Overzicht inspraakreacties met conceptbeantwoording en aanpassingsvoorstel

Bijlage A1

Na vaststelling door de gemeenteraad zullen het Wmo-beleidsplan ‘Samen leven’ en de sturctuurvisie ‘Goed leven’ conform onderstaande wijzigingsvoorstellen worden
aangepast.
Naam inspreker
Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Stichting Welzijn ondersteunt het streven naar goed geoutilleerde
(buurt)centra per kern, te realiseren door o.a. concentratie van
activiteiten en doelgroepen. Uw college benoemt daarin de
ontmoetingsfunctie. Volgens Stichting Welzijn biedt het
accommodatiebeleid mogelijkheden en kansen om ook overige
functies toe te voegen. Idealiter zou een dergelijke accommodatie
“het hart van de buurt” vormen voor iedere kern, waar het
kruispunt van “lokale kracht” en sociale ontwikkeling wordt
gesitueerd.

2.

Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Op grond van ervaringen elders in het land zijn wij minder
enthousiast over het idee om uit te gaan van geprivatiseerde
accommodaties. Privatisering van (multifunctionele)
accommodaties gecombineerd met marktwerking is per definitie
niet goedkoper (zeker niet voor de gebruikers) en frustreert een
stevige binding met de kern. Accommodatiegebruik en –beheer zijn
primair een verantwoordelijkheid (zoals u zelf opmerkt) van de
gebruikers. De bewoners moeten dan wel de kans krijgen deze
verantwoordelijkheid te kunnen dragen en waar te maken.

3.

Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Voor het succesvol implementeren van “eigen beheer” en “de
kanteling” binnen de Wmo, is een duidelijke visie op inzet,
draagkracht en (on)mogelijkheden van vrijwilligers noodzakelijk.
Gewaakt moet worden voor “onmatige inzet” door vrijwilligers.

1.

Beantwoording
In het Wmo-beleidsplan wordt gesproken over een ontmoetingsplek in
iedere kern. Deze ontmoetingsplek moet ook in onze optiek het hart
van het dorp vormen en het knooppunt zijn van diverse lokale krachten
en (sociale) netwerken. Wij willen dit bereiken door verschillende
doelgroepen en functies op één locatie te bundelen. In de grotere
kernen zullen dit logischerwijs meer functies kunnen zijn dan in de
kleinste kernen. Ook wij zijn van mening dat de centrale
ontmoetingsplek een bredere rol kan hebben dan alleen die van
ontmoetingsfunctie: Vanuit ‘ontmoeting’ (van mensen en diensten)
moet synergie ontstaan. De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging
van de visie en wordt derhalve voor kennisgeving aangenomen.
In het Wmo-beleidsplan is opgenomen dat de ontmoetingsplek niet
noodzakelijkerwijs in eigendom en/of beheerd moet worden door de
gemeente. Dat betekent niet dat het beleid is gericht op het
privatiseren van accommodaties. Voor invulling van dit uitgangspunt
zijn namelijk meerdere alternatieven denkbaar. Zo kunnen het
onderhoud, beheer en/of exploitatie van een gemeentelijk gebouw aan
gebruikers, dorpsraden of andere vrijwilligers worden overgelaten. Of
er kan een raamwerkovereenkomst worden gesloten met een (horecaof recreactie)ondernemer of (sport)vereniging over het (mede)gebruik
van reeds bestaande voorzieningen, zoals zaalruimte, kantine, sportveld
of zwembad. Uw opmerking wordt dan ook voor kennisgeving
aangenomen.
Wij wijzen u er op dat het Wmo-beleidsplan een visie op hoofdlijnen
betreft, die nader uitgewerkt dient te worden. Op dit moment wordt er
al wel een basis gelegd voor die uitwerking door het opstellen van een
afwegingskader voor de inzet van vrijwilligers (voor wat betreft de
inzetbaarheid bij maatschappelijke dienstverlening en hulpverlening).
Dit zullen wij doen in samenspraak met de sociaal makelaar en de
partners binnen ‘Porthos Sluis’ (Maatschappelijk Werk en Stichting
Welzijn).

Aanpassing visies
Nee

Nee

Nee

4.

Naam inspreker
Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

5.

Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

6.

Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Samenhang en leefbaarheid in een kern zal slechts indirect
bevorderd worden door het faciliteren van een (ontmoetings)plek.
Cruciaal is het inbrengen van een katalysator: iemand die de kar wil
en kan trekken. Dat kan soms een vrijwilligersgroep zijn, soms moet
dat (een tijdje) professioneel gebeuren. Om bewoners in staat te
stellen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, moeten deze
vrijwilligers gefaciliteerd, aangespoord, gemotiveerd en
ondersteund worden. “Samen Leven” uit uw missie veronderstelt
daarom dat er geen sprake kan zijn van een terugtredende
overheid, maar van een optredende overheid. Stichting Welzijn wil
een bijdrage leveren aan het realiseren van deze voornemens.
“Hobby” is een slecht gekozen woord als uw college dit woord ook
gebruikt voor de groep sociaal-culturele, zorg- en cultuureducatieve
activiteiten

Wij dagen uw college uit uw bewering te onderbouwen dat “de
meeste mensen bereid en voldoende draagkrachtig zijn om eigen
hobby’s en liefhebberijen te financieren”. Sluis behoort niet tot de
welvarende gemeenten in Nederland. Het gemiddeld
inkomensniveau ligt volgens het CBS zo’n 10% onder het landelijk
gemiddelde. Welke flankerende maatregelen neemt u voor die
mensen, die door de opstelling van uw college buiten de boot
dreigen te vallen?

Beantwoording
Het college ziet voor zichzelf slechts een beperkte uitvoerende rol op dit
gebied, maar neemt haar verantwoordelijkheid door deze taak (via haar
opdrachtgeverschap in subsidierelaties) te beleggen bij één of meerdere
maatschappelijke organisaties. Wij zijn blij met de bijdrage die u wilt
leveren. Deze taak past ons inziens binnen de rol van Stichting Welzijn
zoals wij die voor ons zien. De reactie vormt daarom geen aanleiding tot
aanpassing van de visie en wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing visies
Nee

Ter verduidelijking willen wij u er op wijzen dat wij onder sociaalculturele activiteiten onder andere verstaan het lidmaatschap aan
muziek-, dans-, zang-, toneel- en sportvereningen; scouting; deelname
aan of bezoek van muziek-, dans- en toneelvoorstellingen, exposities,
tentoonstellingen, evenementen, festiviteiten, clubs en sozen. Wij
onderkennen dat deze activiteiten een grote waarde hebben voor de
sociale samenhang binnen groepen, de leefbaarheid in dorpen en in
sommige gevallen ook voor het toerisme en cultureel erfgoed, maar
blijven van mening dat de drijfveer voor mensen om aan dergelijke
activiteiten deel te nemen hoofdzakelijk hobby en liefhebberij is en
mensen hiervoor primair zelf verantwoordelijk zijn. Aan uw reactie
wordt derhalve niet tegemoet gekomen.
Wij wijzen u er op dat het Wmo-beleidsplan een visie op hoofdlijnen
betreft, die nader uitgewerkt dient te worden. De flankerende
maatregelen waarom u verzoekt zullen op dat moment aan de orde
komen. Wel willen wij u er nu al op wijzen dat het gemiddelde inkomen
in onze gemeente inderdaad onder het landelijk gemiddelde ligt maar
dat het overgrote deel van onze inwoners niet onder het
bestaansminimum leeft en daardoor in staat is om eigen hobby’s en
liefhebberijen te financieren. Voor mensen die dit financieel niet
kunnen opbrengen, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de
sociaal-culturele bijdrage vanuit het minimabeleid (maatwerk).

Nee

Nee

7.

8.

Naam inspreker
Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Uw college poneert het voornemen dat geen subsidie meer wordt
verleend voor activiteiten die mensen zelf, of in samenwerking met
elkaar, kunnen realiseren, en dat de gemeente nooit meer bijdraagt
dan 50% van de totale begroting. De indruk wordt door uw college
gewekt, dat voor iedere dienst betaald dient te worden, een
opvatting die ons bestuur al eerder heeft opgemerkt bij de
advisering van de RMDO aan uw college. De RMDO gaat in haar
advies aan uw college uit van het principe, dat voor iedere activiteit
of dienst een eigen bijdrage door de cliënt betaald moet worden.

Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Het college maakt een financiële afweging en zonder af te wegen
wat de kwaliteit van een activiteit is, of wat de activiteit bijdraagt
aan versterking of vernieuwing van lokaal beleid en/of lokale kracht.
Soms kan preventief investeren veel kosten op de middellange
termijn voorkomen. Als uw college wenst in te zetten op meer
“eigen verantwoordelijkheid” en “eigen initiatief” van burgers, zou
het verstandiger zijn bewoners(groepen) te stimuleren (en te
faciliteren) om initiatieven te nemen om activiteiten zelf uit te gaan
voeren en om de leefbaarheid zelf te verbeteren. Een
experimentenpot kan bewoners stimuleren zelf initiatief te nemen
en te ontplooien in hun (sociale) woonomgeving. Uw college kan
dergelijke processen verstevigen door een premie te zetten op
eigen initiatief, niet door initiatieven te straffen met een beperking
op (financiële) ondersteuning.

Beantwoording
In het Wmo-beleidsplan wordt gesteld dat de subsidiegrondslagen ten
aanzien van de sociaal-culturele activiteiten heroverwogen moeten
worden. Deze heroverweging dient gezien te worden als een uitwerking
van de visie en zal derhalve pas in een later stadium concreet aan de
orde komen. Wel wijzen wij u er nu al op dat het in dit verband
nadrukkelijk niet gaat om het ‘betalen voor diensten’. Het gaat
bijvoorbeeld om het lidmaatschap van een vereniging, de deelname aan
een activiteit of het bezoek van een voorstelling. Wij veronderstellen
dat mensen (indien zij gebruik willen maken van dit aanbod) tenminste
50% van de kosten zelf voor hun rekening moeten willen nemen. Ook
moet in dit verband worden gedacht aan cofinanciering door het
bedrijfsleven bij het organiseren van zakelijk, lucratieve evenementen
(profijtbeginsel). Bovendien gaat het in de meeste gevallen niet om
‘cliënten’, maar om gewone burgers.
In tegenstelling tot hetgeen in de reactie wordt gesteld wordt niet enkel
een financiële afweging gemaakt, maar weegt de kwaliteit van een
activiteit of wat de activiteit bijdraagt aan de samenleving, wel degelijk
mee. Uit het Wmo-beleidsplan volgt slechts dat de meerwaarde
(sociaal, cultureel of toeristisch) bij de beoordeling van
subsidieverzoeken voortaan echter zwaarder meeweegt dan voorheen.
Wij zijn dan ook van mening dat uit de visie volgt dat (waardevolle)
initiatieven gestimuleerd (en gefaciliteerd) moeten blijven worden. Uw
reactie worden daarom voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing visies
Nee

Nee

9.

Naam inspreker
Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

10. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

11. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Bij de inwerkingtreding van de Wmo in 2007 is de Welzijnwet
integraal onderdeel geworden van de Wmo. Hierdoor bevat de
Wmo zowel het domein Zorg als het domein Welzijn. In uw
uitwerking leest het bestuur enkele voornemens van uw college tot
ingrepen in het welzijnsdeel. Het bestuur is geïnteresseerd welke
voornemens u heeft t.a.v. de beperking van de kosten in het domein
Zorg. In uw beleidsnota vermijdt u o.i. in te gaan op kosten en
risico’s die gemoeid zijn met de uitvoering van de overige
onderdelen van de Wmo, zoals de uitvoering HH en voorzieningen.
Het bestuur van de stichting ziet het kader waarbinnen uw college
haar beleidsnota presenteert, en concrete maatregelen wenst te
treffen, erg vernauwen tot een beperkt aantal kleine spelers binnen
de welzijn- en cultuursector. Opvallend vind het bestuur het
ontbreken van beleidsvoornemens in de beleidsnota Wmo t.a.v. de
echt “grote” zorgposten en zorgverleners.
Uw college poneert de stelling dat de kosten voor het kunst- en
muziekonderwijs relatief hoog zijn. Wij nodigen u uit deze stelling
nader te onderbouwen. Uit de landelijk benchmark van de
Kunstconnectie is te berekenen of de kunsteducatie in Sluis nou
werkelijk zo duur is. Gemiddeld geven de Nederlandse gemeenten
ca € 8,56 per inwoner per jaar uit aan kunsteducatie (uit: de
trendanalyse van de Kunstconnectie, april 2011). Voor de gemeente
Sluis is dat voor 2011 ca € 3,66 per inwoner per jaar. Dit daalt nog
verder als we de huurbijdragen voor Den Hoekzak aan de gemeente
hier van af trekken: ca € 2,63 per inwoner per jaar (ca. 1/3 van de
gemeentelijke subsidie incasseert de gemeente Sluis zelf weer als
huuropbrengst).
Wij verwachten dat cliënten die voldoende mobiel zijn en over
voldoende financiële middelen beschikken zelf oplossingen zoeken
en vinden, bijvoorbeeld een kunstopleiding in België volgen. De
groep inwoners die niet mobiel is en niet over de financiële
middelen beschikt, is aangewezen op lokale voorzieningen, zoals
o.a. de kunsteducatie en overige sociaal-culturele activiteiten. Dat
zijn dus niet de mensen met de dikke portomonnaie: deze groep
behoort tot de kwetsbare groep inwoners die geen belang hebben
bij een “terugtredende overheid”. Het is ook de groep waar de
Stichting Welzijn haar energie en aandacht in steekt: bewoners van
de gemeente Sluis die het het minst makkelijk hebben.

