologische Regeling toegepast, wat betekent
dat alle gronden tussen -5 m NAP en gemiddeld hoogwater een dub-
belfunctie natuurbehoud en waterstaatsdoeleinden (ten behoeve van
de instandhouding van de vaarweg) toegewezen hebben gekregen en de
buitendijkse boven gemiddeld hoogwater gelegen gebieden, waaronder
de Bol op de Hooge Platen, alleen de functie natuurgebied hebben
gekregen. Hiermee wordt gestreefd naar een evenwichtige belangen-
afweging tussen natuurbehoud en scheepvaartfunctie. Wij hechten er
dan ook aan om vast te houden aan de naar onze mening goede af-
spraken zoals die in deze regeling hun beslag hebben gekregen. Er
zijn ons inziens ook geen afwijkingen te constateren tussen de
aanduidingen op de streekplankaart en de door verschillende in-
stanties gezamenlijk ontworpen Uniforme Planologische Regeling.
In het voorontwerp-streekplan is niet aangesloten bij het beleids-
plan met betrekking tot de inrichting en het beheer van de Wester-
schelde omdat de voorbereiding van dit laatste plan eerst recent
ter hand is genomen. Overigens achten wij het gewenst om te voor-
zien in een goede koppeling tussen het streekplan enerzijds en



ruimtelijke relevante aspecten van afzonderlijke plannen met be-
trekking tot de Deltawateren anderzijds. Hieromtrent kan verder
worden verwezen naar de beantwoording onder 0.1.4.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot andere aanpassingen dan
die welke bij de beantwoording onder 0.1.4 worden aangegeven.

6.1.13 Wetlands

Reactie
De ZMF (107) en Natuurmonumenten (57) vinden dat de Wetlands in
het streekplan opgenomen moeten worden.

Antwoord
De aanwijzing tot Wetland is, evenals de aanwijzing tot beschermd
natuurmonument krachtens de Natuurbeschermingswet, een beleidsmid-
del van het rijk om een bepaalde bescherming te realiseren. Het
streekplan echter dient niet uit te gaan van de toepassing van
dergelijke beleidsmiddelen, maar dient de functies van het gebied
aan te geven. Voor de in procedure zijnde Wetlands is de natuur-
functie naar cnze mening in het voorontwerp afdoende geregeld. De
aanwijzing tot Wetland zal met de aangegeven functie niet in
strijd zijn.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot wijziging ten opzichte
van het voorontwerp-streekplan.

6.2 Natuur- en landschapsbehoud

6.2.1 Gebieden met hoofdfunctie natuur

6.2.1.1 Diverse aanduidingen van natuurgebieden

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Goes (20) heeft men zich afgevraagd
of het zin heeft om het Zeeuwse deel van het Markiezaat aan te
wijzen als natuurgebied, terwijl er in het Brabantse deel sprake
is van woningbouw en recreatie.
Door de dames S.W. van Fraayenhove-van Hoeve en E.S.van der Maas-
van Fraayenhove te Kats (26) wordt bezorgdheid geuit over de aan-
duiding als natuurgebied van de Dries Arendskreek, waarbij de om-
grenzing niet geheel duidelijk is. De consequenties van een derge-
lijke aanwijzing zijn volgens hen niet geheel duidelijk, terwijl
ook onzekerheid bestaat over mogelijk nadelige uitstralingseffec-
ten en eventuele schadevergoedingen.
Het Landbouwschap (29) merkt op dat bij een steekproef is gebleken
dat een aantal natuurgebieden ten onrechte als zodanig op de
streekplankaart is aangeduid.
Voor F.M. de Jonge te Hoek (61) ontbreekt duidelijkheid of zijn
perceel wel of niet binnen de aanduiding natuurgebied valt. Indien
dat wel het geval is dan wordt daartegen bezwaar gemaakt.



J. den Hamer te Axel (36) zegt niet te kunnen Instemmen met aan-
duiding van een deel van de Zwartenhoeksekreek als natuurgebied
omdat de begrenzing hiervan niet duidelijk is en omdat de aandui-
ding niet gerechtvaardigd is omdat verwerving door een natuurbe-
schermingsorganisatie nog niet heeft plaatsgevonden.
H. Cappon maakt namens 7 personen uit de omgeving van Cadzand (83)
bezwaar tegen de aanwijzing van percelen van hun als natuurgebied.
De SGP (101) vindt dat de specifieke natuurfunctie van de noord-
kust van Noord-Beveland apart benadrukt moet worden.
De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (66) en de Vereniging
Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (84) missen De Meipacht op
Schouwen-Duiveland als natuurgebied. Verder achten deze organisa-
ties het gewenst om het gebiedje tussen de Zeelandbrug en haven De
Val na ontruiming van het woonwagencentrum weer als natuurgebied
in te richten en te benoemen.
De Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut (85) vindt dat een
illegaal gescheurd grasland bij Mauritsfort, inmiddels in beheer
bij een natuurbeschermingsinstantie, door middel van natuurbouw
hersteld dient te worden en beschermd moet worden.

Antwoord
Veel opmerkingen hebben geheel of gedeeltelijk betrekking op de
exactheid van de omgrenzing en situering van natuurgebieden.
Kortheidshalve kan hieromtrent worden verwezen naar de beantwoor-
ding onder 6.1.2. Overeenkomstig de daar getrokken conclusie zul-
len op de streekplankaart nog slechts de grotere eenheden, globaal
omgrensd, worden weergegeven. Wel zal in de streekplantekst bij
deze nieuwe aanpak nadrukkelijk worden gewezen op het bestaan van
talrijke kleinere gebieden, waarvan de natuur- en landschapswaar-
den op lager schaalniveau, dat wil zeggen onder meer in het kader
van bestemmingsplannen, waar nodig beschermd dienen te worden.
Door deze keuze voor een meer globale aanpak is het in streekplan-
verband ook niet meer relevant om een discussie te voeren over
kleinere gebieden zoals De Meipacht, De Val, de percelen in de
Zwartenhoekse Kreek en het grasland bij het Mauritsfort.
Met betrekking tot de Dries Arendskreek kan opgemerkt worden, dat
de aanduiding natuurgebied in overeenstemming is met de aanwezige
waarden en het huidige vigerende beleid (natuurbestemming). De
noordkust van Noord-Beveland staat grotendeels als natuurgebied op
de kaart. Uit de aaneengesloten keten van natuurgebieden blijkt al
direct de bijzondere natuurfunctie van deze kust. Aparte vermel-
ding hiervan in de tekst lijkt overbodig en zou ook in strijd zijn
met de globale opzet van het streekplan, waarbij de natuurwaarden
niet omschreven worden maar natuurfuncties alleen worden aange-
duid.

De aanduiding natuurgebied voor het Zeeuwse deel van het Markie-
zaat past geheel in het totaalbeleid voor dat gebied, inclusief
het Brabantse deel ervan. Daarbij is sprake van een zonering,
waarbij het zuidelijk en middengebied dat het gehele Zeeuwse deel
omvat een hoofdfunctie natuur heeft en slechts langs de noordkant
bij Bergen op Zoom woningbouw en recreatie mogelijk zijn. Op de
opmerking dat steekproefgewijs is vastgesteld dat de aanduidingen
natuurgebied onjuistheden bevatten kan hier verder niet worden
ingegaan, aangezien een nadere specificatie van deze opmerking
niet is gegeven.
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Voor alle opmerkingen, die betrekking hebben op het nadelige ef-
fect op de bedrijfsvoering van een aanduiding als natuurgebied en
eventuele mogelijkheden voor vergoedingen voor hierdoor ondervon-
den schade, wordt verwezen naar de beantwoording onder 6.2.3.1-

Conclusie
Overeenkomstig de beantwoording en conclusie onder 6.1.2 dient de
gedetailleerde aanduiding van natuurgebieden op de streekplankaart
te worden vervangen door een enigszins schematische aanduiding van
alleen de grotere natuurgebieden en dient in de streekplantekst
een passage te worden opgenomen met betrekking tot de bescherming
op lager schaalniveau van kleinere, op de streekplankaart dan niet
nader aangegeven natuurgebieden. Met inachtneming hiervan geven de
opmerkingen geen aanleiding tot verdere aanpassingen ten opzichte
van het voorontwerp.

6.2.1.2 Aanduiding natuurgebied kuststrook West Zeeuwsch-Vlaanderen

Reactie
J.J. Provoost te Nieuwvliet (33), de Dorpsraad van Nieuwvliet (Hl)
en het Waterschap Het Vrije van Sluis (75) achten de aanwijzing op
de streekplankaart als natuurgebied van de kuststrook Kruishoofd-
Groede-Breskens voorbarig omdat er als gevolg van de huidige dijk-
verzwaringswerken een geheel blanco uitgangssituatie is ontstaan.
Recreatief (mede)gebruik is hier gewenst evenals, volgens Het
Vrije van Sluis, toegankelijkheid voor het waterschap.

Antwoord
Op de streekplankaart staat dit gebied aangeduid als natuurgebied,
maar tevens wordt aangegeven dat het een dagrecreatieve functie
heeft evenals gedeeltelijk een functie als waterkering. Het is
duidelijk dat op korte termijn de actuele natuurwaarden als gevolg
van de kustversterking sterk zullen veranderen. Gezien de aard van
deze natuurwaarden hier (veelal jonge pioniersbegroeiingen met een
van nature nogal dynamisch karakter) zal herstel van de oorspron-
kelijke natuurwaarden binnen afzienbare tijd goed realiseerbaar
zijn.
Alleen al op grond hiervan hoeft de huidige, een vermoedelijk tij-
delijke , verandering van de natuurwaarden geen reden te zijn om
voor de toekomst af te zien van een natuurfunctie van deze kust-
strook. Gezien de bijzondere waarde van het duinmilieu op zich en
gelet op een evenwichtige afweging van natuur- en recreatiebelan-
gen in dit gebied is een rigoreuze verandering van de functies ten
opzichte van de situatie van voor de kustversterking hier onge-
wenst. Met de aanleg in het kader van de kustversterking van een
recreatiestrook aan de landzijde is getracht rekening te houden
door op de streekplankaart voor de betreffende gebieden de aandui-
ding dagrecreatie niet op het strand maar wat meer landinwaarts te
plaatsen. Geconstateerd moet echter worden dat dit dan ook in de
omgeving van de Napoleonshoeve dient te gebeuren.

Conclusie
De opmerkingen geven alleen aanleiding de aanduiding dagrecreatie
op de streekplankaart nabij camping Napoleonshoeve wat meer land-
inwaarts te plaatsen.
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6.2.1.3 Aanduiding natuurgebieden in relatie tot waterstaatsfuncties

Reactie
Door Rijkswaterstaat (46) wordt gevraagd hoe de functie natuurbe-
houd voor het gebied tussen de Kreekraksluizen en het Bathse Spui-
kanaal, dat gereserveerd is voor toekomstige uitbreiding van het
sluizencomplex, bestemmingsplanmatig vertaald dient te worden
zonder een toekomstige uitbreiding van het sluizencomplex te blok-
keren. Verder wordt verzocht om aan het Rammegors, de Spuikom ten
westen van de zeesluis bij Terneuzen en gedeelten van de Oostelij-
ke Rijkswaterleiding de dubbelfunctie natuur en waterstaat toe te
kennen, gezien het belang van deze gebieden voor specieberging
en/of afwatering.
Bij de ZMF (107) bestaat er juist bezwaar tegen de reservering van
het Rammegors voor specieberging in de toekomst.

Antwoord
De aanduiding natuurgebied voor het gedeelte tussen de Kreekrak-
sluizen en het Bathse Spuikanaal heeft volgens de tekst op blz.
77/78 van het voorontwerp een voorlopig karakter en geldt zolang
het sluizencomplex niet wordt uitgebreid.
Tot die tijd heeft het gebied geen waterstaatsfunctie maar enkel
een natuurfunctie. Uitwerking in het bestemmingsplan (overigens
primair een zaak van de gemeente) hoeft geen problemen op te leve-
ren. Een bestemming natuurgebied kan wanneer overgegaan dient te
worden tot aanleg van een nieuw sluizencomplex mede op basis van
deze streekplantekst gewijzigd worden in een bestemming water-
staatsdoeleinden .
Met betrekking tot het Rammegors heeft de Kroon in het K.B. nr. 30
van 2 april 1985 inzake het bestemmingsplan Buitengebied, 2e her-
ziening, van de gemeente St. Philipsland uitgesproken dat het
gebied een functie vervult voor natuurbehoud en toekomstige spe-
cieberging. Hetgeen gesteld wordt in paragraaf 3.6.2.1 van het
voorontwerp ligt geheel in het verlengde van dit Kroonbesluit.
Duidelijk wordt gesteld dat de aanduiding als natuurgebied een
voorlopig karakter heeft en toekomstige specieberging niet zal
mogen blokkeren. Het voorstel voor een enkel op natuurbehoud ge-
richte functie, zodat specieberging in de toekomst uitgesloten
wordt, past niet in de lijn van het Kroonbesluit en wordt derhalve
verworpen.
Anders ligt de situatie bij de Spuikom ten westen van Terneuzen,
waarbij de Kroon het onthouden van goedkeuring door ons aan het
bestemmingsplan op basis van de aanwezige natuurwaarden en -func-
tie gegrond heeft verklaard. In het ontwerp-bestemmingsplan Bui-
tengebied van de gemeente Terneuzen wordt dit gebied naar aanlei-
ding hiervan dan ook voorgesteld als natuurgebied. Dezelfde aan-
duiding op de streekplankaart ligt geheel in het verlengde van dit
beleid. Overigens geeft specieberging in de Spuikom op de wijze
waarop dit thans plaatsvindt geen grote problemen en behoeft, mits
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, op grond van het geformu-
leerde beleid met betrekking tot de natuurgebieden ook niet te
worden uitgesloten. Dit neemt niet weg dat wij het gewenst achten
dat in het kader van het op te stellen plan voor berging van bag-
gerspecie wordt bezien of alternatieve oplossingen hiervoor moge-
lijk zijn.
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Wat betreft gedeelten van de Oostelijke Rijkswaterleiding bij Axel
en Spui, die in beheer en onderhoud zijn bij Rijkswaterstaat, is
niet duidelijk waarom bij de huidige aanduiding natuurgebied het
goed functioneren als leiding in gevaar komt. Hat dit betreft is
de Oostelijke Rijkswaterleiding niet alleen in natuurwaarden maar
ook als onderdeel van een hoofdafwateringsstelsel vergelijkbaar
met vele, meest grotere kreekresten in Zeeland, die veelal ook de
aanduiding natuurgebied hebben. Als zorgvuldig rekening wordt
gehouden met de aanwezige natuurwaarden blijkt ook bij een aandui-
ding natuurgebied een goed onderhoud van het afwateringssysteem
voor dergelijke gebieden in de praktijk goed mogelijk te zijn.

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

6.2.2.1 Natuurgebieden in de Westerschelde met voorlopig karakter

Reactie
Een aantal reacties heeft betrekking op buitendijkse natuurgebie-
den in de Westerschelde met de aanduiding natuurbehoud zolang en
voorzover andere ontwikkelingen dit toelaten.
Door de PZEM (24) wordt ervoor gepleit om nu reeds een gedeelte
van het buitendijks natuurgebied grenzend aan het Sloegebied te
reserveren voor het hebben en houden van koelwaterwerken, onder
verwijzing naar de aanwijzing door de regering van Borssele als
een van de meest in aanmerking komende vestigingsplaatsen voor
nieuw te bouwen kernenergiecentrales. Hieraan wordt nog toegevoegd
dat het in dit verband beter lijkt om de op blz. 78 van het voor-
ontwerp genoemde "combinatie met waterstaats- en/of waterwinnings-
functies" te wijzigen in "combinatie met waterstaats- en/of water-
onttrekkings- resp. lozingsfuncties11.
Anderzijds wordt d^or de ZMF (107) gesteld dat de buitendijkse
gebieden in de Westerschelde voor het Sloegebied en de Plaat van
Ossenisse (conform de betreffende Kroonuitspraak) zonder meer een
natuurbestemming dienen te krijgen. Door de Rijksconsulent HAD
(28) en de Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (104)
wordt opgemerkt dat de constructie waarin aan het buitendijks
gebied grenzend aan het Sloegebied de functie natuurbehoud wordt
gegeven zolang en voorzover de ontwikkeling van het Sloegebied dit
toelaat in vergelijkbare vorm kan worden toegepast voor het bui-
tendijkse gebied bij het havengebied van Terneuzen.

