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Aan de Provinciale Staten van Zeeland
Samenvatting
Het voorontwerp Streekplan Zeeland heeft een overleg- en
inspraakronde doorlopen. Daarop zijn 132 reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt en van beantwoording voorzien in
twee nota's. Dit voorstel gaat in op de hoofdpunten van
het voorontwerp en behandelt daarbij tevens de opmerkingen van de commissie RO, de PPC en de VZG over de antwoordnota's. Voorgesteld wordt het voorontwerp met de
daarin aangebrachte wijzigingen, die in bijlage 3 zijn
verzameld, uitgangspunt te doen zijn bij de opstelling
van het ontwerp-streekplan.
Dit ontwerp zal vervolgens de officiële streekplanprocedure doorlopen.

I. ALGEMEEN
Bij besluit van 28 januari 1985 hebben wij het voorontwerp Streekplan
Zeeland openbaar gemaakt. Dit is aan de leden van uw Staten toegezonden bij onze brief van 13 februari 1986. Het voorontwerp, dat was opgesteld door de stuurgroep Streekplanwerk, heeft ter inzage gelegen
tot 2 mei 1986 op alle gemeentesecretarieën, in het provinciehuis, en
bij alle openbare bibliotheken in Zeeland. In die periode kon een
ieder bij ons college reageren op het voorontwerp. Ook zijn, verspreid over de provincie, informatiebijeenkomsten georganiseerd. In
'„otaal hebben ons 132 reacties bereikt, waarvan 110 tijdig en 22 na
de genoemde datum van 2 mei 1986. De reacties liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.
De tijdig ontvangen reacties hebben wij in samengevatte vorm met ons
antwoord daarop behandeld in twee boekwerken, te weten de "Beleidsnota reacties en beantwoording" en de "Ambtelijke nota reacties en beantwoording". In de eerste nota hebben wij opgenomen die (delen van)
reacties die naar ons oordeel beleidsmatig van belang zijn. De overige reacties zijn in de ambtelijke nota verwerkt. Beide nota's zijn de
leden van uw Staten toegezonden door de secretaris van de commissie
Ruimtelijke Ordening, verder aan te geven als commissie RO, bij brief
van 10 november 1986.
Over het voorontwerp en de beide nota's hebben de Provinciale Planologische Commissie (PPC) en de commissie RO adviezen aan ons iltgebracht. Het PPC-advies van 10 december 1986 treft u hierna aan als
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bijlage 1. Het verslag van de vergadering van 21 november 1986 van de
commissie RO is u reeds toegezonden door de secretaris van de commissie.
Gok hebben wij met een delegatie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten gesproken over het voorontwerp en de beide nota's. Het verslag van dit gesprek is als bijlage 2 hierna afgedrukt.
Wij kunnen instemmen met het voorontwerp, daarbij inbegrepen de wijzigingen en aanvullingen, zoals deze in de beleidsnota en de ambtelijke nota zijn opgenomen, zulks met inachtneming van de voorstellen
die hierna in de hoofdstukken II en III zijn opgenomen.
Voor de duidelijkheid hebben wij een overzicht gemaakt van alle wijzigingen op het oorspronkelijk voorontwerp, zoals deze in de beleidsnota, de amtelijke nota en dit voorstel zijn opgenomen. U treft dit
overzicht aan als bijlage 3- Zoals daaruit blijkt gaat het om een
zeer groot aantal wijzigingen. Wij zijn daarover bijzonder verheugd,
vooral omdat deze veelal voortvloeien uit de hoge kwaliteit van de
reacties. Mede gezien dit grote aantal kan worden gesteld dat inspraak en overleg volledig aan hun doel hebben beantwoord.
Het is thans de bedoeling over te gaan tot de opstelling van een ontwerp-streekplan Zeeland, dat de officiële in artikel 4a van de Wet op
de Ruimtelijke Oruening beschreven procedure zal doorlopen. Wij streven ernaar dit ontwerp in het najaar van 1987 te publiceren, zodat de
vaststelling door uw Staten in 1938 kan plaatsvinden. In dit ontwerp
zullen alle thans voorgestelde wijzigingen, voorzover uw Staten daarmee instemmen, worden verwerkt.
In het vervolg van dit voorstel willen wij allereerst nog enkele algemene zaken bespreken. In noofdstuk II zullen wij de hoofdpunten van
het streekplan aangeven. Daarbij zullen wij tegelijk de opmerkingen
van de commissie RO, de PPC en de VZG betrekken. Hoofdstuk III bevat
de behandeling van enkele onderdelen, die aan de orde zijn gesteld in
de commissie RO of in het advies van de PPC. In hoofdstuk IV hebben
wij ons uiteindelijk voorstel aan u over het voorontwerp-Streekplan
Zeeland geformuleerd.
In de commissie RO hebben enkele leden gevraagd om ook te laat binnengekomen reacties in de beantwoording te betrekken. Wij merken
daarover allereerst op dat de datum van 2 mei 1986 met enige souplesse is gehanteerd. In die gevallen waarin tijdig een voorlopige reactie is ingediend en de definitieve reactie pas na die datum, is toch
de definitieve reactie in de beantwoording verwerkt. Voorts zullen
wij alle reacties betrekken bij de opstelling van het ontwerp-streekplan en daarbij bezien in hoeverre zij voor ons aanleiding vormen tot
thans nog niet voorzienbare aanpassingen.
In de commissie RO is voorts naar voren gebracht dat de relatie tussen het streekplan en andere beleidsplannen nog onvoldoende duidelijk
is. Hierover merken wij het volgende op.
Over de verhouding tussen streekplan en andere ruimtelijk relevante
plannen hebben wij eind 19Ö5 een standpunt ingenomen naar aanleiding
van een advies hieromtrent van de Stuurgroep Streekplanwerk. Dit
standpunt komt er cp neer dat het noodzakelijk is om bij de opstelling van nieuwe ruimtelijk relevante provinciale nota's steeds zorgvuldig te bezien hoe deze zich verhouden tot het op dat moment vige-
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rende streekplanbeleid en bij geconstateerde verschilpunten te bepalen of het streekplanbeleid al dan niet moet worden bijgesteld. Dit
kan leiden tot de conclusie dat de streekplannen onverkort gehandhaafd dienen te blijven en dat de in voorbereiding zijnde nota zich
daaraan alsnog moet conformeren of tot de conclusie dat het gewenst
is van de vigerende streekplannen af te wijken. Als iat laatste het
geval is dient expliciet te worden aangegeven op welke punten na
vaststelling van de betreffende nota van het tot dan vigerende
streekplanbeleid wordt afgeweken. Tevens dient er om onnodige doublures te voorkomen voor te worden gezorgd dat de vereiste streekplanafwijkingsprocedure bij de vaststelling van die nota wordt doorlopen.
Dit impliceert dat de ruimtelijke ordeningsaspecten steeds vroegti jdig en afdoende bij de voorbereiding van zo'n nota moeten worden betrokken .
Dit standpunt is ook opgenomen in het voorontwerp Streekplan Zeeland
(pagina 19). De werkwijze voor de toekomst is hiermee uitgezet. Het
is echter tevens van belang een goede koppeling te leggen tussen
reeds vastgestelde provinciale ruimtelijk relevante plannen en het
nieuwe streekplan. Met name dient daarbij te worden gedacht aan bepaalde sectorplannen (bijvoorbeeld PBRT, Sociaal-economisch beleidsplan, etcetera) en de beleidsplannen voor de diverse Deltawateren
(Beleidsplan Oosterschelde, Inrichtings- en beheersplan Markiezaat,
etcetera).
Uitgangspunt dient te zijn dat bij de vaststelling van het streekplan
de relatie met deze plannen duidelijk wordt vastgelegd en op zodanige
wijze dat latere interpretatieverschillen zo veel mogelijk worden
uitgesloten. Op dit moment is de vraag van belang op welke wijze deze
relatie vorm dient te worden gegeven. Hierbij dient onderscheid te
worden gemaakt tussen zuiver provinciale plannen en de beleidsplannen
voor de Deltawateren. De relatie van deze planvormen met het streekplan is niet gelijk omdat er verschillen bestaan in reikwijdte en bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Momenteel 2ijn voor alle Deltawateren beleidsplannen opgesteld of in
voorbereiding. Karakteristiek voor deze plannen in vergelijking met
het streekplan is, behalve dat ze een eigen karakter en systematiek
hebben, dat ze betrekking hebben op een specifiek gebied waardoor een
minder ruime belangenafweging noodzakelijk is en dat ze tot stand komen onder verantwoordelijkheid van een bestuurlijke samenwerkingsstructuur waarin het provinciaal bestuur vertegenwoordigd is waardoor
ze in beginsel is gebonden aan het geformuleerde beleid, maar in tegenstelling tot het streekplan betreft het niet een uitsluitend eigen
verantwoordelijkheid.
Om duidelijkheid te scheppen in de verhouding tussen streekplan en
plannen voor de Deltawateren wordt in de Beleidsnota voorgesteld een
formele koppeling tussen beide planvormen tot stand te brengen en oplossingen te zoeken waarmee inconsistenties in het beleid worden
voorkomen. Daarbij wordt naar voren gebrac.it de ruimtelijk relevante
elementen van beleidsplannen voor de Deltawateren met in achtneming
van de daarvoor van toepassing zijnde regels (mede) aan te merken als
uitwerking van het streekplan.
Wanneer de gewenste koppeling met behulp van deze constructie tot
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stand wordt gebracht dienen de volgende aandachtspunten in beschou
wing te worden genomen:
a. de wijze waarop afwijkende beleidsopties worden geregeld;
b. de bepaling van de gedeeltes van de beleidsplannen die vonr de
uitwerking in aanmerk?"ng komen;
c. de wijze waarop de uitwerking procedureel tot stand dient te
komen.
Ad a. De periode tot de vaststelling van het Streekplan Zeeland biedt
nog ruimte voor nader overleg over onderling afwijkende be
leidsopties. Indien de optimale afstemming niet toe stand kan
worden gebracht werdt de tekst van het vast te stellen streek
plan aangepast omdat het provinciaal bestuur zich bij de beoor
deling van plannen in beginsel gebonden moet achten aan de uit
spraken van de voor de Deltawateren bestaande bestuurlijke sa
menwerkingsverbanden. Daarbij dient te worden aangetekend dat
wij, met name in gevallen waarin een ruimere afweging noodzake
lijk is, onze eigen verantwoordelijkheid blijven behouden.
Ad b. Het bij de vaststelling van het streekplan aanmerken van (on
derdelen van) beleidsplannen voor de Deltawateren als streek
planuitwerking dient gericht te zijn op een nadere invulling
van het beleid zoals dat in het streekplan is opgenomen. Het
dient daarbij uitsluitend te gaan om die aspecten die regionaal
ruimtelijk relevant zijn en die niet in het streekplan zelf
reeds zijn opgenomen. Overige aspecten van de beleidsplannen
(bijvoorbeeld beheersaspecten) dienen buiten beschouwing te
blijven.
Ad с Met de aanmerking van (delen van) de beleidsplannen als uitwer
kingen van het streekplan wordt beoogd een goede formele koppe
ling tot stand te brengen. Vanuit dit uitgangspunt ligt het
voor de hand dat de vaststelling van de uitwerking(en) zo spoe
dig mogelijk na de vaststelling van het streekplan plaatsvindt,
zodat zo snel mogelijk duidelijkheid wordt geschapen omtrent de
inhoudelijke en procedurele aspecten van de onderlinge verhou
ding.
Met betrekking tot provinciale sectorplannen geldt ook hier dat het
streekplan een ruimer afwegingskader vormt omdat alle ruimtelijk re
levante belangen in de beleidsvorming worden betrokken en tegen el
kaar worden afgewogen. In beginsel heeft het provinciaal bestuur in
haar verantwoordelijkheid om een optimale ruimtelijke afstemming tus
sen de diverse deelbelangen na te 3treven de ruimte om bij de vast
stelling van het streekplan een nadere afweging te plegen van de eer
der in sectorplannen opgenomen beleidsopties. In de gevallen waarin
deze afweging leidt tot afwijkingen ten opzichte van het sectorbeleid
dient het streekplan in de plaat.3 te treden van de betreffende passa
ges uit de ««.'Ctorplannen. Zeer duidelijke afwijkingen zijn tot nu al
leen gebleker. ten opzichte van de Nota Bewoningspatroon, maar deze
zal met de vaststelling van het Streekplan Zeeland als afzonderlijk
stuk verdwijnen (zie ook onder 0.1.3. in de Beleidsnota).
Ook hier geldt dat tegelijkertijd met de vaststelling van het streek-
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plan duidelijkheid geschapen zal moeten worden omtrent de verhouding
tussen de verschillende planvormen.
De mogelijkheden hiertoe wijken niet af van hetgeen hierover gesteld
is met betrekking tov. de beleidsplannen voor de Deltawateren. Een
bijzondere plaats in hét geheel wordt ingenomen door de provinciale
ruimtelijk relevante plannen die een functie nebben als bouwsteen
voor het streekplan en die met de vaststelling van het streekpJan
niet zonder meer behoeven te verdwijnen (Totaalvisie voor de Deltawateren en PBRT). De totaalvisie is opgesteld om te komen tot een betere afstemming van het beleid ten aanzien van de diverse Deltawateren
waarmee een bouwsteen geleverd kon worden voor het Streekplan Zeeland. Op het moment van vaststelling van het streekplan is de beleidsmatige functie van de totaalvisie goeddeels beëindigd. Eventuele
punten waarop de totaalvisie een relevante verdere invulling oplevert
van het ruimtelijk beleid zoals verwoord in het streekplan, zouden
een onderdeel kunnen vormen van een nader te bepalen uitwerkingsstructuur. De verhouding tussen het streekplan en het Provinciaal Beleidsplan voor Recreatie en Toerisme is iets complexer. Bij de vaststelling van het PBRT is aangegeven op welke wijze de verhouding met
de vier vigerende streekplannen is geregeld. Daarbij is tevens bepaald dat deze handelwijze wordt toegepast totdat het Streekplan Zeeland, waarvoor het PBRT een van de bouwstenen is, van kracht zal worden. Ten behoeve van het streekplan zijn de beleidslijnen uit het
PBRT nader afgewogen tegen andere belangen. Het streekplan treedt zover het ruimtelijk relevante elementen betreft voor het PBRT in de
plaats. Voor het overige blijft het PBRT onderdeel uitmaken van het
provinciaal beleid.