Beantwoording
Wij onderschrijven uw reactie dat de visie zich beperkt tot een aantal
kleine spelers niet. Wij wijzen u in dit kader op ons beleid ten aanzien
van het domein Zorg (inclusief de ‘grote’ zorgposten en zorgverleners)
vindt u in paragraaf 2.3. (‘Ondersteuning en begeleiding’) en in
paragraaf 3.6. (‘Concrete maatregelen en producten 2011 e.v.’).

Aanpassing visies
Nee

De reactie wordt niet onderschreven. Wij wijzen u er op dat u in uw
berekening enkel bent uitgegaan van de subsidie die uw stichting
ontvangt voor de kunstzinnige vorming. In het kader van kunst- en
muziekonderwijs financiert de gemeente daarnaast ook de Zeeuwse
Muziekschool en de cultuurmenu’s. De totale begroting voor kunst- en
muziekonderwijs van de gemeente Sluis beloopt daarmee ruim 350.000
euro. Dit komt neer op een bedrag van circa € 14,50 per inwoner per
jaar. Als wij de subsidiebijdrage voor de huisvestingskosten hiervan
aftrekken, resteert een bedrag van circa 275.000 voor overige kosten.
Dit is een bedrag van ruim 11 euro per inwoner per jaar. In dit kader
verwijzen wij u tevens naar de beantwoording onder nummer 12.

Nee

Wij zijn van mening dat de doelgroep waarnaar u verwijst beter bereikt
kan worden via een aanbod van kunst, cultuur, muziek en dans op de
vindplaatsen (scholen, speelterreintjes, buurthuizen, verzorgingshuizen,
etc.) dan het aanbieden van kunstonderwijs vanuit één centraal
instituut. De reactie geeft dan ook geen reden tot aanpassing van de
visie.

Nee

Naam inspreker
12. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
De drie “groot”gebruikers van Den Hoekzak betalen bovenmatig
veel huur voor een inmiddels verouderde accommodatie. Onze
schatting is, dat jaarlijks ca €100.000,= huuropbrengst van den
Hoekzak rechtstreeks terugvloeit naar de algemene middelen. Deze
extra opbrengsten uit cultuurmiddelen vertroebelen de juiste
kosten van de kunsteducatie c.q. de kosten die in uw begroting
geoormerkt staan voor cultuur. Uw cultuurbegroting bedraagt dus
ca €100.000,= meer dan de werkelijk gemaakte kosten voor cultuur.

13. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Uw college poneert de stelling, dat het kunstonderwijs, met
uitzondering van de dansante vorming, zich beperkt tot een relatief
kleine, vaste groep deelnemers. Gemiddeld genomen is er bij de
deelnemers beeldende vorming een verloop van ca. 20 % per jaar.
Dat is niet vreemd. De kunsteducatie neemt naast het reguliere en
het vakonderwijs een plaats in binnen de doorgaande leerlijn. De
doorgaande leerlijn cultuureducatie ziet er versimpeld en
schematisch als volgt uit:
- Kennismaking met kunst is de kern van het aanbod primair
onderwijs.
- Reflectie op de kunst is de kern van het aanbod voortgezet
onderwijs.
- Verdiepend en beroepsvoorbereidend is de kern van het
aanbod instituten kunsteducatie.
- Beroepsvormend: het vakonderwijs (de kunstacademies)
Als iemand een ambacht en een vak wil leren (en dat is binnen de
kunsteducatie het geval) zal je eerst intensief het ambacht moeten
leren. In de loop van de tijd zal juist aandacht voor de creatieve
vorming en ontwikkeling, alsmede reflectie op de kunsten eigen
gemaakt moeten worden. Meerjarig verbonden zijn aan de
kunsteducatie is in dit licht dan ook helemaal niet merkwaardig,
juist te verwachten en in het kader van “education permanente”
ook aanbevelenswaardig.

Beantwoording
De reactie is een aanname en wordt derhalve voor kennisgeving
aangenomen. Wellicht ten overvloede willen wij nog opmerken dat de
subsidie voor kunst en cultuur die terugvloeit naar de gemeente in de
vorm van huuropbrengsten voor Den Hoekzak inderdaad meer dan
€ 100.000,- bedraagt. De huuropbrengsten vloeien echter niet terug
naar de algemene middelen maar zijn bedoeld voor rente, afschrijving
en onderhoud van het sociaal-cultureel centrum. De huisvestingskosten
worden (voor de vaste gebruikers) volledig door de gemeente
gecompenseerd en moeten derhalve worden beschouwd als subsidie
die ten goede komt aan de sector. Omdat Den Hoekzak een relatief
duur gebouw is, wordt in de rekenmodellen voor de cultuursector
steeds uitgegaan van ‘nettobedragen’ (gecorrigeerd naar bedragen
zonder huuropbrengsten).
In tegenstelling tot uw reactie zijn wij van mening dat onze
verantwoordelijkheid zich beperkt tot het kennismaken, interesseren en
stimuleren van kunst- en cultuurbeoefening en - beleving bij onze
(jonge) inwoners. Wij beschouwen het aanbieden van verdiepend en
beroepsvoorbereidend kunstonderwijs niet als kerntaak van de
gemeente. Meerjarige verbondenheid aan de kunsteducatie valt
daarmee niet binnen de gemeentelijke doelstelling. Dit betekent dat de
opdracht aan uw stichting daarop aangepast zal worden. Uw reactie
geeft dan ook geen aanleiding de visie op dit punt te wijzigen.

Aanpassing visies
Nee

Nee

Naam inspreker
14. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Binnen de gemeentelijke opdracht aan de Stichting Welzijn t.a.v. de
kunsteducatie is niet opgenomen dat de kunsteducatie allerlei
experimenten uit moet voeren of om nieuwe richtingen in te slaan.
De uitvoering cultuureducatie voldoet vrij precies aan de opdracht
die de gemeente verstrekt heeft aan onze Stichting.

15. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Uw college voert aan dat er veel kunstenaars en
muziekverenigingen in de streek actief zijn die muziek- en
kunstonderwijs zouden kunnen verzorgen. Risico hiervan is dat de
kwaliteit mogelijk niet of minder gewaarborgd is. Het bestuur
neemt aanstoot dat uw college deze opmerking maakt. U wekt de
indruk dat iedereen de kunsteducatie kan uitvoeren, desnoods
amateurs en vrijwilligers. De stichting voert de kunsteducatie uit
met gediplomeerd, deskundig en opgeleid personeel, bewaakt het
kwaliteitsniveau, stelt eisen aan de kwaliteit en borgt de veiligheid
(arbo, protocollen) en de continuïteit. De uitvoering doen we goed,
deskundig en betrouwbaar. Indien uw college het anders wenst, kan
uw college een nieuwe opdracht aan de stichting formuleren. De
stichting handelt binnen de door uw college verstrekte opdracht:
het uitvoeren van professionele kunsteducatie.
Uw college wenst actieve bemoeienis met de “oneigenlijke
concurrentie tussen gesubsidieerde, professionele instellingen
(Muziekschool en Stg Welzijn) en private, particuliere aanbieders
van muziek- en kunstonderwijs (muziekverenigingen en zelfstandige
kunstenaars)”. Het bestuur is content met deze passage en huldigt
de opvatting van uw college om oneerlijke concurrentie tegen te
gaan. De laatste jaren neemt de concurrentie door onze
Zuiderburen toe. Uit recent onderzoek is gebleken, dat de Belgische
kunstinstituten streven naar het vergroten van haar marktaandeel
van Nederlandse cursisten thans ca 10%, tot ca 13% van het totale
Belgische cursistenaanbod. De Belgische overheid stelt kennelijk
hogere prioriteiten aan kunst- en cultuureducatie dan de
Nederlandse. De Belgische instituten zijn in staat om cursussen aan
te bieden tegen een fractie van de prijs waar wij ons cursusaanbod
voor moeten aanbieden.

16. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Beantwoording
Met het Wmo-beleidsplan geven wij een visie op het beleid voor de
komende vier jaar. Dit beleid kan afwijken van het beleid zoals dat tot
nu toe is uitgevoerd. Op het punt van de kunsteducatie is er sprake van
zo’n beleidswijziging. Kunsteducatie zal meer dan voorheen worden
ingezet als instrument op de vindplaatsen om het jeugd- en
jongerenwerk, het ouderenwerk en het brede welzijnswerk
(inhoudelijk) te versterken en nieuwe doelgroepen te bereiken. Deze
wijziging heeft als gevolg dat de opdracht aan uw stichting daarop
aangepast zal worden.
Wij zijn van mening dat het leren beoefenen van verschillende kunst- en
muziekdisciplines in vele vormen en maten kan plaatsvinden. Dit hoeft
niet altijd (en per definitie) beroepsvoorbereidend te zijn, maar kan ook
betrekking hebben op de hobby-/amateursfeer. Voor de meeste
inwoners zal dit niveau zelfs voldoende zijn. Deze ‘lichte’ vorm van
kunsteducatie sluit goed aan bij de doelstellingen in de Wmo: het
bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid, het bevorderen
maatschappelijke deelname (participatie) en het bevorderen van
geestelijk en lichamelijk welzijn en welbevinden. Het aanbieden van
verdiepend en beroepsvoorbereidend kunstonderwijs valt niet onder de
doelstellingen van de Wmo en valt daarom ook niet onder de
doelstellingen van de gemeente. Ook deze wijziging heeft tot gevolg dat
de opdracht aan uw stichting zal worden aangepast. Uw reactie geeft
geen aanleiding tot wijziging van de visie op dit punt.
In het Wmo-beleidsplan wordt inderdaad opgemerkt dat wij een
beëindiging van de oneigenlijke concurrentie tussen professionele
instituten en de particuliere markt willen bereiken. Dit omdat wij van
mening zijn dat subsidies niet bedoeld zijn om de prijzen voor
(professioneel) muziek- en kunstonderwijs kunstmatig laag te houden,
als private, particuliere aanbieders (muziekverenigingen en zelfstandige
kunstenaars) vergelijkbare prijzen hanteren terwijl deze het zonder
subsidie moeten stellen. Ons beleid is er bovendien niet op gericht om
de concurrentie met het Belgische kunst- en muziekonderwijs aan te
gaan. Wij zien dit eerder als waardevolle aanvulling op het lokale
aanbod. Uw reactie wordt dan ook voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing visies
Nee

Nee

Nee

Naam inspreker
17. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

18. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

19. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
De vraag die uw college niet beantwoordt, is de vraag of het private
aanbod bereikbaar is voor “een groot deel van de huidige
deelnemers aan de kunsteducatie.” Het bestuur weerspreekt uw
stelling, dat de deelnemers aan onze cursussen de bijdragen
makkelijk zelf kunnen betalen. Zoals eerder betoogd, is de
doelgroep van onze stichting niet de groep mensen die zich
(financieel) makkelijk kan redden. De primaire opdracht aan het
lokale bestuur van de gemeente is er voor te zorgen, dat
voorzieningen bereikbaar zijn of blijven voor inwoners die niet in
staat zijn binnen de reguliere marktwerking te voorzien in eigen
behoeften. Hiervoor is subsidiering het geëigende en legitieme
instrument. Waarover gestreden mag worden is of een subsidie op
instellingsniveau verstrekt wordt of op individueel niveau.
Uw college spreekt uit te willen interveniëren op de marktwerking.
Het bestuur betwijfelt of het een kerntaak is van de lokale overheid
om op te treden als hoeder van het marktmechanisme cq een taak
heeft in het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Het is uw college vermoedelijk ontgaan dat de onderwijsvrijstelling
voor de kunstensector per 1 juli 2011 gedeeltelijk is ingetrokken.
Dat betekent concreet, dat vanaf 1 juli 2011 alle deelnemers van 21
en ouder 19% Btw op de deelnemersbijdragen moeten gaan
betalen, waardoor de kosten voor deelname aan een cursus met
19% toenemen. Nu stelt uw college voor om de subsidie af te
bouwen. De kunsteducatie wordt dan dubbel getroffen en er treedt
een zeer ongewenst cumulatief effect op. De deelnemersbijdragen
zullen door onze doelgroep niet meer opgebracht kunnen worden
en 11 cursussen zullen moeten stoppen. Hierdoor verdwijnt
werkgelegenheid. Zodra deze basis wegvalt, zakt de bodem onder
de kunsteducatie weg en valt te vrezen voor het voortbestaan van
de gehele sector kunsteducatie. Gaat de private markt vervolgens
onze cliënten bedienen? Het bestuur van de stichting is er van
overtuigd dat dat niet het geval zal zijn, omdat onze doelgroep niet
interessant is voor de private markt. Hen ontbeert de financiële
middelen.

Beantwoording
Wij nemen uw reactie voor kennisgeving aan. Wij blijven van mening
dat het private aanbod in voldoende mate bereikbaar is voor de huidige
deelnemers aan de kunsteducatie. Mocht dit in individuele gevallen niet
het geval zijn, dan zijn maatwerkoplossingen voor handen. Bovendien
maakt het in deze gevallen geen verschil door wie het aanbod wordt
uitgevoerd.