Antwoord
Zowel ten aanzien van het buitendijkse natuurgebied voor het Sloe-
gebied als ten aanzien van de Plaat van Ossenisse is er na afwe-
ging van de aanwezige belangen voor gekozen om niet reeds bij
voorbaat mogelijke ontwikkelingen uit te sluiten. Wij achten de
verdere ontwikkeling van het Sloegebied van zodanig belang dat wij
hieraan prioriteit hebben gegeven boven de functie natuurbehoud.
Hetzelfde geldt voor de aanleg van de Westerschelde-oeververbin-
ding, zij het dat het voorbehoud ten aanzien van de Plaat van
Ossenisse kan vervallen nu wij wat de vaste oeververbinding Wes-
terschelde betreft kiezen voor een centraal tracé (zie de beant-
woording onder 7.2.1.1).



De in het voorontwerp opgenomen formulering is bewust gekozen om
ruimte te laten voor deze ontwikkelingen maar tegelijkertijd ook
om te voorkomen dat de aanwezige natuurwaarden eerder worden opge-
offerd dan strikt noodzakelijk is. Het voorontwerp dient op dit
punt zo te worden geinterpreteerd dat de aanduiding natuurbehoud
pas vervalt op het moment dat fysiek ingegrepen moet worden in het
betreffende gebied ten behoeve van werken die nodig zijn voor de
eerdergenoemde ontwikkelingen en het ingrepen betreft die niet
verenigbaar zijn met de natuurfunctie. Tot dat moment blijft na-
tuurbehoud primair.
De oprichting van koelwaterwerken in het natuurgebied bij het
Sloegebied wordt door dit beleid niet belemmerd. Wanneer voor deze
werken daadwerkelijk in het gebied ingegrepen dient te worden zal
de natuurfunctie moeten vervallen. Op dit moment is dit nog prema-
tuur, temeer nu op rijksniveau de standpv itbepaling ten aanzien
van nieuwe kerncentrales voor onbepaalde ti.d is opgeschort.
De situatie nabij het bestaande havengebied ten westen van Terneu-
zen is in zoverre vergelijkbaar met die bij het Sloegebied dat ook
hier buitendijks natuurgebied direct grenst aan het havengebied.
Er zijn evenwel ook belangrijke verschillen. In het Sloegebied
zijn functies aanwezig waarvan op dit moment reeds de mogelijkheid
onderkend kan worden dat zich in de toekomst ontwikkelingen kunnen
voordoen die niet anders gerealiseerd kunnen worden dan ten koste
van het aangrenzend natuurgebied. Te denken is bijvoorbeeld aan
ontwikkelingen in relatie met de electriciteitscentrale in de
zuidoosthoek van het Sloegebied. Aan een eventuele toekomstige
behoefte aan watergebonden ontwikkelingen kan door de specifieke,
van water afgesloten ligging van deze functie niet anders worden
voldaan dan door penetratie in het aangrenzende natuurgebied.
Wat betreft het bestaande haventerrein Terneuzen worden op dit
moment geen ontwikkelingen verwacht die eenzelfde behoefte op
zouden kunnen roepen. Dit houdt verband met de functie welke het
terreingedeelte waaraan het natuurgebied grenst vervult en met het
gegeven dat de haven zodanig ten opzichte van het terrein is gele-
gen dat de toegang tot water ten alle tijde gewaarborgd is. Dit
gegeven afwegend tegen de aanwezige natuurwaarden heeft ons doen
besluiten dat hier geen reden aanwezig is om aan de functie na-
tuurbehoud dezelfde voorwaarden te verbinden als bij het Sloege-
bied.

De consequenties voor de natuurfuncties bij eventuele inrichting
van een nieuw zeehaventerrein ten westen van het bestaande terrein
Terneuzen-West dienen aan de orde te komen in het kader van de in
dat geval noodzakelijke uitwerking van het streekplan (zie ook de
beantwoording onder 3.2.2.3).

Conclusie
De reacties geven aanleiding om de kanttekening met betrekking tot
de aanduiding als natuurgebied van de Plaat van Ossenisse uit de
streekplantekst te schrappen. Voor het overige geven de reacties
geen aanleiding de tekst ten opzichte van het voorontwerp aan te
passen.



6.2.2.2 Voordelta

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) vinden dat aan de zeezijde van de
Brouwersdam naast de recreatiefunctie ook een natuurfunctie aange-
geven moet worden conform de tekst op blz. 79 over de Voordelta.
De Natuurvereniging Waleheren en de Stichting Duinbehoud (102)
zijn van mening dat de nieuwe gebieden langs de kust en in de
Voordelta, die zich als gevolg van de Deltawerken ontwikkelen, nu
reeds planologisch beschermd en tot natuurgebied verklaard dienen
te worden.
Natuurmonumenten (57) acht de claim die in paragraaf 3.5.2.2 wordt
gelegd op de zich ontwikkelende Voordelta ten behoeve \BLU de
schelpdiercultuur voorbarig en niet op zijn plaats gezien de on-
duidelijkheid over de omvang en de snelheid van de aanzandingspro-
cessen en de daaruit voortkomende gebruiksmogelijkheden. Gesteund
wordt de opvatting dat de natuurlijke ontwikkeling onbelemmerd
moet plaats kunnen vinden. Functietoekenning moet zolang achterwe-
ge blijven. Ook de ZMF (107) acht de optie om in de Voordelta
schelpdierpercelen aan te leggen prematuur en niet in overeenstem-
ming met de huidige inzichten.

Antwoord
Zeer recent is op enkele plaatsen de noordgrens van de provincie
enigszins gewijzigd. Deze wijziging is wel in de aanduiding van de
provinciegrens op de streekplankaart maar abusievelijk nog niet
bij de aanduiding van de natuurgebieden verwerkt. Hierdoor ontbre-
ken enkele gebieden waaronder een boven -5 meter NAP gelegen
plaatje ten westen van de Brouwersdam, waaraan grotendeels de
functie natuurgebied/waterstaatsdoeleinden toegekend moet worden.
Ook in de Krammer moet als gevolg van de grenswijziging een extra
natuurgebied opgenomen worden.
Met betrekking tot de Voordelta is de tekst van het voorontwerp
gericht op zo min mogelijk belemmering van de natuurlijke ontwik-
keling zolang er geen evenwichtssituatie bereikt is.
Functietoekenningen die op de natuurlijke processen van invloed
kunnen zijn dienen in principe voorlopig achterwege te blijven en
zijn dan ook nu nog niet aan de orde. Een uitzondering hierop
wordt gemaakt voor de schelpdiercultuur, waaromtrent een opening
voor uitgifte van percelen wordt geboden in verband met de nu
reeds zeer actuele problematiek met betrekking tot eventuele com-
pensatie voor onbruikbaar wordende percelen in het Krammer-Vol-
kerak en de Oosterschelde als gevolg van de voltooiing van de
Deltawerken. Omdat hier van voorbarigheid dus geen sprake is, de
schelpdiercultuur met natuurfuncties doorgaans niet op gespannen
voet hoeft te staan en in de streekplantekst uitdrukkelijk wordt
vermeld dat nadere afweging moet plaatsvinden alvorens tot uitgif-
te van percelen wordt overgegaan, wensen wij het creëren van een
opening ten aanzien van eventuele schelpdierpercelen in de Voor-
delta te handhaven. Wel is het voor de duidelijkheid gewenst daar-
bij expliciet te vermelden dat uitgifte van percelen geen afbreuk
aan de natuurlijke ontwikkeling mag doen.
Gezien het zeer dynamische karakter van de natuurlijke processen
en het nog zeer prille stadium waarin deze zich bevinden is een
functietoekenning als natuurgebied voor de toekomstige Voordelta-
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gebieden vooralsnog niet mogelijk. Wel staan alle relevante huidi-
ge ondiepe gebieden op de streekplankaart weergegeven met de dub-
belfunctie natuur- en waterstaatsdoeleinden, waarbij is uitgegaan
van de methodiek volgens de Uniforme Planologische Regeling voor
de Westerschelde, die is ontworpen door een werkgroep waarin de
meest betrokken instanties hebben deelgenomen.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om de als gevolg van de recente
wijziging van de noordelijke provinciegrens vergeten natuurgebie-
den bij de Brouwersdam en in de Krammer op de streekplankaart toe
te voegen. Voor net overige geven de opmerkingen alleen aanleiding
om in de streekplantekst toe te voegen dat eventuele uitgifte van
schelpdierpercelen in de Voordelta aan de natuurlijke ontwikkeling
in dit gebied geen afbreuk mag doen.

6.2.3 Agrarische gebieden met natuur- en landschapswaarden

6.2.3.1 Agrarische gebieden met bijzondere natuurwetenschappelijke en
landschappelijke waarden

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Terneuzen (19) en door H. Cappon
namens 7 personen uit de omgeving van Cadzand (83) zijn in alge-
mene zin of met betrekking tot bepaalde terreinen (Strijdersgat
bij Cadzand) bezwaren geuit tegen de aanduiding agrarisch gebied
met bijzondere natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden
voor kreek(rest)gebieden omdat gevreesd wordt voor beperkingen bij
de agrarische bedrijfsvoering. Deelnemers aan de inspraakbijeen-
komst te Terneuzen voegen hieraan toe geen vertrouwen te hebben in
vergoedingen via toepassing van de Relatienota of de Wet op de
ruimtelijke ordening.

Antwoord
Algemeen geldt, dat de ruimtelijke ordening tot taak heeft om na
zorgvuldige afweging van alle belangen ruimtelijke functies en
bestemmingen aan gebieden toe te kennen. Dikwijls kan dit voor
belanghebbenden beperkingen met zich mee brengen.
Met betrekking tot een aantal drassige kreekresten, waarop hier
wordt gedoeld, betekent dit veelal een hoofdfunctie natuur dan wel
een agrarische (hoofd)functie, waarbij bescherming gegeven dient
te worden aan de aanwezige natuurwetenschappelijke en landschappe-
lijke waarden. Deze gebieden worden gekenmerkt door halfnatuurlij-
ke gevarieerde en soortenrijke drassige graslandvegetaties, die
dikwijls ook een belangrijke ornithologische en landschappelijke
betekenis hebben. Een goed voorbeeld hiervan is onder andere het
Strijdersgat, waarop de reactie van de heer Cappon c.s. betrekking
heeft.
In deze reactie worden zelf reeds bovengenoemnde elementen aange-
geven ("vroegere kreekloop, laaggelegen grasland/bouwland") die,
zoals gesteld wordt, ook voor de gemeente Oostburg bij de 5e ver-
andering van het bestemmingsplan Buitengebied aanleiding vormen om
te komen tot een bestemming die rekening houdt met bovengenoemde
natuur- en landschapswaarden.
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Overigens achten wij het gewenst om de in het voorontwerp-streek-
plan gebruikte term "agrarisch gebied met bijzondere natuurweten-
schappelijke en landschappelijke waarden" te vervangen door "agra-
risch gebied met bijzondere natuurwetenschappelijke en landschap-
pelijke betekenis" omdat daarmee duidelijker wordt aangegeven dat
deze aanduiding geen inventarisatie maar een toekenning van func-
ties betreft. Dit betekent dat ook in andere, vergelijkbare termen
het woord "waarden" door "betekenis" dient te worden vervangen.
Met betrekking tot vergoedingen ter compensatie van publiekrechte-
lijk opgelegde beperkingen is het goed om onderscheid te maken
tussen een eventuele vergoeding krachtens de Wet op de ruimtelijke
ordening en een vergoeding krachtens de Relatienota, die in prin-
cipe losstaat van publiekrechtelijke, uit de planologische aandui-
ding voortkomende beperkingen maar een privaatrechtelijk karakter
heeft (en op vrijwillige basis geschiedt) teneinde een goed, ac-
tief natuurbeheer te bewerkstelligen. In dit verband kan ook wor-
den gewezen op de beantwoording onder 6.1.3.
Vergoeding krachtens artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke orde-
ning vindt plaats in situaties waarin blijkt dat een belanghebben-
de als gevolg van de bepalingen van een bestemmingsplan onevenre-
dige schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijze niet of
niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de ver-
goeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of an-
derszins is verzekerd. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer naar aanleiding van het gestelde in de streekplannen Utrecht-
Oost en -West nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat de toepas-
sing van dit Wetsartikel zijn eigen rechtsgang kent en dat intro-
ductie in het streekplan van het "no pay-no cure" - beginsel als
toetsingscriterium voor de beoordeling van bestemmingsplannen
volstrekt onaanvaardbaar is.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding het kaartbeeld in figuur 1
aan te passen. Wel geven zij aanleiding om in de legenda van deze
figuur het woord "waarden" te vervangen door "betekenis" en de
streekplantekst zodanig te wijzigen dat beter tot uitdrukking komt
dat een direct verband tussen functietoekenning in het kader van
de Wet op de ruimtelijke ordening en toepassing van de Relatienota
niet aanwezig is.

6.2.3.2 Agrarische gebieden met bijzondere ornithologische en landschappe-
lijke waarden

Reactie
Het Landbouwschap (29) stelt dat de omgrenzing van de agrarische
gebieden met bijzondere ornithologische en landschappelijke waar-
den erg ruim uitgevallen en enigermate willekeurig lijkt te zijn.
De SGP (101) meent dat een algeheel bouwverbod in deze gebieden,
en met name op Walcheren, wellicht niet nodig is bij gebruik van
bouwstroken of bouwblokken, gesitueerd langs wegen.
De Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut (85) stelt voor om
het gebied ten noordoosten van de Braakman en rond de spaarbekkens
in deze categorie toe te voegen.



Antwoord
Het betreft hier meestal wat grotere gebieden roet een rustig, open
karakter en met relatief veel graslanden. Zij hebben een duidelij-
ke functie voor weidevogels en overwinterende vogels. In tegen-
stelling tot bijvoorbeeld de natuurgebieden of de agrarische ge-
bieden met bijzondere natuurwetenschappelijke en landschappelijke
betekenis, waarvan de natuurwaarden meestal op perceelsniveau zijn
aan te geven door de sterke samenhang met de ondergrond, hebben de
ornithologisch belangrijke agrarische gebieden per definitie een
globaler karakter, wat in de aanduiding op de streekplankaart met
een stippelarcering weerspiegeld wordt. De aanduiding is, hoewel
globaal, niet willekeurig of ten onrechte te ruim omgrensd; de
aanduiding van deze gebieden is gebaseerd op inventarisatiegege-
vens en zorgvuldig afgewogen tegen andere belangen.
In paragraaf 3.6.2.3 staat aangegeven welk specifiek beleid voor
dergelijke gebieden wordt nagestreefd, namelijk het handhaven van
de openheid en de rust ervan. In de regel dienen bij bestemmings-
plannen nieuwe agrarische vestigingen in dergelijke gebieden te
worden uitgesloten. Daarnaast moet er naar gestreefd worden om de
bestaande oppervlakte grasland te behouden alsmede om opgaande be-
planting te weren.
Deze formulering houdt in dat er geen sprake is van een algeheel
bouwverbod. Waar, bij wijze van uitzondering, toch een nieuwe
vestiging moet worden ingepast biedt een systeem van bouwpercelen
zoals vermeld op blz. 65 van het voorontwerp goede mogelijkheden
voor zorgvuldige plaatsbepaling.
Toevoeging op de streekplankaart van het gebied ten noordoosten
van de Braakman en rond de spaarbekkens in verband met de grote
ornithologische waarde ervan achten wij ongewenst. Wij bestrijden
niet dat in deze gebieden veel ornithologische waarden aanwezig
zijn, maar deze zijn vooral geconcentreerd in de afzonderlijke
kreken, die al als natuurgebied of agrarisch gebied met bijzondere
natuurwetenschappelijke en landschappelijke betekenis aangeduid
zijn, of in de spaarbekkens zelf. Het gebied als geheel waarin
deze afzonderlijke elementen liggen, voldoet niet aan de criteria,
die gelden voor de agrarische gebieden met bijzondere ornitholo-
gische of landschappelijke betekenis, namelijk open, rustig met
relatief veel grasland. Dit geldt wel voor het graslandgebied in
de voormalige Braakmangeul ten zuiden van de rijksweg. Dit gebied
dient op de kaart te worden toegevoegd als agrarisch gebied met
bijzondere ornithologische en landschappelijke waarden.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om het graslandgebied in de voor-
malige Braakmangeul ten zuiden van de rijksweg op figuur 1 op te
nemen als agrarisch gebied mat bijzondere ornithologische en
landschappelijke waarden. Voor het overige geven de opmerkingen
geen aanleiding tot wijziging.

