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Onderwerp: zienswijze op 2e Ontwerp Omgevingsverordening 

 

 

 

Geachte heer Van der Velde, 

 

Op 21 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten een 2e Ontwerp Omgevingsverordening Zeeland 

vastgesteld voor inspraak. De omgevingsverordening is ondersteunend aan de in november 2021 

vastgestelde Zeeuwse Omgevingsvisie. Een eerste versie van de ontwerp Omgevingsverordening 

Zeeland is in september 2021 ter inzage gelegd. Er zijn toen zienswijzen ingediend over ontbrekende 

kaarten en is het onderdeel verblijfsrecreatie aangepast naar aanleiding van vaststelling van de 

Gebiedsvisie Veerse Meer. 

 

Er zijn weliswaar enkele ontbrekende kaartjes in pdf formaat aan het ontwerp toegevoegd, maar dat zijn 

niet de interactieve kaarten die als bijlage bij de definitieve verordening zullen zitten.   

Enkele opmerkingen over de kaarten: 

 De pdf kaarten zijn niet gedetailleerd genoeg om te kunnen zien of ze wel kloppen. 

 Nog steeds zijn niet alle kaarten bijgevoegd. In de tekst wordt verwezen naar een bijlage waar een 

kaart van de aandachtsgebieden moet staan, maar deze is daarin niet te vinden. 

 Op de pdf Zeeuwse Kustvisiekaart ontbreekt het grootste deel van de grenzen van de kustzone. 

 

Op de eerste Omgevingsverordening hebben wij samen met Natuurmonumenten, Het Zeeuwse 

Landschap en Staatsbosbeheer een zienswijze ingediend op 19 oktober 2021. Inmiddels hebben wij 

kennis genomen van uw Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen.  



 

In de Nota van Antwoord wordt echter niet of nauwelijks ingegaan op onze opmerking dat de provincie 

beschikt over een gereedschapskist met financieel, communicatief, juridische en uitvoerende 

instrumenten voor het halen van de ambities van de Omgevingsvisie en dat wat ons betreft het juridisch 

instrument voor meer bouwstenen stringenter moet worden ingezet. Daarom maken we van de 

gelegenheid gebruik om dit nogmaals te benadrukken in een zienswijze op de tweede 

Omgevingsverordening.  

 

De doelen voor 2050, die zijn bepaald in de milieueffectrapportage van de Omgevingsvisie, en worden 

omschreven in Deel A van de Zeeuwse Omgevingsvisie, worden voor alle thema’s niet gehaald. De 

diagram op pagina 55 van Deel A laat zien dat zelfs met het nieuwe beleid de doelstellingen niet worden 

gehaald. Vooral bij de onderwerpen: biodiversiteit, circulaire economie, energie, natuurgebieden en 

bodem blijven de verwachtingen ver beneden de gestelde ambities. 

 

Wij vinden het dan ook teleurstellend dat de Omgevingsverordening van de Provincie Zeeland een te 

beleidsarme verordening is geworden. De ambities zijn er wel, maar dit is (nog) onvoldoende terug te 

vinden in het juridische instrument. De mogelijkheden van de gereedschapskist met de vier 

instrumenten, waaronder het juridische instrument van de omgevingsverordening, worden naar onze 

mening nog lang niet ten volle benut. Terwijl dit wel bittere noodzaak is, omdat u op deze manier de 

Zeeuwse doelen voor 2050 bij lange na niet gaat halen.  

 

In onze zienswijze van 19 oktober 2021 vragen wij  of de regels bodem- en grondwaterverontreiniging 

van de provincie Gelderland, die uitgaan van: preventie, toedeling functies en beheer historische 

bodemverontreiniging, ook voor Zeeland toepasbaar zijn. De provincie reageert hierop door te stellen 

dat de nieuwe Omgevingswet de gemeenten aanwijst als bevoegd gezag voor alle activiteiten die in de 

bodem plaatsvinden.  Hier verwachten wij van de provincie een pro-actievere houding richting de 

gemeenten om tot een goed bodem- en grondwaterbeleid te komen en verontreinigingen te 

voorkomen.  

 

Verder vragen wij u om in de Omgevingsverordening te laten opnemen dat het niet is toegestaan grond 

te verzetten van locaties waarop ‘invasieve’ exoten (als de Japanse Duizendknoop en de 

Reuzenbereklauw) staan of hebben gestaan. Dit om verspreiding van deze hardnekkige exoten te 

voorkomen. U noemt dit in de Nota van Antwoord: ‘een nobele gedachte maar buitengewoon 

omvangrijk en praktisch niet handhaafbaar.’ Graag zouden wij van de provincie vernemen welke 

alternatieven er dan zijn om de ‘invasieve’ exoten te bestrijden. 



 

In onze zienswijze vragen wij ook om striktere regelgeving omtrent thermisch gereinigde grond, 

lichthinder en waterkwaliteit. De reactie hierop van de provincie is dat deze onderwerpen nader worden 

uitgewerkt in een nieuw milieuprogramma. Wij zijn dan ook benieuwd naar deze milieuprogramma’s en 

hoe dit in de programma’s wordt geeffectueerd.  

 

Kortom, wij zijn zeer nieuwsgierig welke instrumenten u nu precies uit de gereedschapskist gaat  

gebruiken om de gestelde natuur- en milieuambities van 2050 te realiseren. Maar wat ons nog meer 

interesseert is, hoe u deze instrumenten gaat inzetten?  

 

Wij hebben onze zienswijze van 19 oktober 2021 bijgevoegd om u uit te nodigen een betere juridische 

uitvoering te geven aan de natuur- en milieuambities en wij gaan graag het gesprek met u aan om tot 

een doeltreffende omgevingsverordening te komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Robbert Trompetter 

adjunct-directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Zienswijze op ontwerp Omgevingsverordening van 19 oktober 2021 