Aanpassing visies
Nee

Zoals in het Wmo-beleidsplan wordt opgemerkt willen we bereiken dat
de keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid wordt bevordert. Het is
niet onze intentie om te willen interveniëren op de marktwerking. Wij
zien alleen geen noodzaak het subsidie-instrument in te zetten om
professioneel muziek- en kunstonderwijs aan te bieden voor de prijs
van niet-professioneel muziek- en kunstonderwijs. Het is de
verantwoordelijkheid van onze inwoners om zelf een keuze te maken
tussen het (goedkope) niet-professionele muziek- en kunstonderwijs of
(duurdere) professionele aanbod. Al naar gelang de eigen behoeftes,
ambities en financiële mogelijkheden. Uw reactie geeft geen aanleiding
de visie op dit punt te wijzigen.
Zoals volgt uit het Wmo-beleidsplan beschouwen wij het aanbieden van
verdiepend en beroepsvoorbereidend kunstonderwijs niet als een
gemeentelijke doelstelling. Wel wijzen wij u er op dat in individuele
gevallen een beroep gedaan kan worden op een (sociaal-culturele)
bijdrage vanuit het minimabeleid om kunst- en muziekonderwijs te
volgen. Uw reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Nee

Nee

Naam inspreker
20. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

21. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Uw college streeft in uw beleid naar het bevorderen van interesse in
en deelname aan muziek- en kunstonderwijs door gastlessen en
voorstellingen in het onderwijs (cultuurmenu’s), stimuleren muzieken kunstbeoefening in kinderopvang, onderwijs en vrije tijd (door
combinatiefuncties) en het verstrekken van sociaal-culturele
bijdragen (minimabeleid). Het bestuur van de stichting vindt deze
doelen nastrevenswaardig.
De cultuurmenu’s zijn goed ingebed in het curriculum van de
scholen primair onderwijs, is in ontwikkeling binnen het voortgezet
onderwijs en genieten een bijzonder hoge waardering bij
gebruikers, scholen en gemeenten. In de nota van uw college is
echter niet aangeven of het onderwijs staat te wachten op een
groter aandeel cultuur binnen het curriculum. Hoewel kunstzinnige
vorming een van de kerndoelen is van het primair onderwijs, heeft
de stichting geen signalen dat uitbreiding gewenst of noodzakelijk
is.

22. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Het stimuleren muziek- en kunstbeoefening in kinderopvang,
onderwijs en vrije tijd (door combinatiefuncties) zal met uw
voornemens niet bereikt worden. Binnen de opdracht die de
gemeente Sluis aan de Stichting Welzijn heeft verstrekt staat
voorgeschreven dat de kinderopvang en de scholen moeten betalen
voor de diensten van de combinatiefuncties. Deze diensten zijn niet
vrijgesteld van Btw. Hierdoor blijft het voor de scholen en de
kinderopvang weliswaar mogelijk diensten bij de stichting in te
kopen, maar wel nodeloos duurder. Het extra stimuleren van de
combinatiefuncties is ook niet door ons of door andere partijen
gevraagd.

23. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Het bestuur stelt voor om in overleg met de gemeente actief te
mogen bemiddelen in de aanvraag van cliënten voor een sociaalculturele bijdrage. Uiteraard wijzen wij deelnemers op deze
mogelijkheid, maar bemerken tegelijkertijd dat deelnemers
schroom hebben ook een daadwerkelijke aanvraag bij de gemeente
in te dienen.
Reeds eerder heeft de stichting aangedrongen bij de gemeente Sluis
om deelnemer te worden van het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds
keert ook middelen uit die verkregen zijn uit donaties en sponsoring
door grote bedrijven en bedragen ca € 450,= per kind per aanvraag.
Hiermee worden extra middelen voor onze gemeente gegenereerd.

24. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Beantwoording
De inspraakreactie wordt op dit punt voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing visies
Nee

Het Wmo-beleidsplan is een visie op hoofdlijnen die nader uitgewerkt
dient te worden. In de visie is opgenomen dat we versterking van de
cultuurmenu’s willen bereiken. Wij zijn van mening dat onze
verantwoordelijkheid zich beperkt tot het kennismaken, interesseren en
stimuleren van kunst- en cultuurbeoefening, vooral bij jonge inwoners.
Eén van de middelen daarbij zijn de cultuurmenu’s in het onderwijs. Bij
de uitwerking van het beleid zal bekeken worden of (minimaal)
continuering voldoende is of dat ze uitgebreid kunnen worden met
meerdere disciplines en kunstvormen. Uw reactie wordt daarom voor
kennisgeving aangenomen.
In het Wmo-beleidsplan is opgenomen dat we versterking van de
combinatiefuncties willen bereiken. Er wordt nadrukkelijk niet ingezet
op het geven van een extra stimulans. Wij willen u er bovendien op
wijzen dat in de opdracht aan de uw stichting m.b.t. de
combinatiefuncties is een inspanningsverplichting opgenomen om een
klein gedeelte cofinanciering te realiseren vanuit het onderwijs en de
kinderopvang. Zowel het onderwijs als de kinderopvang hebben ons
verzocht een aanbod te doen op het gebied van respectievelijk sporten muziekonderwijs en een sport- en cultuurbuitenschoolse opvang.
Beide sectoren hebben bovendien aangegeven hier financieel in bij te
willen dragen. Uw reactie geeft dan ook geen aanleiding over te gaan
tot wijziging van de visie op dit punt.
Uw reactie wordt voor kennisgeving aangenomen maar wordt wel
betrokken bij de uitwerking van de visie. Uw suggestie wordt betrokken
bij de uitwerking van het dienstverleningsconcept binnen de
gezamenlijke Wmo-balie (Porthos).

Nee

Uw reactie wordt voor kennisgeving aangenomen maar wordt wel
betrokken bij de uitwerking van de visie. Wij vinden dit een interessante
suggestie en zullen deze op zijn merites onderzoeken.

Nee

Nee

Nee

Naam inspreker
25. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Met de voornemens van uw college m.b.t. tot de cultuureducatie
bereikt u het volgende:
a. U doorbreekt de doorgaande leerlijn.
b. De kunsteducatie voor volwassenen wordt onbetaalbaar en
wordt opgeheven.
c. De kunsteducatie voor deelnemers <21 jaar kan niet
gegarandeerd worden en loopt groot risico om ook te
verdwijnen.
d. Doorgaande leerlijn wordt beperkt tot binnenschools en wordt
inhoudelijk beperkt tot “kennismaking” met de kunsten.
e. Binnenschools zullen er nooit mogelijkheden komen voor dat 7jarig meisje, die graag ballet wil studeren en middels de
kunsteducatie de eerste (voorschoolse) stappen wil zetten naar
een vakopleiding.
f. Er kan sprake zijn van arbeidsverdringing door “goedkope”
combinatiefuncties in te willen zetten op arbeidsplaatsen die
wegbezuinigd worden.
g. Er zal geen sprake zijn van betaalbaar muziek- en
kunstonderwijs, indien subsidiering volledig losgelaten wordt.
h. De vermeende oneigenlijke concurrentie is niet aan de orde.
i. Uw college maakt zich zorgen over verstoorde marktwerking en
oneigenlijke concurrentie, het bestuur maakt zich zorgen over
enkele honderden deelnemers die op straat komen te staan en
een doorgaande leerlijn die door uw voorstellen doorbroken
wordt.
j. Niemand heeft uw college gevraagd om de switch van subsidie
kunsteducatie naar cultuurmenu’s en combinatiefuncties te
maken. Niemand heeft uw college verzocht om de
cultuurmenu’s te versterken, noch de combinatiefuncties!
k. Politiek gezien maakt uw college een statement door de
kunsteducatie mogelijk over te laten aan onze buren of
buurgemeente(n). Uw college laat de buren opdraaien voor de
culturele educatie van inwoners uit de gemeente Sluis.

Beantwoording
Uw reactie geeft geen aanleiding de visie te wijzigen. Wel geven wij
hieronder per punt onze reactie:
a. Geen gemeentelijke doelstelling.
b. Geen gemeentelijke doelstelling.
c. Geen gemeentelijke doelstelling.
d. Sluit aan bij gemeentelijke doelstellingen.
e. Dit betreft geen verantwoordelijkheid van de gemeente.
f. Van arbeidsverdringing is geen sprake. Door de inzet van
combinatiefuncties is het aantal jeugd- en jongerenwerkers juist
uitgebreid ten opzichte van de oude situatie.
g. Er ontstaat een keuze tussen het goedkope amateuraanbod en
duurder professioneel aanbod.
h. Wij willen geen subsidie inzetten om de kosten voor professioneel
kunst- en muziekonderwijs kunstmatig laag te houden, terwijl een
redelijk alternatief voor handen is.
i. Verwezen wordt naar de beantwoording onder punt 18. Bovendien
bestrijden wij het, dat honderden deelnemers ‘op straat’ komen te
staan.
j. Ons beleid is gericht op kennismaken, interesseren en stimuleren.
Cultuurmenu’s en combinatiefuncties dragen hier beter aan bij dan
de traditionele kunsteducatie.
k. We laten het aanbod van kunst- en muziekonderwijs over aan de
markt. Hierbinnen is lokaal plaats voor particuliere aanbieders. Het
volume/ de schaal om professioneel kunst- en muziekonderwijs aan
te kunnen bieden (tegen marktconforme prijzen) is waarschijnlijk
regionaal (Zeeuws-Vlaanderen / Oost- en West-Vlaanderen).

Aanpassing visies
Nee

Naam inspreker
26. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Conclusies van het bestuur t.a.v. uw voornemens uit de paragraaf
kunst- en muziekonderwijs:
a. Het voorstel van uw college om de subsidie voor het
volwassenonderwijs cultuureducatie af te bouwen en in te
zetten voor verbreding van het aanbod cultuurmenu’s en
combinatiefuncties vind het bestuur geen logische keuze, noch
overtuigt u het bestuur met argumenten.
b. Niemand heeft uw college verzocht om extra middelen toe te
voegen aan de cultuurmenu’s.
c. Zonder subsidie is geen betaalbaar professioneel muziek- of
kunstonderwijs te exploiteren.
d. Uw college gaat uit van aannames die niet onderbouwd of
onderzocht zijn, die door het gebruik van “one-liners” in de
tekst onnodige beeldvorming oproept.
e. Uw college stelt een oplossing voor die in effect niets oplevert
en de beoogde doelen niet bereikt.
f. Uw college realiseert geen bezuiniging door geldstromen te
verleggen van de kunsteducatie naar de cultuurmenu’s en
combinatiefuncties.
g. Uw oplossing breekt een belangrijke voorziening af waar enkele
honderden deelnemers gebruik van maken en velen afhankelijk
van zijn.

Beantwoording
Uw reactie geeft geen aanleiding de visie te wijzigen. Wel geven wij
hieronder per punt onze reactie:
a. Het aanbieden van volwassenonderwijs binnen de cultuureducatie
beschouwen wij niet als kerntaak van de gemeente. Inwoners
kennis laten maken met, interesseren voor en stimuleren deel te
nemen aan kunst- en muziekbeoefening behoren wel tot onze
kerntaken.
b. Het stimuleren van kunst en cultuur via cultuurmenu’s is eigen
beleid. Extra middelen toevoegen is geen doel op zich, als
bestaande aanbod voldoet, kan worden volstaan met continuering.
c. Wij zouden het betreuren als het aanbod van professioneel muzieken kunstonderwijs (volledig) uit onze gemeente zou verdwijnen. Wij
hebben hiervoor echter andere argumenten dan de argumenten
die u aandraagt. Wij treden graag met u in overleg om te komen tot
een oplossing voor het behoud van deze voorzieningen op een
manier die recht doet aan de gemeentelijke doelstellingen.
d. Aannames zijn wel degelijk onderbouwd en onderzocht. Het gaat in
het beleid om hoofdlijnen (zonder te veel details) en om algemene
uitgangspunten/principes. Deze uitgangspunten/principes moeten
helder en duidelijk zijn. Uitzonderingen en nuances volgen bij de
uitwerking van de hoofdlijnen.
e. Wij bestrijden dit. Wij zijn van mening dat de beoogde doelen juist
beter bereikt zullen worden. Onze doelen zijn echter anders dan de
doelen die u nastreeft.
f. Er wordt wel een bezuiniging gerealiseerd.
g. Wij willen met u bezien op welke manier de voorziening, al dan niet
in aangepaste vorm, behouden kan blijven. Wij bestrijden echter
dat mensen ‘afhankelijk’ zijn van kunsteducatie.