6.3 Behoud van cultuurhistorische kenmerken en elementen

Dit komt alleen in de ambtelijke nota aan de orde.
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6.4 Natuur- en landschapsbouw

6.4.1 Landschapsbouw; algemeen

Reactie
Veel opmerkingen zijn gemaakt over landschapsbouw. Bureau RBOÏ
(11) acht meer aandacht voor landschapsbouw in het algemeen nodig
en de Adviescommissie voor landschapsbouw, natuurbescherming en
recreatie van de PPC (91) en een deelnemer aan de inspraakbijeen-
komst te Oostburg (18) achten dit met name nodig in die gebieden
waar de aanduiding landschapsbouw op de kaart niet voorkomt.
De hiervoor genoemde Adviescommissie van de PPC en de ZMF (107)
achten te weinig visie aanwezig en het Landbouwschap (29), de
Vogelwacht Schouwen-Duiveland (66), de gemeente Goes (88), de
KMV-afdeling Beveland (90) en de Vereniging Stad en Lande van
Schouwen-Duiveland (84) missen concrete uitwerking.
Door het Landbouwschap, deelnemers aan de inspraakbijeenkomst te
Terneuzen (19) en de SGP (101) wordt opgemerkt dat landschapsbouw
rond recreatie- en/of industrieterreinen moet plaatsvinden op de
daarvoor aangewezen terreinen an niet op landbouwgrond.
De ZLM, afdeling Groede (80) acht landschapsbouw helemaal onge-
wenst. De KNNV-afdeling Beveland acht op dit punt rond het Sloege-
bied juist een beleidswijziging nodig.
De Planologie- en Vogelwerkgroep Walchéren (78) vinden dat land-
schapsbouw niet mag dienen om meer recreatiemogelijkheden te
scheppen, maar om de druk op natuurgebieden af te doen nemen.
De Natuurvereniging Walchéren en de Stichting Duinbehoud (102)
twijfelen aan de bufferende werking van groenstroken. De SGP vindt
dat landschapsbouw niet op de exploitatieopzet mag drukken, maar
uit de algemene middelen moet worden betaald; dit t^ldt ook voor
het onderhoud.

Antwoord
De vele reacties op dit punt nopen tot enige nadere uitleg van het
in het voorontwerp verwoorde principe van landschapsbouw. Land-
schapsbouw is niet alleen bedoeld ter verbetering van het land-
schap als zodanig of om bijvoorbeeld de druk op bestaande natuur-
gebieden te beperken of af te leiden, maar ook en vooral om bij
nieuwe activiteiten ervoor te zorgen, dat schaal en karakter van
deze activiteiten en het omringende landschap op elkaar afgestemd
zijn. In de meeste gevallen betekent dit, dat de nieuwe activitei-
ten op de juiste wijze moeten worden ingepast (zie blz. 84 van het
voorontwerp). Dit is de meest voorkomende vorm van landschapsbouw;
deze omvat niet alleen het aanbrengen van beplanting, maar even-
zeer een op de omgeving afgestemde vormgeving van het project. Een
dergelijke inpassing maakt integraal onderdeel uit van het project
zelf; vormgeving en beplanting dienen binnen dat kader te worden
uitgevoerd en ook uit de middelen voor dat project te worden be-
taald. De wijze waarop dit zal plaatsvinden is geheel afhankelijk
van de aard van de activiteit en van de situatie ter plaatse. Een
nadere uitwerking hiervan is in het streekplan dan ook niet op
zijn plaats en zou tot een te grote detaillering leiden.
Op hoger schaalniveau, zoals bij reereatieconceintratiegebieden,
zeehaventerreinen en stadsuitbreidingen is extra aandacht voor het
omringende landschap en de functie daarvan, ook buiten het directe
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plangebied, geboden. Dit is de actieve landschapsbouw waarover het
voorontwerp spreekt en waarop de aanduiding in figuur 1 betrekking
heeft. Het gaat er ook hier om, de schaal en eventueel ook de
functie van activiteit en omgeving met elkaar in overeenstemming
te brengen. Dit zal dikwijls kunnen geschieden door het aanbrengen
van coulissenbeplanting; hiervoor zal in de meeste gevallen ge-
bruik gemaakt kunnen worden van dijk- en wegbermen. Vooral rondom
industrieterreinen en zeehavengebieden is dit van belang: de af-
schermende werking van beplantingsstroken op het industrieterrein
zelf is alleen al door zijn situering onvoldoende om het juiste
effect te bereiken.
Bevordering van actieve landschapsbouw op grotere schaal zal over
het algemeen in verband met de daarvoor benodigde middelen plaats
dienen te vinden in het kader van specifieke activiteiten als
landinrichtingsprojecten, landschapsbeleidsplannen, landschapsver-
zorging en dergelijke.
Na afweging van belangen kan het noodzakelijk zijn om voor dit
doel landbouwgronden aan te wenden in gevallen waarin niet op
andere wijze in goede oplossingen kan worden voorzien. Andere
gevolgen voor de lanc^ouw zijn aan de aanduiding landschapsbouw
niet direct verbonden, maar wel moet er volledigheidshalve op
worden gewezen dat deze aanduiding kan samenvallen met andere,
zoals de aanduiding scheidende zone waaromtrent kan worden verwe-
zen naar de beantwoording onder 0.2.3.
Het geëigende beleidsmiddel voor de planvorming en -uitvoering zal
van geval tot geval moeten worden bezien.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot aanpassing ten opzichte
van het voorontwerp-streekplan.

6.4.2 Kaartaanduiding landschapsbouw

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) vragen naar de motieven voor de
aangeduide zones voor landschapsbouw. Zij merken op dat de kaart-
aanduiding op figuur 1 niet limitatief is. Zij achten de zones
langs de kust van Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen te krap en die
ten oosten van Axel te ruim. Neeltje Jans ontbreekt hier.
Het Landbouwschap (29) is van mening dat de aangegeven oppervlakte
veel te ruim is en dat de begrenzingen soms erg hard zijn.

Antwoord
Actieve landschapsbouw is vooral voorzien bij grotere stadsuit-
breidingen, recreatieconcentratiegebieden en zeehaventerreinen. Op
figuur 1 is alleen schematisch aangegeven op welke plaatsen de be-
hoefte aan landschapsbouw zich vanuit regionaal belang in elk
geval zal manifesteren, maar daarbuiten zullen nog de nodige ande-
re projecten voor landschapsbouw in aanmerking komen (bijvoorbeeld
bij de inrichting van Deltawateren en bij wegenbouw). Het gaat bij
de landschapsbouw in figuur 1 om een zeer globale en schematische
aanduiding. Bij uitwerking in concrete situaties zullen zowel de
begrenzing als de mate waarin en de wijze waarop invulling dient
plaats te vinden nader moeten bepaald (zie wat dit laatste betreft
ook de beantwoording onder 6.4.1).
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In de kuststrook gaat het vooral om de landschappelijke inpassing
van de recreatieconcentraties, om het afleiden van de druk op
kwetsbare gebieden en om de vormgeving van de scheidende zones.
Dit is voldoende op de kaart aangegeven. Op Neeltje Jans zal land-
schapsbouw moeten plaatsvinden in het kader van de landschappelij-
ke inpassing van de activiteiten; het is inderdaad gewenst om dit
door middel van een aanduiding op de streekplankaart aan te geven.
Hetzelfde geldt voor de inpassing van recreatieprojecten in het
gebied van het voormalige Bathse schor.
Aan de oostzijde van Axel is sprake van een zodanige overgang
tussen stedelijk en landelijk gebied dat er inderdaad onvoldoende
aanleiding is voor maatregelen met betrekking tot landschapsbouw
die een aanduiding op de streekplankaart rechtvaardigen. Wij ach-
ten het daarentegen gewenst om aan de noordoostzijde van Middel-
burg en aan de oostzijde van Terneuzen, mede in verband met stads-
uitbreidingen en de mogelijkheid van wegenprojecten waarmee reke-
ning gehouden moet worden, aanduidingen voor landschapsbouw toe te
voegen en deze aanduiding ook op te nemen aan de zuidzijde van het
geplande zeehaventerrein op de Axelse Vlakte.

Conclusie
De reactie geeft aanleiding om in figuur 1 de aanduiding land-
schapsbouw ten oosten van Axel te schrappen en deze aanduiding toe
te voegen ten noordoosten van Middelburg, ten oosten van Terneuzen
en ten zuiden van de Axelse Vlakte.
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HOOFDSTUK VII VERKEER EM VERVOER

7.1 Algemeen

7.1.1. Uitgangspunten

Reactie
De ZMF(1O7) acht de uitgangspunten met betrekking tot verkeer en
vervoer te globaal geformuleerd. Te weinig aandacht wordt besteed
aan de nadelen van de verkeerstoename, het voorgestelde beleid is
onvoldoende om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken. Diverse
op zich goede beleidsuitgangspunten worden te weinig handen en
voeten gegeven.

Antwoord
Het streekplan is, zeker in de nu gekozen globale opzet, niet de
plaats waar het algemene beleid ten aanzien van relevante beleids-
sectoren of -facetten buiten de ruimtelijke ordening zoals econo-
mie, recreatie, landbouw, verkeer en vervoer, milieuhygiëne, etc.
uitgebreid uiteengezet en gemotiveerd moet worden. Daarvoor kan
naar andere beleidsstukken worden verwezen. In het voorontwerp-
streekplan is, zo ook bijvoorbeeld voor verkeer en vervoer, vol-
staan met een korte en globale omschrijving van het beleid, voor
zover dat ruimtelijk relevant is en past binnen de afwegingen in
dit kader.
Overigens is het streekplan nogal sober ten aanzien van het voor-
zien in nieuwe wegverbindingen: in beginsel zijn alleen projecten
genoemd waarvan de wenselijkheid reeds eerder, bijvoorbeeld bij de
vaststelling van het structuurschema Verkeer en Vervoer of de pro-
vinciale wegenplannen, werd erkend en waarvan uitvoering hetzij
binnen de streekplanperiode hetzij binnen afzienbare tijd daarna,
in principe mogelijk wordt geacht. Er zijn onvoldoende argumenten
om in het huidige streekplankader tot verdere heroverwegingen over
te gaan, anders dan op grond van onze keuze voor een centraal
tracé voor de Westerschelde-oeververbinding (zie de beantwoording
onder 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.4 en 7.2.1.5), in de wetenschap dat
voor veruit de meeste van de genoemde projecten nadere besluitvor-
ming en afweging in concrete zin nog dient plaats te vinden, bij-
voorbeeld aan de hand van projectnota's.

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

7.2 Infrastructuur voor vervoer van personen en/of goederen

7.2.1 Wegen voor autoverkeer en gemengd verkeer

7.2.1.1 Westerschelde oeververbinding

Reactie
De FNV (12) mist in het voorontwerp de recent door Gedeputeerde
Staten naar voren gebrachte visie inzake een centraal tracé voor
de vaste Westerschelde-oeververbinding (WOV). De ruimtelijke ge-
volgen dienen in het streekplan te worden aangegeven.



Door de meeste deelnemers in de inspraakgroep Borsele (17) wordt
de WOV afgewezen. Voorkeur bestaat voor kwalitatieve verbeteringen
aan de veerverbindingen. Enkelen achten een WOV bij Kruiningen
aanvaardbaar.
Op de inspraakbijeenkomst te Terneuzen (19) vond een centraal WOV-
tracé een redelijk gunstig onthaal; er wordt een gunstige invloed
van verwacht op de ontwikkeling van Zeeuwsen-Vlaanderen. In het
kader van een centraal WOV-tracé zal tevens de verkeersproblema-
tiek van Zaamslag en het al dan niet aanleggen van de weg Spui-Ter
Hole aan de orde moeten komen.
Op de gespreksbijeenkomst te Hulst (23) opteerde een grote meer-
derheid voor het WOV-tracé Kruiningen-Perkpolder.
Het Landbouwschap (29) stemt in met de reservering van een WOV-
tracé conform het voorontwerp-streekplan.
De Inspectie RO (30) en de PPC(9D wijzen erop dat voor een even-
tueel ander tracé voor de WOV dan Kruiningen-Perkpolder het
streekplan aangepast zal moeten worden.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (3D is van
mening dat een planologische reservering voor een alternatief WOV-
traeé in het streekplan moet worden opgenomen.
De gemeente Hulst (52) hecht aan een spoedige realisering van de
WOV bij Kruiningen-Perkpolder.
De KNNV, afdeling Beveland (90), de Stichting Natuur en Milieu
(98), de ZMF (107) en de Natuurbeschermingsverenigingen 't Duumpje
(108) en de Steltkluut (85) zijn tegenstander van een WOV waar dan
ook.
De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaanderen (104) acht een
verband aanwezig tussen vertrekoverschotten en een geringe (ar-
beids)mobiliteit in Zeeuwsch-Vlaanderen enerzijds en het ontbreken
van een vaste oeververbinding anderzijds.

Antwoord
Wij zijn reeds lang voorstander van en ijveraar voor de totstand-
koming van een vaste oeververbinding Westerschelde. Aanvankelijk
had deze voorkeur betrekking op een centraal tracé. Om vooral
technische en financiële redenen is in de jaren '70 een WOV-tracé
Kruiningen-Perkpolder vastgesteld. Dit is nadien in de betreffende
streekplannen opgenomen. Recent heeft evenwel op grond van enige
voorstudies het inzicht postgevat dat technisch, en ook finan-
cieel-economisch, een centraal tracé toch een goed alternatief
vormt en dat hieraan de voorkeur gegeven moet worden, te meer daar
hier belangrijke verkeersplanologische en, voor de regio's
Zeeuwsch-Vlaanderen en Midden-Zeeland als geheel, sociaal-econo-
mische voordelen aan verbonden zijn. Wij willen dan ook niet lan-
ger vasthouden aan het tracé Kruiningen-Perkpolder maar kiezen
voor een centraal, nader uit te werken tracé. In het ontwerp-
streekplan zal hiervoor een globale ruimtelijke reservering worden
opgenomen en zullen, indien en voor zover dan al mogelijk, de
consequenties met betrekking tot andere wegverbindingen worden
aangegeven, rekening houdend met het feit dat de WOV zeker nog
niet op korte termijn gerealiseerd zal zijn. Zonodig zal terzake
een uitwerkingsbevoegdheid worden opgenomen. Ten aanzien van de
nadere plaatsbepaling en besluitvorming inzake het centrale WOV-
tracé zullen de daarvoor geëigende procedures gevolgd moeten wor-
den, waarbij tevens dient te worden voorzien in een milieu-effect-
rapportage of een vergelijkbaar onderzoek naar milieubeinvloe-
dingen.
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Conclusie
ïn het ontwerp-streekplan zal een globale reservering worden opge-
nomen voor een vaste oeververbinding Westerschelde volgens een
centraal tracé nabij Terneuzen en zullen indien en voor zover dan
al mogelijk de consequenties, onder meer voor andere wegverbin-
dingen, worden verwerkt. Zonodig zal een uitwerkingsbevoegdheid
worden opgenomen. Voor het overige zal gewezen worden op de nog
benodigde nadere studies en de voor de verdere besluitvorming te
doorlopen procedures, met dien verstande dat het centrale WOV-
project zal worden toegevoegd aan het overzicht in paragraaf
3.9.1.1 van zaken waaromtrent in elk geval een onderzoek naar
milieubeïnvloedingen dient plaats te vinden. De in het voorontwerp
opgenomen reservering voor een WOV volgens het tracé Kruiningen-
Perkpolder kan vervallen} dit dient met zijn directe consequenties
eveneens in het ontwerp-streekplan te worden verwerkt. Op grond
van het voorgaande kunnen de van verschillende zijden naar voren
gebrachte opmerkingen voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2.1.2 N57t verbinding Schouwen - Noord-Beveland - Walcheren