II. HOOFDPUNTEN UIT HET VOORONTWERP
1. Essentiële elementen en uitwerkings- en afwijkingsbevoegdheid
(Beleiasnota bladzijden 22-29/Voorontwerp bladzijden 20-21)
In de- commissie RO is opgemerkt dat het onjuist is wanneer wij
bepalen wat de essentiële elementen van het streekplan zijn en
dat u zulks behoort te doen. De meerderheid in de commissie heeft
te kennen gegeven grote moeite te hebben met de ontworpen regeling voor uitwerking en afwijking van het streekplan. Opgemerkt
\s onder meer dat de delegatiebevoegdheid ten aanzien van uitwerkingen en afwijkingen bij u ligt en dat u derhalve de 6eleidsiuimte voor ons college bepaalt. Gesteld is ook dat duidelijk
moet worden aangegeven welk.1 bevoegdheden bij u blijven en welke
worc*en gedelegeerd. Verder is door enkelen nog gesteld dat u ten
aanzien van streekplanafwijkingen dient te worden geraadpleegd en
is als opvatting naar voren gebracht dat bij uitwerking en afwijking niet k-..n worden volstaan met raadpleging van de commissie RO
maar dat dtze commissie moet kunnen meebeslissen. De PPC en de
VZG achten het gewenst dat jaarlijks een overzicht wordt gegeven
van voorgenomen uitwerkingen en de daarvoor van toepassing zijnde
procedures en planningstermijnen en de PPC wil zich ten aanzien
van dit overzicht en de daarbij te hanteren criteria kunnen uitspreken.
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In artikel la lid 8 van de wet RO staat vermeld dat bij een
streekplan wordt bepaald in hoeverre Gedeputeerde Staten volgens
bij het plan aan te geven regelen het plan moeten uitwerken en
binnen bij het plan te bepalen grenzen met handhaving van de
daarin neergelegde van wezenlijk belang zijnde beslissingen van
het plan mogen afwijken. Uit deze wettekst blijkt duidelijk dat
de uitwerkings- en afwijkingstevoegdheid in het streekplan wordt
geregeld. Het zijn dan ook uw Staten die door de wijze van regeling in het streekplan de beleidsruimte voor ons college met betrekking tot uitwerking en afwijking bepalen. Duidelijk is echter
ook dat de feitelijke uitwerking en afwijking met inachtneming
van de daarvoor in het streekplan gestelde regels onze bevoegdheid is. Dit betekent dat ten aanzien van uitwerkingen en afwijkingen wel inspraak, overleg en/of advisering kan plaatsvinden,
maar dat (medebeslissingsrecht niet bij anderen kan worden gelegd. Volgens de conclusie onder 0.3.2. in de Beleidsnota reacties en beantwoording wordt bij voorgenomen uitwerkingen en afwijkingen reeds voorzien in raadpleging van de commissie RO over
de te volgen procedure en wordt met betrekking tot de inhoud van
het voornemen in elk geval voorzien in raadpleging van PPC en
commissie RO, overleg met andere betrokken overheden en mogelijkheid tot inspraak. Verdere verzwaring van de procedure bij uitwerkingen en afwijkingen is dan ook alleen nog mogelijk door toevoeging van raadpleging van de Provinciale Staten, hetzij in alle
gevallen hetzij indien de commissie RO in meerderheid de wens
daartoe te kennen geeft.
Het veert naar onze mening echter te ver om raadpleging van uw
Staten in de vast te stellen regels op te nemen omdat dit, afhankelijk van de aard van de betreffende uitwerking of afwijking,
kan leiden tot een procedure die in geen verhouding meer staat
tot de inhoudelijke kant van de zaak. Dit neemt niet weg dat de
politieke plicht tot het - gevraagd of ongevraagd - afleggen van
verantwoording aan u ons dwingt tot een zorgvuldige afweging van
belangen. In dat kader zullen wij ook moeten bepalen in hoeverre
de zwaarte van een bepaalde kwestie noodzaakt tot behandeling in
uw Staten.
Behalve de procedurele regeling van de uitwerkings- en afwijking3bevoegdheid is de inhoudelijke begrenzing van de marges van
belang. Uitwerking en afwijking mag niet leiden tot aantasting
van de essentiële elementen van het streekplan (de wezenlijk van
belang zijnde beslissingen waar de wet over spreekt). De essentiële elementen worden in het streekplan aangegeven en derhalve
uiteindelijk niet door ons, zoals door enkelen kennelijk wordt
gemeend, maar door u bij <ie vaststelling van het plan bepaald.
Wel zal, overeenkomstig de conclusie zoals verwoord onder 0.3-1 •
in ae Beleidsnota reacties en beantwoording, bij de opstelling
van het ontwerp-st'^eekplan onder onze verantwoordelijkheid het
aantal op te nemen essentiële elementen en de formulering ervan
nog eens opnieuw worden bezien. De belangrijkste bezwaren vanuit
de commissie RO lijken zich toe te spitsen op afwijkingen en uitwerkingen, die mogelijk zijn maar die in het streekplan zelf nog
niet concreet worden voorzier. Hoewel erkend moet worden dat
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hiermee een геег ruime bevoegdheid bij ons college wordt gelegd
is het toch van belang ora hieraan vast te houden, teneinde te
kunnen inspelen op onvoorziene situaties die niet van een zodanig
belang 2ijn dat daarbij een formele streekplanherziening past.
Zou deze mogelijkheid niet worden opgenomen dan zou wellicht va
ker dan strikt genomen nodig is naar het middel van de streek
planherziening gegrepen moeten worden. Het is dan ook gewenst om
aan de ruim geformuleerde uitwerkings- en afwijkingsbevoegdheid
vast te houden. Daarbij kan ook worden opgemerkt dat wij op grond
van de recent gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht
zijn om jaarlijks aar. u een verslag over het gevoerde beleid in
zake de ruimtelijke ordening te doen toekomen zodat, zij het ach
teraf, altijd discussie en eventueel daaraan gekoppelde politieke
besluitvorming in de Staten over tot stand gekomen streekplanuit
werkingen en -afwijkingen mogelijk is. In het door de PPC gewens
te jaarlijkse overzicht inzake voorgenomen uitwerkingen zal blij
kens het gestelde in paragraaf 0.3.2. van de Beleidsnota reacties
en beantwoording op een nog nader te bepalen wijze worden voor
zien. Het spreekt voor zich dat de PPC over regionaal ruimtelijk
belangrijke zaken wordt geraadpleegd. Dat geldt ook in dit ver
band maar het voert beslist te ver om specifiek met betrekking
tot dit overzicht op te nemen dat advies aan de PPC zal worden
gevraagd.
Conclusie
Er dient te worden vastgehouden aan de in het voorontwerp gefor
muleerde mogelijkheden voor uitwerking en afwijking van het
streekplan met inachtneming van de beantwoording en de conclusies
onder 0.3.1• en 0.3.2. in de Beleidsnota reacties en beantwoor
ding.
2. Bevolkingsspreidingspatroon
(Beleidsnota bladzijden 33-^2/Voorontwerp bladzijden 24-28)
Gebleken is dat onze beleidskeuze ten aanzien van de bevolkings
spreiding niet voor iedereen voldoende duidelijk is. Over de keu
ze zelf wordt nogal verschillend gedacht. Vooral de vertaling van
het door ons voorgestane model naar de gemeentelijke plantoetsing
is zowel in de commissie R0 als bij nader overleg tussen ons col
lege en de VZG als belangrijk discussiepunt naar voren gekomen.
Wat de VZG betreft gaat het dan met name om de beleidslijn dat
gemeenten moeten volstaan met woningbouwplannen van beperkte om
vang en voor een beperkte periode. Vanuit de commissie R0 is on
der andere gepleit voor meer beleidsruimte voor de gemeenten,