Aanpassing visies
Nee

Naam inspreker
27. Stichting Welzijn
West ZeeuwsVlaanderen

Inspraakreactie
Een belangrijke factor in het verhogen van de
woonaantrekkelijkheidsindex is gelegen in het voorhanden zijn van
een cultureel aanbod. Binnen de gemeente Sluis vervult de kern
Oostburg een regionale functie. Deze kern biedt als gevolg van
oorlogshandelingen weinig historische kwaliteit en geringe
stedelijke kwaliteit. De centrumfunctie staat onder druk: Er sluiten
verschillende winkels. Revitalisering is gewenst en reeds door uw
college in onderzoek. Voor het aanjagen van ontwikkeling en
perspectief binnen het centrum van Oostburg ontbreekt nu een
katalysator: Ergens moet een plek gecreëerd worden die minstens
100.000 tot 120.000 bewegingen per jaar veroorzaakt. Zo’n functie
kan een nieuw te creëren cultureel centrum, gesitueerd in het hart
van Oostburg, vervullen. In dit centrum kunnen schotten wegvallen
tussen de traditionele instellingen als bibliotheek, muziek, kunsten,
het uitvoerend sociaal-cultureel werk. Ook is samenwerking met
private partijen uitvoerbaar. Horeca, detailhandel, private
kunstenaars, verenigingen. Vanuit deze accommodatie is een nieuw
verdienmodel neer te zetten. Naast het aanbod kunsteducatie kan
er ruimte komen voor private kunstenaars om op eigen risico,
vanuit deze accommodatie een aanbod aan te bieden.
Mogelijkheden voor exposities zijn binnen handbereik.
Het bestuur is er van overtuigd, dat de exploitatie van een cultureel
centrum sterk afhangt van de randvoorwaarden:
- Het moet een pand zijn met uitstraling, aansprekend, op een
strategische plek, goed bereikbaar, maar vooral goed zichtbaar.
Het moet ruim zijn, met weinig “grenzen” .
- Beheer en eigendom in handen van de exploitanten. Het is
voorwaarde voor een gezonde exploitatie om het
bezettingspercentage zo optimaal mogelijk te krijgen.
- De activiteit moet niet naar binnen, maar naar buiten gericht
zijn. De publieke ruimte is een belangrijk verlengstuk van de
uitstraling (concerten op de markt, kunstwerken en installaties
in de buitenruimte, exposities in het centrum)
- Vergaande samenwerking met private ondernemers binnen en
buiten het pand.
- Er moet kwaliteit geboden worden.
- Private ondernemers / kunstenaars / verenigingen vergaand
faciliteren in het aanbieden van (nieuwe) activiteiten.
- Ondernemers / ZZPérs faciliteren door verhuur van ruimtes of
accommodatie.

Beantwoording
Wij onderschrijven uw reactie op dit punt. Wij staan positief tegenover
uw visie op de regionale functie van de kern Oostburg en de plaats
daarin van een nieuwe cultureel centrum. Ook staan wij positief
tegenover de door u geformuleerde randvoorwaarden. Hoewel voor de
realisatie van een en ander naast functionele- ook financiële
beperkingen gelden, zullen wij bezien in hoeverre en op welke wijze dit
meegenomen kan worden in het Transformatieplan Aantrekkelijk
Oostburg. We zullen een opmerking hierover opnemen in paragraaf 3.6.
(Concrete maatregelen en producten).
Ook zullen wij in alinea 2.8. (Muziek- en kunstonderwijs) de verplichting
voor de muziekschool en de kunsteducatie nuanceren om
kostendekkend te gaan werken. Daarvoor in de plaats komt het streven
naar een verdere vervlechting van de werksoorten muziek- en
kunstonderwijs.

Concrete aanpassingen:
Alinea 2.8. ‘Wat willen we bereiken’:
- Toegevoegd wordt: ‘Verdere vervlechting van de werksoorten
muziek- en kunstonderwijs’
Alinea 2.8., ‘Hoe willen we het bereiken’:
- Toevoeging ‘…(kostendekkend muziekonderwijs aan
volwassenen)…’ bij eerste bolletje komt te vervallen;
- ‘Afbouwen subsidie kunsteducatie: kunstonderwijs aan
volwassenen moet kostendekkend gaan werken’ wordt
vervangen door: ‘De taakopdracht en bekostigingssystematiek
aan Stichting Welzijn voor kunsteducatie wordt aangepast’
Paragraaf 3.6., Maatregelen en producten Muziek- en kunstonderwijs:
- Toegevoegd wordt: ‘Bezien in hoeverre en op welke wijze de
realisatie van een nieuw cultureel centrum voor muziek- en
kunstonderwijs en bibliotheekwerk meegenomen kan worden
in het Transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg’

Aanpassing visies
Ja

Naam inspreker
28. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

29. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

30. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)
31. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)
32. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

Inspraakreactie
In de documenten wordt geen melding gemaakt van de
'houdbaarheid' van de structuur- en toekomstvisie. Het WMO
beleidsplan heeft iedere 4 jaar een wettelijke verplichting tot
herziening. Structuur en toekomstvisies hebben per definitie
behoefte aan een langere houdbaarheid. Een veranderend
draagvlak bij de bevolking, veranderingen in de
marktomstandigheden en andere externe factoren kunnen hiervoor
aanleiding zijn. Het verdient aanbeveling hiervan notitie te maken in
het voorwoord van de structuurvisie
Alle documenten zijn primair gericht op de gemeente Sluis met
soms een vleugje regio. In alle sectoren is het succes van de
gemeente Sluis afhankelijk van de grotere regio die wordt bepaald
door de economische bedrijvigheid en het cultuurhistorisch belang
van het gebied binnen de steden Rotterdam, Antwerpen, Brussel,
Gent, Lille en Duinkerken. Sluis tussen economische superkrachten
is niet hetzelfde als Sluis met een open en ruim achterland. Wil Sluis
zich in dit verband positioneren als toeristische gemeente of als een
woongemeente met recreatieve functie? In de structuurvisie kan
mogelijk een aantekening worden gemaakt over de waakzaamheid
en aanpassingsvermogen voor ontwikkelingen rondom ons.
De toeristische motor stelt eisen aan het achterland in de gemeente
Sluis. Uitbouw van het achterland is primair de natuur met wandel,ruiter- en fietspaden, specifieke gebieden met een cultureel
erfgoed inclusief musea, karakteristieke kernen en een actieve
kunst en cultuuruitoefening. Bij toenemende vergrijzing is het
achterland in toenemende mate belangrijk.
De gemeente geeft in de diverse nota's aan dat toerisme de
economische motor is. Het is duidelijk dat het streven er op gericht
moet zijn om die motor het gehele jaar van brandstof te voorzien.
Dit aspect wordt in de visienota's gemist. De RMDO beveelt aan dit
als streefdoel nadrukkelijk te benoemen.
In de visies wordt gewezen op de verdichting in de kernen en aan de
kust. Gelet op het aantal nog in ontwikkeling zijnde recreatieve
bouwplannen verdient het aanbeveling om, via ruimtelijk beleid,
een acceptabel evenwicht na te streven tussen enerzijds de
toeristische ontwikkelingsmogelijkheden en anderzijds de
landschappelijke aantrekkelijkheid van de kuststrook.

Beantwoording
We zullen de suggestie overnemen en in de structuurvisie opnemen
welke termijn aan de visie is verbonden.

Aanpassing visies
Ja

Concrete aanpassing:
De structuurvisie kent een zelfde doorlooptijd als het Wmo-beleidsplan,
te weten 4 jaar.

In de structuurvisie is, voor zover relevant, rekening gehouden met de
ontwikkelingen rondom ons. Verwezen wordt bijvoorbeeld naar het
voorwoord en naar het hoofdstuk over de ‘Voorzieningen’. Verder
merken wij op dat de visie een globale visie op hoofdlijnen betreft. De
visie geeft duidelijkheid over de kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Bij de uitwerking van de kaders dient vanzelfsprekend rekening
gehouden te worden met de door u geschetste situatie. Wij nemen uw
reactie derhalve vooralsnog voor kennisgeving aan en zullen deze
betrekken bij de uitwerking van het beleid

Nee

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Nee

In hoofdstuk 2.3 Recreatie en toerisme wordt onder het punt ‘Hoe
willen we het bereiken’ aangegeven dat ingezet dient te worden op
seizoensverlenging door meer jaarrondvoorzieningen in de gehele
gemeente te faciliteren. Wij zijn het derhalve eens met uw reactie maar
zijn van mening dat dit voldoende blijkt uit de visie zoals die nu voorligt.
In gebiedsplan Natuurlijk Vitaal is het (gemeentelijk) beleid vastgelegd
ten aanzien van recreatieve ontwikkelingen versus de landschappelijke
aantrekkelijkheid van onder andere de kuststrook. Het betreft dan
bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder recreatieve ontwikkelingen
mogen plaatsvinden. Aan dit beleid wordt vastgehouden. Uw reactie
wordt derhalve voor kennisgeving aangenomen.

Nee

Nee

Naam inspreker
33. Raad voor
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34. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

35. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

Inspraakreactie
Het idee met zoekgebieden voor landgoederen klinkt als het
inrichten van een reservaat met beperkte mogelijkheden. Met het
verdwijnen het gebruik van landbouw vastgoed, door vergroting van
de agrarische ondernemingen, ontstaat een pool van potentiffle
panden die als landgoederen kunnen worden verkocht en
ontwikkeld. Het is wenselijk daar een grotere vrijheid in toe te laten,
doch met de aantekening dat deze geen belemmeringen mogen
veroorzaken voor de groeimogelijkheden en de exploitatie van de
agrarische ondernemingen. Wordt van gemeentewege dan nog een
gebied of gebieden aangewezen waar landgoederen gebouwd
zouden mogen worden dan kan dit gezien worden als een aanvulling
van de mogelijkheden boven op het vrijkomende landgoedvastgoed.
Op het gebied van zorg en welzijn wordt de rol van Service- en
Informatiecentra / dorpshuizen onderbelicht. Door de overdracht
van bevoegdheden aan de gemeenten is er sprake van een sterke
behoefte om de zorg- en welzijnvraag korter naar de bewoners te
verleggen. De centra worden dan een vooruitgeschoven post voor
zorg en welzijn, kunst- en cultuurvragen, kunst- en cultuureducatie
en andere georganiseerde kernactiviteiten. Enerzijds betekent dit
een ontlasting van de KCC functie en anderzijds een duidelijke
verbetering van de dienstverlening aan de burger. In de verdere
uitwerking kan vorm worden gegeven aan de daadwerkelijke
uitvoering van dit beleid, met daarin ook aandacht voor de
verantwoordelijkheden en inzet van vrijwilligers en sociaal
ondernemers. Het verdient aanbeveling hier notitie van te maken in
de paragrafen 2.1 tot 2.4 in het WMO beleidsplan.
In het WMO beleidsplan is sprake van stigmatisering van de
ouderen en wordt de niet meer gangbare term `minder validen'
gebezigd. Waar het om gaat zijn niet uitsluitend de behoeften die
het gevolg zijn van ouder worden, maar om belemmeringen in
allerlei opzichten. Voor sommigen zijn die aangeboren, voor
anderen tijdelijk, maar voor velen ontstaan die in de loop van hun
leven. De gemeente moet spreken over gewenste aanpassingen en
accommodaties om mensen te faciliteren bij hun zelfredzaamheid
wanneer deze, om één of nadere reden, belemmerd is of dreigt te
worden.

Beantwoording
Onder 2.5 Landbouw en Landschap wordt gemeld dat het ontwikkelen
van landgoederen dient te worden gestimuleerd. Daarbij wordt
verwezen naar bestemmingsplan Buitengebied. In dit bestemmingsplan
zijn de voorwaarden opgenomen waaronder landgoederen kunnen
worden ontwikkeld. Met andere woorden, in bestemmingsplan
Buitengebied is het beleid verder uitgewerkt. Uw opmerking wordt
daarom voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing visies
Nee

Uw aanbeveling wordt niet overgenomen. Het is niet realistisch om in
alle dorpen Service- en Informatiecentra te realiseren. Ook betekent dit
voorstel geen ontlasting voor het KCC. Wel kan voor de grotere
(woon)kernen onderzocht worden of in de multifunctionele centra (die
zijn voorzien) ook kunst- en cultuureducatie aangeboden kan worden.
Hetzij door de Stichting Welzijn, hetzij vanuit de vrije markt. Deze
suggestie kan worden meegenomen in de uitwerking van het
Masterplan Voorzieningen.

Nee

Wij delen uw mening dat het in de Wmo niet uitsluitend gaat om de
behoefte die het gevolg zijn van ouder worden, maar om
belemmeringen in allerlei opzichten. Vergroten van de
maatschappelijke deelname (participatie) en de zelfredzaamheid zijn
daarom terugkerende doelen in het Wmo-beleidsplan. Hierbij maken
wij geen onderscheid op grond van leeftijd, problematiek of
achtergrond. Wij delen uw menig daarom niet dat er sprake is van
stigmatisering. Ook wordt de term ‘minder validen’ niet gebruikt. Uw
reactie wordt daarom voor kennisgeving aangenomen.

Nee

Naam inspreker
36. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

Inspraakreactie
In de rubriek 'onderwijs' van het WMO beleidsplan wordt het
speciaal onderwijs onderbelicht. Bij het speciaal onderwijs is het
wenselijk te benadrukken dat de uitstroom in het speciaal onderwijs
dikwijIs gepaard gaat met moeilijkheden voor het vinden van
passend werk en de daarbij behorende beloning. In het kader van
een modern beleid voor 'werken naar vermogen' onderneemt de
gemeente Sluis initiatieven om deze situatie aan te pakken middels
het stimuleren van bv. sociaal ondernemerschap voor deze
categorie.

