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Middelburg, 25 oktober 2022  

 

 

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan ‘Roompot Beachresort Kamperland’ 

 

 

 

Geacht College, 

 

Wij waarderen het dat wij de gelegenheid gesteld worden om een vooroverlegreactie in te dienen op 

het voorontwerpbestemmingsplan ‘Roompot Beachresort Kamperland’. Van deze mogelijkheid maken 

we graag gebruik. 

 

Op 10 oktober 2022 hebben wij een gesprek gehad met de heer Coen van der Wel van Roompot en het 

voorontwerpbestemmingsplan van Beachresort Kamperland besproken. 

 

Wij onderkennen de positieve punten van de uitbreiding van Beachresort Kamperland waarbij oog is 

voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het raamwerk van de groenstructuur, de waterstructuur, de 

kreekvallei en de duinvallei zijn een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en geven natuur en 

recreatie een gezamenlijke plek. Met het helofytenfilter verbetert de waterkwaliteit van het plangebied 

hetgeen ons bijzonder aanspreekt. Bij de aanleg van de groenstructuur gaan wij er overigens vanuit dat 

er enkel inheemse boom-, struik- en plantensoorten aangeplant worden. 

 

Er is weliswaar sprake van een uitbreiding, maar dit is een uitbreiding in oppervlakte waarmee er onder 

andere meer ruimte wordt gemaakt voor natuur(beleving). Het aantal recreatie-eenheden neemt af van 

1475 eenheden naar 1399 eenheden. Wel vinden wij de plannen om 36 ligplaatsen voor vaartuigen te 

vervangen voor 20 drijvende woningen in de Roompot Marina Haven een aandachtspunt. De haven mag 

dan wel geen Natura 2000 gebied zijn, maar deze haven ligt wel pal aan het Natura 2000 gebied, de 

Oosterschelde. De waterwoningen mogen daarom geen lichthinder veroorzaken op het water van de 

Oosterschelde. Daarnaast mogen deze woningen niet te hoog boven het wateroppervlak komen te 

liggen zodat het de zichtlijnen vanaf het water van de Oosterschelde nadelig beïnvloedt.  
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Bij het plaatsen van de woningen en het vaststellen van de afmetingen van de woningen moet hier 

rekening mee gehouden worden. Verder zijn wij van mening dat het onwenselijk is om het aantal 

waterwoningen van 20  in een later stadium uit te breiden naar meer waterwoningen. 

 

Naar ons idee ontbreekt het in het voorontwerp nog aan natuurvriendelijke oevers. Daarom raden wij 

natuurvriendelijke oevers aan de zijde van de Oosterschelde van de havendijk aan.  

 

Kortom, wij zijn positief over de voorgenomen ontwikkelingen van het plangebied. Desalniettemin 

blijven wij het aandachtig volgen en zijn we alert voor de plannen met betrekking tot de drijvende 

woningen in de haven. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ira von Harras 

directeur 