Reactie
De Wijkvereniging Nieuw- en St. Joosland heeft op de inspraakbij-
eenkomst te Middelburg (22) gepleit voor ds noordvariant van de
Dammenweg op Walcheren in verband met de thans aanwezige verkeers-
hinder voor het dorp. Men wil als derde kanaalkruising een tunnel.
Op deze inspraakbijeenkomst is ook gewezen op de gevaarlijke ver-
keerssituatie op de Veerse Dam.
Het Landbouwschap (29) acht op de Veerse Dam ook een voorziening
voor langzaam agrarisch verkeer nodig indien op de dam een autoweg
wordt gerealiseerd.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (31) mist
bij de opsomming van infrastructurele wensen de derde kanaalkrui-
sing bij Middelburg. Gewezen wordt op de ontsluitingsfunctie hier-
van voor de bedrijfsterreinen Ramsburg en Arnestein; een spoedige
realisering wordt gewenst geacht.
Rijkswaterstaat (46) wijst erop dat de Raad van de Waterstaat nog
niet heeft beslist of de tracéstudies voor de Dammenweg op Walche-
ren kunnen worden beperkt tot de noordelijke tracébundel. Voorts
geeft figuur 6 van het voorontwerp de suggestie dat slechts 2
varianten bij Middelburg mogelijk zijn, terwijl er 3 varianten in
studie zijn. Op blz. 89 dient de tekst voor wat betreft het tijde-
lijk gebruik van de Kraayensteinweg op Schouwen-Duiveland in over-
eenstemming te worden gebracht met het bestuurlijke convenant.
Het Wegschap Walcheren (48) is van mening dat door de Dammenweg
geen thans aanwezige verbindingen voor landbouw- en recreatiever-
keer mogen worden verbroken; bij alle kruisingen met landbouwwegen
dienen beveiligde wegkruisingen te worden aangelegd.
De gemeente Arnemuiden (49) wil op korte termijn zekerheid over de
Dammenweg voor wat betreft het doorkruisen van gemeentelijk grond-
gebied.
De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (66), de Vereniging
Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (84) en de Stichting Natuur
en Milieu (98) willen dat het Dammenwegtracé op Schouwen-Duiveland
de Kraayensteinweg volgt, gelet op de landschappelijke complica-
ties van een nieuw tracé.
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De organisaties voor wegtransport EVO, NOB en PCB (71) stellen in
een gezamenlijke reactie dat de secundaire weg nr. 2 op Schouwen
reeds snel moet worden uitgebouwd tot autoweg. Viaducten in de
Dammenroute dienen een doorrijhoogte te hebben van 4 m. De kanaal-
kruising bij Middelburg dient als tunnel te worden uitgevoerd,
welke ook door landbouwverkeer gebruikt moet kunnen worden. Alle
vervoersbelangan op Walcheren, inclusief die van de scheepvaart,
zijn hier het beste mee gediend.
De Planologie- en Vogelwerkgroep Walcheren (78) wijzen een nieuw
tracé voor de Dammenweg rond Middelburg af. Zo die er moet komen
dient te worden gekozen voor een tracé zo dicht mogelijk langs de
stad, gezien de natuurwetenschappelijke waarden van het gebied
tussen Middelburg en Veere.
De gemeente Westerschouwen (92) gaat accoord met de passages over
de Dammenweg met betrekking tot het gemeentelijke grondgebied,
maar wil tevens dat het streekplan ingaat op de aan de openstel-
ling van de weg over de stormvloedkering verbonden economische,
sociale en culturele aspecten.
De gemeenteraadsfractie van de VVD in Westerschouwen (95) onder-
streept dit laatstgenoemde aspect.
De gemeente Veere (100) is van mening dat voor de Dammenweg op
Walcheren met uiterste inspanning moet worden getracht om gebruik
te maken van bestaande wegtracé's. Gemeend wordt ook dat het waar-
om van deze stellingname in het streekplan aan de orde moet komen
waarbij gewezen wordt op de landschappelijke en belevingswaarden.
De gemeente vindt dat, gelet op het voorgaande, voor de Dammenweg
op Walcheren zonodig concessies gedaan moeten worden aan de ont-
werpnormen en -eisen.
De SGP (101) sluit aan bij de reactie van de gemeente Veere en,
voor wat betreft de verkeershinder bij Nieuw- en St. Joosland, de
opmerking van de Wijkvereniging Nieuw- en St. Joosland.
De Natuurvereniging Walcheren en de Stichting Duinbehoud (102)
wijzen op de wildgroei met betrekking tot parkeren in en belopen
van de bermen op de Veerse Dam waardoor de in gang zijnde natuur-
lijke ontwikkeling (overstuivend zand, flora) wordt verstoord. De
verkeersontwikkeling zal zorgvuldig moeten worden gevolgd.
De HISWA (105) acht de aanleg van een vaste brug in het kader van
de Dammenweg over het kanaal door Walcheren in strijd met de be-
leidsvisie in het voorontwerp.
De ZMF(107) is principieel tegen aanleg van de Dammenweg op Wal-
cheren. De noodzaak is niet aangetoond, volstaan kan worden met
aanpassingen aan bestaande wegen. Op Schouwen moet het Kraayen-
steinwegtracé worden gebruikt.
R. Brus te Burgh-Haamstede (110) wijst op de gevaarlijke situatie
voor het oversteken van de Kraayensteinweg, wat nog zal verslech-
teren indien deze weg zal worden gebruikt als toevoerroute tot de
Oosterscheldekering.

Antwoord
Het principe van de totstandkoming van de Dammenweg als enkel-
baans-autowegverbinding in het kader van het nationale hoofdwegen-
net is door het provinciaal bestuur reeds jaren geleden aanvaard
en wij achten een zo spoedig mogelijke totstandkoming van deze
verbinding noodzakelijk. Tracé-studies voor Schouwen-Duiveland en
voor de aansluiting op Noord-Beveland zijn afgerond en het provin-
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ciaal bestuur heeft na afweging van belangen ingestemd met de
oplossing die in het voorontwerp-streekplan in globale zin is
aangegeven. De planologische procedures rond deze tracégedeelten
zijn (vrijwel) doorlopen.
De verkeerssituatie op de Veerse Dam is van dien aard dat een
spoedige uitbouw van de aanwezige verbinding over deze dam, met
name in verband met het gereedkomen van de weg over de stormvloed-
kering, dringend gewenst wordt geacht. Uitvoering vooruitlopend op
de rest van het Dammenwegtracé op Walcheren wordt nagestreefd. De
belangen in verband met de recreatieve functies op de Veerse Dam
en het langzame verkeer worden bij de studies ten aanzien van dit
tracé-gedeelte zeer nadrukkelijk meegenomen. De mogelijke vari-
anten zullen op korte termijn onderwerp van overleg en inspraak
zijn, waarna de verdere besluitvorming aan de orde is.
Voor het tracé op Walcheren zijn de studies enige tijd geleden
aangevangen. De resultaten, in de vorm van een tracénota, zullen
eveneens uitgebreid door middel van inspraak en overleg bediscus-
sieerd kunnen worden. De tracénota doorloopt de procedure van de
Raad voor de Waterstaat en tevens de procedure van de milieu-ef-
fectrapportage. Tenslotte is er nog de procedure in het kader van
de planologische inpassing in het bestemmingsplan. Aan de hand van
de studieresultaten in de tracénota zal kunnen worden beoordeeld
in hoeverre een verantwoord evenwicht of compromis tussen de ont-
werp-normen voor een autoweg en de wens om zoveel mogelijk gebruik
te maken van bestaande wegtracé's mogelijk is.
Een standpunt met betrekking tot het tracé van de Dammenweg op
Walcheren en de aard van de kanaalkruising bij Middelburg zullen
wij pas innemen wanneer alle relevante belangen op een rij kunnen
worden gezet en kunnen worden afgewogen. De tracénota c.q. het MER
(Milieu-Effect-Rapport) zullen hier inzicht in moeten geven. Wel
staat voor ons vast dat de kanaalkruising aan de noordzijde van
Middelburg dient te komen.
Wat betreft het gewenste open karakter van de vaarverbinding via
het kanaal door Walcheren kan worden gewezen op het antwoord bij
7.2.5.3.
Figuur 6 zal in het ontwerp-streekplan worden aangepast aan de
thans in studie zijnde tracé-varianten, voorzover het noordelijke
betreft.
De tekst met betrekking tot het voorlopige gebruik van de S1 als
onderdeel van de Dammenroute zal in overeenstemming worden ge-
bracht met het hieromtrent tussen de betrokken overheden gesloten
bestuurlijke convenant.
Voor het overige ^even de opmerkingen geen aanleiding hierop in
streekplankader in te gaan.

Conclusie
Behoudens enige aanpassing van figuur 6 en van de tekst in verband
met het bestuurlijke convenant ten aanzien van het Schouwse ge-
deelte van de Dammenweg leiden de opmerkingen niet tot consequen-
ties voor de streekplantekst of -figuren met betrekking tot de
Dammenweg.
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7.2.1.3 N58: verbinding Breskens-Belgische grens en N61: verbinding
Schoondijke-Sluiskil

Reactie
De gemeente Oostburg (27) acht het noodzakelijk dat op de wegen
Breskens-Sluis en Schoondijke-Hoek het langzame verkeer van de
hoofdrijbaan wordt geweerd en verwacht hiertoe de aanleg van pa-
rallelwegen .
Het Landbouwschap (29) zou graag kennis nemen van de plannen om-
trent rondwegen bij Schoondijke en Oostburg.
De Oostburgse Winkeliersvereniging (38) deelt mee dat de meningen
ten aanzien van een rondweg rond Oostburg verdeeld zijn. Wel wil
men in elk geval een omleidingsroute voor vrachtverkeer.
De afdeling Oostburg van de ZLM (40) is tegen een rondweg Oost-
burg. Zij acht deze niet nodig omdat ook andere wegen een belang-
rijke functie hebben of zullen krijgen en vreest ernstige schade-
snijdingen. Maatregelen binnen de kom kunnen voldoende soelaas
bieden.
Rijkswaterstaat (46) acht het prematuur voor Schoondijke resp.
Oostburg reeds indicaties te geven voor het tracé van een toekom-
stige rondweg omdat de desbetreffende studies nog moeten aanvan-
gen.
De organisaties voor wegtransport EVO, NOB en PCB (71) willen op
korte termijn een tunnelverbinding in de N61 ter vervanging van de
brug bij Sluiskil.
Ook de gemeente Terneuzen (71*) ondersteunt de wenselijkheid van
deze tunnel.
De Zeeuwse Milieu Federatie (107) en de Natuurbeschermingsvereni-
ging 't Duumpje (108) twijfelen aan de noodzaak de wegen Breskens-
Sluis en Schoondijke-Terhole om te bouwen tot autoweg. Ook de
rondwegen Oostburg en Schoondijke kunnen achterwege blijven.

Antwoord
In overeenstemming met de regeringsbeslissing inzake het struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) is in het voorontwerp-streek-
plan aangegeven dat binnen de streekplanperiode of afzienbare tijd
daarna rekening moet worden gehouden met de ombouw tot autoweg van
de wegen Breskens-Sluis en Schoondijke-Hoek-Ter Hole. Deze verbin-
dingen behoren tot het nationale hoofdwegennet, waarvoor het rijk
de verantwoordelijkheid aanvaardt, wat betekent dat in ieder geval
op termijn de verbindingen tenminste als autoweg zullen zijn uit-
gevoerd .
Het provinciaal bestuur heeft hiermee ingestemd bij de besluitvor-
ming inzake het SVV.
Uitvoering als autoweg betekent dat het langzame verkeer niet meer
op de hoofdrijbaan zal zijn toegelaten en dat de traverses door
bebouwde kommen kunnen worden vervangen door rondwegen. Hoewel
nadere studies nog moeten aanvangen achten wij het duidelijk dat
slechts een westelijk c.q. noordwestelijk tracé voor de toekomsti-
ge rondwegen bij Schoondijke respectievelijk Oostburg in aanmer-
king komt, omdat dan de lengte van nieuw aan te leggen wegvakken
en ;mede daardoor) de schade voor het agrarisch gebied alsmede de
aantasting van landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden
het geringste zijn. Bij de deob treffende planstudies zullen de
verschillende relevante aspect. en belangen zorgvuldig moeten
worden meegenomen ten behoeve van de verdere besluitvorming.
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Overigens zullen noodzaak en/of urgentie van de genoemde wegenpro-
jecten nader moeten worden beoordeeld In verband met onze keuze
voor een centraal tracé ten aanzien van de vaste oeververbinding
Westerschede (WOV). Hieromtrent kan worden verwezen naar de beant-
woording onder 7.2.1.1.
De wens voor een tunnel bij Sluiskil wordt door ons onderstreept.
In streekplanverband is evenwel slechts een ruimtelijke reserve-
ring mogelijk. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook de urgentie
van een tunnel bij Sluiskil mede dient te worden bezien in relatie
tot de keuze voor een centraal WOV-tracé.

Conclusie
Met inachtneming van de noodzakelijke heroverweging van wegenpro-
jecten in verband met de keuze voor een centraal WOV-tracé (zie
onder 7.2.1.1) kunnen de opmerkingen voor kennisgeving worden
aangenomen.

7.2.1.4 N60: verbinding Kruiningen-Hulst-Belgische grens

Reactie
De organisaties voor Wegtransport EVO, NOB en PCB (71) achten de
uitbouw van de N60 Kruiningen-Hulst-Belgische grens tot volwaardi-
ge autoweg (mede) afhankelijk van de plaatsbepaling van het tracé
van de vaste oeververbinding. Ook de Kamer van Koophandel voor
Zeeuwsch-Vlaanderen (104) is deze opvatting toegedaan.
De Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (85) acht de nood-
zaak van een tracéverlegging voor het gedeelte Hulst-Belgische
grens van de N60 achterhaald.

Antwoord
Inderdaad zullen bij het thans door ons voorgestane centraal gele-
gen tracé voor de vaste oeververbinding met een voortzetting in
zuidelijke richting via de Tractaatweg de verkeersstromen zich
wijzigen (zie de beantwoording onder 7.2.1.1). De noodzaak of
wenselijkheid van verbeteringen aan de N60 zal in verband hiermee
nader moeten worden bezien. Verwezen kan ook worden naar de over-
eenkomstige beantwoording onder 7.2.1.3.

Conclusie
Met inachtneming van de beantwoordingen en conclusies onder
7.2.1.1 en 7-2.1.3 kunnen de opmerkingen voor kennisgeving worden
aangenomen; de in het voorontwerp genoemde werken voor uitbouw van
de N60 dienen te worden heroverwogen.

7.2.1.5 N61: verbinding Driewegen-Ter Hole

Reactie
De deelnemers aan de gespreksbijeenkomst te Hulst (23)i de ZMF
(107) en de Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (85) zijn
tegenstander van een nieuw tracé Driewegen-Ter Hole. Op de ge-
spreksbijeenkomst is gesteld dat voor de aanpassing van de weg
Driewegen-Ter Hole volstaan kan worden met het afgraven van de
dijk en het volgen van het bestaande tracé. Het Landbouwschap (29)
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verzoekt de voor een nieuw tracé reeds verworven gronden te reser-
veren voor het creëren van een grondpot voor het landinrichtings-
project Axel-Zaaraslag. Rijkswaterstaat (46) wijst er op dat voor
werken aan de door het rijk over te nemen verbinding Driewegen-Ter
Hole een volledige tracévaststellingsprocedure, inclusief alterna-
tieven, zal worden gevolgd, zodat het niet juist is uit te gaan
van het door de provincie destijds vastgestelde tracé. De NCB
afdeling Vogelwaarde (59) is van mening dat het door de provincie
vastgestelde tracé is achterhaalde Men wil een actuele studie naar
de behoefte aan verbetering van de verbinding, de alternatieve
mogelijkheden tot verbetering en de hieraan verbonden gevolgen,
waaronder de economische.
De Kamer van Koophandel voor Zeeuwsen-Vlaanderen (104) is van
mening dat deze verbinding evenals andere moet worden bezien in
het licht van de locatiekeuze inzake de vaste oeververbinding
Westerschelde (WOV).
De gemeente Terneuzen (74) kan zich verenigen met een verbinding
Driewegen-Ter Hole volgens een nieuw tracé maar merkt daarbij op
dat de mogelijkheid van andere oplossingen, bijvoorbeeld rondwegen
om onder meer Zaamslag en Zaamslag-Veer, wordt opengehouden voor
het geval dat er toch geen geheel nieuwe verbinding komt.

Antwoord
Zoals bij de beantwoordingen onder 7.2.1.1, 7.2.1.3 en 7.2.1.4
reeds is opgemerkt dienen de consequenties van het thans door ons
voorgestane centrale WOV-tracé voor de in het voorontwerp-streek-
plan genoemde wegenprojecten nader te worden bezien. Dat geldt ook
voor de verbinding Driewegen-Ter Hole. Hiervoor geldt bovendien
dat daarbij moet worden nagegaan in hoeverre de door Rijkswater-
staat en ook door de gemeente Terneuzen gewenste ruimte voor al-
ternatieven in streekplankader dient te worden opengelaten. Het
creëren van een grondpot voor het landinrichtingsproject Axel-
Zaamslag valt buiten de reikwijdte van een streekplan.