Beantwoording
Wij onderschrijven uw reactie op dit punt. De gemeente Sluis kent geen
speciaal onderwijs, vandaar dat dit aspect van het onderwijs in het
beleidsplan onderbelicht is gebleven. Binnen de veranderde wet- en
regelgeving op sociale zekerheidsgebied (overheveling Wajong, WSW,
WWB en WIJ naar en de Wet Werken naar Vermogen), het WSP en het
Werkplein/Jongerenloket zal zeker aandacht zijn voor deze kwetsbare
groep. We zullen een opmerking over het stimuleren van bijvoorbeeld
sociaal ondernemerschap als mogelijke oplossing voor deze doelgroep
opnemen in paragraaf 3.6. (Concrete maatregelen en producten).

Aanpassing visies
Ja

Concrete aanpassing:
In paragraaf 3.6 opnemen ‘Vergroten van de arbeidsparticipatie van
(jonge) mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking door
het stimuleren van sociaal ondernemerschap’.
37. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

38. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

In de rubriek 'preventie' van het WMO beleidsplan wordt de
suggestie gewekt dat preventie bevorderd zal worden door per jaar
enkele thema's gericht aandacht te geven. Tegen deze benadering
tekenen wij bezwaar aan. Bij preventie is ook nadrukkelijk het
welbevinden van inwoners aan de orde. Jeugdhonken,
verenigingsleven en Service- en Informatiecentra met een actief
programma voor zorg en welzijn alsook kunst en cultuureducatie en
-beoefening, zijn een belangrijk deel van de preventie paragraaf.
Concentratie op lichamelijk en geestelijke gezondheid en
welbevinden is daarbij essentieel.

Wij onderschrijven uw reactie op dit punt. Uiteraard gaat het bij
‘Preventie’ om veel meer dan enkel thema’s gericht aandacht te geven.
Ook van het sport- en cultuuraanbod, het jeugd- en jongerenwerk, het
ouderenwerk, het verenigingsleven en diverse mobiliteitsvoorzieningen
gaat een grote preventieve werking uit. We zullen hiervan melding
maken in het Wmo-beleidsplan.

Voor wat betreft de vereveningsdiscussie kan worden gesteld dat
het te vormen fonds 'Recreatieontwikkeling' uitgebreid zou moeten
worden met een onderdeel Welzijn en Cultuurbeleving en
ontwikkeling t.b.v. inwoners en toeristen/passanten. Basis voor
deze aanvulling is dat de gemeente en de verenigingen betalen om
zaken op te tuigen waar in de meeste gevallen ook de
toeristen/passanten van meegenieten. In lijn met het principe dat
de consument betaalt betekent dit dat recreatieondernemers en
winkelbedrijven meebetalen aan het fonds alsook de gemeente in
de vorm van een toelage op openbare aanbestedingen. Verder kan
worden overwogen een deel van de toeristenbelasting toe te
voegen aan het fonds.

Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 56.

Ja

Concrete aanpassing:
In paragraaf 2.4 opnemen: ‘Ondersteunen van sport- en cultuuraanbod,
jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, verenigingsleven en
mobiliteitsvoorzieningen vanwege de preventieve werking ervan’.
Ja

Naam inspreker
39. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

Inspraakreactie
In de structuurvisie par. 3.1 wordt gesproken over 'het uitsluitend
financieren van gemeentelijke kerntaken'. In geen van de drie
documenten wordt echter aangegeven wat de kerntaken zijn. Het
verdient aanbeveling om aan de tekst toe te voegen dat het college
van B&W spoedig voorstellen zal doen aan de gemeenteraad tot
vaststelling van de kerntaken in de gemeente Sluis.

40. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

Bij de paragraaf 2.6 van de structuurvisie wordt als laatste punt
gesproken over de intensieve veehouderij. Gezien de overige
teksten van deze paragraaf wordt geen verband gezien met de
opmerking over de intensieve veehouderij. De RMDO roept het
college op tot voorzichtigheid met betrekking tot het bieden van
planologische ruimte aan deze bedrijfstak. Het lijkt daarom
aanbevelingswaardig deze passage in zijn geheel te verwijderen en
daarmee enerzijds de toeristische sector te beschermen en
anderzijds geen verwachtingen te wekken voor de intensieve
veehouderij.
De toekomstvisie is enerzijds een erg summiere samenvátting van
de beide andere visiedocumenten, waarbij nog wel eens thema's
gemist worden die wel in de andere nota's zijn genoemd (horeca,
landbouw, arbeidsmarktknelpunten). Anderzijds worden er zaken in
genoemd die niet in andere nota's zijn terug te vinden, waardoor
het lijkt alsof de coördinatie ontbroken heeft bij het opstellen van
de drie visiedocumenten.

41. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

42. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

De toekomstvisie is in zijn algemeenheid te veel geschreven in een
doorzichtige reclametaal met soms bombastisch taalgebruik. De
droombeelden hebben een te hoog `droomgehalte' en daarbij
kunnen ze afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de nota in
zijn totaliteit. Vervanging door wat meer realistische streefbeelden
verdient aanbeveling, of ze kunnen gewoon weg worden gelaten.

Beantwoording
In paragraaf 3.1. staat vermeld dat een kerntaak een gemeentelijke taak
is, die door de gemeenteraad als essentieel is aangemerkt. Een kerntaak
hoeft dus niet per definitie een taak te zijn die bij wet is opgelegd, maar
kan iedere taak zijn waar de raad in meerderheid een groot belang aan
hecht. In het Wmo-beleidsplan ‘Samen leven’ en de structuurvisie
‘Goed leven’ wordt op hoofdlijnen (in algemene uitgangspunten en
principes) vastgelegd welke rol de gemeente voor zichzelf ziet op de
verschillende beleidsterreinen/aandachtsgebieden. De visies vormen
daarmee een eerste aanzet voor de kerntakendiscussie.
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 51. De mogelijkheid tot uitbreiding wordt
geboden in bestemmingsplan Buitengebied onder de voorwaarde van
verduurzaming. Dit laatste punt is tevens de reden voor vermelding van
dit uitgangspunt in het betreffende hoofdstuk. Aan uw reactie wordt
dan ook niet tegemoet gekomen.

Aanpassing visies
Nee

Met uitzondering van speerpunt 7 (‘Krachtig en dienstbaar bestuur’) zijn
alle speerpunten uit de toekomstvisie ‘Samen Goed’ vertaald in
concrete beleidsuitgangspunten in respectievelijk het Wmo-beleidsplan
‘Samen leven’ en de structuurvisie ‘Goed leven’. Het Wmo-beleidsplan
heeft betrekking op het sociaal-maatschappelijke beleid van de
gemeente, de structuurvise op het ruimtelijk-economische beleid. Het
speerpunt ‘Krachtig en dienstbaar bestuur’ zal past niet binnen deze
visies en zal verder uitgewerkt worden in (intern) beleid t.a.v. de eigen
organisatie (bijvoorbeeld met de vaststelling van het – regionale –
dienstverleningsconcept volgens het NUP) en zal ook in de
kerntakendiscussie ongetwijfeld nog uitgebreid aan de orde komen.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Nee

Nee

Nee

Naam inspreker
43. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

44. Raad voor
Maatschappelijke
en Demografische
Ontwikkeling
(RMDO)

45. Provincie Zeeland

Inspraakreactie
In de structuurvisie wordt aangegeven waar het beleid naar toe wil
en hoe het moet worden aangepakt. Het is duidelijk dat niet alles
kan worden overgelaten aan persoonlijke- of marktinitiatieven,
maar dat een zekere regulering van de gemeente daarbij
noodzakelijk is. Toch verdient het aanbeveling in het beleid
spaarzaam om te gaan met `beperkende maatregelen of
regelgeving'. Onder de huidige krimpomstandigheden moet de
gemeente flexibel kunnen inspelen op de marktomstandigheden. Zo
niet, dan werkt het beleid remmend en niet stimulerend.
Ontwikkelingskansen bieden is het sleutelwoord. Laat het beleid
gericht zijn op het mogelijk maken dat initiatieven worden
uitgevoerd en daarbij toetsen of het niet tot ongewenste situaties
kan leiden, in plaats van op voorhand de mogelijkheden te
beperken.
In de visiedocumenten komt veelvuldig het conserverende beeld
van de regio voor. Rust, ruimte, natuur, historisch karakter, etc. Het
drukt de behoefte uit om het gebied zoveel mogelijk in tact te laten
en slechts met kleine, gecontroleerde stapjes wat veranderingen
aan te brengen of toe te laten. Maar als je mensen wil aantrekken,
als toerist of als werkende, en de uitstroom van jongeren wil
afremmen door opleidingen en aantrekkelijke werkgelegenheid te
bieden, dan moet je ook dynamiek uitstralen. De gemeente ligt in
een qua bedrijvigheid zeer dynamisch gebied (Schelde Rijn delta) en
kan niet net doen alsof het hier een enclave is die zich afschermt
van de dynamische ontwikkelingen. Dit zou duidelijk moeten
terugkomen in de teksten van de visiedocumenten.
De structuurvisie en het Wmo-beleidsplan vormen samen het
routeboekje naar de toekomstvisie en zijn hierdoor onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Wij onderschrijven de keuze dat de twee
trajecten gezamenlijk zijn opgepakt, omdat met de huidige
financiële en demografische ontwikkelingen het maken van
ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke keuzes meer dan ooit met
elkaar verbonden is

Beantwoording
Zoals u kunt lezen in het voorwoord in de structuurvisie is uw reactie
ons uitgangspunt geweest bij het opstellen van de structuurvisie.
Letterlijk wordt daarin vermeld ‘het benutten van kansen vindt plaats
binnen de opgaven waar Sluis zich voor gesteld ziet’. Wij nemen uw
reactie voor kennisgeving aan.

Aanpassing visies
Nee

Verwezen wordt naar de beantwoording onder punt 29. Verder zijn wij
van mening dat in de voorliggende visies in voldoende mate aandacht is
besteed aan uw reactie. Wij nemen uw reactie dan ook voor
kennisgeving aan.

Nee

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen

Nee

Naam inspreker
46. Provincie Zeeland

47. Provincie Zeeland

48. Provincie Zeeland

Inspraakreactie
Wij onderschrijven het afwegingsmodel voor het beoordelen van
woningbouw-initiatieven, waarbij nieuwe projecten uitsluitend
worden toegelaten als ook sloop plaatsvindt, en het afwegingskader
voor vrijkomende ruimten van geclusterde maatschappelijke
voorzieningen. Beide doen recht aan de huidige ontwikkelingen. De
keuze op het gebied van wonen passen prima in het provinciaal
beleid, inclusief aandacht voor de regionale afstemming van
woningbouwbeleid

In hoofdstuk 2.3 worden in hoofdlijnen de te verwachten trends in
het (kust) toerisme goed weergegeven. Wij adviseren te streven
naar een toename van de bestedingen in plaats van het aantal
overnachtingen, dit omdat dit economisch gezien belangrijker is
Daarnaast wordt gesteld dat kamperen bij de boer een aparte
ontwikkeling is. Dit wordt door ons niet onderschreven en ook in
het nieuwe Omgevingsplan wordt dit, zoals het zich nu laat aanzien,
een fundamenteel punt. Het maakt niet uit of een kampeerder
verblijft op een reguliere camping of een mini-camping, zodat het
toeristische beleid gericht moet zijn op de gehele sector.

49. Provincie Zeeland

Verder wordt gesproken over bouwen in de duinen en op het
strand. De vraag is hoe zich dit verhoudt tot het vigerende
provinciale en rijksbeleid. Dit zal nader kunnen worden onderzocht.

50. Provincie Zeeland

Er wordt ingezet op herstructurering van verouderde terreinen. Ook
wordt de regionale afstemming benadrukt. Wij kunnen instemmen
met de gekozen insteek.

Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen met dien verstande
dat ten aanzien van het uitgangspunt ´geen nieuwbouw zonder sloop´
het volgende dient te worden opgemerkt. Bij het uitgangspunt ‘Geen
nieuwbouw zonder sloop’ wordt een nuancering aangebracht.
Maatwerk moet tot de mogelijkheden behoren. Indien het benodigde
aantal sloopwoningen bijvoorbeeld niet aangekocht kunnen worden zijn
wij van mening dat de mogelijkheid moet bestaan deze verplichting af
te kopen door storting van een bedrag in het woningbouwfonds. Deze
nuancering is noodzakelijk om de markt niet ´op slot´ te zetten.
Concrete aanpassing:
In paragraaf 2.1 opnemen als algemeen uitgangspunt dat ‘Geen
nieuwbouw van woningen wordt toegestaan zonder sloop van hetzelfde
aantal bestaande woningen, tenzij maatwerk tot de mogelijkheden
behoort’.
Wij houden vast aan het streven naar een toename in het aantal
overnachtingen. Het aantal overnachtingen gecombineerd met een
kwaliteitsslag levert meer bestedingen op en is tevens een meetbaarder
begrip.
Beleidsuitgangspunt is dat we bij het kamperen bij de boer geen vaste
standplaatsen willen toestaan, behoudens de mogelijkheid tot het
realiseren van trekkershutten. Dit uitgangspunt dient overigens nog
nader uitgewerkt te worden in beleid. In de structuurvisie wordt
daarom onderscheid gemaakt tussen reguliere campings en kamperen
bij de boer. Dit met betrekking tot de verplichting dan wel de
mogelijkheid tot het aanbieden van toeristische kampeerplaatsen.
Reguliere campings behouden de mogelijkheid om toeristische
standplaatsen aan te bieden maar de verplichting daartoe (zoals die
destijds was opgenomen in de kampeervergunning) komt te vervallen.
Deze verplichting wordt wel gehandhaafd bij het kamperen bij de boer.
Wij onderschrijven uw opmerking dat er ten aanzien van de
mogelijkheid tot het bouwen in de duinen en op het strand nader
onderzoek noodzakelijk is. In de structuurvisie wordt daarom
aangegeven dat bij de uitwerking van het strandbeleid een zorgvuldige
afweging gemaakt moet worden over het al dan niet toestaan van
bouwen in de duinen en op het strand. Als voorwaarde is in ieder geval
meegegeven dat het moet gaan om een kwalitatief onderscheidend
product.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing visies
Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Naam inspreker
51. Provincie Zeeland

52. Provincie Zeeland

Inspraakreactie
Er wordt aangegeven dat in beperkte mate
uitbreidingsmogelijkheden worden geboden aan bedrijven in de
intensieve veehouderij onder voorwaarde van verbetering
luchtkwaliteit. In plaats van verbetering van alleen de luchtkwaliteit
gaat het provinciaal beleid uit van uitbreiding onder voorwaarde
van verduurzaming. Verduurzaming omvat meer dan alleen
luchtkwaliteit. Als dit wordt aangepast dan biedt deze term zowel
voor de ondernemer als voor de omgeving meer flexibiliteit.

