
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

MOTIE: Motie 
Verkeersafwikkeling Waterpark Veerse Meer 
 
 
Constaterende dat 
• Op 7 juli 2021 het bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020 door de gemeenteraad van Middelburg is 

vastgesteld. 
• Het betreffende bestemminsplan niet voorziet in een concreet plan voor de verkeersafwikkeling in het 

gebied. 
• De gemeenteraad van Middelburg de zienswijze van de Gemeente Goes ontvankelijk, maar ongegrond heeft 

verklaard. 
• Tijdens de raadsbehandeling van het bestemmingsplan op 7 juli door de raad niet of nauwelijks is gesproken 

over een adequate verkeersafwikkeling van Waterpark Veerse meer. 
• De infrastructurele knelpunten die deze ontwikkelingen met zich meebrengen de gemeentegrenzen 

overschrijden en een grote impact zullen hebben op de dorpen Wolphaartsdijk, Lewedorp en de 
tussenliggende buurtschappen. 

• Het college van B&W van de Gemeente Goes in vergadering op 18 mei 2021 kennis heeft genomen van 
Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid. 

• Er in deze visie het volgende staat omschreven; “In het kader van MER Waterpark Veerse Meer is in het 
gebied ten zuiden van het Veerse Meer vrij recent (2019) een verkeersonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek 
wijst uit dat bestaande knelpunten door de autonome groei en door geplande/ verwachte uitbreidingen van 
functie verder toenemen.” 

• Er nu een vastgesteld bestemmingsplan Waterpark Veerse meer 2020 is, maar er nog geen oplossing is voor 
de te verwachten verkeersproblemen bij realisatie van dit plan. 

Is van oordeel dat: 
• De realisatie van Waterpark Veerse Meer de reeds bestaande infrastructurele knelpunten nabij o.a. 

Wolphaartsdijk verder onder druk zal zetten.  
• Bij het vaststellen van plannen die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken, tegelijkertijd een adequate 

visie op én aanpak van infrastructurele problemen betrokken dient te worden. 
• De gemeente Middelburg onvoldoende onderkend dat de Goese inwoners van de omliggende dorpen 

nadelige gevolgen van de aanleg van het waterpark zullen ondervinden en in hun belangen worden 
geschaad. 

• Hoewel de nieuwe plannen misschien geen grotere verkeersproblemen opleveren dan de ontwikkelingen 
die reeds in het oude bestemmingsplan mogelijk werden gemaakt, dit de gemeente Middelburg niet 



ontslaat van de plicht om bij de daadwerkelijk realisatie van de plannen te zorgen voor een deugdelijke 
verkeersafwikkeling.  

   
Verzoekt het college: 
De raad te informeren over de precieze fase waarin wij nu zitten als het gaat om ambtelijk- en 
bestuurlijk(overleg) over de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid én de raad op de hoogte te houden van 
het verdere proces.  
 
Besluit: 
 
• De bijgevoegde brief te versturen aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Middelburg.  
 
 
Namens de SGP-ChristenUnie fractie  Johnny Lukasse 
Namens de Nieuw Goes fractie  Vincent Mareels 
Namens de CDA fractie   Frans van der Knaap 
Namens de VVD fractie   Stan Jasperse 
Namens de Partij voor Goes fractie  Stan Meulblok 
Namens de PVDA fractie   Marco Eestermans 
Namens de D66 fractie   Saskia Verheij 
Namens de GroenLinks fractie  Andre Alting 
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