Conclusie
Met inachtneming van de noodzakelijke heroverwegingen op grond van
de conclusie onder 7«2.1.1 kunnen de opmerkingen voor kennisgeving
worden aangenomen.

7.2.1.6 S7: verbinding Zierikzee-Goes

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) is gewezen op de
bottleneck die de brug/sluis in de Zandkreekdam vormt voor het
wegverkeer. Bepaalde oplossingen worden gesuggereerd, zoals aanleg
van een tunnel en aanpassing van de bediening ten gunste van het
wegverkeer. Ook de gemeente Kortgene (53) pleit er voor bij dit
knelpunt meer rekening te houden met de belangen van het wegver-
keer en wijst in dit verband op mogelijk toenemende verkeersdrukte
als gevolg van de recreatieve ontwikkeling van het speerpunt Neel-
tje Jans. De organisaties voor wegtransport EVO, NOB en PCB (71),
de gemeente Goes (88) en de gemeente Kortgene willen eveneens dat
bij de vaststelling van de openingstijden voor het (recreatieve)
vaarverkeer bij de brug over de Zandkreekdam (meer) rekening wordt
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gehouden met de belangen van het wegverkeer, waaronder het goede-
renvervoer over de weg en het openbaar vervoer. Overigens aoht ook
de gemeente Kortgene een tunnel gewenst.

Antwoord
De problematiek van de openingstijden van de brug in de Zandkreek-
dam voor vaar- c.q. wegverkeer is opnieuw in studie genomen. Con-
crete ruimtelijk relevante werken worden in de streekplanperiode
niet voorzien.

Conolusie
De opmerkingen geven geen aanleiding voor aanpassing ten opzichte
van het voorontwerp.

7.2.1.7 S14: verbinding Koudekerke-Vlissingen

Reactie
De Planologie- en Vogelwerkgroep Walcheren (78) willen dat, voor
de plannen ten aanzien van de rondweg Koudekerke en de wag Koude-
kerke-Vlissingen verder worden uitgewerkt, wordt onderzocht of de
bestaande verbinding verkeersveilig kan worden gemaakt.

Antwoord
De huidige gegevens wijzen erop dat alleen de aanleg van een
nieuwe verbinding c.q. rondweg een afdoende oplossing is. Daarom
dient een ruimtelijke reservering als opgenomen in het vooront-
werp-streekplan te worden gehandhaafd.

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

7.2.1.8 Rondwegen

Reactie
De inspraakgroep Borsele (17) juicht de rondweg van 's-Gravenpol-
der toe. Er wordt op aangedrongen een rondweg om Hoedekenskerke
hierbij te betrekken. Ook de rondweg Ovezande dient zo spoedig mo-
gelijk te worden aangelegd. Op de inspraakbijeenkomst te Oostburg
(18) waren verschillende insprekers van mening dat bij Oostburg en
Schoondijke geen rondwegen aangelegd behoeven te worden. De Zoute-
landse Middenstandsvereniging (39) acht een rondweg Zoutelande
uiterst negatief voor de ondernemers en de leefbaarheid in het
dorp. De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (66) en de Ver-
eniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (84) wijzen erop dat
de rondweg Renesse door de gemeenteraad is verworpen. De gemeente
Goes (88) deelt mee dat de gemeentelijke zienswijze voor een rond-
weg Wolphaartsdijk tegengesteld is aan die van het voorontwerp-
streekplan: de gemeente opteert voor een oostelijk tracé en atten-
deert op een recente studie inzake de wegenstructuur Wolphaarts-
dijk. Ook de SGP (101) geeft in verband met de bestaande bebouwing
en landschapsbelangen de voorkeur aan een oostelijk tracé. De
KNNV, afdeling Beveland (90) is tegen een zuidwestelijke rondweg
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Wolphaartsdijk. Gevraagd wordt hoe een zuidelijke rondweg is te
rijmen roet het streven naar handhaving en rust in het bij Wol-
phaartsdijk aangegeven agrarische gebied met bijzondere ornitholo-
gische en landschappelijke waarden. De Natuurvereniging Walcheren
en de Stichting Duinbehoud (102) zijn van mening dat een rondweg
Oostkapelle, indien ooit noodzakelijk, alleen aan de zuidzijde van
het dorp mag komen. Tussen Vlissingen en Westkapelle dient met
betrekking tot de aanleg van nieuwe wegen uiterste terughoudend-
heid te worden betracht.

Antwoord
De aanleg van een rondweg Hoedekenskerke is primair een zaak van
de gemeente Borsele. Het project leeft daar nog wel, maar wordt
niet urgent geacht. Wij hebben eerder in principe medewerking
toegezegd in quartair verband. Wij achten een rondweg om Hoede-
kenskerke in de huidige situatie evenwel regionaal gezien van
ondergeschikte betekenis en menen daarom dat het te ver voert om
de mogelijkheid van een rondweg bij Hoedekenskerke in het streek-
plan aan te geven. Hierbij is overigens geen rekening gehouden met
de eventuele gevolgen van een oeververbinding Westerschelde vol-
gens een centraal tracé (zie onder 7.2.1.1).
De urgentie van een rondweg Ovezande wordt niet alleen in streek-
plankader afgewogen. Wel willen wij in het streekplan indiceren
dat een rondweg wenselijk is en dat de ruimtelijke mogelijkheden
voor een (noordelijk) tracé opengehouden dienen te worden.
Met betrekking tot de rondwegen om Oostburg en Schoondijke kan
worden verwezen naar de beantwoording onder 7.2.1.3.
De aanleg van een rondweg Zoutelande zal tot gevolg hebben dat de
hoeveelheid doorgaand verkeer in het dorp drastisch vermindert.
Dit zal de verkeersleefbaarheid in het dorp zeer ten goede komen.
Dat het bestaan van de winkeliers door vermindering van het ver-
keer in het dorp onder grote druk komt te staan, moet mede gelet
op de functie van Zoutelande als toeristisch centrum ten zeerste
worden betwijfeld. Handhaving van het tracé is vooralsnog geboden.
Ten aanzien van de rondweg Renesse zijn wij, gelet op het gevoerde
overleg met de Subcommissie voor de Gemeentelijke Bestemmingsplan-
nen van de PPC over het ontwerp-bestemmingsplan De Dreef en de in
dat kader gemaakte afweging op grond van de in het geding zijnde
belangen en de consequenties voor de verdere wegenstructuur in de
Kop van Schouwen, van mening dat handhaving in het streekplan vol-
gens het aangegeven tracé noodzakelijk is.
Oorspronkelijk bestond de hoop dat in ruilverkavelingsverband een
tracé voor een rondweg om Wolphaartsdijk uitgewerkt zou kunnen
worden. De tekst in het streekplan Midden-Zeeland is daarop ook
toegeschreven. Nu dit door vertraagde besluitvorming in ander
verband niet is gelukt ontmoet het onzerzijds geen bezwaar om in
het streekplan te volstaan met het aangeven van de wenselijkheid
van een rondweg Wolphaartsdijk zonder nadere indicaties omtrent
het te volgen tracé, en daarmee de mogelijkheid open te laten voor
de door de gemeente Goes en de SGP voorgestane oplossing. Op basis
van nadere studie en afweging kan dan een definitieve keuze worden
bepaald.
Wij achten het primair een zaak voor de gemeente om ten aanzien
van een eventuele rondweg om Oostkapelle initiatieven te nemen.
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Het uiteindelijke tracé dient te worden vastgesteld na een tracé-
studie» gevolgd door een vaststellingsprocedure waarin ook in-
spraakmogelijkheid wordt geboden.

Conolusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst en op de
figuren 1 en 12 een voorkeur voor een zuidelijke en westelijke
tracering ten aanzien van de rondweg Wolphaartsdijk achterwege te
laten. Voor het overige geven de opmerkingen geen aanleiding voor
aanpassing.

7.2.2 Fietspaden

Hierop wordt alleen in de ambtelijke nota ingegaan.

7.2.3 Spoorwegen

Ook hiervoor wordt verwezen naar de ambtelijke antwoordnota.

Y.2.4 Vliegvelden

7.2.4.1 ULV-terreinen

Reactie
De heer J. Gast te Brouwershaven (3) stelt mede namens Vliegclub
Brouwershaven in oprichting (8) dat in het streekplan in plaats
van een werend beleid een voorwaardenscheppend beleid tot uiting
moet komen ten aanzien van de aanleg en inrichting van terreinen
voor het opstijgen en landen van ultra-lichte vliegtuigen (ULV's).
Als argumenten worden genoemd:

bestuurlijke ontwikkelingen sinds 1981, waaronder in enkele
anticiperende provincies;
het binnenkort beschikbaar komen van normen van de Ministers
van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelij-
ke ordening en Milieubeheer voor de situering van ULV-terrei-
nen waardoor eerst dan een juiste afweging mogelijk is; bij
de normen wordt rekening gehouden met het geluidhinderaspect;
het feit dat het hier een nieuwe en relatief goedkope recrea-
tievorm betreft die ontwikkelingskansen moet krijgen en daar-
om in Zeeland een ontwikkelingsklimaat verdient.

Ook de Rijksluchtvaartdienst (5) wijst erop dat de komende normen
voor de plaats van ULV-terreinen rekening houden met de afstand
tot woon- en stiltegebieden en dat een afweging dient plaats te
vinden alvorens termen als "vooralsnog niet aanvaardbaar" worden
gebezigd.
De KNVL (9) ondersteunt de brieven van de heer Gast, waarbij nog
wordt aangedragen dat

de angst voor een snelle groei van het aantal ULV's ongegrond
is;
ULV's veilig zijn en geen vogels verstoren;
ULV's minder geluid maken dan spuitvliegtuigen en soms al een
alternatief zijn voor spuitvliegtuigen.
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Tijdens de inspraakbijeenkomst te Goes (20) is eneraijds een plei-
dooi gehouden vóór ULV's met argumenten als hiervoor genoemd, en
waren er anderzijds tegengeluiJen met als overwegingen dat meer
mensen van deze sport last zullen ondervinden dan er plezier aan
beleven, dat verstoring van vogels zal plaatsvinden en dat de con-
clusie moet zijn dat Nederland voor deze recreatievorm te dicht is
bevolkt.
J.J. van den Ende te Zonnemaire (37) wil dat het streekplan nog
duidelijker stelling neemt tegen ULV's: niet toestaan in plaats
van thans niet voorzien of voorlopig niet aanvaardbaar.
De Natuurbescherraingsvereniging De Steltkluut (85) acht eveneens
een krachtiger geluid tegen ULV's gewenst.

Antwoord
Nu eventuele normen voor de locatie en het gebruik van ULV-terrei-
nen nog niet beschikbaar zijn achten wij het juist het opstijgen
en landen van ULV's op daartoe aangelegde en/of ingerichte terrei-
nen vooralsnog niet toe te staan, zoals ook het voorontwerp-
streekplan aangeeft. Na het bekend zijn van deze normen kan, na
bestudering ervan, worden bezien of in Zeeland eventueel een o?
meer locaties als ULV-terrein mogelijk en/of wenselijk zijn. Wij
zijn er voorshands niet van overtuigd dat voor deze vliegerij als
vorm van recreatie in Zeeland de mogelijkheid moet worden geboden.
Mochten wij te zijner tijd na afweging van alle in het geding
zijnde belangen tot de conclusie komen dat voor dit doel toch
terrein(en) aangewezen kan(kunnen) worden, dan kan dit aanleiding
zijn voor afwijking en/of nadere uitwerking van het streekplan met
inachtneming van de daarvoor van toepassing zijnde regels (zie ook
de beantwoording onder 0.3.2).
Voor zover een ULV een aantoonbaar beter alternatief is voor
spuitvliegen dan een "normaal" motorvliegtuig kan dit worden ge-
zien als een vorm van agrarische bedrijfsvoering. Op dezelfde wij-
ze als dat voor sproeivliegtuigen geldt kan gebruik gemaakt worden
van de faciliteiten hiervoor of kan op grond van artikel 14 van de
Luchtvaartwet een ontheffing worden aangevraagd conform het ge-
stelde in paragraaf 3.7*2.4 van het voorontwerp-streekplan.

Conclusie
De opmerkingen leiden niet tot aanpassing ten opzichte van het
voorontwerp-streekplan.

7.2.4.2 Vliegveld Midden-Zeeland

Reactie
De Vliegclub Midden-Zeeland (4) vreest dat bij de aanleg van een
verharde baan op het vliegveld Midden-Zeeland de zweefvliegerij
het veld zal moeten ruimen, Zij verzoekt in het streekplan het
behoud van de bestaande faciliteiten voor de zweefvliegsport op te
nemen. Op de inspraakbijeenkomst te Goes (20) is hetzelfde naar
voren gebracht.
De gemeente Arnemuiden (49) vreest dat de geplande ontwikkelingen
op het vliegveld Midden-Zeeland een gevaar vormen voor de verdere
ontwikkeling van het nabijgelegen recreatiegebied.
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De gemeente Goes (88) wil geen bovengrens stellen aan het vlieg-
veld vanwege de behoeften van het bedrijfsleven. Ook een relatief
klein vliegveld is sen belangrijk stuk infrastructuur.

Antwoord
In de eerste zin van paragraaf 3«7.2.4 in het voorontwerp wordt
gesteld dat wordt uitgegaan van bestendiging van het huidige ge-
bruik van het vliegveld Midden-Zeeland. Dit impliceert ook het
gebruik ten behoeve van de zweefvliegsport.
Het vliegveld Midden-Zeeland is in augustus 1970 aangewezen voor
openbaar nationaal en internationaal luchtverkeer met burgerlucht-
vaartuigen alsmede oefenvluchten met luchtvaartuigen. Het behoort
tot de kleine luchtvaartterreinen met beperkte faciliteiten, waar-
op het desbetreffende beleid volgens het structuurschema Burger-
luchtvaartterreinen, dat ook door het provinciaal bestuur is aan-
vaard, van toepassing is. Dit beleid komt er op neer dat naar
behoud van de aanwezige voorzieningen en bestendiging van het
gebruik ervan wordt gestreefd. Voorzover voor de consolidering van
het gebruik uit hoofde van bedrijfszekerheid en veiligheid de
aanleg van een lichte baanverharding aanbeveling verdient (tegen-
gaan van verval van de kwaliteit van de (gras)landingsbanen) is
dit mogelijk onder de voorwaarde dat de aard van het vliegverkeer
geen wijziging zal ondergaan en dat de geluidhindersituatie niet
zal verslechteren (structuurschema paragraaf VII, 3.2). Indien
baanverharding en voortgezet gebruik voor de zweefvliegsport niet
te combineren blijkt te zijn, en afwijking van betreffende uit-
gangspunt noodzakelijk is, dan ligt het voor de hand om op grond
van de in het geding zijnde belangen en de voor de zweefvliegsport
in principe aanwezige uitwijkmogelijkheden naar andere terreinen
in de provincie aan baanverharding voorrang te geven.
Het huidige vliegveld heeft zijn afmetingen en (daarmee) zijn
capaciteit, onder andere wat betreft het maximaal toegelaten
vliegtuiggewicht, verkregen bij de aanleg. Ook bij plannen voor
baanverharding is er geen sprake van capaciteitsverruiming. Wel is
er tot op heden een flink stuk onbenutte capaciteit. Het ligt voor
de hand dat de sinds de aanleg aanwezige capaciteit in beginsel
moet kunnen worden benut, binnen de mogelijkheden die het vlieg-
veld biedt, omdat hiermede bij de besluitvorming tot aanleg op
zijn minst impliciet rekening is gehouden. Voor alle ruimtelijke
ontwikkelingen in de directe omgeving van het vliegveld geldt dan
ook reeds sinds de aanleg, dat het gebruik van dit vliegveld tot
aan de capaciteit als een gegeven dient te worden beschouwd. Dit
kan voor sommige ontwikkelingen bepaalde beperkingen betekenen.
Hoewel formele regelingen ten aanzien van geluidhinder in verband
met het vliegveld Midden-Zeeland vooralsnog geheel ontbreken en
met betrekking tot recreatiefuncties mogelijk ook niet tot stand
zullen komen achten wij het noodzakelijk (zie ook de beantwoording
onder 9*1*4.1) dat met de huidige en eventuele toekomstige akoes-
tische situatie ter plaatse alsmede met veiligheidsaspecten reke-
ning wordt gehouden bij de invulling van het zogenaamde 16 ha-
terrein ten behoeve van de recreatie, tenzij bij optredende con-
flictpunten alternatieve oplossingen in de zin van baanverlegging
of algehele verplaatsing van het vliegveld denkbaar zouden zijn in
relatie tot ontwikkelde ideeën voor verbetering van de vliegveld-
voorzieningen .