maar ook voor het voorkomen van competitie tussen gemeenten en
voor meer sturing. Naar de mening van de PPC zou het beleid ter
bescherming van de centrumgemeenten nader geconcretiseerd moeten
worden. Verder is vanuit de commissie R0 gevraagd naar de verant
woordelijkheid voor de aanwijzing en de statusbepaling van kernen
en naar de bebouwingsmogelijkheden in landelijke bebouwingscon
centraties en ook is opgemerkt dat woningbouw voor de landbouw in
het buitengebied mogelijk moet zijn.
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Het in de Beleidsnota reacties en beantwoording geformuleerde
standpunt, dat niet zonder meer overeenkomt met een keuze voor
model A of model В volgens het voorontwerp-streekplan maar keuze
voor een ander tussenliggend model betekent, komt er in essentie
op neer dat:
- vooral woonvoorkeuren de ontwikkeling van het sprei'Jingspatroon
bepalen;
- gestreefd wordt naar versterking van de positie van vooral de
regionale centra en daarnaast van andere kwetsbare kernen door
een daarop gericht beleid in andere sectoren (bijvoorbeeld
voorwaardenscheppend beleid, stads- en dorpsvernieuwingsbeleid,
volkshuisvestingsbeleid en kleine kernenbeleid) en door onder
steunend signalerend onderzoek;
- eventuele structurele vestigingsoverschotten primair in de re
gionale centra moeten worden opgevangen;
- de vinger aan de pols wordt gehouden;
- "kleine" plannen worden gemaakt om zonodig te kunnen bijsturen.
Deze beleidskeuze moet worden geplaatst in het kader van wat
thans voor de komende jaren als reëel perspectief moet worden gezien, namelijk:
- nul-groei ten aan2ien van de migratie;
- in de praktijk zeer beperkte sturingsmogelijkheden, onder meer
door de ruimte op de woningmarkt;
- een maatschappelijke en bestuurlijke situatie die, waar mogelijk, vraagt om terugdringen en beperking van regelgeving.
Deze keuze houdt in dat de kernen niet meer naar groeiklassen
worden ingedeeld. Gemeenten bepalen de status van de kernen, met
dien verstande dat voor kernen in de directe nabijheid van milieuhinderlijke activiteiten beperkingen gelden en dat een vanuit
een regionale optiek eventueel noodzakelijke bijsturing mogelijk
moet blijven. Er is geen enkele reden andere bebouwingsconcentraties dan de in figuur 1 van het voorontwerp-streekplan als zodanig vermelde kernen bij dit beleid te betrekken. Alleen al de beperkingen die daarvan voor de agrarische bedrijfsvoering het gevolg kunnen zijn verzetten zich daartegen. Daarnaast zijn er tal
van andere maatschappelijke nadelen aan verbonden. Dit neemt niet
weg dat er in incidentele gevallen redenen kunnen zijn die het
noodzakelijk maken van de algemene regel af te wijken, maar dat
zal van geval tot geval een zeer zorgvuldige belangenafweging
vereisen.
Bescherming van de positie van de regionale centra is meer gebaat
bij een beleid gericht op versterking van de positie van de steden bij de werking van de markt dan in het belemmeren van de mogelijkheden van de andere kernen door al te strikte reguleringen.
Bovendien moet de positie van de steden niet al te negatief worden beoordeeld. De demografische en sociaal-culturele ontwikkeling met aspecten als vergrijzing en meer kleine huishoudens
biedt - zeker bij een gericht gemeentelijk en door de provincie
ondersteund beleid - in principe goede mogelijkheden voor de ste-
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delijke kernen op de woningmarkt. Het gekozen streekplansysteem
houdt in dat de feitelijke ontwikkelingen voortdurend worden gevolgd, zodat belangrijke onevenwichtigheden in de feitelijke ontwikkeling snel kunnen worden opgespoord en zonodig bijsturingen
of wijzigingen van het beleid kunnen plaatsvinden. Daarvoor is
dan wel vereist dat de gemeentelijke plancapaciteit met uitzondering van de regionale centra beperkt blijft tot de eigen behoefte
op basis van de zittende bevolking voor een periode van 10 jaar
en wel sprake is van reëele behoefte. In het bijzonder voor de
ten opzichte van de regionale kernen concurrerende kernen moet
deze beleidslijn nauwgezet worden gevolgd. Dit laat onverlet, dat
in het algemeen plannen met een beperkte omvang en voor een beperkte periode sterk de voorkeur verdienen. Daarbij moet gedacht
worden aan plannen voor een jaar of 5 a 8 met een omvang van circa 50 a 75 procent van de behoefte voor 10 jaar uitgaande van de
in de aanvangssituatie aanwezige bevolking. Die benadering heeft
verschillende voordelen. Naast betere mogelijkheden voor eventueel noodzakelijk of wenselijk geachte bijsturingen van het beleid kan gemakkelijker worden ingespeeld op veranderingen op de
woningmarkt, wordt voorkomen dat door een langdurige planuitvoering gedurende vele jaren een rommelige stedebouwkundige situatie
bestaat, kunnen renteverliezen en de negatieve effecten daarvan
op de woonlasten beter vermeden worden en vindt er geen grotere
beperkir.3 voor andere vormen van grondgebruik plaats dan strikt
nodig is. Wij achten het daarom van belang om vast te houden aan
de in de beleidsnota geformuleerde beleidslijn, maar dan wel genuanceerd in de zin van een uitgesproken voorkeur, dat gemeenten
volstaan met plannen van geringe omvang en voor een beperkte
tijd, met toevoeging van de hiervoor aangegeven concretisering
daarvan.
De opmerking tenslotte dat woningbouw voor landbouw in het buitengebied mogelijk moet zijn, kan worden onderschreven indien dat
althans voor een verantwoorde agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk is. Het te dien aanzien tot nu toe gevoerde beleid behoeft
geen wijziging. Buiten de kernen behoort geen uitbreiding van de
woonfunctie plaats te vinden, behalve voor diegenen die functioneel aan het buitengebied zijn gebonden. Het voorontwerp vermeldt
dat op bladzijde 28. In paragraaf 3.1.3»1*. op bladzijde 35, die
betrekking heeft op het wonen in het buitengebied, wordt deze beleidslijn echter niet expliciet herhaald, hetgeen tot misverstanden aanleiding kan geven. In het ontwerp zal een eenduidige tekst
opgenomen moeten worden.
Conclusie
De in de Beleidsnota reacties en beantwoording aangegeven keuze
ten aanzien van het beleid voor de spreiding van de bevolking
dient te worden gehandhaafd, met dien verstande evenwel dat als
voorkeur wordt uitgesproken dat gemeenten volstaan met woningbouwplannen /an beperkte omvang en voor een beperkte periode,
waarbij concreter wordt aangegeven wat daaronder wordt verstaan.
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De bij het toetsingsbeleid ten aanzien van de gemeentelijke plannen zonder fasering eventueel te accepteren maximale capaciteit
dient te zijn afgestemd op de behoefte op basis van de zittende
bevolking voor een periode van 10 jaar of - indien door de bevolkingsopbouw niet van een eigen behoefte in deze zin kan worden
gesproken - een bij deze filosofie passende geringere capaciteit.
Dit geldt niet voor de regionale centra maar is voor met die centra concurrerende kernen in het bijzonder van belang.
3. Recreatieconcentratiegebieden
(Beleidsnota bladzijden 67-83/Ambtelijke
27/Voorontwerp bladzijden 52-57)

