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Geachte leden van Provinciale Staten van Zeeland, 

 
Op 7 oktober heeft u in meerderheid een amendement op de omgevingsverordening aangenomen, 
waarin u het maximale aantal plaatsen voor mini-campings van 25 naar 35 eenheden verhoogt. Graag 
reageren wij met deze brief op uw besluit, hieronder is onze reactie in vier punten weergegeven. 
 
1. Wij zien geen integrale afweging. Het besluit is van toepassing op een beperkt deel van de 

ondernemers in de sector. Deze ondernemers krijgen de ruimte voor een aanzienlijke (+40%) 

uitbereiding van hun mogelijkheden. Bovendien is het aantal bedrijven waarop de regel van 

toepassing is niet gelimiteerd.  

U bent van mening dat een forse uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen nodig is.  Die 

noodzaak en wenselijkheid is op zijn minst omstreden. Daarnaast is de noodzaak en urgentie van 

deze forse uitbreiding onvoldoende aangetoond. Daarvoor moet een zorgvuldige en integrale 

afweging gemaakt worden, waarbij  ook andere stakeholders en maatschappelijke organisaties 

moeten worden betrokken en gehoord. Wij zijn van mening dat dit beter kan en moet. 

De recreatiesector is afgelopen jaren versteend, stacaravanparken en campings met 

seizoenplaatsen zijn omgezet naar luxere accommodaties. Toch zijn er nog steeds veel gewone 

(gras)kampeerplaatsen in de sector. Het draagvlak voor een verdere groei van het toerisme in 

Zeeland is er steeds minder. Het toestaan van forse groeimogelijkheden in een deel van de sector is 

alleen al daarom niet noodzakelijk en wijs. 

Als u het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de evaluatie van de Kustvisie 

afwacht, kunt u een weloverwogen besluit nemen over mogelijke oplossingsrichtingen voor de 

verstening van de recreatiesector. Wij vragen u daarom de uitvoering van het amendement te 

parkeren en een breed overleg op te laten starten over de wenselijke ontwikkelingen in de 

recreatiesector. Wij geloven er namelijk in dat de NPLG oplossingen biedt voor Zeeland. 

Bijvoorbeeld door het gebruik van landschapszones of overgangszones in het landelijk gebied. Deze 

kunnen gekoppeld worden aan een specifieke groei van recreatie in deze gebieden en bijvoorbeeld 

de aanleg van wandel, MTB- paden of andere dagrecreatieve mogelijkheden kunnen deze 

landschapszones de recreatiemogelijkheden van inwoners en toeristen versterken, natuurgebieden 

enige rust bezorgen en perspectief geven voor de boer.  



2. Het besluit gaat in tegen de kustvisie. De kustvisie is het document voor de toekomst van onze 

kust. In deze visie heeft u onder andere vastgelegd welke mogelijkheden er zijn voor ruimtelijk 

economische ontwikkelingen. Met uw besluit gaat u voorbij aan de uitgangspunten van de kustvisie. 

Resultaat van een lang participatieproces resulterend in  afspraken gemaakt met participanten en 

partijen, die u met dit besluit passeert. U bemoeilijkt daarmee toekomstige participatieprocessen. 

3. In uw overwegingen is geen aandacht voor klimaat, ecosystemen, landschapswaarden, 

biodiversiteit en toename van de recreatie- en verkeersdruk. Wij maken ons daar zorgen over. 

Deze belangrijke onderwerpen zijn verwerkt in de kustvisie en afspraken met andere overheden en 

maatschappelijke organisaties. Wij willen u aanmoedigen om voor uw besluit verschillende 

maatschappelijke belangen af te wegen, natuur & landschap verdient wat ons betreft meer  

aandacht bij dit besluit. 

4. Uitvoering van het amendement zorgt voor problemen in de drukste gebieden van Zeeland. De 

kans is namelijk groot dat uitbreiding vooral daar plaatsvindt waar de vraag naar kampeerplaatsen 

het grootst is. Dit is in de gebieden die nu al het drukst zijn en waar de door inwoners gevoelde 

nadelen van veel bezoekers het sterkst worden ervaren. Dit zijn ook de gebieden waar de druk op 

de omgeving en de natuur groot zijn. Het betekent dus een minder evenwichtige verdeling binnen 

Zeeland van (ervaren) voor- en nadelen van toerisme en recreatie. 

Met uw besluit ondermijnt u de samenwerking en de waarden van de kustvisie. Wij gaan er vanuit dat 
dit niet de intentie is en dat u daarom bereid bent om uw besluit aan te passen. Graag gaan wij hierover 
met u in gesprek.    
 
 
  

  

Met vriendelijke groet, 
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