
Voorzitter, 
De SP heeft een amendement ingediend op dit voorstel wat eigenlijk neerkomt op: Doe het niet! We 
hadden natuurlijk gewoon tegen het voorstel kunnen stemmen, zonder amendement. Maar de 
meerderheid van de fractievoorzitters vonden het nodig om dit onderwerp niet als debatpunt te 
agenderen, waarmee zij ons verzoek blokkeerden en wij genoodzaakt waren om dit amendement in 
te dienen.

Voorzitter, 
Op 12 mei organiseerde de SP een openbare avond over verblijfsrecreatie in Zeeland. Naast politici, 
architecten van vakantiedorpen & de ZMF was ook het kenniscentrum kusttoerisme aanwezig. 

Veel aanwezigen uitten hun zorgen over de Zeeuwse kust. Logisch, want Roompot en Arcus bouwen 
maar liefst 7 nieuwe parken, in totaal 12.000 bedden en ook andere ontwikkelaars staan niet stil. 
Neem bijvoorbeeld Brouwerseiland of De Zilveren Schor: 79 bungalows, met 2 verdiepingen, 7,5 
meter hoog per stuk. De Zeeuwse kust gaat steeds meer op Knokke lijken, terwijl toeristen juist naar 
Zeeland komen voor de rust, ruimte en natuur! 

Daarnaast zit er aan deze vakantieparken een tweede risico: Zij worden immers in eerste instantie 
niet gebouwd voor de verhuur, maar als vastgoedbelegging voor investeerders. Daarmee ontstaat 
het gevaar van leegstand en verrommeling. Het aanbod stijgt flink, terwijl het aantal overnachtingen 
relatief gelijk blijft. Hoe denkt de raad over 15 jaar in te grijpen als 79 particuliere eigenaars die 
huisjes moeten gaan vernieuwen, leeg staan en de beleggers geen onderhoud plegen?

Een tweede aspect is de Gebiedsvisie Veerse Meer. In 2004 waren alle neuzen dezelfde kant op: De 
waterkwaliteit van het Veerse Meer moet omhoog, de natuur moest verbeterd worden, de 
landschappelijke kwaliteit behouden en versterkt.  De gemeente Middelburg heeft meegeholpen aan
deze gebiedsvisie en de intentieverklaring ondertekent. De wethouder heeft in de commissie 
nogmaals bevestigd dat hij achter deze gebiedsvisie staat. Maar in de Gebiedsvisie wordt het Zilveren
Schor nergens genoemd als een te (her)ontwikkelen locatie voor verblijfrecreatie. Sterker nog, het 
staat ook niet in de lijst met recreatieve hotspots en recreatiecomplexen. Wat wél in de Gebiedsvisie 
staat zijn de beboste oevers langs het Veerse Meer: de groenzone tussen Veere en de stedelijke 
ontwikkelingszone van Middelburg. Voor deze groenzone gelden de volgende uitgangspunten: 
huidig beeld vanaf het Veerse Meer zoveel mogelijk behouden, handhaven van de groene zone , 
bebouwing moet zich "natuurlijk" voegen in het bestaande gebied.

Dus, past dit plan binnen deze uitgangspunten van de gebiedsvisie? Wie de afbeelding zag met de 
artist impression bij het artikel in de PZCof de schetsplan in bijlage 3, kan niet met droge ogen 
beweren dat deze uitgangspunten in dit plan overeind blijven. 

Een laatste aspect, waarom de SP zich niet kan vinden in dit voorstel, zijn de gevolgen voor de 
natuurbescherming en het robuuste natuurnetwerk. Met 79 bungalows is er een toename van 
gebouwen, infrastructuur en dus ook meer verstorende activiteiten. En dat aan de rand van wat 
vroeger de EHS heette. Sterker nog, een gedeelte van dit bestemmingsplan ligt in de EHS, waarop de 
Provincie heeft besloten om de bescherming voor dat stuk op te heffen. 

Voorzitter, 
Ik snap niet dat er in deze raad fracties zitten die hiermee willen instemmen. Haaks op de 
gebiedsvisie, in strijd met natuurbeschermingsbeginselen en financieel kortzichtig. 