nota

bladzijden

2t-

In de commissie R0 is gevraagd welke overwegingen een rol hebben
gespeeld om te komen tot verblijfsrecreatieve ontwikkelingsmogelijkheden bij de Bathse Schorren aangezien tot nu toe steeds is
uitgegaan van dagrecreatieve voorzieningen ter ontlasting van
Markiezaat, Noordzeekust en Oosterschelde. Door enkele leden van
de commissie is gesteld dat de Bathse Schorren moeten worden gereserveerd voor dagrecreatie. Alvorens specifiek op de vragen en
opmerkingen over de Bathse Schorren in te gaan zullen wij, gelet
op het ruimtelijk belang en de veelheid aan reacties over dit onderwerp, het door ons voorgestane beleid met betrekking tot het
totaal van de recreatieconcentratiegebieden in het kort nog eens
uiteenzetten.
In het voorontwerp-streekplan is opgenomen dat de toeristisch-recreatieve ontwikkeling vooral in recreatieconcentratiegebieden
moet plaatsvinden. Voor de bestaande zowel als voor de nieuwe
concentratiegebieden geldt volgens het voorontwerp dat aard, omvang, situering en ontsluiting van voorzieningen erop gericht
moeten zijn tussen de concentratiegebieden een ruimtelijke en
functionele differentiatie te verkrijgen die aansluit bij de
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en bij de bestaande en gewenste stedebouwkundige en functionele karakteristieken. Plannen voor belangrijke uitbreidingen van dagrecreatieve
en/of verblijfsrecreatieve voorzieningen moeten gebaseerd zijn op
een visie voor de ontwikkeling van het concentratiegebied. Het
voorontwerp vermeldt verder onder meer dat bij de bepaling van
omvang en afbakening van de concentratiegebieden moet worden
voorkomen dat de ruimte tussen concentraties dichtslibt.
Reeds in het Provinciaal Beleidsplan voor Recreatie en Toerisme
(PBRT) zijn de recreatieconcentratiegebieden door middel van een
ster-symbool op kaart aangegeven. Nadere indicaties omtrent omvang en begrenzing geeft dit beleidsplan niet; gesteld is dat het
uitgestippelde beleid verder moet worden uitgewerkt in streek- en
bestemmingsplannen. In het voorontwerp-streekplan Zeeland, waarvoor het PBRT als een van de bouwstenen heeft gediend, zijn de
recreatieconcentratiegebieden met inachtneming van het gewenste
globale karakter van het streekplan ruimtelijk nader uitgewerkt.
De aanduidingen op de streekplankaart zijn hiervan het resultaat.
Overigens zal, om mogelijke misverstanden te vermijden, in het
streekplan duidelijk worden aangegeven dat een aanduiding recrea-
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tieconcentratiegebied niet betekent dat het betreffende gebied
volledig voor recreatieve functies gebruikt kan worden. De mate
waarin dat kan zal in de voor dat gebied op te stellen structuurvisie vastgelegd moeten worden. In het streekplan zal ook worden
opgenomen dat een gesloten aanduiding voor recreatieconcentratiegebieden op de streekplankaart betekent dat daar op gemeentelijk
niveau harde grenzen bepaald moeten worden. Verder zal in het
streekplan alsnog aandacht worden besteed aan de omstandigheid
dat concentratiegebieden gemeentegrensoverschrijdend kunnen zijn
of kunnen worden of anderszins zodanig gesitueerd kunnen zijn dat
er sprake is van belangrijke gemeentegrensoverschrijdende aspecten. Wat de afzonderlijke recreatieconcentratiegebieden betreft
geven de reacties uit inspraak en overleg aanleiding tot de volgende wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp-streekplan:
- toevoeging van een passage in de streekplantekst over specifiek
van belang zijnde aspecten met betrekking tot het recreatieconcentratiegebied Hoge Zoom/Lage Zoom op Schouwen en de daarop
aansluitende scheidende zone, waarbij het Koninklijk Besluit
ten aanzien van het bestemmingsplan voor dit gebied uitgangspunt vormt;
- begrenzing van het recreatieconcentratiegebied Colijnsplaat aan
de westzijde met een gesloten aanduiding overeenkomstig onze
beslissing over het bestemmingsplan "Kampeerterrein Orisant";
- enige vergroting van het recreatieconcentratiegebied Kortgene
in zuidwestelijke richting overeenkomstig de bestaande situatie
ter plaatse;
- voorkeur voor westelijke uitbreiding van het bestaande concentratiegebied Braakman boven een zuidelijke uitbreiding ondanks
bepaalde nadelen die hieraan voor ds landbouw zijn verbonden.
De aanduiding van de recreatieconcentratie Braakman in het
voorontwerp streekplan veronderstelt een uitbouw in zuidelijke
richting waarbij de stap over de rijksweg Hoek-Schoondijke
wordt gezet. Vooral de aanwezigheid van deze weg blijkt een belangrijk obstakel te zijn voor de realisering van plannen voor
zuidelijke uitbreiding die zowel moeten voorzien in een goede
ontsluiting vanaf de weg als in een goede en veilige verbinding
voor recreanten met de voorzieningen in het huidige Braakmangebied aan de noordkant van de weg;
- uitbreiding van het recreatieconcentratiegebied Bathse Schorren
in zuidelijke richting, onder meer ten behoeve van recreatieve
functies die elders ruimtelijk moeilijk inpasbaar zijn.
Wat betreft eventuele verblijfsrecreatie in de concentratie
Bathse Schorren merken wij naar aanleiding van het gestelde in de
commissie RO het volgende op. In het Streekplan Midden-Zeeland en
in de uitwerking daarvan ten aanzien van het opvangpunt voor dagrecreatie in de Hals van Zuid-Beveland werd nog uitgegaan van een
dagrecreatieve functie voor dit gebied. In het voorontwerp
Streekplan Zeeland staat in afwijking hiervan dat dit gebied primair bedoeld is voor de opvang van dagrecreanten van buiten het
streekplangebied, maar dat deze functie door een zekere
ver-
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blijfsrecreatieve ontwikkeling kan worden ondersteund. Aan de
toevoeging van een mogelijke verblijfsrecreatieve ondersteuning
van deze functie ligt ten grondslag dat bij overleg met het Ministerie van Landbouw en Visserij van die zijde zeer duidelijk is
gesteld dat een financiële ondersteuning ter realisering van het
project uitgesloten is omdat dit in het gsheel niet past in de
van rijkswege gestelde prioriteiten. Bovendien heeft de gemeente
Reimerswaal te kennen gegeven dat zij niet bereid is het beheer
van het project op zich te nemen gezien de hieraan verbonden financiële consequenties voor de gemeente. Dit alles zou dus tot
gevolg hebben dat het project in de bedoelde zin niet tot realisering zou komen, tenzij de private sector in investeringen doet
en het beheer voor zijn rekening neemt. Een project zoals bedoeld
in de "Uitwerking opvangpunt voor dagrecreatie in de Hals van
Zuid-Beveland" is voor de private sector echter alleen exploiter baar indien daar een winstgevend onderdeel in zit. In dat opzicht lijkt een verblijfsrecreatieve ondersteuning in dat gebied
het meest voor de hand te liggen en ook alleszins inpasbaar.
Cuwilusie
Het in het voorontwerp-streekplan geformuleerde beleid met betrekking tot de recreatieconcentratiegebieden dient alleen op de
in de antwoordnota's aangegeven en hiervoor nog eens samengevatte
punten te worden bijgesteld.
4. Lanoinrichting
(Beleidsnota bladzijden 111-123/Ambtelijke
45/Voorontwerp bladzijden 67-73)

