
Geacht college en raad, 

De gemeenteraad van Goes heeft middels uw schrijven van 11 juni 2021 kennis genomen van 
de reactie van de gemeente Middelburg op de zienswijze van ons college inzake 
bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020.  In uw antwoordnota lezen wij dat de 
zienswijze van de gemeente Goes ontvankelijk doch ongegrond is verklaard.  

Wij zijn teleurgesteld over het ingenomen standpunt van het Middelburgse gemeentebestuur 
t.a.v van onze zienswijze en dan met name over de geringe erkenning van de schadelijke 
effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de Goese dorpen in de nabije omgeving van 
het plangebied. U stelt dat het nieuwe bestemmingsplan nauwelijks invloed zal hebben op de 
regionale verkeersproblemen die er toch al zijn, omdat de mogelijke verkeersintensiteit ten 
opzichte van het vorige bestemmingsplan niet toeneemt. U zult begrijpen dat dit onze zorgen 
ten aanzien van de leefbaarheid in onder andere Wolphaartsdijk niet weg neemt. Cumulatief 
gezien zullen de verkeersproblemen met de realisatie van Waterpark Veerse Meer toenemen 
ten opzichte van de huidige situatie ter plaatse. Door in het bestemmingsplan geen passende 
oplossing te geven voor deze negatieve effecten van de realisatie van het park, wordt de 
rekening doorgeschoven naar achteren en deels afgewimpeld op omliggende gemeenten.  

Het valt te betreuren dat het gemeentebestuur van Middelburg, bij 
gemeentegrensoverschrijdende gevolgen door toedoen van hun planontwikkelingen, niet 
thuis geeft als een buurgemeente herhaaldelijk aandacht vraagt voor een passende oplossing. 
Wij blijven van mening dat u de gevolgen voor de infrastructuur en verkeersafwikkeling 
onderschat en dat de belangen van onze inwoners onevenredig worden geschaad.   

Wij roepen u daarom nogmaals op om uw verantwoordelijkheid te nemen inzake de huidige 
én toekomstige  verkeersproblemen in het gebied, die door toedoen van recreatief verkeer 
aan de zuid zijde van het Veerse Meer aan de orde zijn. Wij kiezen vooralsnog niet voor een 
gang naar de rechter, maar blijven met nadruk inzetten op samenwerking, afstemming en 
partnerschap.  

We hopen op een constructieve houding bij het opstellen van de gebiedsontsluitingsvisie 
Veerse Meer Zuid.  

Hoogachtend  

 

Gemeenteraad Goes  

 

Namens deze … 

 


