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Provinciale Staten
Vragen van het statenlid M.J.A.W. Walraven-Janssen, E.E.P.M. Heerschop, 
C. Jacobusse (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie) ingevolge artikel 44 reglement van 
orde 

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer .160

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 
Herontwikkelingsplannen Marina Beach Braakman:

(ingekomen: 5 februari 2021)

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Is het College van GS op de hoogte van de 

vergevorderde onderhandelingen tussen 
Oostappen Groep en Braakmaneiland 
Projectontwikkeling over de verkoop van het 
vakantiepark Marina Beach?

1. Ja, via berichtgeving in de media

2. Zo ja, is het College van GS op de hoogte van de 
uitbreidingsplannen die Braakmaneiland 
Projectontwikkeling heeft en heeft de 
projectontwikkelaar hierover al overleg gevoerd 
met de provincie?

2. Het college heeft via berichtgeving in de media 
gehoord over de uitbreidingswensen. De provincie 
is op hoofdlijnen en vrijblijvend op de hoogte 
gesteld door adviseurs van de initiatiefnemers.

3. Delen GS de conclusie dat deze 
uitbreidingsplannen bestaand beleid en 
investeringen tenietdoen en forse natuurschade 
op kunnen leveren?

3. Het in de media gepresenteerde plan, betreft een 
uitbreiding in de bestaande natuur van het Natuur 
Netwerk Zeeland (NNZ). Uitvoering hiervan zou 
een negatieve invloed hebben op het oppervlak en 
kwaliteit van het NNZ, op de voorziene locatie en 
waarschijnlijk ook daarbuiten. Dit zou gedane 
investeringen in het NNZ teniet doen, het NNZ is 
beschermd via de Omgevingsverordening 
Zeeland.

4. Kunnen GS toezeggen dat zij erop toe zullen zien 
dat er in geen enkel opzicht natuur verloren gaat, 
in zowel Braakman Noord als Braakman Zuid, bij 
de realisatie van de plannen van Braakmaneiland 
Projectontwikkeling?

4. De natuur in Zeeland is beschermd. Ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen bestaande Natuur als 
onderdeel van het NNZ lopen altijd volgens 
vastgestelde procedures. Daarbij zien wij als GS 
toe op het maken van de juiste afwegingen op 
basis van de daarvoor geldende uitgangspunten 
uit de vigerende provinciale omgevings-
verordening.

MIDDELBURG, 2 maart 2021

Namens fractie: 
GroenLinks, PvdA en ChristenUnie,
M.J.A.W. Walraven-Janssen, 
E.E.P.M. Heerschop en 
C. Jacobusse

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman

A.W. Smit
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