nota bladzijden 40-

Over het onderwerp landinrichting zijn uit inspraak en overleg
talrijke opmerkingen naar voren gekomen en ook is hierbij, met
name wat betreft de te kiezen landinrichtingsvorm voor het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen, stilgestaan in de PPC en in
de commissie R0. Om deze reden en omdat wij ons over het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen nader hebben beraden, achten
wij het gewenst om met betrekking tot de landinrichting het navolgende totaal-overzicht van wijzigingen ten opzichte van het
voorontwerp-streekplan te geven en daarbij wat uitvoeriger aandacht te besteden aan de te kiezen landinrichtingsvorm voor het
West Zeeuws-Vlaamse kustgebied.
Overeenkomstig het gestelde in de antwoordnota's zal de paragraaf
landinrichting in het ontwerp-streekplan enigszins worden losgekoppeld van de tekstgedeelten die specifiek op de landbouw betrekking hebben omdat bij landinrichting doorgaans ook andere
functies in het geding zijn. Ook zal er naar worden gestreefd de
systematiek in de opzet van de paragraaf landinrichting te verbeteren, de wenselijkheid van de opgenomen landinrichtingsprojecten
voor de verschillende gebieden duidelijker aan te geven en de
aanwezige ruimtelijke functies met hun gevolgen voor de landinrichting beter in beeld te brengen. In dit kader zullen ook de
redenen en doeleinden van de in het gebied f.xel-Zaamslag uit te
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voeren ruilverkaveling met een administratief karakter globaal
worden vermeld. De gebieden Braakman en Scheldezoom zullen worden
toegevoegd als in arnmsrking komend voor landinrichting met een
administratief karakter en een relatief minder hoge prioriteit.
Ten aanzien van de vorm van landinrichting voor de kop van Schouwen en voor het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen dienen in
het ontwerp-streekplan nadere standpunten te worden bepaald. Het
provinciale ruimtelijke beleid is immers in belangrijke mate
richtinggevend voor de landinrichting. De landinrichtingswet
geeft in artikel 14 lid 1 respectievelijk artikel 15 lid 1 de
volgende criteria voor herinrichting en ruilverkaveling:
- voor herinrichting komen in aanmerking gebieden die ruimtelijk
naast een agrarische functie ook in belangrijke mate een nietagrarische functie vervullen of moeten vervullen;
- voor ruilverkaveling komen in aanmerking gebieden, die ruimtelijk een overwegend agrarische functie, doch niet in belangrijke mate een niet-agrarisehe functie vervullen of moeten vervullen.
De wezenlijke verschillen tussen herinrichting en ruilverkaveling
zijn vooral van procedurele aard en hebben betrekking met name op
de besluitvorming, en daarmee op het mogelijke verschil in de
wijze •waarop uiteindelijk de belangenafweging plaatsvindt. Dit
heeft uiteraard wel invloed op de inschatting van de zwaarte van
de functies die in een gebied voor komen en daarmee op de mate
waarin die functies als te verbeteren in de planvorming worden
betrokken. Bij ruilverkaveling wordt gestemd over het landinrichtingsplan, terwijl bij herinrichting vaststelling van het programma of plan geschiedt door Provinciale c,q. Gedeputeerde Staten. De besluitvorming krijgt daarom bij herinrichting een politiek accent, en de met de voorbereiding belaste Landinrichtingscommissie zal bij herinrichting in beginsel dan ook in een iets
andere verhouding opereren dan bij een ruilverkaveling. Voorts is
er een verschil in de wijze van grondverwerving voor doeleinden
van algemeen belang. Bij ruilverkaveli;;, ...oet voor de verwezenlijking van maatregelen en voorzieningen voor n?.tuur en landschap, tezamen met die voor wegen en waterlopen, geput worden uit
de korting op het totaal van de in het blok gelegen gronden.
Daartoe is in de wet een maximum van 5% van die grond aangegeven.
Bij herinrichting kan een korting worden toegepast van maximaal
3/6 op de toe te delen gronden. Deze korting mag dan alleen worden
gebruikt voor wegen en waterlopen en voorzieningen die daarmee
samenhangen. In het kader van de taakstelling kan een en ander
worden overschreden, maar zulks is in geval v?n een ruilverkaveling geheel gebaseerd op de bereidheid van de grondeigenaren
daaraan medewerking te verlenen en op toevalligheden die de
grootte van de zogenaamde grondpot bepalen. Kan de voor dat doel
benodigde grond niet verworven worden, dan kan bij herinrichting
in het uiterbte geval tot onteigening worden overgegaan.
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Voor de kop van S-houwen wordt in de Beleidsnota reacties in beantwoording gelet op de criteria in de landinrichtingswet, in
principe gekozen voor herinrichting omdat de functies in het gebied overwegend van niet-agrarische aard zijn en landinrichting
volgens het rijkstructuurschema landinrichting hier prioriteit
geniet vanwege een disharmonie tussen de kwaliteit van het landschap en de functies die het gebied vervult of moet vervullen.
Hierbij wordt overigens het voorbehoud gemaakt dat voor de kop
van Schouwen, indien nader onderzoek en studie daartoe aanleiding
geven, alsnog voor ruilverkaveling gekozen kan worden. Voorts
zullen aan de aandachtspunten voor dit landinrichtingsproject in
het streekplan verbeteringen van de agrarische functie en de ontsluiting van het gebied worden toegevoegd. Ook zal worden gewezen
op de betekenis van dit project voor de verwezenlijking van het
doel van de aanwijzing tot beschermd natuurmonument van de kop
van Schouwen en de opvang van de consequenties van die aanwijzing
voor andere functies in het gebied.
Ten aanzien van de vraag of de ruimtelijke functies die in
streek, 'cinkader aan het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen
worden toegekend naar herinrichting of naar de ruilverkaveling
wijzen, blijken de meningen sterk uiteen te lopen. Wij merken
hierover het volgende op. In het voorontwerp-streekplan Zeeland
is gesteld dat voor West Zeeuwsch-Vlaanderen (als geheel) vooralsnog van ruilverkaveling als landinrichtingsvorm moet worden
uitgegaan. Als totaliteit heeft het immers duidelijk een overwegend agrarische functie. Voor het kustgebied is daarbij de kanttekening gemaakt dat, wanneer dit gebied eventueel pas in een later stadium voor landinrichting in aanmerking komt, nader onderzoek en studie zullen moeten uitwijzen of hier aan herinrichting
de voorkeur gegeven moet worden. Nadien is duidelijk geworden dat
West Zeeuwsch-Vlaanderen mede om landelijk-budgettaire redenen in
kleinere landinrichtingsblokken moest worden opgesplitst, met
prioriteit voor het agrarische binnengebied, dat is opgedeeld in
ruilverkavelingsblokken met een administratief karakter. Het
kustgebied is daarbij, evenals het gebied Aardenburg, niet betrokken en blijft, overeenkomstig de beleidskaart van het structuurschema landinrichting, in aanmerking komen voor integrale
landinrichting.
Nu vaststaat dat het kustgebied als zelfstandig lEindinrichtingsblok zal worden aangepakt is mede naar aanleiding van de reacties
op het voorontwerp-streekplan ten behoeve van de te maken keuze
tussen ruilverkaveling en herinrichting nader bezien in hoeverre
aan dit gebied naast een agrarische functie ook niet-agrarische
functies worden toegekend. De belangrijkste functies zijn:
- de agrarische functie, die in ieder geval voor wat betreft de
oppervlakte grondgebruik, doch ook economisch een belangrijke
plaats inneemt. Waar mogelijk dienen de productie-omstandigheden te worden verbeterd;
- de recreatiefunctie, die in verschillende opzichten eveneens
een belangrijke positie in het gebied vervult. In de eerste
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plaats is deze van ruimtelijke aard. Min of meer geconcentreerd
in drie grote recreatiaconcentratiegebieden, bij Cadzand
(speerpunt), Nieuwvliet en Breskens en in een kleinere concentratie bij Groede, zijn in het gebied een groot aantal zomerhuiscomplexen en kampeerterreinen aanwezig. Verspreid daarbuiten ligt in het gebruik ook nog een aantal campings alsmede een
groot aantal locaties voor kamperen bij de boer. Tenslotte mag
niet ongenoemd blijven de maatschappelijke functie die het
kustgebied in recreatief opzicht vervult en nog verder zal vervullen. Deze functie is zelfs van bovenregionaal belang;
- de natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische functies, zoals die van de natuurgebieden, agrarische gebieden met bijzondere natuurwetenschappelijke waarden, en van
de al of niet beplante dijken. Voor de opoouw en de karakteristiek van het gebied vormen genoemde elementen een uitermate belangrijke en onmisbare functie. In het streekplan komt dit tot
uitdrukking. Bescherming en ontwikkeling is geboden, in samenhang met vooral de recreatiefunctie ende ontwikkeling daarvan.
In het bijzonder de verbetering van het landschap en het in dat
kader aanbrengen van groene alweervoorzieningen als complementaire recreatievoorzieningen dienen prioriteit te krijgen.
In het landinrichtingsproject zal, behalve op de agrarische functie van het kustgebied, ook nadrukkelijk op de genoemde nietagrarische functies moeten worden ingespeeld. Met name de recreatiefunctie en daaraan gekoppeld de wens tot landschapsbouw dient
een zwaar accent te hebben. Met de beoogde landschapsbouw kan mede uitvoering worden gegeven aan het verminderen of opheffen van
de in het structuurschema landinrichting genoemde disharmonie.
Het gebied heeft tot nu toe, met name voor wat betreft de recreatie, een min of meer ongecoördineerde ontwikkeling laten zien.
Het ruimtelijk beeld getuigt hiervan. De ontwikkelingen en verbeteringen hadden tot dusver voornamelijk een incidenteel karakter.
Met de uitvoering var. een landinrichtingsproject wordt de kans
geboden om vanuit een samenhangende visie gestalte te geven aan
de gewenste verbeterings- en ontwikkelingsmogelijkheden die in
het provinciale beleid met name door middel van het streekplan en
het PBRT worden voorgestaan. Geconstateerd kan worden dat bij de
te maken keuze voor het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen
de geformuleerde beleidslijnen en de criteria in het structuurschema landinrichting en de landinrichtingswet vooral tenderen
naar herinrichting, wanneer men de gegeven ruimtelijke functies
in beschouwing neemt. Ook in praktische zin zou de complexheid
van die functies, in het bijzonder die van de recreatie, het
landschap en de natuur in aanmerking genomen, alsook de bovenlokale en bovenregionale betekenis van de recreatiefunctie, een besluitvorming op provinciaal niveau als waarin de herinrichtingsvorm voorziet rechtvaardigen. Een en ander heeft er ook toe geleid dat in de Beleidsnota reacties en beantwoording is opgenomen
dat in het streekplan voor dit gebied voorlopig herinrichting als
landinrichtingsvorm dient te worden aangegeven, met openhouden
van de mogelijkheid om later, als nadere studie en onderzoek
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daartoe aanleiding geven, alsnog te kiezen voor ruilverkaveling.
Dit standpunt wordt door de meerderheid van de PPC onderschreven,
maar heeft in de commissie RO een zodanige weerstand oratmoet dat
wij tot de conclusie zijn gekomen dat een voorlopige keuze voor
herinrichting ook voor u niet aanvaardbaar zal zijn. Mede om deze
reden hebben wij ons nader beraden en daarbij onze eerdere stellingname herzien. Wij zijn van mening dat, in afwijking van het
gestelde in de beleidsnota, thans een voorlopige keuze voor ruilverkaveling in het kustgebied van West Zeeuwsch-Vlaanderen dient
te worden gemaakt maar met de nadrukkelijke kanttekening dat alsnog voor herinrichting gekozen kan worden indien nadere studie en
onderzoek daartoe, mede gelet op de met dit landinrichtingsproject na te streven doeleinden, aanleiding geven.
Conclusie
In afwijking van het gestelde onder 5.1.2.8. in de Beleidsnota
reacties en beantwoording dient vooralsnog te worden uitgegaan
van ruilverkaveling als vorm van landinrichting in het kustgebied
van West Zeeuwsch-Vlaanderen, met dien verstande dat mogelijkheden moeten worden opengehouden om zonodig alsnog een keuze voor
herinrichting te kunnen maken. Voor het overige dient aanpassing
van de streekplantekst inzake landinrichting plaats te vinden
overeenkomstig de in de antwoordnota's aangegeven wijzigingen.
5. Westerschelde-oeververbinding
(Beleidsnota bladzijden 153-155/Voorontwerp
90).

