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Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 10 februari 2017 

 
Kennisgenomen hebbend van: 
 

 De concept-kustvisie als bouwsteen voor het Omgevingsplan 2018-2024 en het daarbij behorende concept-

overgangsbeleid. 

 Het voornemen tot het instellen van een Zeeuwse Stuurgroep Kust. 

Overwegende dat: 
 

 De verblijfsrecreatie en de daarbij horende bebouwing van groot belang is voor de ruimtelijke kwaliteit, de 

leefbaarheid en de economische vitaliteit van Zeeland. 

 De (mogelijke) ontwikkeling van verblijfsrecreatieve bebouwing langs de kust in de afgelopen vijf jaar tot veel 

discussie en maatschappelijke onrust heeft geleid. 

 Herijking van het beleid inzake de ontwikkeling van de verblijfsrecreatie in Zeeland om meerdere redenen 

noodzakelijk is. 

 De betrokkenheid van burgers en maatschappelijk draagvlak van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de 

verblijfsrecreatie in Zeeland. 

 Het in de huidige tijd gewenst is burgers actief te betrekken bij de realisatie van grote maatschappelijke 

opgaven. 

Spreken als hun mening uit dat: 
 

 De concept-kustvisie goede uitgangspunten formuleert voor de herijking van de verblijfsrecreatieve 

ontwikkeling in de kustzone. 

 Lessen geleerd moeten worden uit de procesgang in de afgelopen jaren van grote verblijfsrecreatieve 

projecten en de daarmee samenhangende maatschappelijke discussie.  

 Gezocht moet worden naar mogelijkheden om burgers actief te betrekken bij toekomstige projecten. 

Dragen Gedeputeerde Staten op om samen met partijen in de op te richten Stuurgroep Kust:  
 

 De mogelijkheden tot burgerparticipatie bij de diverse onderdelen van het actieprogramma van de concept-

kustvisie (hoofdstuk 4) te onderzoeken en zo mogelijk te effectueren. 

 Terug te kijken op de procesgang van grote verblijfsrecreatieve projecten van de afgelopen jaren en de 

uitkomst hiervan  te gebruiken voor een optimalisatie van de procesgang bij de ontwikkeling en herstructurering 

zoals voorzien in de concept-kustvisie. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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