Er is geen onderscheid gemaakt tussen de begrippen Nationaal
Landschap, Ecologische Hoofdstructuur en Recreatienatuur: er
wordt gesproken over natuurontwikkeling. Het maken van
onderscheid is van belang omdat er onvoldoende geld is voor de
ontwikkeling van het Nationaal Landschap maar dit niet geldt voor
de Ecologische Hoofdstructuur. Voor het beheer van de EHS zijn er
blijkens de SNL-regeling (Subsidieregeling Natuur en Landschap) nog
wel voldoende middelen.

Beantwoording
Wij onderschrijven uw reactie op dit punt. Het geeft aanleiding de tekst
aan te vullen met de bepaling zoals die in bestemmingsplan
Buitengebied zijn opgenomen. In bestemmingsplan Buitengebied is op
basis van uw (provinciaal) beleid aan de uitbreidingsmogelijkheid van
bedrijven in de intensieve veehouderij, het vereiste van verduurzaming
van het bedrijf gekoppeld. Daarbij wordt uitgegaan van een significante
bijdrage aan de verduurzaming van het bedrijf indien maatregelen
worden getroffen die verder gaan dan hetgeen bij of krachtens de wet
is voorgeschreven ten aanzien van milieu en dierenwelzijn en die
strekken tot milieuwinst en het versterken van de
omgevingskwaliteiten.
Concrete aanpassing:
In paragraaf 2.6 wordt opgenomen ‘het in beperkte mate
uitbreidingsmogelijkheden bieden aan bedrijven in de intensieve
veehouderij onder voorwaarde van verduurzaming’.
Wij zullen het door u voorgestelde onderscheid opnemen. Een en ander
ter verduidelijking van het wel dan niet aanwezig zijn van geld voor het
onderhoud van (nieuwe) natuur. Tevens wordt, zoals u terecht
opmerkt, in de visie gesteld dat het draagvlak voor het creëren van
nieuwe natuur de afgelopen jaren is afgenomen. Wij zullen dit punt
nader verduidelijken door op te nemen dat wij, los van de vraag of er
wel of geen gelden beschikbaar zijn, geen nieuwe natuur binnen onze
gemeente meer wensen te realiseren.
Concrete aanpassing:
In paragraaf 3.2 opnemen dat ‘er onvoldoende geld is voor de
ontwikkeling van het Nationaal Landschap en inmiidels ook duidelijk is
geworden dat er geen geld meer is voor de herijking van de Ecologische
Hoofdstructuur’. Tevens opnemen dat ‘los van de vraag of er wel of niet
gelden beschikbaar zijn, er geen nieuwe natuur meer binnen de
gemeente wordt gerealiseerd’.

Aanpassing visies
Ja

Ja

Naam inspreker
53. Provincie Zeeland

Inspraakreactie
Daarnaast wordt op pagina 29 gesteld dat natuurontwikkeling moet
worden gericht op economische/toeristische ontwikkeling met
recreatief medegebruik als belangrijke voorwaarde. Voor
recreatienatuur is dit streven een eigen (logische) keuze. Als het
gaat om de EHS dan ligt dit anders. Natuurontwikkeling is dan
primair bedoeld voor het ontwikkelen van natuurwaarden zoals in
rijks- en provinciale kaders wordt aangegeven.

54. Provincie Zeeland

Bij cultuurhistorie en landschap wordt aangegeven dat deze ten
dienste staat van wonen en toerisme en recreëren. Wij zijn
voorstander van het benutten en uitnutten van de "economische"
waarde van cultuurhistorie en landschap maar wijzen er op dat de
aspecten behoud en beheer meer aandacht verdienen

55. Provincie Zeeland

De ambitie om een landschapsbeeldkwaliteitsplan op te stellen
juichen wij toe. In de visie wordt daarbij gesteld dat behoud en
kwaliteitsverbetering van het landschap door behoud van de
silhouetten van de kernen zal worden bereikt. Wij adviseren om dit
landschapsbeeldkwaliteitsplan breder te maken en brengen ook de
eerder door de gemeente Veere opgestelde landschapsvisie onder
de aandacht.

Beantwoording
Wij blijven van mening dat natuurontwikkeling mede gericht dient te
zijn op economische/toeristische ontwikkeling. Recreatief medegebruik
is een belangrijke voorwaarden voor natuur. Wij begrijpen uw
opmerking dat realisatie van de EHS vanuit uw kader en het rijkskader
een ander doel nastreeft, maar zijn van mening dat natuurgebieden pas
een toegevoegde waarde voor de regio hebben indien zij recreatief
toegankelijk zijn. De inspraakreactie van de Gebiedscommissie sterkt
ons hierin. De Gebiedscommissie adviseert om ‘de bijdrage uit de
recreatiesector die met de `rood-voor-groen´ maatwerkcontracten in het
fonds binnenkomen te oormerken en in te zetten voor versterking en
behoud van een aantrekkelijk afwisselend (kust)landschap met groene
lobben tussen de verschillende verblijfsrecreatiegebieden’. Concreet
denkt zij daarbij aan het vergroten van de recreatieve beleving van
natuurgebieden. Wij houden dus vooralsnog vast aan het
beleidsuitgangspunt zoals dat is opgenomen in de structuurvisie.
Het uitgangspunt dat cultuurhistorie en archeologie ten dienste staan
van toerisme en recreatie dient te worden genuanceerd. Opgenomen
zal worden dat zij ´mede´ ten dienste staan van toerisme en recreatie.
Punt van aandacht blijven wel de aspecten onderhoud en beheer. Door
het ontbreken van voldoende gemeentelijke financiële middelen
hiervoor zijn we veelal afhankelijk van derden. Als uitgangspunt is
daarom opgenomen dat particulier initiatief gericht op het zichtbaar en
beleefbaar maken van cultuurhistorische elementen gefaciliteerd en
gestimuleerd moet worden. Voorts streven wij er naar dat middelen die
in het zogenaamde rood-voor-rood fonds worden gestort mede voor
deze doeleinden ingezet kunnen worden.
Concrete aanpassing
In paragraaf 2.5 wordt het woord ‘mede’ toegevoegd.
Wij nemen uw advies ter harte en zullen kijken in hoeverre het op te
stellen plan breder getrokken kan worden.

Aanpassing visies
Nee

Ja

Nee

Naam inspreker
56. Provincie Zeeland

Inspraakreactie
Op het gebied van verevening wordt een hoge ambitie nagestreefd.
Aangedrongen wordt op zorgvuldigheid. Dat wil zeggen dat er
sprake moet zijn van een ruimtelijk relevante relatie tussen de
kostendragers en de investeringen. Het voorstel om "rood voor
groen" ook in te zetten voor voorzieningen wijkt af van de afspraken
in het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal. Geadviseerd wordt om dit te
bespreken met de gebiedscommissie.

Beantwoording
In de structuurvisie wordt voorgesteld om een fonds
Recreatieontwikkeling in het leven te roepen. Uitgangspunt van beleid
is daarbij dat recreatieprojecten bijdragen aan verbetering van het
landschap, toerisme en recreatie in de breedste zin van het woord. Dit
vereveningsbeleid wordt wat betreft de bijdrage vanuit de
recreatiesector gecontinueerd en verbreed naar kwaliteitsverbetering
van het recreatief aanbod c.q. het voorzieningenaanbod in brede zin.
Hierdoor ontstaat een zogenaamd fonds Recreatieontwikkeling. In dit
fonds worden dus, naast de middelen die in het bestaande rood-voorgroenfonds worden gestort ook de gemeentelijke vereveningsbijdragen
opgenomen. Op die wijze blijft er één fonds over dat voor `meer
gevarieerd rood´ kan worden ingezet. Mede naar aanleiding van de
inspraakreacties wijzigt dit uitgangspunt. Wij zullen in de toekomst
gebruik maken van twee fondsen. In haar inspraakreactie geeft de
Gebiedscommissie namelijk aan dat uit de midterm review volgt dat de
regeling van het rood-voor-groen principe wordt herbevestigd maar dat
ze de gelden breder willen inzetten. Ze adviseren de bijdragen te
oormerken en in te zetten voor versterking en behoud van een
aantrekkelijk afwisselend (kust)landschap met groene lobben tussen de
verschillende recreatiegebieden. Concreet wordt gedacht aan het
vergroten van de recreatieve beleving van natuurgebieden door het
invullen van ontbrekende routestructuren door bestaande gebieden
(lees: EHS!), aanleggen van uitzichtpunten, versterking van de beleving
van het Nationaal Landschap en het agrarisch landschap. De
gebiedscommissie ziet voor zichzelf de rol van adviseur bij de besteding
van het geoormerkte budget. Nu de Gebiedscommissie de gelden
breder wenst in te zetten bestaat er aanleiding het rood-voor-groen
fonds in stand te laten en dus niet onder te brengen in het rood-voorrood fonds. En ook de rol van adviseur die de gebiedscommissie nu
heeft, in stand te houden. Daarnaast is er dan nog de gemeentelijke
vereveningsbijdrage. Bij nieuwvestiging wordt straks op basis van de
structuurvisie een vereveningsbijdrage afgedwongen. Zoals gezegd is dit
een gemeentelijke bevoegdheid en kan de gemeente deze gelden naar
eigen inzicht besteden. Dat wil zeggen dat er wel sprake moet zijn van
een ruimtelijk relevante relatie tussen de kostendragers en de
investeringen. Het in het leven roepen van een rood-voor-(meer
gevarieerd) rood fonds kan de basis vormen voor deze
vereveningsbijdrage.
Concrete aanpassing:
Paragraaf 3.3 zal worden aangevuld met bovenstaande passage.

Aanpassing visies
Ja

Naam inspreker
57. Provincie Zeeland

Inspraakreactie
Er lijkt een discrepantie tussen het willen overhevelen van
onderhoud/beheer en exploitatie van sociaal culturele
accommodaties naar gebruikers en tegelijkertijd de insteek aan de
activiteitenkant dat met vaker — geschikte — accommodaties
beschikbaar wil stellen. Dit zou in de uitvoering tot problemen
kunnen leiden.

58. Provincie Zeeland

Er wordt duidelijk ingezet op zelfredzaamheid en sociaal
ondernemerschap (c.q. vrijwilligerswerk) in het sociaal culturele
accommodatiebeleid. Het is echter op dit moment duidelijk dat om
de gebruikersefficiëntie te verhogen (d.w.z. een betere en meer
gevarieerde bezetting van de voorziening) een professionele
coördinatie noodzakelijk is.
De Gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal heeft in haar vergadering
van woensdag 22 juni 2011 de visies behandeld. De
Gebiedscommissie is verheugd dat de gemeente de drie visies heeft
opgesteld maar heeft van de afzonderlijke deelnemers in de
Gebiedscommissie het signaal ontvangen dat men niet dan wel
onvoldoende is betrokken is bij het opstellen van de nota's.

59. Gebiedscommissie

Beantwoording
Wij verwachten niet dat dit in de uitvoering tot problemen leidt. Er is op
dit moment een verschil tussen de vraag naar en het aanbod van
accommodaties. De gemeentelijke accommodaties, zoals dorpshuizen,
jeugdgebouwen, ouderensozen, staan vaak/ grote delen van de dag
leeg. Door bevolkingsafname wordt het ‘draagvlak’ voor deze
voorzieningen nog kleiner. Door gebruikers (mede)verantwoordelijk te
maken voor het beheer van de accommodaties, blijven alleen die
accommodaties over die echt in een vraag voorzien / aan een behoefte
voldoen. De accommodaties, die overblijven, zullen hierdoor beter
aansluiten op de wensen van de gebruikers. Ook ontstaat er meer
(financiële) ruimte om deze accommodaties, daar waar nodig, verder uit
te bouwen / aan te passen.
De coördinatie, alsmede het toezicht en de eindverantwoordelijkheid
voor accommodatiebeleid, blijft uiteraard wel een taak van de
gemeente. Alleen de directe uitvoering en de verantwoordelijkheid voor
de dagdagelijkse zaken (zoals schoonmaak, verhuur, sleutelbeheer, etc.)
zullen worden overgedragen aan de gebruikers en overige vrijwilligers.