bladzijden

12, 87,

Zowel in de commissie RO als in de PPC is er van verschillende
zijden voor gepleit de keuze voor eer, tracé voor de Westerschelde-oeververbinding (WOV) geheel open te laten en niet bij voorbaat bepaalde mogelijkheden uit te sluiten.
In de Beleidsnota reacties en beantwoording is ten aanzien var. de
WOV het volgende geconcludeerd. "In het ontwerp-streekplan zal
een globale reservering worden opgenomen 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 wegverbindingen, 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 procedure, 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 vcor een WOV
volgens het tracé Kruiningen-Perkpolder kan vervallen; dit dient
met zijn directe consequenties eveneens in het ontwerp-3treekplan
te worden verwerkt. Op grond van het voorgaande kunnen de van
verschillende zijden naar voren gebrachte opmerkingen voor kennisgeving worden aangenomen".
De resultaten tot nu toe van de nadere studies naar trace's voor
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de WOV en de besluitvorming daarover geven vooralsnog geen aanleiding deze conclusie te nuanceren of aan te vullen. 3elet op
het door ons ingenomen standpunt ter zake van een eventueel tracé
tussen Breskens en Vlissingen, ware vooruitlopend op de definitieve besluitvorming daarover, de mogelijkheid daarvoor noch als
reservering in het streekplan op te nemen, noch aan te geven als
mogelijkheid die in een uitwerkingsbevoegdheid meegenomen kan
worden.
Conclusie
Ten aanzien van de Westerschelde-oeververbinding dient te worden
vastgehouden aan wijziging ten opzichte van het voorontwerpstreekplan overeenkomstig het gestelde onder 7.2.1.1. in de Beleidsnota reacties en beantwoording.
6. Kerncentraleb en waarborgingsbeleid
(Beleidsnota bladzijden 171-175/Voorontwerp bladzijden 107» 121122).
In de PPC is door enkele leden bepleit om het in het voorontwerpstreekplan concreet geformuleerde waarborgingsbeleid gericht op
handhaving van de geschiktheid van de locatie Borssele voor de
eventuele vestiging van nieuwe kerncentrales in het ontwerpstreekplan opnieuw op te nemen.
In het voorontwerp-streekplan is opgenomen dat als vestigingsplaats voor nieuw centraal electrisch vermogen vooralsnog alleen
locatie Borssele in aanmerking komt en dat ontwikkelingen die de
mogelijke vestiging van nieuwe kerncentrales in de weg staan dienen te worden voorkomen. Ter waarborging van de geschiktheid van
de locatie Borssele voor de vestiging van nieuwe kerncentrales
zijn in het voorontwerp tevens nadere criteria op grond van veiligheidsaspecten opgenomen conform het beleidsvoornemen van de
regering "Vestigingsplaatsen voor kerncentrales". Veiligheidsafstanden tussen kerncentrales en gevoelige bestemmingen enerzijds
en tussen explosiegevaarlijke en toxisch gevaarlijke inrichtingen
en kerncentrale anderzijds zijn daarbij vrij nauwkeurig afgebakend. De tekst van het voorontwerp is afgestemd op de planologische kernbeslissing "Vestigingsplaatsen voor kerncentrales". De
heroverweging die op rijksniveau plaatsvindt naar aanleiding van
de recente gebeurtenissen bij Tsjernobyl richt zich met name ook
op veiligheids- en waarborgingscriteria en -normen. De uitkomsten
hiervan zijn op dit moment nog volstrekt onvoorspelbaar. Er bestaat derhalve geen enkel zicht op de mate waarin het eerder geformuleerde waarborgingsbeleid nog reëel kan zijn. Dit overwegende komt het ons ongewenst voor de waarborgingsrichtlijnen toch in
het ontwerp-streekplan op te nemen. Er zijn op dit moment te veel
onzekerheden om verantwoorde richtlijnen hieromtrent te kunnen
formuleren. In de Beleidsnota reacties en beantwoording voorontwerp Streekplan Zeeland is er gezien deze ontwikkeling voor gekozen om in het ontwerp-streekplan op te nemen dat de bouw van
nieuwe kerncentrales vooralsnog niet wordt voorzien en herziening
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van het streekplan vergt, maar dat ontwikkelingen die de eventuele vestiging van nieuwe kerncentrales in de weg kunnen staan of
ernstig kunnen bemoeilijken voorkomen dienen te worden, zonder
dat daarbij exacte richtlijnen als waarborging worden geformuleerd. Tevens is gesteld dat zonodig bij nadere uitwerking van
het streekplan meer concrete richtlijnen ter waarborging van de
geschiktheid van de locatie Borssele als vestigingsplaats voor
nieuwe kerncentrales kunnen worden opgenomen nadat hernieuwde afweging en besluitvorming daaromtrent op rijksniveau heeft plaatsgevonden. Tot dat moment zal van geval tot geval moeten worden
beoordeeld welke ontwikkelingen in verband met de gewenste reservering voor de eventuele bouw van nieuwe kerncentrales al dan
niet kunnen worden toegestaan.
Conclusie
Vastgehouden dient te worden aan wijziging ten opzichte van het
voorontwerp-streekplan in de zin als verwoord onder 8.3.1. in de
Beleidsnota reacties en beantwoording.

III. OVERIGE PUNTEN
1. Scheidende zones
(Beleidsnota bladzijden 20-22/Voorontwerp
53).

bladzijden 33, ^9 en

De PPC is van oordeel dat de tekst in de Beleidsnota reacties en
beantwoording ten aanzien van de scheidende zones te algemeen is
geformuleerd. De noodzaak en de functie van dergelijke zones
dient duidelijker te worden aangegeven en voorts dient een onderscheid tussen de diverse typen zones te worden aangebracht, met
dien verstande dat gewaakt moet worden voor een te grote mate van
detaillering.
In de Beleidsnota reacties en beantwoording zijn onder 0.2.3.
duidelijk de motieven voor de aanduiding van scheidende zones
aangegeven. Het gaat om handhaving van een voldoende ruimtelijke
differentiatie of om het in acht nemen van een onderlinge afstand
tussen functies op grond van milieuhygiënische overwegingen. Ook
duidelijk is aangegeven welke zones op grond van welk motief zijn
opgevoerd en voorts is wat het te voeren beleid betreft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten scheidende zones. Omdat de Beleidsnota mede een functie vervult als
toelichting op het streekplan, behoeven de in deze antwoordnota
opgenomen motiveringen en achtergrondbeschouwingen niet in het
streekplan zelf herhaald te worden. Uiteraard zullen de aangegeven wijzigingen in de beleidslijnen wel in het ontwerp-streekplan
worden verwerkt. Resteert de vraag of het voor de scheidende zones te voeren beleid voldoende is geconcretiseerd. Het gaat er
daarbij met name om of voor de scheidende zones bij recreatieconcentratiegebieden en de scheidende zones tussen Middelburg en
Vlissingen met betrekking tot bebouwing voor niet-agrarische
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functies kan worden volstaan met de algemene formulering dat deze
is toegestaan voor zover geen afbreuk wordt gedaan aan de scheidende werking van de zone. Deze formulering houdt in dat van geval tct geval, afhankelijk van de concrete situatie, beoordeeld
zal moeten worden wat wel en niet aanvaardbaar is. De door de PPC
bepleite nadere concretisering zou betekenen dat in het streekplan per zone een verdere invulling van deze beleidslijn opgenomen zou moeten worden. Dit achten w.Lj echter ongewenst omdat dib
tot een detaillering zou leiden die niet past bij het globale karakter van het streekplan en onevenwichtig is ten opzichte van de
formulering van ariere beleidslijnen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de invulling van recreatieconcentratiegebieden. De gevraagde concretisering dient dan ook primair op het gemeentelijke
niveau pilots te vinden.
Conclusie
Met betrekking tot scheidende zones dient te worden vastgehouden
aan het gestelde onder 0.2.3. in de Beleidsnota reacties en beantwoording.
2. Buitenhaven Vlissingen
(Ambtelijke nota bladzijde 19/Voorontwerp bladzijde 4)
De PPC i3 van mening dat het terrein langs de buitenhaven Vlissingen behalve voor op havenactiviteiten georiënteerde bedrijven
ook ruimte moet bieden voor bedrijven die passen in de primaire
functie van dit terrein dan wel die functie versterken. Daarbij
wordt aangetekend dat het gaat om een situering niet rechtstreeks
aan het waterfront.
De opvatting van de PPC wordt door ons onderschreven, maar de
ruimtelijke inpassing van dergelijke activiteiten zal wel zorgvuldig moeten worden bezien. Overigens behoeft de streekplantekst
hiervoor geen wijziging. In het voorontwerp wordt op bladzijde *J7
namelijk gesteld dat in Vlissingen, in verband met de grenzen die
de stedebouwkundige situatie stelt aan de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijfsterreinen, bepaalde gedeelten van de
zeehaventerreinen (waaronder het gebied van de buitenhaven) als
alternatief daarvoor kunnen functioneren.
Conclusie
Het standpunt van de PPC wordt onderschreven maar dit leidt niet
tot wijziging van de streekplantekst.
3» Grondgebonden versus niet-grondgebonden agrarische bedrijven
De PPC is van oordeel dat het onderscheid tussen grondgebonden en
niet-grondgebonden agrarische bedrijven in het licht van de nieuwe milieuwetgeving nog eens kritisch dient te worden bezien.
Het is juist dat door nieuwe milieuwetgeving zoals de Meststoffenwet het traditionele onderscheid tussen grondgebonden en niet-
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grondgebonden agrarische bedrijven niet onverkort gehandhaafd кчп
worden wanneer bepaalde tot nu toe als niet-grondgebonden aange
merkte agrarische bedrijven nog slechts kunnen worden opgericht
als zij ever aen daarvoor vereiste oppervlakte grond beschikken.
Conclusie
Het tot nu toe gemaakte onderscheid tussen grondgebonden en nietgrondgeborden agrarische bedrijven zal wat terminologie betreft
bij de opstelling van het ontwerp-streekplan voor zover nodig
worden herzien.
4. Streekplan en toepassing Relatienota
(Beleidsnota bladzijden 128-130Aoorontwerp bladzijden 77, 80-81)
In de commissie RO is gevraagd om een eenduidige nomenclatuur te
volgen ten aanzien van natuurgebieden, relatienotagebieden en
agrarische gebieden met bijzondere natuurwetenschappelijke en/of
landschappelijke waarden.
TartwudHia rulata UJfca a-raanlaa: - Bti—ralnatrua»ntartiaa ( o . a . tolat
atraa«plmГоиНи
(вв аЛюЛп*;)

«il

•.
a l n i ^ g a s r u l k (natuur, racroatla, landaaau « t e . )
Mnnwi randTnnrrariUa 1.0. (pu»l taai-acht)

lUCHTELIJICE
емшае
paasia» m i i ( ] i « i i L n ( .
alnmWnd (publlatrccht)

avantuala aaWuLlanaa »ah»er»t<i»irua>eniaria:
gtbrulh,—•* natuur •
(faconatataord)