166

Het niet stellen van een bovengrens aan het gebruik van het vlieg-
veld, zoals de gemeente Goes voorstaat, is in strijd met het hier-
boven uiteengezette beleid en wensen wij gezien de huidige en
mogelijke toekomstige situatie ter plaatse ook niet te ondersteu-
nen.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding tot wijziging.

7.2.5 Vaarwegen

7.2.5.1 Kanaal Gent-Terneuzen

Reactie
In het kader van de BEU (32) is opgemerkt dat het gewenst is in
het streekplan een reservering op te nemen ten aanzien van verrui-
ming van het Kanaal Gent-Terneuzen. Men gaat niet accoord met de
stellingname in het streekplan dat slechts werken aan het kanaal
worden toegestaan die zijn gebaseerd op de bestaande capaciteit.

Antwoord
Zolang niet op nationaal niveau concrete afspraken zijn gemaakt
over een eventuele verruiming van het Kanaal Gent-Terneuzen op
wens van België, waarbij met de regionale belangen (zowel voor-
als nadelen) zorgvuldig en voor provincie en regio op bevredigende
wijze is rekening gehouden, zullen wij geen initiatieven voor deze
verruiming in streekplanverband of in enig ander verband nemen.

Conclusie
Met de opmerking kan niet worden ingestemd.

7.2.5.2 Baalhoekkanaal

Reactie
Het Rijksconsulentschap HAD (28) en Rijkswaterstaat (46) refereren
aan de op nationaal niveau, conform een ontwerp-verdrag met Bel-
gië, uitgesproken intentie om mee te werken aan de aanleg van het
Baalhoekkanaal, waarmee het voorontwerp-streekplan in strijd is.
Ook de BEU (32) en de stad Antwerpen (45) wijzen op de afspraken
op regeringsniveau en dringen er op aan het Baalhoekkanaal in het
streekplan op te nemen.
De KNNV, afdeling Beveland (90) stelt het zeer op prijs dat het
Baalhoekkanaal in het streekplan wordt afgewezen.
Ook de ZMFÜ07) en de Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut
(85) juichen het streekplanstandpunt inzake het Baalhoekkanaal
toe.

Antwoord
Sinds de wijziging van het streekplan Oost Zeeuwsoh-Vlaanderen,
door Provinciale Staten vastgesteld op 11 december 1981 bij be-
sluit nr. 23, waarbij het Baalhoekkanaal uit het streekplan is
geschrapt, hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die aanlei-
ding zouden kunnen geven van dit besluit terug te komen.
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Conclusie
De opmerkingen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

7.2.5.3 Kanaal door Walcheren

Reactie
De FNV (12) mist in het streekplan aandacht voor het belang als
vaarweg van het Kanaal door Walcheren. Voorkomen moet worden dat
de mogelijkheden van dit kanaal worden beperkt door vaste bruggen,
waardoor de economische infrastructuur van Walcheren zou verslech-
teren.
De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (3D wenst
dat het provinciaal bestuur zich uitspreekt voor handhaving van
het open karakter van deze vaarweg.
De gemeente Middelburg (106) wil dit als doelstelling in het
streekplc.il opgenomen zien.

Antwoord
Het Kanaal door Walcheren is als vaarweg aangegeven op de streek-
plankaart, waarmee het belang van deze vaarweg in samenhang met de
tekst op blz. 97 van het voorontwerp in streekplankader afdoende
is aangegeven. Dit stemt overeen met het rijksbeleid, zoals dat is
weergegeven in het structuurschema Vaarwegen, de Vaarwegennota en
de Beleidsnota Recreatievaart. Het provinciaal bestuur heeft met
dit beleid, waarin is aangegeven dat het Kanaal door Walcheren een
hoofdvaarweg van de 1e categorie is en tot het net van open vaar-
wegen behoort, expliciet ingestemd.
Recent overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ge-
resulteerd in een bevestiging dat het open karakter van deze vaar-
weg gehandhaafd zal blijven indien ook overeenstemming bereikt kan
worden over een hiermee samenhangend pakket van maatregelen.

Conclusie
De opmerkingen geven geen aanleiding voor aanpassing ten opzichte
van het voorontwerp.

7.2.6 Buisleidingen

7.2.6.1 Algemene beleidslijnen

Reactie
De NV PZEM (24) acht de formulering in het voorontwerp inzake het
beleid ten aanzien van buisleidingen te vaag en te ongenuanceerd:
de indruk wordt gewekt dat de door de PZEM te leggen gasleidingen
en electriciteits- en telecommunicatiekabels niet thuis horen in
leidingenstroken en tevens dat deze steeds, voor zover gelegen
buiten leidingstroken, in bestemmingsplannen dienen te worden
opgenomen. De PZEM vreest hierdoor storende vertragingen bij de
aanleg van nieuwe leidingen. Voorts wordt ook met betrekking tot
het leidingtransport van gevaarlijk^ stoffen te generaliserend
geschreven.
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Het Landbouwschap (29) heeft voorkeur voor een aanduiding van
ondergrondse leidingen in het bestemmingsplan boven een bestemming
als zodanig, omdat allerhande zaken reeds privaatrechtelijk gere-
geld zijn.

Antwoord
Het streekplan houdt zich bezig met de ruimtelijke ontwikkelingen
in hoofdlijnen en behandelt in dit kader onder meer (de ruimtelij-
ke aspecten van) activiteiten en werken van hoofdzakelijk een
bovenlocaal belang. Zo ook heeft paragraaf 3»7«2.6 over de buis-
leidingen vooral betrekking op leidingen met een meer dan locale
functie, met name de leidingen waarvan de transportfunctie veruit
domineert boven de verdeel- c.q. de distributiefunctie. Voor wat
de leidingenstroken betreft betekent dit dat deze vooral bedoeld
zijn voor hoofdtransportleidingen waarin de hoeveelheid te trans-
porteren product van gasvormige, vloeibare of eventueel vaste aard
tussen begin- en eindpunt, of in ieder geval over aanzienlijke
lengte, niet of nauwelijks toe- of afneemt. Van geval tot geval
zal moeten worden bezien of over gedeelten van het strooktracé ook
andere leidingen of eventueel kabels in de strook gelegd kunnen
worden. Een belangrijk criterium hierbij is dat de ruimte voor
toekomstige nieuwe hoofdtransportleidingen ten opzichte van de
ruimte elders in de strook niet door locale leidingen mag worden
geblokkeerd.
Ook voor de leidingen die niet in de leidingenstroken gelegd (kun-
nen) worden heeft de aanbeveling, deze zonodig in bestemmingsplan-
nen op te nemen, vooral betrekking op bovenlocale c.q. (hoofd)
transportleidingen. Eenzelfde uitgangspunt geldt voor het van
toepassing zijn van te hanteren toetsings- c.q. bebouwingsafstan-
den bij leidingen voor transport van gevaarlijke stoffen. In zijn
algemeenheid is bepalend het directe en indirecte ruimtebeslag als
gevolg van de uitvoeringsvorm c.q. de op grond van het aanwezige
risico noodzakelijke zonering. Omdat dit van geval tot geval kan
verschillen, zoals ook blijkt uit de circulaire van het rijk over
dit onderwerp, wordt in het voorontwerp hieromtrent slechts voor
leidingstroken (vooralsnog, zie de beantwoording onder 7.2.6.2)
generaliserend geschreven. Het zonodig opnemen in bestemmingsplan-
nen kan zowel betrekking hebben op een aanduiding als op een be-
stemming als zodanig. De gemeentebesturen zijn hierin over het
algemeen vrij. In andere gevallen kan worden volstaan met het
rekening houden met leidingen bij het leggen van bestemmingen.
Teneinde geen misverstand te laten bestaan over welke leidingen
het streekplan zich uitspreekt zal de tekst van paragraaf 3.7.2.6
worden verduidelijkt voorzover het globaliteitsniveau van het
streekplan dit toelaat.

Conclusie
De opmerking van de PZEM geeft aanleiding in de tekst van para-
graaf 3.7.2.6 tot uitdrukking te brengen dat het hier voornamelijk
gaat over hoofdtransportleidingen met een meer dan locale functie.
De opmerking van het Landbouwschap kan voor kennisgeving worden
aangenomen.
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7*2.6.2 Leidingenstroken

Reaotie
Het Rijksconsulentschap HAD (28) merkt op dat volgens het struc-
tuurschema Buisleidingen, deel e, leidingenstrookgedeelten tussen
het Sloegebied en Terneuzen en tussen Terneuzen en de Belgische
grens nader uitgewerkt dienen te worden en wijst er met de BEU
(32) op dat het grensoverschrijdingspunt bij Sas van Gent in fi-
guur 1 opgenomen kan worden.
De Inspectie milieuhygiëne (91*) en de Adviescommissie voor wel-
zijn, volkshuisvesting, volksgezondheid en milieuhygiëne van de
PPC (91) merken op dat het zinvol is om op streekplanniveau te
onderzoeken of een onderscheid te maken is tussen de verschillende
leidingen(strook)trace's in het oostelijk deel van Zuid-Beveland
met het oog op het ruimtebeslag in relatie tot de veiligheidsaf-
standen.

Antwoord
Er wordt nog bestudeerd of het streekplan verder moet worden uit-
gewerkt ten aanzien van enkele leidingenstrooktracé's naar aanlei-
ding van het structuurschema Buisleidingen, deel e. Dit geldt niet
alleen voor nog ontbrekende delen of wijzigingen in reeds in de
streekplannen Midden-Zeeland en Oost Zeeuwsch-Vlaanderen opgenomen
delen, maar ook voor de ruimtelijke consequenties van de toepas-
sing van toetsings- en bebouwingsafstanden voor zowel de leidin-
genstrooktracé's als de trace's voor bestaande, buiten de stroken
gelegen leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getranspor-
teerd. Wanneer de resultaten van deze studie tijdig beschikbaar
komen zal dit in het ontwerp-streekplan worden meegenomen. Zo
niet, dan zal dit in het kader van een nadere uitwerking van het
streekplan aan de orde kunnen komen.
Het grensoverschrijdingspunt voor een buisleidingenstrook naar
België bij Sas van Gent kan op figuur 1 worden aangegeven.

Conclusies
De opmerkingen geven aanleiding, zo mogelijk in het ontwerp-
streekplan en anders in het kader van een nadere uitwerking van
het streekplan, de trace's voor buisleidingenstroken, mede gelet
op het aspect toetsings- en bebouwingsafstand, nog eens nader te
bezien.
Op figuur 1 zal bij Sas van Gent het vastgestelde grensoverschrij-
dingspunt met betrekking tot een buisleidingenstrook naar België
worden aangegeven.

7.3 Overige onderwerpen

7.3.1 Kwaliteit van het openbaar vervoer

Reactie
Op de inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) is gepleit voor hand-
having van het openbaar vervoer op de dorpen en wordt aandacht
gevraagd voor overstapmogelijkheden en de busverbindingen naar het
ziekenhuis in Vlissingen.
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De BEU (32) merkt op, dat met betrekking tot het openbaar vervoer
alleen aandacht is besteed aan de relatie met Gent en dat zulks
voor de relatie met Brugge, St. Niklaas en Antwerpen achterwege is
gebleven.
De gemeente Veere (100) zou de ruimtelijke voorwaarden waaraan
voldaan moet worden om een zo hoogwaardig mogelijk openbaar ver-
voersysteem voor de kleine kernen te bereiken gaarne explioiet in
de streekplantekst zien opgenomen.

Antwoord
Het voorzieningenniveau voor het streekvervoer (autobusdiensten,
die meer dan één gemeente aandoen) wordt grotendeels bepaald door
het NVS (het Normeringssysteem Voorzieningen Streekvervoer). In
dit systeem zijn normen uitgewerkt, die gelden voor de rijksbij-
drage ter dekking van exploitatietekorten. Uitgangspunt bij deze
normen is de omvang van het gebruik van de diensten door het pu-
bliek. Intensief gebruik leidt tot een hoge frequentie in de uit-
voering van diensten. Gering gebruik leidt tot een lage frequentie
of zelfs tot een stopzetting van de dienstverlening.
Vanuit de ruimtelijke ordening hebben wij slechts beperkte moge-
lijkheden om invlor.d uit te oefenen op de kwaliteit van streekver-
voer. Deze hp"~' vooral betrekking op het scheppen van voorwaar-
den: een gebi . :v. een sterke spreiding van activiteiten over het
grondgebied . P-•=•-.lijk efficiënt te bedienen door het openbare
vervoer (veel . .-opp.»*>atsen, grote omrijafstanden), waardoor de
kwaliteit vermindert, net gebruik afneemt, etc.
In het voorontwerp-streekplan wordt mede in dit verband dan ook
onder meer gepleit voor een versterking van de winkelfunctie van
de regionale centra (blz. 40), voor een zekere bundeling van de
bedrijvigheid, zowel op regionaal als op plaatselijk niveau (blz.
45), voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling vooral in de
re^reatieconcentratiegebieden (blz. 52), etc. De bundeling van
activiteiten op een beperkt aantal plaatsen, zoals die bij diverse
onderdelen in het streekplan expliciet zijn vermeld, scheppen gun-
stige voorwaarden, voorzover mogelijk, voor het openbaar vervoer,
naast die welke zijn opgenomen in paragraaf 3.7-3-1• Verdere uit-
bouw van de streekplantekst achten wij met deze uitleg niet nodig.
Voor wat betreft de openbaar vervoersverbindingen met België geldt
inderdaad dat behalve de verbinding met Gent ook de relaties met
Brugge, St. Niklaas en Antwerpen nadere aandacht verdienen en dat
het gewenst is dit in de streekplantekst te vermelden. Overigens
dient ook te worden opgemerkt dat de consequenties voor het open-
baar vervoer van een Westerschelde-oeververbinding volgens een
centraal tracé nader bezien moeten worden.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in de streekplantekst op te
nemen dat ten aanzien van de openbaar vervoerverbindingen met
België niet alleen de relatie met Gent maar ook de relatie met
Brugge, St. Niklaas en Antwerpen aandacht behoeft. Voor het overi-
ge geven de opmerkingen geen aanleiding tot wijziging. Overigens
dient ook te worden opgenomen dat de consequenties voor het open-
baar vervoer van een centrale WOV nader bezien moeten worden.
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7.3.2 Scheidende zones

Reactie
De ZMF(107) mist in de tekst van paragraaf 3.7.3»3 de wenselijk-
heid om via de wegenstructuur en parkeervoorzieningen met name in
de kuststroken inhoud te geven aan het handhaven van scheidende
zones in het kader van het concentratie- en differentiatiebegin-
sel.

Antwoord
Met de opmerking kan worden ingestemd.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in paragraaf 3.7.3.3 aan te geven
dat bij realisering van infrastructuur ten behoeve van het recrea-
tieverkeer in de kuststroken het concentratie- en differentiatie-
beginsel mede uitgangspunt dient te vormen.
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HOOFDSTUK VIII OVERIGE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

8.1 Zeewering en binnendijken

8.1.1 Bebouwingsgrens en bebouwingsvrije stroken

Reactie
Rijkswaterstaat (46), het Waterschap Walcheren (47) en het Water-
schap Het Vrije van Sluis (75) vragen zich af of, nu de deltaver-
zwaringen langs de Noordzeekust in een afrondend stadium komen, de
huidige bebouwingsgrens onverkort dient te worden gehandhaafd. Het
zou aanbeveling kunnen verdienen onderscheid te maken tussen duin-
kust- en dijkkustgedeelten, terwijl de vraag rijst of een regeling
langs planologische weg nodig blijft, gesteld dat ook door middel
van de verordening Waterkering en Waterbeheersing Zeeland de be-
scherming landwaarts van duinen geregeld kan worden. Rijkswater-
staat meent dat in elk geval voor het beleid ten aanzien van be-
bouwingsvrije stroken langs waterkerende dijken naar deze verorde-
ning kan worden verwezen. Het Waterschap Walcheren wijst er nog op
dat het gestelde ten aanzien van bouwen binnen de bebouwingsgrens
niet geheel in overeenstemming is met de kroonjurisprudentie.

Antwoord
De strekking van de opmerkingen spreekt ons aan en wij zijn bereid
om zo mogelijk met de vragen en suggesties rekening te houden.
Omdat het een ingewikkelde problematiek betreft die een sluitende
regeling vergt is het thans niet mogelijk om concreet aan te geven
welke aanpassingen ten opzichte van het voorontwerp-streekplan
wenselijk en mogelijk zijn. Derhalve moet op dit moment worden
volstaan met de constatering dat wij het gewenst achten om dit
nader te bezien in overleg met Rijkswaterstaat, Provinciale Water-
staat en de betrokken schappen en de resultaten van dit overleg in
het ontwerp-streekplan zullen opnemen.

