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Onderwerp: PZC 16 maart 2021 ‘passende bebouwing aan Veerse Meer bij Wolphaartsdijk moet 

mogelijk zijn’ 

 

 

 

Geacht College, 

 

Met veel ongemak en ongeloof lazen wij dinsdag 16 maart 2021 het artikel in de PZC over de Veerse 

Meervisie en de citaten van wethouder Pille. Hij berichtte dat de recreatievisie van Wolphaartsdijk 

richting gemeenteraad zou gaan én dat ’passende bebouwing mogelijk moet zijn’. Er zou door de 

gemeente Goes een goede balans gevonden zijn. Wij zien dit anders. Voor ons komt het erop neer dat 

de grondbeginselen van een goed gezamenlijk overleg vorige week zijn geschonden.  

  

Momenteel zijn we met alle partners rond het Veerse Meer nog aan het schrijven aan een 

gemeenschappelijk beeld. Een 70% versie van de Veerse Meervisie is nog niet eens gereed. En toch gaat 

het College van Goes nu  met een eenzijdig idee voor Wolphaartsdijk alvast richting gemeenteraad. Deze 

opportune actie gaat volledig voorbij aan wat we gezamenlijk beogen met het belang van het 

natuurgebied Veerse Meer en haar gebruikers als doelstelling. Dit is een eenzijdig belang en weinig 

fatsoenlijk.  

 

Al langer leeft bij ons een grote zorg of onze waarschuwingen over de staat van instandhouding van de 

natuur én landschap wel doordringt in zowel ambtelijke als bestuurlijke overleggen. We kunnen onze 

expertise wel delen over natuurkwaliteit van het Veerse Meer, mogelijkheden voor natuurherstel en 

landschapsontwikkeling, maar helpt het ook? Ontstaat daardoor een breder inzicht bij alle partijen en 

meer gewogen keuzes? Gaan we met alle partijen met een gevoeld, gedragen en gezamenlijk belang 

landschap én natuur herstellen? 



Het ‘moet mogelijk zijn’ is schijnbaar de heersende teneur bij de gemeente. Goes lijkt nauwelijks te 

erkennen dat het slecht gaat met de natuur & landschap op en rond het Veerse Meer. Hierbij voegen wij 

een opsomming toe die de huidige ontwikkeling nogmaals onderstreept en u hopelijk doordringt van de 

druk op natuur en landschap. 

  

 Nog geen vijf jaar geleden tekenden meer dan 100.000 mensen een petitie voor het open houden 

van ons kustlandschap én tegen kustbebouwing. 

 Het Rijk en Provincies hebben net een extra €5 miljard euro beschikbaar gesteld voor natuurherstel 

in de komende tien jaar. Tegelijk wordt er in alle haast gewerkt aan een nieuwe stikstofwet om 

nieuwe economische ontwikkelingen überhaupt nog te kunnen vergunnen.  

 Er moet 37.000 hectare nieuw bos geplant in Nederland voor 2030. Onze provincie rond net de 

Zeeuwse Bosvisie af voor een broodnodige 421 hectare (zeshonderd voetbalvelden) nieuw bos en 

vooral nieuwe landschapselementen in Zeeland. 

 Voor twintig vogelsoorten is het Veerse Meer aangewezen als internationaal natuurgebied 

(Natura2000). Dertien! van de twintig soorten zitten onder het gewenste doelaantal. Ook bij 

dertien! van de twintig vogelsoorten is er een negatieve trend te zien in de afgelopen twintig jaar. 

 

Verdere achteruitgang van natuur én landschap kan dus echt niet meer. Het is 5 voor 12! Het zoeken 

naar balans tussen natuur en recreatie op en rond het Veerse Meer moet nu onherroepelijk gaan leiden 

tot echte keuzes bij provincie en gemeenten. 

 

Wij beogen daarbij in de Veerse Meervisie de balans te vinden tussen bescherming en ontwikkeling van 

natuur en landschap én het op passende locaties toestaan van kwaliteitsimpulsen voor de recreatie 

(altijd samen met een impuls voor natuur & landschap). We zijn echt niet overal maar tegen, maar wel 

tegen ontwikkelingen op nieuwe locaties, tegen consumeren van landschap en tegen ontwikkelingen 

direct aan of op het water. 

 

Goes verandert met deze zelfstandige actie eigenhandig de spelregels van het gezamenlijke proces 

Veerse Meervisie  én heeft weinig oog voor de erbarmelijke staat van natuur én landschap in en rondom 

het Veerse Meer. 

 

Daarvoor is het nodig dat Goes de grote urgentie en het belang van natuurherstel & 

landschapsontwikkeling in het Veerse Meer echt erkent en nu daarnaar gaat handelen. Dat begint met 

een eenzijdige visie voor Wolphaartsdijk niet ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 



Deze hoort te passen binnen de nog in gezamenlijkheid af te stemmen principes voor natuur, landschap 

én recreatie van de Veerse Meervisie. En zoals eerder beschreven: die visie is nog niet klaar én zal 

verdere achteruitgang van natuur én landschap een halt toe moeten roepen. 

 

Uw college heeft in feite een keuze. Of u brengt uw voorkeuren in binnen het gebiedsproces en u 

conformeert u aan de uitkomst of u onttrekt u aan het afgesproken proces en vaart uw eigen koers. Wij 

-inclusief het Staatsbosbeheer- vertrouwen erop dat u zich houdt aan de afgesproken werkwijze binnen 

de Veerse Meer visie. De waarde van het Veerse meer blijft immers alleen behouden door er samen aan 

te werken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Bopp van Dessel, Stichting Het Zeeuwse Landschap én Gert de Groot, Vereniging 

Natuurmonumenten, 

 

 

 

 

Ira von Harras 

directeur 

 


