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Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2015  
 
Kennisgenomen hebbend van: 
 

 De Kadernota Herziening Omgevingsplan 2012-2018. 

 Het voornemen van het Gedeputeerde Staten om op afzienbare termijn te starten met een integrale herziening van 

Omgevingsplan 2012-2018 met een tijdshorizon van de jaren 2016-2018. 

 Het voornemen van Gedeputeerde Staten om een visie op de kustontwikkeling en kustbebouwing onderdeel te laten zijn van 

deze integrale herziening.  

Overwegende: 
 

 Dat de hierboven genoemde kadernota een tussentijdse herziening betreft op urgente punten, die geen uitstel verdragen en 

tegelijkertijd ook geen principiële beleidswijziging zijn. 

 Dat meer principiële punten c.q. wijzigingen, die om een bredere afweging vragen, eerder thuishoren in de integrale 

herziening 2016-2018. 

 Het verruimen van bebouwingsmogelijkheden op en langs de zeewering nabij toeristisch recreatieve hotspots in ieder geval 

voor enkele van deze hotspots een belangrijke wijziging is ten opzichte van het tot nu toe geldende beleid. 

 Dat een goede ruimtelijke kaderstelling voor de uitwerking en realisatie van deze hotspots en hun bebouwing een 

kernopgave is voor het omgevingsplan. 

 Dat planuitwerking van ten minste een aantal hotspots op dit moment niet zo urgent is dat deze kaderstelling onderdeel moet 

zijn van de nu aan de orde zijnde tussentijdse herziening van het omgevingsplan 2012-2018. 

Spreken als hun mening uit: 
 

 Dat ter plekke van de toeristisch recreatieve hotspots flexibiliteit en dynamiek centraal moeten staan waar het gaat om 

bebouwing op en langs de zeewering. 

 Dat deze bebouwing tegelijkertijd echter ook vraagt om een goede inbedding in de visievorming voor de kust als geheel en 

om een duidelijke kaderstelling in het omgevingsplan. 

 Dat deze visievorming en kaderstelling het best gestalte kunnen krijgen in de integrale herziening voor het nieuwe 

omgevingsplan dat in 2018 in gaat. 

 Dat bij de nu aan de orde zijnde tussentijdse herziening van het omgevingsplan in zijn algemeenheid de voorkeur moet 

worden gegeven aan een handhaving van de status quo (optie 2 van de kadernota). 

 Dat Gedeputeerde Staten voor die hotspots, waar sprake is van snelle ontwikkelingen en een hoge urgentie, in de 

beleidsnota een kaderstelling kunnen uitwerken in de geest van optie 3 (ruimere mogelijkheden voor kustbebouwing). 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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