Conclusie
De opmerkingen geven aanleiding om in overleg nader te bezien in
hoeverre er aan kan worden tegemoetgekomen.

8.1.2 Bouw- en aanlegvergunningen

Reactie
De Inspectie RO (30) wijst er op dat ook voor bouwwerken ten be-
hoeve van de waterkeringsfunctie een bouwvergunning is vereist en
dat voor bouwwerken die in het kader van de Deltawet worden gere-
aliseerd geen uitzondering geldt. Ook acht de inspectie het onge-
wenst om op voorhand te stellen dat een bouw- of aanlegvergun-
ningen voor waterstaatswerken in gebieden met een natuur- en/of
waterwinningsfunctie niet mag worden verleend zonder een verkla-
ring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten.
Het Waterschap Walcheren (47) acht het vereiste van een aanlegver-
gunning in een zeeweringszone ten behoeve van waterstaatswerken in
deze zone niet in overeenstemming met een Kroonuitspraak.
Het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland (72) vreest dat de uitoefe-
ning van haar taak te zeer wordt belemmerd indien voor verbete-
ringswerkzaamheden aan de zeewering in natuurgebieden een aanleg-
vergunning is vereist.
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Natuurmonumenten (57) acht de mogelijkheid tot het uitvoeren van
werken en werkzaamheden voor waterstaatkundige doeleinden aan
binnendijken ernstig in strijd met de aanwezige natuurwaarden. Men
vindt een aanlegvergunning wenselijk opdat een evenwichtige belan-
genafweging kan plaatsvinden.

Antwoord
De opmerking van de Inspectie RO over altijd vereiste bouwvergun-
ningen voor bouwwerken is juist. De streekplantekst dient terzake
te worden aangepast.
Het is niet juist om op grond van een enkel Koninklijk Besluit in
zijn algemeenheid, zoals het Haterschap Walcheren doet, de conclu-
sie te trekken dat een vereiste van aanlegvergunningen voor water-
staat 3 werken in een zeeweringszone niet gesteld kan worden. De
betreffende beleidslijn in het voorontwerp-streekplan is zeker
niet in strijd met de algemene kroonjurisprudentie en behoeft om
de aangevoerde reden geen aanpassing.
Ook de vrees van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland ten aan-
zien van haar taakuitoefening geeft geen aanleiding voor aanpas-
sing omdat in de streekplantekst duidelijk wordt gesteld dat wer-
ken en werkzaamheden die voor onderhoud en verbetering van de
zeewering en binnendijken met een waterstaatkundige functie nood-
zakelijk zijn steeds moeten kunnen worden uitgevoerd zonder dat
daarvoor een aanlegvergunning is vereist.
De opmerking van de Inspectie RO met betrekking tot de vereiste
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerd Staten kan in zoverre
onderschreven worden dat er inderdaad bepaalde situaties denkbaar
zijn waarin dit niet strikt noodzakelijk is. Omdat het evenwel om
uitzonderingen gaat en de in het voorontwerp omschreven regeling,
die op soortgelijke wijze in vigerende streekplannen is opgenomen,
in de praktijk goed blijkt te functioneren bestaat er naar onze
mening toch onvoldoende aanleiding om de streekplantekst op dit
punt aan te passen.
Met betrekking tot de opmerking van Natuurmonumenten kan worden
verwezen naar de beantwoording onder 6.2.4,1 in de ambtelijke ant-
woordnota .

Conclusie
De reactie van de Inspectie RO geeft aanleiding om de streekplan-
tekst wat betreft het gestelde over bouwvergunningen voor bouwwer-
ken te corrigeren. Voor het overige geven de opmerkingen geen
aanleiding voor aanpassing van de streekplantekst.

8.2 Drink- en industriewatervoorziening

8.2.1 Bufferbekken De Wranghe

Reactie
De gemeente Kapelle (73) vraagt of het bufferbekken De Wranghe in
het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen moet worden nu de Kroon
in een vastgesteld bestemmingsplan een regeling van dit terrein
niet heeft goedgekeurd, gelet op het feit dat realisering op korte
termijn niet te verwachten valt.
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Het streekplan richt zich niet alleen op de korte, maar ook op de
middellange en lange termijn. Daarom achten wij het gewenst dat In
dit kader wordt vastgehouden aan het ruimtelijk openhouden van de
mogelijkheden voor realisering van dit bufferbekken. Dit kan zich,
mede gelet op de aangehaalde Kroonuitspr k, vooralsnog beperken
tot het voorkomen van ontwikkelingen die eventuele uitvoering in
de weg staan of ernstig bemoeilijken. Een positieve bestemming is
thans niet aan de orde.

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst te wijzigen.

8.3 Energievoorziening

8.3»1 Kerncentrales en opslag radio-actief afval

Reactie
De inspraakgroep Borsele (17) maakt in meerderheid bezwaar tegen
de aanpak tan aanzien van kernenergie. In het voorontwerp ont-
breekt de provinciale verantwoordelijkheid en een milieu-effect-
rapportage wordt voor een kerncentrale niet nodig geacht. Op de
inspraakbijeenkomst te Middelburg (22) hebben enkelen zich tegen
de bouw van kerncentrales uitgesproken. Allen vinden dat gemoti-
veerd moet worden waarom het voorontwerp voor wat betreft dit
onderwerp haaks staat op het streekplan Midden-Zeeland.
De gemeente Oostburg (27) meent dat eerst het radio-actief afval-
probleem moet zijn opgelost voor tot de bouw van een tweede kern-
centrale te Borssele kan worden overgegaan.
De Zeeuwse Culturele Raad (79) vraagt zich af of Zeeland voor de
recreatie aantrekkelijker wordt bij uitbreiding van kernenergie en
ruimte voor de opslag van radio-actief afval.
De gemeente Goes (88) acht de zinsnede "in het Sloegebied zijn in
beginsel mogelijkheden aanwezig voor opslag van radio-actief af-
val" te vaag en te vrijblijvend.
De KNNV, afdeling Beveland (90) is tegen vestiging van een nieuwe
kerncentrale bij Borssele en opslag van radio-actief afval in het
Sloegebied.
Ook de Stichting Natuur en Milieu (98), de ZMF(107) en de Natuur-
beschermingsvereniging 't Duumpje (108) wijzen vestiging van een
nieuwe kerncentrale en/of opslag van radioactief afval in het
Sloegebied ten principale af.

Antwoord
In september en oktober 1985 hebben Provinciale Staten naar aan-
leiding van het beleidsvoornemen van de regering "Vestigingsplaat-
sen voor kerncentrales" besloten dat de planologische beletselen
voor de bouw van (een) eventuele nieuwe kerncentrale(s) bij Bors-
sele dienen te worden weggenomen. De argumentatie voor deze be-
leidswijziging ten opzichte van het streekplan Midden-Zeeland ligt
besloten in de toen behandelde statenvoorstellen en de discussie
hierover. Het is dan ook logisch dat in het voorontwerp-streekplan
bij dit Statenbesluit is aangesloten. Bij dit besluit hebben Pro-
vinciale Staten zich geconformeerd aan de veiligheidsanalyse en
-filosofie en de op grond hiervan uitgesproken beleidsconclusies
in het voornemen van de regering. Ditzelfde geldt voor de criteria
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ter waarborging van de geschiktheid van de vestigingsplaats, d
in paragraaf 3.9.1.6 van het voorontwerp zijn overgenomen.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen met de kerncentrale bij
Tsjernobyl zal de discussie in de Staten evenwel opnieuw moeten
worden gevoerd, mede in relatie tot een hernieuwde standpuntbepa-
ling op rijksniveau met betrekking tot de bouw van nieuwe kerncen-
trales en te hanteren veiligheids- en waarborgingscriteria en
-normen.
Om deze reden hebben wij ook de procedure voor de partiële herzie-
ning van het streekplan Midden-Zeeland opgeschort. Naar de huidige
stand van zaken gemeten menen wij dat in het ontwerp-streekplan
moet worden opgenomen dat de bouw van nieuwe kerncentrales voor-
alsnog niet wordt voorzien maar dat ontwikkelingen die de eventu-
ele vestiging van nieuwe kerncentrales in de weg kunnen staan of
ernstig kunnen bemoeilijken voorkomen dienen te worden, overigens
zonder dat daarbij exacte richtlijnen als waarborging geformuleerd
kunnen worden.
In deze zienswijze vergt de bouw van nieuwe kerncentrales een
herziening van het streekplan volgens de daarvoor wettelijk voor-
geschreven procedure, maar kunnen zonodig vooruitlopend daarop bij
nadere uitwerking van het streekplan richtlijnen ter waarborging
van de geschiktheid van de locatie Borssele als vestigingsplaats
voor nieuwe kerncentrales worden opgenomen nadat hernieuwde afwe-
ging en besluitvorming daaromtrent op rijksniveau heeft plaatsge-
vonden .
Met betrekking tot de totstandkoming van een opslagfaciliteit voor
radio-actief afval ten behoeve van de Centrale Organisatie voor
Radio-actief Afval (COVRA BV) is door de Provinciale Staten beslo-
ten dat daaraan kan worden meegewerkt, waarbij het recht is voor-
behouden deze opstelling te herzien, afhankelijk van de resultaten
van nog te plegen onderzoeken. Met dit laatste werd onder meer
gedoeld op onderzoeken in het kader van de locatiegebonden milieu-
effectrapportage (mer). Met deze uitspraak geven Provinciale Sta-
ten impliciet aan dat zij deze wijze van behandeling van het ra-
dio-actief probleem vooralsnog voor de best denkbare oplossing
houden.
Het uitsluitend noemen van de opslagfaciliteit in de paragraaf
kwaliteit bodem en grondwater kan verwarrend zijn, omdat de be-
treffende onderzoeken en de mer niet alleen (zullen) gaan over
bodem en grondwater. De duidelijkheid kan worden bevorderd door de
opslag van radio-actief afval te noemen als mer-plichtige activi-
teit in paragraaf 3.9.1.1.

Conclusie
Het standpunt van het rijk naar aanleiding van de gebeurtenissen
met de kerncentrale bij Tsjernobyl geeft aanleiding om in het
streekplan op te nemen dat de bouw van nieuwe kerncentrales voor-
alsnog niet wordt voorzien en herziening van het streekplan vergt,
maar tevens in algemene zin op te nemen dat ontwikkelingen die de
eventuele vestiging van nieuwe kerncentrales op de locatie Borsse-
le in de weg kunnen staan of ernstig kunnen bemoeilijken voorkomen
dienen te worden. In dit verband kunnen de opmerkingen over de
bouw van nieuwe kerncentrales voor kennisgeving worden aangenomen.
De opmerkingen met betrekking tot de opslag van radio-actief afval
geven alleen aanleiding om de mer-plichtigheid van deze activiteit
in paragraaf 3*9.1.1 te vermelden.
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HOOFDSTUK IX MILIEUBEHEER EN WATERHUISHOUDING

9*0 Algemeen

Reactie
De directies Lavo en Lakwa (93) achten het wenselijk dat het
streekplan ingaat op het streven naar een integraal milieubeleid
(o.a. Rijksnota "Meer dan de som der delen") en merken op dat het
hoofdstuk Milieubeheer en Waterhuishouding thans nog een sterk
sectorale indeling heeft. Voorts wordt in overweging gegeven op te
nemen hoe het streekplan zich verhoudt tot een eventueel provin-
ciaal Milieubeleidsplan en tot het Waterkwaliteitsplan.

Antwoord
Met het belang van integrale benadering in het milieubeleid, zowel
in zijn interne als externe samenhang, wordt ingestemd. Op het
(aangekondigde) rijksbeleid in deze, zoals aangegeven in de nota
"Meer dan de som der delen" en in de recente Indicatieve Program-
ma's Milieubeheer (IMP's), is door ons geanticipeerd door het doen
opstellen van de (ontwerp-)notitie "Naar een samenhangend milieu-
beleid". In deze notitie wordt uiteengezet hoe de marsroute naar
een integrale benadering in het provinciale milieubeleid, mede in
relatie tot andere beleidsfacetten en -sectoren, gestalte kan
krijgen en welke aspecten - in hoofdlijnen - inhoudelijk en proce-
dureel hiermee nauw samenhangen.
Het ligt voor de hand dat het integrale karakter van het milieu-
beleid ook in het betreffende hoofdstuk van het streekplan wordt
benadrukt. Niettemin dient het streekplan zich te beperken tot met
name de ruimtelijk relevante aspecten van het milieubeleid, en
hiervoor leent zich een min of meer sectorale indeling van de
verschillende vraagstukken en aspecten toch het beste. In para-
graaf 3.9.1.1 zal evenwel aan het integrale karakter van het mi-
lieubeleid een passage worden gewijd; voor een meer uitgebreide
beschouwing en toelichting wordt verwezen naar de notitie "Naar
een samenhangend milieubeleid". De verhouding tussen ruimtelijke
ordeningsbeleid (streekplan), milieubeleid (toekomstige milieube-
leidsplan) en waterhuishoudingsbeleid (onder andere het waterkwa-
liteitsplan) is die van de tweesporigheid. Dit betekent dat niet
één der beleidsvelden slechts richtinggevend kan zijn voor de
ander. Wel is het streekplan richtinggevend voor het provinciale
ruimtelijk beleid en de doorwerking daarvan in andere plannen en
nota's waarvoor het provinciaal bestuur verantwoordelijkheid
draagt (zie paragraaf 1.2 van het voorontwerp), maar ook kunnen
bij de opstelling van andere provinciale plannen nadere afwegingen
in dat verband tot de conclusie leiden dat het gewenst is om van
het in het streekplan geformuleerde beleid af te wijken. Bij deze
wisselwerking, waaromtrent ook kan worden verwezen naar het ge-
stelde in de paragrafen 3.9.1.1 en 3.9.2 van het voorontwerp-
streekplan, zal steeds moeten worden voorzien in een goede en
tijdige inhoudelijke en procedurele afstemming van plannen; zie
wat dit laatste betreft ook paragraaf 2.3.1 van het voorontwerp.

Conclusie
De opmerking gerft aanleiding om in paragraaf 3.9.1.1 een passage
met betrekking tot het integrale karakter van het milieubeleid op
te nemen.
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9.1 Milieubeheer

9*1*1 Algemeen

9*1*1*1 Zonering

Reactie
Bureau RBOI (11) acht de in het voorontwerp beschreven aan te
houden afstand van tenminste 100 m tussen agrarische bedrijfsbe-
bouwing en woon- en recreatiegebieden te absoluut en ongenuan-
ceerd. De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland (3D
meent dat deze afstandsnorm niet past bij het globale karakter van
het streekplan en pleit voorts voor een aangepaste hantering in
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De directies Lavo
en Lakwa (93) achten het gewenst de 100 m norm flexibel toe te
passen.

Antwoord
Het streekplan geeft duidelijk aan dat de in acht te nemen afstand
van 100 m tussen agrarische bedrijfsgebouwen enerzijds en woon- of
recreatiegebieden anderzijds dient te worden gehanteerd als richt-
lijn (paragraaf 3'^>2.3)t als regel (paragraaf 3*5.1.1) of als
uitgangspunt (paragraaf 3.9.1.1). Hieruit blijkt derhalve dat niet
gesproken kan worden van een absoluut te hanteren norm. Er zal.
afhankelijk van omstandigheden gemotiveerd van kunnen worden afge-
weken. Naar onze mening bieden de formuleringen in het vooront-
werp-streekplan voldoende ruimte voor noodzakelijke afweging van
belangen in concrete situaties.

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

9.1.1.2 Uitwerking van beleid

Reactie
Door de directies Lavo en Lakwa (93) wordt opgemerkt dat er nog
vrij veel milieu-onderwerpen zijn waarin het streekplanbeleid
weinig concreet is en dat er vrij veel streekplanuitwerkingen
worden aangekondigd. Voor een drietal onderwerpen, namelijk bo-
dembeschermingsgebieden, stiltegebieden en baggerspeciedepots
wordt gemeend dat een uitwerking urgent is.
De Inspectie milieuhygiëne (9*0 wijst er op dat wij bij de opgave
voor het Indicatief Meerjarenprogramma Geluid hebben aangekondigd
dat het vaststellen van stiltegebieden bij dit streekplan zal
plaatsvinden.
Natuurmonumenten (57) vraagt zich af wanneer de totstandkoming van
het Intentieprogramma Stiltegebieden is gepland.