- > o . » . i - lanlcoo» «aar la-ar(aaiaa:ia (tradliloaeal
nituurtaalaal;
- aanvUiln* «а aakaar п л е н и м т - « ( ;
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.natuur a n - > o . a . i - niaManotaj-afeahoarsfabtadi
I
I
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aa v r l j u l l l i j a Mala aanvul LaiM *a«aar daar i t r a r l l r
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• c : i « r , op
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De vraag uit de commissie maakt deel uit van een veel ruimere
discussie omtrent de verhouding tussen ruimtelijke ordeni/г en
Relatienotabeleid, die al jaren ook landelijk tot veel verwarring
blijkt te leiden als gevolg van de nogal complexe en onderling
schijnbaar nogal nauw verweven zaken. Van belang in dit verband
is een uitgebreid antwoord dat de minister van VR0M aan de Tweede
Kamer heeft gegeven over de verhouding tussen ruimtelijke orde
ning en Relatienotabeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal, zit
ting 1982-1983, 11392 nummer 28). Mede gelet hierop zijn wij van
mening dat het vermelde onder 6.1.3. in de Beleidsnota reacties
en beantwoording geheel gehandhaafd kan blijven. Gebleken is ech
ter dat dit reeds uitgebreide antwoord blijkbaar nog geen volle
dige duidelijkheid heeft kunnen verschaffen. Daarom hebben wij de
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beschreven visie op de verhouding tussen ruimtelijke ordening en
het Relatienotabeleid (en aankoopwaardigheid) in het bijgevoegd
schema samengevat. Essentiële conclusie uit het schema is dat er
geen direct verband bestaat tussen ruimtelijke ordening en aanwijzing als Relatienotagebied. De ruimtelijke ordening kent na
afweging van belangen planologische functies (en daaruit afgeleide bestemmingen) toe, die voor iedereen bindend zijn (publiekrecht). Indien aan bepaalde natuurwaarden een zwaar gewicht wordt
toegekend kan dit leiden tot de functie "Agrarisch gebied met natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke waarden" of "Hoofdfunctie Natuur". Dit hoeft niet te betekenen, dat binnen de randvoorwaarden (bijvoorbeeld stelsel van aanlegvergunningen) van de
planologische functie/bestemming een (bijvoorbeeld) agrarisch of
recreatief gebruik niet meer mogelijk zou zijn. Ook door de Minister van VROM wordt ingegaan opgebruik in de praktijk en planologische bescherming. Hij noemt drie bestemmingen, waarbij landbouwkundig gebruik een rol kan spelen: 1. "agrarisch gebied", 2.
"agrarisch gebied met waarden", 3. "natuurgebied". Uit deze laatste bestemming blijkt dat agrarisch gebruik niet identiek is aan
een agrarische functie/bestemming en soms heel goed mogelijk is
binnen de randvoorwaarden, die een functie/bestemming "natuurgebied" stelt. Aansluitend aan dit agrarisch gebruik kan onder andere via toepassing van een beheersovereenkomst krachtens de Relatienota, de boer ingeschakeld worden bij het natuurbeheer. Op
deze manier zijn beheersgebieden volgens de Relatienota met een
planologische hoofdfunctie/bestemming "natuur" heel goed denkbaar. De ruimtelijk ordening heeft haar eigen verantwoordelijkheid en stelt na evenwichtige afweging van belangen, onafhankelijk van beheers- of eigendomssituatie, haar eigen randvoorwaarden.
Het voorgaande leidt onder meer tot de volgende constateringen:
- ruimtelijke ordening en Relatienotabeleid zijn niet automatisch
aan elkaar gekoppeld. Het is principieel onjuist om de naamgeving te versimpelen: beid<> categorieëen kennen hun eigen aanduidingen ("natuurgebied", "agrarisch gebied met waarden" etcetera versus "beheersgebied", "reservaatsgebied"), die niet
automatisch hoeven te overlappen. De grote congruentie tussen
beide komt voort uit het gezamenlijke vertrekpunt van de natuurwaarden;
- een planologische bestemming met beschermende bepalingen ten
aanzien van de natuurwaarden is geen voorwaarde om over te kunnen gaan tot aanwijzing als Relatienotagebied. Omgekeerd kan
uit de aanwijzing tot Relatienotagebied niet automatisch een
beschermende planologische functie/bestemming worden afgeleid;
- de planologische aanduiding "natuurgebied" leidt niet vanzelfsprekend tot aankoopwaardigheid door een natuurbeschermingsorganisatie. Soms kan inschakelen van de boer krachtens een beheersovereenkomst op grond van de Relatienota voldoende zijn
voor een goed natuurbeheer. Dergelijke "beheersgebieden Relatienota1' 2ijn principieel niet aankoopwaardig, ondanks hun
functie/bestemming "natuurgebied";
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- op de streekplankaart staan planologische functies (onder andere "natuurgebied") weergegeven. Relatienotagebieden zijn principieel iets anders en kunnen en mogen niet op de streekplankaart verschijnen (zie ook antwoord minister VROM).
Conclusie
De gevolgde lijn onder 6.1.3. in de Beleidsnota reacties en beantwoording (scheiding RO-Relatienota) is strikt logisch en zuiver en ligt geheel in het verlengde van het rijksbeleid. Hieraan
dient te worden vastgehouden.
5. De wallen van Retranchement
(Beleidsnota bladzijden 132-133)
De PPC is van mening dat er bij een eventuele reconstructie van
de wallen van Retranchement geen onevenredige schade aan de algemeen erkende natuurwaarden mag worden toegebracht en dat er dan
sprake dient te zijn van een zorgvuldige afweging. De natuurfunctie dient ook dan gehandhaafd te blijven.
In de Beleidsnota reacties en beantwoording is onder 6.1.5. reeds
gesteld dat aan de wallen van Retranchement de functie van natuurgebied dient te worden toegekend, zij het met de kanttekening
dat het recht wordt voorbehouden om desgewenst aan een eventuele
reconstructie van de wallen medewerking te geven. De door de PPC
gewenste nadere specificatie kan reconstructie ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en dient daarom naar onze mening niet in
het ontwerp-streekplan te worden opgenomen.
Conclusie
Aan het gestelde onder 6.1.5. in de Beleidsnota reacties en beantwoording dient te worden vastgehouden.
6. Agrarische gebieden met complexen van
en/of landschappelijke betekenis
(Beleidsnota bladzijden 126, 133-135)

bijzondere

ecologische

Door de PPC is gevraagd meer duidelijkheid te bieden over het te
voeren beleid met betrekking tot de ten opzichte van het voorontwerp-streekplan toe te voegen categorie van agrarische gebieden
met complexen van bijzondere ecologische en/of landschappelijke
betekenis.
Het gaat hier om gebieden, die opvallen door een grote concentratie van kleine natuurlijke en landschappelijke elementen. Het beleid zal er hier vooral op gericht moeten zijn om deze elementen
in samenhang met elkaar en met het omringende landschap te behouden. Dit geidt in het bijzonder voor de door het rijk aangewezen
Grote Landschappelijke Eenheid (GLE) "delen van Zuid-Beveland"
waaromtrent van de provincie wordt gevraagd om de daar aanwezige
natuur- en landschapswaarden te beschermen en zich te beraden
over de omgrenzing van deze eenheid. Voorts komen in de grens-
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overschrijdende landschappen en in delen van het grenspark NoordWest-Vlaanderen, zoals die in Benelux-verband worden onderscheiden, landschaps- en natuurwaarden voor in een concenti*atie die
vergelijkbaar is met die in de Zak van Zuid-Beveland. Hoewel deze
gebieden niet allemaal kleinschalig te noemen zijn, komen de
waardevolle elementen zodanig gespreid voor, dat grootschalige
nieuwe ontwikkelingen een ernstige aantasting van deze waarden
kunnen betekenen. Een nadere analyse van de natuurwetenschappelijke en landschappelijke gegevens leert, dat het hier vooral
gaat om de volgende gebieden:
1. de Zak van Zuid-Beveland (tevens GLE);
2. het dekzandlandschap van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, globaal gelegen ten zuiden van de lijn Zuiddorpe-Heikant-Hulst (waarin
de belangrijkste delen van de grensoverschrijdende landschappen);
3. het gebied bezuiden de lijn Heille-Aardenburg-Sint Kruis;
4. de Zwinstreek;
(de beide laatste behorende tot het grenspark Noordwest-Vlaanderen) .
Voor de grensoverschrijdende landschappen en het grenspark houdt
dit in, dat de daarin gelegen gebieden met veel kleine natuur- en
landschapswaarden tot de in het Streekplan toe te voegen categorie gaan behoren. Voor de onderdelen van de grensoverschrijdende
gebieden, die aldus niet binnen de omgrenzing van het "agrarisch
gebied met complexen van bijzondere ecologische en/of landschappelijke betekenis" zijn opgenomen, liggen de te beschermen waarden hoofdzakelijk in de op de streekplankaart aangegeven natuurgebieden, zodat op deze wijze gesproken kan worden van voldoende
bescherming in de geest van het Benelux-beleid.
Voor het gebied op Zuid-Beveland (GLE) zal de aanwijzing onder
meer als consequentie hebben, dat het rijk bereid zal 2ijn hier
met name de Regelingen Aanwijzing Landschapseenheden en Onderhoud
Landschapseenheden met een hoge prioriteit van toepassing te verklaren, zodat daarmee meer uitvoering kan worden gegeven aan het
gewenste beleid.
In de betreffende gebieden dient het beleid in het bijzonder te
worden gericht op het behoud van de aanwezige (veelal kleine) natuurgebieden en landschapselementen in hun onderlinge samenhang.
Indien daartoe mogelijkheden aanwezig zijn, kan deze samenhang
worden bevorderd door toepassing van natuurbouw en landschapsbouw, gericht op het bevorderen van een goede ecologische en
landschappelijke infrastructuur. Verstorende elementen dienen 20veel mogelijk te worden geweerd uit de directe omgeving van deze
natuurgebieden en landschapselementen.
Nieuwe ontwikkelingen dienen te passen binnen de (doorgaans
kleine) schaal van het gebied en de structuur van het landschap.
Nieuwe vestigingen van glastuinbouw zullen in het algemeen niet
kunnen worden toegestaan.
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Conclusie
Voor de in het ontwerp-streekplan op te nemen categorie "agra
rische gebieden net complexen van bijzondere ecologische en/of
landschappelijke betekenis* dient een beleid te worden geformu
leerd in de zin als hiervoor is omschreven. De tot de'^e categorie
behorende gebieden zijn:
1.
2.
3.
JJ.

de Zak van Zuid-Beveland;
het dekzandlandschap van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen;
het gebied ten zuiden van de lijn Heille-Sint Kruis;
de Zwinstreek.