Aanpassing visies
Nee

De onderhavige visies zijn een uitvloeisel van het traject dat vooraf is
gegaan aan de gemeentelijke kerntakendiscussie. Met de vaststelling
van de visies wordt op hoofdlijnen vastgelegd wat voor gemeente wij
willen zijn, welke rol wij hebben en welke taken wij nog wel of niet tot
onze verantwoordelijkheid rekenen. Bij de uitwerking moet het beleid
niet meer ter discussie staan maar slechts de wijze waarop het wordt
uitgevoerd. Dit betekent dat het voortraject nadrukkelijk een
gemeentelijke aangelegenheid betrof. Dat neemt niet weg dat wij uw
reactie graag willen betrekken bij het maken van de uiteindelijke
keuzes, lees bij de vaststelling van de (globale)visies en vervolgens bij de
uiwerking ervan in concrete uitvoeringsafspraken. Op de voor ons
gebruikelijke wijze zijn de plannen daarom bekend gemaakt. Dat
betekent dat de plannen zijn gepubliceerd in het ZVA, voor een ieder
terinzage zijn gelegd en er een inspraakavond heeft plaatsgevonden.
Tevens hebben de visies een prominente rol gekregen bij de opening
van ons vernieuwde gemeentehuis. Op dat moment zijn de visies
nogmaals gepresenteerd en konden belangstellenden nadere
uitleg/toelichting krijgen. Aan u als Gebiedscommissie is, evenals aan de
RMDO, nadrukkelijk om advies gevraagd. Alle ontvangen reacties
worden nu meegenomen in het uiteindelijke vaststellingtraject.
Bovendien zullen wij u nauw betrekken, informeren dan wel om advies
vragen bij de (verdere) uitwerking van de visies in deelplannen,
beleidsstukken, bestemmingsplannen, e.d.

Nee

Nee

Naam inspreker
60. Gebiedscommissie

61. Gebiedscommissie

Inspraakreactie
De Gebiedscommissie heeft geconstateerd dat de speerpunten in
de toekomstvisie 'Samen Goed' aansluiten bij de doelstellingen in
Natuurlijk Vitaal; economische ontwikkeling van de regio door
ontwikkeling van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie en het
landelijk gebied. Duidelijk is dat dit een kadernota is die nog
uitgewerkt zal moeten worden in deelplannen.
De opzet in beleidthema’s in de structuurvisie 'Goed Leven' is helder
maar heeft als nadeel dat de interactie tussen de thema's niet plaats
vindt. De structuurvisie is daardoor te sectoraal terwijl de
Gebiedscommissie juist streeft naar samenhang in beleid.

62. Gebiedscommissie

Bij de vraag 'hoe willen we het bereiken' mist de Gebiedscommissie
in veel gevallen het inzicht in de instrumenten en mogelijkheden die
de gemeente denkt te gebruiken om de doelen te verwezenlijken
(vallen ze onder de `gemeentelijke kerntaken'?).

63. Gebiedscommissie

In de structuurvisie wordt aan natuur geen autonoom belang
toegekend. Natuur heeft echter een eigen waarde op het vlak van
biodiversiteit, zeldzaamheid, historiciteit, originaliteit en
onvervangbaarheid. Dit geldt eveneens voor het landschap. De
Gebiedscommissie adviseert daarom het belang van natuur en
landschap een autonome plek te geven in de structuurvisie.
De gebiedscommissie mist een visie op duurzaamheid in zijn
algemeenheid; Wat is de visie van de gemeente op duurzaam
wonen en duurzaam bouwen, duurzaamheid met betrekking tot
recreatie en toerisme, jachthavens en duurzame landbouw.

64. Gebiedscommissie

Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Wij zijn van mening dat de interactie die u zegt te missen in ieder geval
op onderdelen wel aanwezig is. Verder wijzen wij er op dat de nu
voorliggende structuurvisie een (globale) visie op hoofdlijnen is die
nader uitgewerkt dient te worden in deelplannen. De interactie tussen
de beleidsthema´s zal vooral op dat moment uitvoerig aan de orde
komen.
Ook in dit kader wijzen wij u er op dat de nu voorliggende structuurvisie
een visie op hoofdlijnen betreft. Bij de uitwerking van de visie dient
nadere aandacht besteed te worden aan de vraag of en hoe de doelen
verwezenlijkt kunnen worden. Het antwoord op deze vraag is
bovendien afhankelijk van de uitkomst van de kerntakendiscussie. Deze
discussie is een continue proces en dient nog plaats te vinden mede op
basis van de voorliggende visies. Afhankelijk van de uitkomsten van de
discussie kan dan aangegeven worden waarvoor wel of geen middelen
beschikbaar worden gesteld.
Wij zijn het met u eens dat aan natuur en landschap een autonoom doel
moet worden toegekend, dat de ontwikkeling ervan een op zichzelf
staand doel is. Daaraan hechten wij waarde. Wij zij echter van mening
dat er inmiddels voldoende natuur is gerealiseerd. Mede om die reden
houden wij vast aan het uitgangspunt dat alle natuur die gerealiseerd
wordt mede ten dienste moet staan van recreatie en toerisme.
Initiatieven tot duurzaamheid juichen wij toe maar wij nemen daarin
zelf geen actieve rol. Wij zien vooralsnog geen reden om
duurzaamheidsinitiatieven af te dwingen. Wel zullen wij, zoals ook in de
structuurvisie is opgenomen, beleid op het gebied van duurzame
energie ontwikkelen.

Aanpassing visies
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Naam inspreker
65. Gebiedscommissie

66. Gebiedscommissie

67. Gebiedscommissie

68. Gebiedscommissie

Inspraakreactie
De Gebiedscommissie heeft vraagtekens bij de opzet van het Fonds
recreatieontwikkeling omdat de opzet breder is dan de regeling
zoals deze geldt in Natuurlijk Vitaal. Het zicht op wat er precies
gebeurd met de bijdrage van initiatieven van recreatieondernemers
is onduidelijk. De gebiedscommissie adviseert om de bijdrage uit de
recreatiesector die met de 'rood-voor-groen' maatwerkcontracten
in het fonds binnenkomen te oormerken en in te zetten voor
versterking en behoud van een aantrekkelijk afwisselend
(kust)landschap met groene lobben tussen de verschillende
verblijfsrecreatiegebieden. Zij is van mening dat het nadrukkelijk
niet de bedoeling is dat dit budget besteed wordt aan zaken die tot
de kerntaken van de gemeente behoren. De Gebiedscommissie ziet
voor zichzelf de rol van adviseur bij de besteding van het
geoormerkte budget rood-voor-groen, hetzij adviserend binnen de
met de gemeente af te spreken kaders hetzij door middel van een
bindend advies.
Verder adviseert de gebiedscommissie de gemeente zich niet enkel
op toerisme als motor van de economie te focussen maar ook te
kijken naar zaken als biobased economy, de agrarische sector waar
ook economische kansen liggen en aandacht voor
ICT/glasvezelkabel.

De Gebiedscommissie gaat er vanuit dat het zoekgebied voor
landschapscampings correct wordt overgenomen van de
gebiedsplankaart.
Op het Wmo-beleidsplan 'Samen Leven' heeft de
Gebiedscommissie geen opmerkingen aangezien het niet valt
binnen het werkgebied van de commissie

Beantwoording
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 56.

Aanpassing visies
Ja

Wij onderschrijven uw reactie dat toerisme niet enkel de motor is voor
de economie. Wij zullen dit uitgangspunt nuanceren door onderscheid
te maken tussen het kustgebied (grofweg het gebied gelegen tussen de
provinciale weg en de kust) en het achterland. In het kustgebied ligt de
nadruk, waar het de motor voor de economie betreft, bij de recreatieve
sector. In het achterland ligt deze bij zowel de agrarische als de
recreatiesector. In bestemmingsplan Buitengebied worden daarom ook
aan de agrarische sector kansen geboden om zich verder te
ontwikkelen. Waarbij deze sector, conform het voormelde
uitgangspunt, meer mogelijkheden hebben in het achterland dan in het
kustgebied.

Ja

Concrete aanpassing:
In paragraaf 2.3 opnemen dat ‘In het kustgebied ligt de nadruk, waar
het de economie betreft, bij de recreatieve sector. In het achterland ligt
dit bij zowel de agrarische- als de recreatieve sector’.
De juiste kaart zal in de structuurvisie worden opgenomen.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ja

Nee

Naam inspreker

69. Recron

Inspraakreactie

Beantwoording

De visie begint door de erkenning dat het toerisme de economische
motor van de streek is en dat het strategische -karakter van de
structuurvisie past bij de huidige rol van de gemeente Sluis. Ons
inziens betekent dit dat de gemeente een ondernemersvriendelijk
klimaat wil scheppen. Vervolgens is opgenomen dat bij recreatieve
ontwikkelingen een "vereveningsbijdrage voor bovenplanse
projecten" ingesteld wordt en deze middels het fonds
recreatieontwikkeling beschikbaar wordt gesteld voor meerdere
variaties rood, zoals musea, monumenten en theater (pag. 33/ 34).
Recron is hier tegenstander van, omdat:
a. de inwoners van de gemeente Sluis mede dankzij de vele
tijdelijke bewoners (toeristische en recreatieve sector) kunnen
meeprofiteren van een breed voorzieningenniveau" want
zonder de toeristische sector zou een groot deel van de
voorzieningen in de streek namelijk niet eens bestaan!
b. Wij vinden nut en noodzaak twijfelachtig bij het principe van
verevening. Wij zijn van mening dat de gemeente en haar
inwoners blij zouden moeten zijn met elke economische
ontwikkeling in de streek. Om ondernemers te 'straffen' door
een vereveningsbijdrage te vragen, is volgens ons in strijd met
het scheppen van een ondernemersvriendelijk klimaat
c. Het argument dat economische ontwikkeling binnen de
recreatieve sector "landschappelijk vervuilend" zou zijn, is geen
steekhoudend argument gezien de ruime randbeplanting die de
ondernemer dient aan te leggen

a./b. Wij willen de recreatiesector blijven ondersteunen door het
bieden van een breed voorzieningenniveau. Daarvoor zijn middelen
nodig die niet allemaal uit reguliere algemene middelen kunnen
komen. Om realisatie ervan te kunnen waarborgen wordt het fonds
Recreatieontwikkeling in het leven geroepen. Los daarvan staat het
feit dat een groot deel van de voorzieningen wel uit de algemene
middelen, en dus door de eigen inwoners, betaald worden.
Iedereen draagt zijn steentje bij.
c. Wij onderschrijven uw mening dat de basis voor het vragen van een
verveningbijdrage niet gebaseerd kan zijn op de veronderstelling
dat ontwikkelingen in de recreatieve sector landschappelijk
vervuilend zouden zijn. Ons is niet duidelijk waar dit argument door
ons zou zijn aangedragen. Voor de reden van het vragen van een
bijdrage verwijzen wij naar de beantwoording onder nummer a./b.

Aanpassing visies

Nee

Naam inspreker
70. Recron

Inspraakreactie
Refererend aan de Wro wordt gesteld dat er voor de gemeente
ruimte en mogelijkheden zijn om kosten, die niet in plankosten zijn
opgenomen, toch door te berekenen bij' uitbreidingsplannen van
o.a recreatiebedrijven. Het betreft zogenaamde bovenplanse
kosten en bijdragen aan (algemene) ruimtelijke ontwikkelingen. Wij
zien dit als een opeenstapeling van vereveningen en zijn het met dit
uitgangspunt niet eens.

Beantwoording
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 56. Aanvullend merken wij nog op dat de
gevraagde vereveningsbijdrage een opeenstapeling van verevening is,
ten dele klopt. In basis geldt nog steeds het rood-voor-groen principe
zoals dat is vastgelegd in Natuurlijk Vitaal. Daarnaast bestaat nu de
mogelijkheid om een gemeentelijke vereveningsbijdrage te vragen.
Deze wordt echter alleen gevraagd indien er sprake is van
nieuwvestiging en nadrukkelijk niet bij uitbreiding van bestaande
bedrijven. Bij uitbreidingen blijft het uitgangspunt gelden zoals
vastgelegd in Natuurlijk Vitaal (€ 34.000,- per ha uitbreiding). Voor de
reden van het vragen van een vereveningsbijdrage verwijzen wij u naar
de beantwoording onder nummer 69b. Nogmaals, opeenstapeling van
vereveningsbijdragen is alleen aan de orde bij nieuwvestiging.

