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Toelichting:
De Verordening Ruimte van de Provincie Zeeland bevat in art 2.17 regels ter bescherming van landschappen en 
elementen van provinciaal belang (onder andere de EHS, thans Nationaal Natuurnetwerk, de duinen en een 
aantal open graslandgebieden). De verordening draagt gemeenten op in hun bestemmingsplan regels op te 
nemen over het behoud en de bescherming van landschappelijke en cultuurhistorische waarden in deze 
gebieden. Het ontbreken van landschappelijk belangrijke kustgedeelten van de Deltawateren in dit overzicht is 
daarbij een opvallend gemis. Zij zijn zeker niet minder belangrijk en identiteitsbepalend dan bijvoorbeeld de open
graslandgebieden. De motie is bedoeld om deze leemte op te heffen.

Overwegende dat:

 De randen en oevers van de Deltawateren voor een breed scala van functies van groot belang zijn.
 De landschappelijke waarden van grote delen van deze randen en oevers kernkwaliteiten zijn die de 

identiteit en het imago van Zeeland tot ver over onze provincie- en landsgrenzen bepalen.
 Dat het behoud en een harmonieuze ontwikkeling van deze landschappelijke waarden daarom van groot

belang is voor het ecologisch, sociaal én economisch functioneren van onze provincie.
 In de komende tijd de ontwikkelingsmogelijkheden van de oevers van de delta met achterland - al dan 

niet in het kader van gebiedsuitwerkingen - onderwerp van studie en discussie zullen zijn. 
 Als gevolg van de specifieke eigenschappen van de Deltawateren en de ligging van de 

gemeentegrenzen de landschappelijke impact van grote projecten deze gemeentegrenzen gemakkelijk 
kunnen overschrijden.  

 Grote projecten impact kunnen hebben op de leefbaarheid voor bewoners. 

Zijn van oordeel dat:

 Het behoud van de landschappelijke kwaliteit van de oevers en randen van de Deltawateren een zaak 
van provinciaal belang is.

Dragen Gedeputeerde Staten op:

 In samenspraak met andere overheden en maatschappelijke organisaties te komen tot een begrenzing 
van de waardevolle kustlandschappen langs de Deltawateren waarvoor vervolgens regels kunnen 
worden opgenomen in een provinciale verordening. 

En gaan over tot de orde van de dag.

…………… …………… …………… ……………
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