Antwoord
De urgentie van het opnemen van het beleid ten aanzien van stilte-
gebieden, speciedepots en bodembeschermingsgebieden in het streek-
plan dan wel in uitwerkingen er van wordt ook door ons ingezien.
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Het ontwerp-intenfcieprogramma stiltegebleden is in voorbereiding
en ook de speciebergingaproblematiek is een beleidsplan in voorbe-
reiding (zie ook de beantwoording onder 9*1*2.3)* Door vertra-
gingen in de totstandkoming van heb wettelijk kader is de voorbe-
reiding voor een intentieprogramma bodembescherming nog maar re-
cent kunnen starten.

Conclusie
De opmerkingen kunnen vooralsnog voor kennisgeving worden aangeno-
men.

9.1.2 Kwaliteit bodem en grondwater

9.1.2.1 Functie van stortplaatsen na beëindiging gebruik

Reactie
De Adviescommissie voor de landschapsbouw, de natuurbescherming sn
de recreatie van de PPC (91) wenst aandacht voor de functie die
afvalstortplaatsen na de stortperiode kunnen krijgen.

Antwoord
Met de wens van de commissie, dat in het streekplan aandacht wordt
besteed aan de functie die stortplaatsen na de stortperiode kunnen
krijgen, kan worden ingestemd. Overigens wordt in de vergunningen
op grond van Afvalstoffenwet thans reeds aandacht besteed aan
aspecten als eindafwerking, beplanting, controle percolaat (afval-
water), etc.
Na de stortperiode zal een verantwoorde ruimtelijke inpassing van
de (voormalige) stortplaatsen moeten worden nagestreefd, zoveel
mogelijk rekening houdend met alle daarbij relevante aspecten en
belangen.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in de streekplantekst op blz. 114
toe te voegen dat na de stortperiode naar een verantwoorde functie
en ruimtelijke inpassing van de (voormalige) stortplaatsen moet
worden gestreefd.

9.1.2.2 Zuiveringsslib

Reactie
Het Landbouwschap (29) is van mening dat zuiveringsslib als afval-
stof moet worden aangemerk1-.
Bij afzet in de agrarische sector zou iedere vracht bemonsterd
moeten worden.

Antwoord
De streekplantekst, waarin wordt gesteld dat zuv-^ringsslib als
afval dient te worden behandeld voor zover daa. r^en nuttig
gebruik gemaakt kan worden, is naar onze moning voldoei.Je genuan-
ceerd. Bepaald gebruik, bijvoorbeeld in de agrarische sector,
wordt hiermee noch voorgeschreven noch op voorhand volledig uit-
gesloten, hetgeen wij juist achten. Overigens is wat de problema-
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tiek van het zuiveringsslib betreft momenteel een provinciaal plan
in het kader van de Afvalstoffenwet in voorbereiding. In dit plan
zal meer expliciet worden ingegaan op de mogelijkheden voor de
verwijdering van zuiveringsslib.
Voorts valt te verwachten dat in de (nabije) toekomst een nor-
mering van het gebruik van slib in de landbouw zal plaatsvinden in
het kader van de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet. De
opmerking over bemonstering bij afzet in de agrarische sector valt
buiten het kader van het streekplan.

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

9.1.2.3 Berging van baggerspecie

Reactie
De Adviescommissie voor welzijn, volkshuisvesting, volksgezondheid
en milieuhygiëne van de PPC (91) en de Inspectie milieuhygiëne
(94) stellen dat de baggerspecie-problematiek onvoldoende is be-
licht.

Antwoord
Ten aanzien van de problematiek van de verontreinigde onderwater-
bodems in Zeeland en de berging van baggerspecie is momenteel een
beleidsplan ir voorbereiding. Daartoe wordt overleg gepleegd met
de meest betrokken instanties (Rijkswaterstaat, Waterschappen, In-
spectie milieuhygiëne). De ruimtelijk relevante aspecten vormen
hierbij een belangrijk aandachtspunt. De voorbereiding verkeert
nog niet in een stadium waarin concretisering van de ruimtelijke
aspecten in het streekplan mogelijk is. Wij zullen er voor zorg-
dragen dat de afstemming met het streekplan, zowel inhoudelijk als
procedureel, voldoende is gewaarborgd. In dit verband kan ook
worden gewezen op het gestelde in paragraaf 2.3.1 van het vooront-
werp-streekplan .

Conclusie
De opmerking geeft geen aanleiding de streekplantekst te wijzigen.

9-1.2.4 Opslag van radio-actief afval

Reactie
De FNV (12) vindt het verbazingwekkend dat de bouw van een opslag-
plaats voor radio-actief afval in of bij het Sloegebied met zijn
ruimtelijke consequenties nergens in het streekplan wordt vermeld.

Antwoord
In paragraaf 3.9.1.2 wordt de eventuele bouw van een dergelijke
opslagfaciliteit geïndiceerd.
Inzake de ruimtelijke consequenties bestaat bij ons niet de indruk
dat deze zodanig zijn dat het streekplan hierop in dient te gaan.
Over deze en eventuele andere consequenties zal meer concreet
inzicht worden geboden in het op te stellen .ocatiegebonden)
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Milieu-effect-rapport. De noodzaak van een milieu-effectrapportage
met betrekking tot de opslag van radio-actief afval dient in para-
graaf 3.9.1.1 te worden vermeld.

Conclusie
De opmerking kan voor kennisgeving worden aangenomen. Overigens is
het gewenst in paragraaf 3.9.1.1 te wijzen op de noodzakelijke
locatiegebonden milieu-effectrapportage inzake de opslag van ra-
dio-actief afval.

9.1.3 Kwaliteit oppervlaktewater

9*1.3.1 Waterkwaliteitsbeheer; algemeen

Reactie
Het Waterschap Het Vrije van Sluis (75) acht het planologisch
wenselijk dat in het beleid ten aanzien van bevolkingspreiding,
ontwikkeling van bedrijfsterreinen en stimulering van toeristisch-
recreatieve ontwikkeling rekening wordt gehouden met het door het
waterschap gevoerde en te voeren waterkwaliteitsbeheer.

Antwoord
Bij de opstelling van de bestrijdingsplannen waterverontreiniging
van de waterschappen en in de (voorontwerpfase van zuiverings-
technische werken is en wordt onder meer ten aanzien van capaci-
teitsramingen rekening gehouden met de planologische ontwikke-
lingen zoals die zich naar het inzicht van gemeenten en provincie
naar verwachting in de toekomst voor kunnen doen. In zoverre is er
een beleidsafstemming aanwezig die in de praktijk tot dusver goed
heeft gewerkt. Dit wil niet zeggen dat, wanneer zuiveringstech-
nische werken zijn gerealiseerd, de capaciteit hiervan bepalend
kan zijn voor het toelatings- c.q. stimuleringsbeleid voor nieuwe
planologische ontwikkelingen. Wel kan het door het Waterschap aan-
gevoerde aspect in de afweging worden betrokken. Aanpassing van de
streekplantekst achten wij in dit verband niet nodig omdat milieu-
hygiënische aspecten op verschillende plaatsen met betrekking tot
de inpassing van nieuwe ontwikkelingen expliciet bij de afwegings-
criteria worden genoemd, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de
situering van verblijfsrecreatie, bedrijfsterreinen en nieuwe
woongebieden.

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

9.1.3.2 Zoneringsnorraen

Reactie
Het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland (72) is van mening dat de
in paragraaf 3.9.1.3 van het voorontwerp opgenomen normen voor de
zonering rond zuiveringsinstallaties gezien de praktijkervaring te
stringent zijn.
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Antwoord
Hij achten het uit milieuhygiënisch oogpunt noodzakelijk de in het
voorontwerp-streekplan genoemde normen als uitgangspunt te handha-
ven en wensen eventueel noodzakelijk afwijkingen hiervan nadrukke-
lijk te zien als uitzondering voor een bepaalde situatie op grond
van een afweging van de daarbij in het geding zijnde belangen.

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

9.1.M Geluid

9.1.4.1 Geluidgevoeligheid van recreatie-objecten

Reactie
De Adviescommisse voor landschapsbouw, natuurbescherming en recre-
atie van de PPC (91) merkt op dat het wenselijk is dat het streek-
plan aandacht schenkt aan de geluidgevoeligheid van recreatie-
objecten, ondanks het feit dat dit nog niet wettelijk geregeld is.

Antwoord
De Wet geluidhinder wijst recreatie-objecten, en met name ver-
blijf srecreatieterreinen, tot dusver niet als geluidgevoelige
objecten aan. Evenmin bestaat er een formele verplichting om bij
de planning van nieuwe geluidsbronnen of nieuwe terreinen voor
verblijfsrecreatie met het aspect geluidhinder rekening te houden.
Recreatie-objecten zijn dus formeel wat de geluidhinder vanwege
externe geluidsbronnen betreft tot op hea~»i "vogelvrij".
Door het Directoraal-Generaal voor de Milieuhygiëne van het Mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer is in 1935 onderzoek gedaan naar verblijfsrecreatie en ge-
luidhinder vanwege wegverkeerslawaai. Uit dit onderzoek blijkt dat
er een zodanig verband bestaat tussen geluidbelasting vanwege
wegverkeer en de hinder die verblijfsrecreanten daarvan ondervin-
den, dat verblijfsrecreatiegebieden in relatie tot wegverkeersla-
waai als geluidgevoelig dienen te worden bestempeld.
Wij zijn mede gelet op de conclusies van dit onderzoek meer alge-
meen van mening dat recreatieobjecten die zelf nauwelijks of geen
geluidhinder veroorzaken als geluidgevoelig aangemerkt dienen te
worden en dat in nieuwe situaties, dat wil zeggen bij vestiging of
uitbreiding van deze recreatie-objecten dan wel bij vestiging of
uitbreiding van externe geluidsbronnen in de omgeving daarvan, wat
betreft de na te streven maximaal toelaatbare geluidsbelasting
dient te worden aangesloten bij de voorkeursgrenswaarde die de Wet
geluidhinder voor permanente bewoning aangeeft. In dit verband kan
nog worden opgemerkt dat ook het Indicatief Meerjaren Programma
Geluid 1985-1989 nadrukkelijk aandacht vraagt voor het voorkomen
of beperken van geluidhinder vanwege externe bronnen voor ver-
blij f s- en dagrecreatieterreinen.

Conclusie
De opmerking geeft aanleiding om in de streekplantekst overeen-
komstig het antwoord hiervoor als toevoeging op te nemen dat in
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nieuwe situaties met betrekking tot geluidgevoelige recreatie-ob-
jecten wat betreft de geluidsbelasting uitgegaan dient te worden
van normen die vergelijkbaar zijn met de wettelijke normen voor
situaties waarbij sprake is van permanente bewoning.

9.2 Waterhuishouding

Hierop wordt alleen in de ambtelijke nota ingegaan.



BIJLAGE 1: VERWIJZINGSOVERZICHT BEHANDELING TIJDIG INGEDIENDE REACTIES

Beleidsnota Ambtelijke nota

1 Provinciaal Gouvernement
van Oost-Vlaanderen

2 Gebeente 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 voor 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 Kanoclub Zeeland 4.3.1.3

15 Gemeente Goedereede

16 Dienst der Domeinen, 4.2.1.16
Inspectie Goes

17 Inspraakgroep 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 er, Mevr. E.S.
van der Maas--van Fraayen-
hove te Kats

27 Gemeente Oostburg

28 Rijksconsulentschap voor
Handeli Ambacht en
Diensten in de provincie
Zeeland

29 Landbouwschap, Gewestelijke
Raad voor Zeeland

1.2.1, 3.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.11, 5.1.2.5, 6.3.3,
4.2.3.4, 5.1.2.7, 5.1.2,8, 6.3.5, 7.2.2.
6.4.1, 7.2.1.8

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

4.2.1.2

3.2.3, 7.2.2.1, 8.3.1, 8.3.2

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, 5.1.2.5
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, 2.3, 2.4.2, 2.4.3, 3.2.1.3,
2.4.2, 3.1.3, 3.2.1.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4
3.2.2.3, 4.2.1.1, 6.2.2.1,
7.2.5.2, 7.2.6.2

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,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 4.2.1.1,
4.2.2.1, i> 2.3.6, 5.1.1.2,
5.1.1.5, . 1.".6, 5.1.1.7,
5.1.2.1, 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, 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,
7.2.6.1, 9.1.2.2.

6.3.1, 7.2.1.6



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,
direotie Zeeland

47 Waterschap Walcheren

48 Wegschap Walcheren

49 Gemeente Arnemuiden

50 Gemeente Middelharnis

51 Bestuurlijke Commissie
Markiezaat

52 Gemeente Hulst

53 Gemeente Kortgene

54 Raad van Bestuur
voor de Grevelingen

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

56 Vereniging van Zeeuwse
Gemeenten

57 Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in
Nederland

58 W.H. Vroom te Veere

59 Noordbrabantse Christelijke
Boerenbond, afdeling
Vogelwaarde

60 Gemeente Bergen op Zoom

61 F.M. de Jonge te Hoek

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,
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

0.1.1, 4.2.2.2, 8.1.1, 8.1.2 5.1.2.4

7.2.1.2

1.2.1, 1.2.2, 7.2.1.2,
7.2.4.2

4.2.1.9

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

4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.3.2.3, 5.2.1.2, 7.2.2.1
7.2.1.6

0.1.4, 0.3.2, 4.3.2.1,
5.2.2.2

4.3.1.2

8.5

0.1.1, 0.3.2, 1.2.1

0.1-1, 0.1.3, 0.3.1, 0.5.2, 4.2.2.1, 4.3.1.1,
4.2.1.1, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 6.2.4.1, 6.2.4.2, 6.2.4.3,
6.1.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.1.13, 8.1.1, 8.2.1, 9.1.1.2
6.2.2.2, 8.1.2

1.2.1, 1.2.2

7.2.1.5

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 Bewonersoomité 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 RECRON, organisatie van 4.2.1.1, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.1
recreatie-ondernemers 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



80 Afdeling Groede van de ZLM

81 M. de Regt te Axel

82 ZEVIBEL, vereniging tot
bevordering der Zeeuwse
visseri jbelangen

83 H. Cappon e.a. te Cadzand

84 Vereniging Stad en Lande
van Schouwen-Duiveland

Beleidsnota

4.2.1.10, 6.4.1

6.1.11

5.2.1.1

6.2.1.1, 6.2.3.1

0.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.2,
6.1.2, 6.2.1.1, 6.4.1,
7.2.1.2, 7.2.1.8

Ambtelijke nota

85 Natuurbeschermingsvereniging 1.3.3*2, 3.2.2.2, 4.2.1.13,
De Steltkluut 5.1.2.10, 6.1.2, 6.1.5,

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
te Renesse

87 Camping Duinhoeve
te Renesse

88 Gemeente Goes

4.2.3.1, 4.2.3.5, 4.2.3.6,
4.2.3.7

6.2.4.2, 6.4.3, 8.1.1

3.2.2.2, 4.2.1.1,
6.2.4.3, 6.3.4

4.2.3.1, 4.2.3.5

4.2.3.6

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
Burgh-Haamstede

90 Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereni-
ging, afdeling Beveland,
werkgroep Planologie

91 Provinciale Planologische
Commissie

4.2.1.2, 4.2.3.9

4.2.1.1, 4.2.1.7, 4.2.1.16,
4.2.2.1, 4.2.2.3, 4.2.2.5,
6.1.6, 6.4.1, 7.2.1.1,
7.2.1.8, 7.2.5.2, 8.3.1

0.1.1, 0.1.3, 0.2.1, 0.2.3,
0.3.1, 0.3.2, 1.2.1, 2.4.1,
3.2.2.1, 3.2.2.3, 4.2.1.1,
4.2.1.16, 4.2.2.1, 4.2.3.6,
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

4.2.1.3, 4.3.1.1,
5.1.1.1, 7.2.3.1,
9.1.2.4

2.4.1, 4.2.1.6,
5.1.2.1, 5.1.3,
7.2.1.5, 9.1.2.2,
9.1.2.3



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 voor 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 voedselvoorziening 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 Gemeenteraadsfractie 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, 'x.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, S.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, 4.1.3, 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, 4.2.2.5, 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 Zeeuwse Milieu Federatie

108 Natuurbeschermings-
vereniging 't Dutunpje

109 Woningstichting Borsele

110 R. Brus te Burgh-Haamstede

Beleidsnota

1.2.1, 3.2.1.1, 4.2.1.1,
4.2.1.3t 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. Watermaatsohappij Zuid-West Nederland
113 Gemeente Vlissingen
114 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
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