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Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
Middelburg, Dag van de Arbeid 2020

Geachte mevrouw de Griffier,

Betreft schriftelijke vragen ex art. 44 van het RvO Provinciale Staten van Zeeland jo. art. 151
lid 1 PW van de Statenleden mw. STEUR, Partij voor Zeeland (PvZ) en BOS, Forum voor
Democratie (FVD) inzake de Veerse Meervisie.

Hierbij verzoek ik u onze vragen ter kennis te brengen van het College van Gedeputeerde Staten
(GS) van de Provincie Zeeland. Wij vragen om de schriftelijke beantwoording van onze vragen.

Toelichting: De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De invoering stond gepland op 1
januari 2021 maar wordt nu, onder het mom van “je kunt het maar één keer goed doen”, uitgesteld
tot nader order. Ook de Gebiedsvisie Veerse Meer, die natuurlijk in verbinding staat met deze wet,
kan je maar één keer goed doen. Tijdens een bijeenkomst over de Gebiedsvisie Veerse Meer is van
de zijde van de ambtenaren aangegeven dat de tijdsdruk behoorlijk hoog is om de visie op tijd klaar
te hebben. Meer tijd zou dan welkom zijn, zou je denken.
Naast het feit dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, hebben wij nu ook te maken
met beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. De Gebiedsvisie Veerse Meer moet
onderwerp kunnen zijn van politiek debat en burgers moeten de kans hebben actief hun
betrokkenheid te kunnen tonen bij dit thema. Dat kan nu allemaal niet vanwege de genomen
coronamaatregelen.
Vragen:
1. Zijn Gedeputeerde Staten het met de fracties van de PvZ en het FVD eens dat de Gebiedsvisie
Veerse Meer een politiek gevoelig onderwerp is, en dat behandeling van dit onderwerp daarom beter
uitgesteld kan worden tot na de coronacrisis? Zo neen, waarom niet?
2. Indien Gedeputeerde Staten van mening zijn dat dit geen politiek gevoelig onderwerp is of
anderszins van mening is dat het geen uitstel kan lijden, hoe kunnen dan burgerinspraak en het
politieke debat, gelet de coronasituatie, worden gewaarborgd?
3. Wat zijn de risico’s van het vaststellen (van regelgeving aangaande) de gebiedsvisie Veerse Meer,
nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot nader order is uitgesteld? Bestaat bijvoorbeeld de
kans dat de Provinciale Verordening in strijd zal zijn met de Omgevingswet en dat eerstgenoemde
daarom van rechtswege zal kunnen komen te vervallen?
In afwachting van de beantwoording, verblijven wij,
met de meeste hoogachting,
namens de Statenfracties van de Partij voor Zeeland en van het Forum voor Democratie,
STEUR, Bertie;
BOS Martin.

