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Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Maaike Walraven en Gerwi Temmink (Groen Links) ingevolge 
artikel 44 reglement van orde 

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 185.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake bouw van 
toeristische accommodatie aan de Zeeuwse kust:

(ingekomen: 23 april 2021)

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Bent u bekend met de aangehaalde artikel? 

(H)erkent GS de geschetste problematiek: 
Namelijk dat oude vergunde vergunningen in 
het bestemmingsplan tot in lengte van jaren 
geldig kunnen blijven ? Acht u dit in 
onderhavig geval ook gewenst?

1. We zijn bekend met het aangehaalde artikel.  
Veel situaties dat oude vergunningen jaren 
geldig zijn zonder te worden benut, zijn ons 
niet bekend.

2. Bent u met ons van mening dat oude en nog 
niet benutte bestemmingsvergunningen vaak 
speculatie en geldgewin tot gevolg hebben?

2. Daar hebben wij geen volledig overzicht over.

3. Is GS het met GroenLinks eens dat het zeer 
wenselijk is, om niet te zeggen noodzakelijk, 
dat er specifieke regels moeten komen om 
dergelijke planologische missers te 
voorkomen?

3. De consequenties van plannen, zoals u 
bedoeld, zijn voor de gemeente. 

4. Is GS daarnaast bereid in haar rol als 
verbinder, c.q. toezichthouder, te werken aan 
een oplossing door toetsing van onderhavig 
hotelplan te Biggekerke? 

4. Het is aan de gemeente Veere om te toetsen. 
Indien om welke reden dan ook de vraag 
komt om mee te denken dan zijn wij daartoe 
bereid.

5. En ziet GS kans om via de nieuwe 
Omgevingsverordening 2022 regels op te 
nemen die kunnen voorkomen dat er 
toeristische accommodaties gebouwd 
kunnen worden in open agrarisch gebied?

5. In de huidige verordening zijn op basis van 
de Kustvisie al regels opgenomen om 
bebouwing in open agrarisch gebied te 
voorkomen. 

MIDDELBURG, 18 mei 2021

Namens fractie: Groen Links

Maaike Walraven en Gerwi Temmink

Gedeputeerde Staten

Drs. J.M.M. Polman

A.W. Smit
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