7 Vliegveld Midden-Zeeland
(Beleidsnota bladzijden 161-166A'oorontwerp bladzijden 96-97)
De meningen die in de commissie HO met betrekking tot het vlieg
veld Midden-Zeeland zijn kenbaar gemaakt variëren van geen wenselijkheid van uitbreiding en geen noodzaak tot baanverharding voor
het huidige gebruik en de huidige capaciteit, tot het bezien van
andere locaties bij uitbreiding.
Het beleid ten aanzien van het vliegveld Midden-Zeeland, zoals
dat is geformuleerd in het voorontwerp-streekplan en in de Beleidsnota reacties en beantwoording en dat overeenstemt met het
Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen, houdt een bestendiging
in van het gebruik en behoud van de aanwezige voorzieningen. De
aanleg van een lichte baanverharding is hiermee in overeenstemming. Uit oogpunt van veiligheid en bedrijfszekerheid ten behoeve
van de consolidering van het gebruik is het verbeteren van de
kwaliteit van de huidige (gras)landingsbaan gewenst. Uitgangspunt
hiervoor is dat de aard van het vliegverkeer geen wijziging zal
ondergaan en dat de geluidsituatie niet slechter zal worden. De
capaciteit, onder andere wat betreft het maximaal toegelaten
vliegtuiggewicht die thans slecnts voor een deel wordt gebruikt,
dient als een gegeven te worde.i beschouwd omdat hiermee bij de
aanleg impliciet is rekening gehouden.
Een betere benutting van de huidige capaciteit zou kunnen bijdragen aan een zeer gewenste verbetering van de exploitatie van het
vliegveld.
De mogelijkheden voor verdere uitbouw van het vliegveld MiddenZeeland in combinatie met ontwikkelingen in het recreatieconcentratiegebied bij Arnemuiden zijn aan beperkingen onderhevig.
Daarom hebben wij de gemeente Arnemuiden zeer onlangs in het kader van het overleg over het zogenaamde 16 ha-gebied om een
structuurvisie ten aanzien van beide ontwikkelingen gevraagd,
waarbij baanverharding en de richting van eventuele baanverlenging nadrukkelijk dienen te worden onderzocht. Aandacht dient
te worden besteed aan de gevarenfactor in verband met de ligging
van de baan ten opzichte van de woonbebouwing er aan akoestisch
onderzoek, waarbij wij hebben gesteld er vanuit te gaan dat,
hoewel dit niet wettelijk is geregeld, normen voor geluidsbelasting va.i recreatie-objecten dienen te worden gehanteerd die ver-
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gelijkbaar zijn met de wettelijke normen voor nieuwe situaties
waarbij sprake is van permanente bewoning.
Vooralsnog is er geen noodzaak om naar een andere locatie voor
het vliegveld Midden-Zeeland om te zien. Het zal bovendien
uiterst moeilijk zijn een geschikt alternatief terrein te vinden
als een minder geïsoleerde locatie wordt gezocht en er van wordt
uitgegaan dat verbetering van de exploitatie meer kansen heeft
wanneer het terrein gunstiger is gelegen ten opzichte van concentraties van bevolking, recreanten, bedrijven en instellingen. Een
terrein van tenminste 24 ha. voorzien van voldoende ruimte in
oost-west-richting (in verband met aanleg van een startbaan in de
overheersende windrichting), met een vereiste obstakelvrije zone
rondom het vliegveld en de aanvliegroutes en zonder veel beperkingen voortvloeiend uit de nabijheid van functies die in hun
ontwikkeling strijdig zijn met luchtvaartactiviteit, is op een
minder perifere locatie moeilijk te vinden. Een globale oriëntatie in de randzone van het Sloegebied toont nogal wat complicerende factoren. Redenen temeer om in eerste plaats de mogelijkheden van de huidige locatie als uitgangspunt te nemen.
De vraag in hoeverre Zeeland zou moeten kunnen beschikken over
een goed geëquipeerd vliegveld in het kader van optimalisatie van
de condities voor toekomstige ontwikkelingen blijft hiermee overigens vooralsnog buiten beschouwing.
Conclusie
De bestaande vliegveldlocatie dient als uitgangspunt te worden
gehandhaafd omdat tot nu toe niet is gebleken dat ontwikkelingen
binnen de gegeven capaciteit niet redelijk zijn te verenigen met
andere (potentiële) functies in de omgeving of uit oogpunt van
exploitatie niet nodig zouden zijn. Bovendien is het zeer de
vraag of een alternatieve lokatie met meer mogelijkheden voor een
betere exploitatie elders te vinden is.
8.

Kruising Dammenweg/Kanaal door Walcheren
(Beleidsnota bladzijden 155-157/Voorontwerp bladzijden 32, 90)
Voor een vlotte afwikkeling van de verkeerssituatue acht de PPC
het gewenst de kruising van de Dammenweg met het Kanaal door Walcheren uit te voeren in de vorm van een tunnel ervan uitgaande
dat een tracé wordt gekozen waarbij een tunnel in aanmerking
komt. Een uitspraak hierover kan naar het oordeel van de PPC een
steun in de rug zijn bij onderhandelingen met het rijk.
Hoewel een verantwoorde standpunttspaling met betrekking tot de
kruising van de Dammenweg met het Kanaal door Walcheren pas kan
plaatsvinden nadat de studies hieromtrent zijn afgerond, zijn ook
wij van mening dat het gewenst is om het belang van ondertunneling voor een vlotte verkeersafwikkeling te benadrukken.
Conclusie
In het ontwerp-streekplan dient te worden opgenomen dat voor een
vlotte verkeersafwikkeling ondertunneling van het Kanaal door
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Walcheren gewenst wordt geacht indien na afweging van belangen
wordt geopteerd voor een tracé waarbij ondertunneling technisch
mogelijk is.
9. Hoogspanningsverbindingen
(Ambtelijke nota bladzijde 76/Voorontwerp bladzijde 108)
De PPC is van oordeel dat bij de afweging omtrent de wijze van
uitvoering van hoogspanningsverbindingen behalve landschappelijke
factoren met name de kostenfactor nadrukkelijker с nt te worden
betrokken.
In de ambtelijke nota is erkend dat de kosten in de ai^ging een
rol dienen te spelen, maar is tevens gesteld dat aan ondergrondse
uitvoering van 50 kV-verbindingen in het algemeen en van 150 kVverbindingen in landschappelijk en/of ornithologisch kwetsbare
gebieden een zodanig belang moet worden toegekend dat bovengrond
se uitvoering in die gevallen beschouwd moet worden als afwijking
van het streekplan met inachtneming van de daarvoor van toepas
sing zijnde regels.
Met deze constructie kan de overigens niet bedoelde suggestie
worden gewekt dat bovengrondse uitvoering in die gevallen in het
geheel niet bespreekbaar is. Het is daarom gewenst de streekplan
tekst overeenkomstig de wens van de PPC zodanig te nuanceren dat
het streven weliswaar gericht blijft op een ondergrondse uitvoe
ring van hoogspanningsverbindingen in situaties waarin dit ge
wenst wordt geacht en redelijkerwijs verlangd kan worden, maar
dat het niet beschouwd wordt als afwijking van het streekplan
wanneer na afweging van alle belangen uiteindelijk anders wordt
besloten.
Conclusie
In afwijking van het gestelde onder 8,3.4 in de Ambtelijke nota
reacties en beantwoording dient de streekplantekst zodanig te
worden aangepast dat daarin wat meer ruimte voor nadere afweging
omtrent de wijze van uitvoering van hoogspanningsverbindingen
wordt geboden.
10. Status Stuurgroep Oosterschelde
(Beleidsnota bladzijden 16-18)
Na de vaststelling van het Streekplan Zeeland wordt beschikt over
een ruimtelijk beleidsplan voor het gehele provinciale grondge
bied, met als gevolg dat alle (Zeeuwse) Deltawateren onder het
regiem hiervan vallen. Vanuit de commissie R0 is gevraagd of door
deze gewijzigde situatie de status van de Stuurgroep Oosterschel
de, en in feite van alle bestuurlijke samenwerkingsverbanden in
zake de Deltawateren, wordt beïnvloed.
Wij merken hieraan op dat de meest betrokken overheidsniveaus en
-instanties in de bestuurlijke samenwerkingsverbanden voor de
Deltawateren participeren en dat de deelnemende partners zich in
beginsel aan de uitkomsten van het overleg in deze kaders gebon-
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den achten. Door deze binding is het niet gewenst dat het Streekplan na vaststelling in de plaats treedt van eerder gemaakte afspraken in Deltawaterverband. In de Beleidsnota reacties en beantwoording wordt onder 0.1.4 uitvoerig op de relatie tussen het
streekplan en plannen voor de Deltawateren ingegaan. Gezien deze
relatie zal *«? vastetelling van het Streekplan Zeeland niets afdoen aan de bestaande functies en de statua van de overlegstructuren.
Conclusie
De vaststelling van het Streekplan Zeeland is, met inachtneming
van de eigen taken en bevoegdheden van het provinciaal bestuur,
niet van invloed op de functies en de status van de diverse voor
de deltawateren in het leven geroepen bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

IV. SLOT EN VOORSTEL
Thans liggen voor:
-

het voorontwerp-streekplan Zeeland;
de Beleidsnota reacties en beantwoording;
de ambtelijke nota reacties en beantwoording;
dit voorstel met bijlagen.

Om duidelijk aan te geven waarover u besluit, hebben wij in bijlage 3
bij dit voorstel alle punten, waarop het voorontwerp moet worden gewijzigd of aangepast, opgenomen.
De beleidsnota, de ambtelijke nota en dit voorstel vormen daarmee een
toelichting op het voorontwerp en bijlage 3.
Na verwerking van alle in bijlage 3 genoemde punten en na beoordeling
van de te laat op het voorontwerp binnengekomen reacties, zal het
ontwerp-streekplan worden opgesteld.
Gezien het voorgaande stellen wij u voor het voorontwerp streekplan
Zeeland met de in bijlage 3 aangegeven wijzigingen vast te stellen
als uitgangspunt voor het op te stellen ontwerp-streekplan Zeeland.
Een lid van ons college kan zich in dit voorontwerp niet vinden, vanwege het te globale karakter daarvan.
Twee leden van ons college kunnen zich niet verenigen met hetgeen is
gesteld ter zake van de recreatieconcentratiegebieden Groede en
Braakman. Zij willen het gestelde in het PBRT laten prevaleren en
opgenomen zien in het streekplan.

Gedeputeerde Staten van Zeeland,
BGERTIEN, voorzitter
J.A. LANDER, griffier
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