Aanpassing visies
Ja

Zie schematische weergave in bijlage.
71. Recron

72. Recron

73. Recron

74. Recron

Het volgende punt waar bezwaar tegen wordt maakt, is dat het
beheer van de vereveningsgelden niet langer bij de
gebiedscommissie ligt, maar middels het fonds
recreatieontwikkeling bij de gemeente zelf zou komen te liggen. Wij
kunnen het buiten spel zetten van de gebiedscommissie niet
accepteren.
Het is een feit dat er landelijke bezuinigingen aangekondigd zijn,
waardoor de aankoop van natuurgebieden moeilijker wordt.
RECRON stelt zich op het standpunt dat de overheid zich moet
houden aan gemaakte afspraken.
Indien de gemeenteraad zou besluiten dat rood-voor-rood mogelijk
moet zijn middels het fonds recreatieontwikkeling dan zijn wij, zoals
reeds gemeld, van mening dat de regie van de uitgaven van deze
vereveningsgelden bij de gebiedscommissie zou moeten blijven!
Tevens willen wij dat de door de recreatieondernemer opgebrachte
gelden worden geoormerkt en dat hij mag meepraten over de
besteding van de vereveningsbijdrage.
RECRON is van mening dat de maatschappelijke organisaties
onvoldoende zijn betrokken bij de ontwikkeling van zo'n belangrijk
beleidsstuk. Binnen de gebiedscommissie vernemen wij dat andere
partijen dit standpunt delen.

Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 56.

Ja

Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 52. Verder merken wij op dat indien gemaakte
afspraken in het geding komen, maatwerk mogelijk moet zijn. Dit gaat
echter buiten de reikwijdte van de structuurvisie en zelfs buiten de
reikwijdte van de gemeente om.
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 56. Verder merken wij op dat de besteding van
de vereveningsbijdragen (voor zover afkomstig uit het rood-voor-rood
fonds) aan de gemeente is voorbehouden. In de structuurvisie wordt de
basis gelegd voor dit fonds waarbij uitgangspunt is dat er sprake dient
te zijn van een ruimtelijk relevante relatie tussen de kostendragers en
de investeringen.
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
gebiedscommissie onder nummer 59.

Nee

Ja

Nee

Naam inspreker
75. Recron

Inspraakreactie
Gesteld wordt dat detailhandel op de recreatiebedrijven niet
wenselijk is in het kader van de leeglopende kernen. Op pag. 21
wordt echter gerept over het stimuleren van commerciële partijen
(recreatieondernemers) om de voorzieningen in de gemeente Sluis
op peil te houden. Dit schept verwarring.

76. Recron

De kuststrook wordt smal en kwetsbaar genoemd. Volgens de
gemeente hebben we al te maken met een dreigende aantasting
van het natuurlijke karakter bij hoogbouw in de kuststrook. Wij zijn
van mening dat er in dat duingebied, dat zo uniek is voor onze regio,
dan ook niet gebouwd kan en mag worden.

77. Recron

Tevens stellen wij dat nieuwvestiging alleen mogelijk is als elders in
ons gebied een bedrijf wordt verlaten (bedrijfsverplaatsing).

78. Recron

Ook wordt terecht het deels verouderde aanbod in de
verblijfsrecreatie genoemd. Soms is het heffen van een
vereveningsbijdrage voor de ondernemer juist een reden om niet te
investeren. Onder hetzelfde kopje meent de gemeente dat er
onvoldoende jaarrond voorzieningen zijn. Samen moeten we 'ten
strijde' om deze spiraal te doorbreken Alleen met een gezamenlijk
opgestelde en gedragen visie kan dit.
Er wordt niet ingegaan op de marktprijzen. Met betrekking tot dit
punt wordt een belangrijk punt gemist, namelijk: stagnering in de
recreatieve sector. De sector groeit niet tot nauwelijks meer. Door
het gelijkblijvende (of in Zeeuws-Vlaanderen zelfs toenemende)
aanbod van overnachtingen en een afnemende vraag, wordt de prijs
voor de consument een belangrijke factor bij het beslissingsproces
waar ze hun vakantie doorbrengen. Met andere woorden: er
ontstaat een prijzenoorlog.

79. Recron

Beantwoording
In de structuurvisie is opgenomen dat nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden van detailhandel op recreatieparken
beperkt moet worden. Het gaat dan met name om aan supermarkt
gerelateerde detailhandel. Dit om te voorkomen dat er volwaardige
supermarkten op recreatiebedrijven ontstaan die gaan concurreren met
het regulier aanbod in de kernen. Met andere woorden detailhandel
blijft mogelijk mits passend bij de schaal van het recreatiebedrijf.
Op pagina 21 gaat het om de mogelijkheid om commerciële
recreatievoorzieningen, zoals zwembaden, tennisbanen, squashhallen,
etc., (mede) in te zetten voor maatschappelijke gebruik.
In de structuurvisie wordt aangegeven dat er een zorgvuldige afweging
gemaakt moet worden ten aanzien van de mogelijkheid tot het bouwen
in de duinen en op het strand. Deze afweging dient te worden gemaakt
bij de uitwerking van het strandbeleid. In de huidige structuurvisie, een
globale visie op hoofdlijnen, wordt slechts de mogelijkheid tot het
maken van de afweging vastgelegd. Verwezen wordt naar de
beantwoording van de inspraakreactie van de provincie onder nummer
49.
De voorwaarden waaronder nieuwvestiging is toegestaan zijn
opgenomen in gebiedsplan Natuurlijk Vitaal en worden door ons
onderschreven. Concreet betekent dit onder andere dat nieuwvestiging
alleen nog mogelijk is indien er sprake is van een bijzonder product.
Bedrijfsverplaatsing was en is geen uitgangspunt. Aan uw reactie wordt
derhalve niet tegemoet gekomen.
De reactie wordt onderschreven en voor kennisgeving aangenomen.

Wij onderschrijven uw reactie op dit punt.
Concrete aanpassing;
In paragraaf 2.3, opnemen dat ´Er sprake is van stagnering in de
recreatieve sector’. En tevens opnemen dat ‘verdere uitbreiding van de
verblijfsrecreatie niet mogelijk is dan met een kwaliteitsslag,
nieuwvestiging van reguliere campings niet tot de mogelijkheden
behoort en ingezet wordt op versterking van het landschap mede ten
behoeve van de recreatieve sector (oa recreatienatuur)’.

Aanpassing visies
Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Naam inspreker
80. Recron

81. Recron

82. Recron

83. Recron

84. Recron

85. Recron

86. Recron

87. Recron

Inspraakreactie
RECRON juicht verder het loslaten van het verplichte aandeel
toeristische kamperen op bedrijven toe. Laat de marktwerking zijn
werk doen en de ondernemer zicht toespitsen op datgene waar hij
goed in is. Het landinwaarts versterken van de kuststrook is een
prachtig streven. Hierbij passen kleinschalige rood-voorgroenprojecten prachtig in.
In de visie wordt wederom gesproken over de thematisering van de
stranden. Opnieuw onderstrepen wij dat thematisering van de
stranden een uitgangspunt kan zijn, maar dat dit niet een rigide
beleidspunt moet worden. Marktontwikkelingen zullen hierbij
uiteindelijk doorslaggevend zijn.
Met betrekking tot de bedrijventerreinen gaan wij uit van de
aanname dat bedrijventerreinen aan dezelfde eisen moeten
voldoen als recreatieondernemers als het gaat om randbeplanting.
In de praktijk signaleren wij dat u met twee maten meet. Onze brief
hierover in 2010 is tot op heden door u helaas onbeantwoord
gebleven.
Er wordt gesteld dat beheer van natuur door particuliere partijen
moet worden gestimuleerd. RECRON is het hier helemaal mee eens
en benadrukt nog eens dat in het kader van rood-voor-groen hier
nog voldoende mogelijkheden zijn.
Landbouw en recreatie zijn de belangrijkste gebruikers van het
buitengebied. Het klopt dat zij deels tegenstrijdige belangen
hebben, maar meer nog zien wij kansen om e.e.a met elkaar te
combineren (integrale visie). Ons inziens is uitbreiding van Nieuwe
Economische Dragers dan ook een gewenste ontwikkeling.
Agrariërs zouden de mogelijkheid moeten hebben om landschap te
beheren. In het kader van rood-voor-groen zijn hier mogelijkheden
toe voor recreatieondernernersl Er zijn al recreatieondernemers die
het onderhoud van aangelegde recreatienatuur onder bepaalde
voorwaarden graag op zich willen nemen.
Wij vragen ons af wat de gemeente bedoelt met het laatste punt
namelijk: continuering bestaande toetsingskader.

Wij vragen ons af wat de verhouding is tussen de fondsen. Er wordt
gesproken van een fonds recreatieontwikkeling, een fonds
woningbouwontwikkeling en een fonds bedrijvenontwikkeling.
Maar hoe worden de vereveningsbijdragen bepaald.

Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing visies
Nee

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen en tevens wordt ten
aanzien van deze reactie verwezen naar de beantwoording onder punt
52.

Nee

Ten aanzien van de verplichte randbeplanting geldt in principe voor
recreatiebedrijven en bedrijventerreinen dezelfde verplichting. In de
praktijk is randbeplanting bij bedrijventerreinen summier aanwezig. Om
dit in de toekomst wel te kunnen garanderen wordt in de structuurvisie
de basis gelegd voor een fonds Bedrijvenontwikkeling. De gelden uit dit
fonds dienen onder andere gebruikt te worden voor verbetering van de
landschappelijke inpassing.
De opmerking wordt onderschreven en voor kennisgeving aangenomen.

Nee

De mogelijkheid om de tegenstrijdige belangen om te buigen tot kansen
dient bij de uitwerking van dit beleidsuitgangspunt, te worden
onderzocht. Wel onderschrijven wij uw mening ten aanzien van het
beleid Nieuw Economische Dragers (NED) en wijzen u er op dat
bestemmingsplan Buitengebied volop ruimte biedt aan de mogelijkheid
tot het ontwikkelen van NED’s.
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Nee

Uitgangspunt is dat het bestaande toetsingskader, te denken valt aan
gebiedsplan Natuurlijk Vitaal, bestemmingsplan buitengebied e.d., blijft
gehandhaafd. Nieuwe uitgangspunten dienen als aanvullend op het
bestaande beleid te worden beschouwd.
Verwezen wordt naar de beantwoording onder punt 70. Concrete
bedragen, met uitzondering de rood-voor-groen-bijdragen uit Natuurlijk
Vitaal, zijn nu nog niet bekend. Deze dienen bij de uitwerking van de
visie nader bepaald te worden.

Nee

Nee

Nee

Nee

Naam inspreker
88. Recron

89. Kamer van
Koophandel

90. Kamer van
Koophandel

91. Kamer van
Koophandel

92. Kamer van
Koophandel

93. Kamer van
Koophandel

Inspraakreactie
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente in
plaats van de sector te 'stimuleren en faciliteren', vooral ten koste
van de recreatiesector wil 'incasseren'. Beter zou de gemeente zich
houden aan de belofte om stimulerend en faciliterend op te treden
en de markt de kans te geven te ontwikkelen en te investeren. De
markt vraagt hierom.
Evenals de Gebiedscommissie betreuren wij dat bij de opzet van de
visie maatschappelijke partijen niet of nauwelijks zijn betrokken. Wij
vinden dat jammer, zeker omdat een breder overleg het draagvlak
aanmerkelijk zou hebben kunnen versterken.
Ook de KvK plaatst grote vraagtekens bij het plan voor het Fonds
recreatieontwikkeling. De KvK wijst op de duidelijke afspraken die
gemaakt zijn over de financiële bijdrage van de recreatiesector en
de besteding daarvan in het Gebiedsplan. Een reden voor het
aanbrengen van wijzigingen hierin ontbreekt. Zij adviseren dan ook
de vorming van dit Fonds te heroverwegen.
In het onderdeel Voorzieningen wordt uitgebreid ingegaan op
detailhandelsontwikkelingen. Dit zou moeten worden uitgebreid
met leisure, een zeker voor de toeristisch-recreatieve sector
belangrijke component. Het beleid rond detailhandel laat zich
samenvatten als "we willen alles overal’. Wij adviseren u dit
onderdeel verder uit te werken.
Ook het onderdeel Bedrijventerreinen is slechts beperkt uitgewerkt.
Het "hoe willen we het bereiken" beperkt zich tot enkele algemene
termen, het duiden van een duidelijke richting en vooral ook de
financieringswijze ontbreken. Ook hier adviseren wij een nadere
concretisering aan de visie toe te voegen.
In de visie missen wij beleidsvoornemens rond de ontwikkeling van
jachthavens en watersport. Juist voor Cadzand-Bad en Breskens
biedt de watersport kansen. Jachthavens dragen bij aan de
verbreding van het toeristisch product. De watersport kan daarmee
een belangrijke bijdrage leveren aan het toeristisch-recreatieve
product en daarmee aan de groei van de regionale economie en de
werkgelegenheid.

Beantwoording
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing visies
Nee

Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
Gebiedscommissie onder nummer 59.

Nee

Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 56.

Ja

Aan de door u gedane suggestie om het thema voorzieningen uit te
breiden en ook leisure mee te nemen zullen wij in die zin voldoen door
dit onderdeel te betrekken bij de uitwerking van het betreffende
thema. Conform uw advies is in de structuurvisie namelijk opgenomen
dat er een toetsingskader dient te worden uitgewerkt voor het afwegen
en beoordelen van nieuwe initiatieven. De structuurvisie is slechts een
globale visie die nadere uitwerking behoeft.
Zoals ook in het vorige punt is opgemerkt betreft de structuurvisie een
globale visie die nader uitgewerkt dient te worden in deelplannen. Wij
onderschrijven derhalve uw reactie dat de visie ook op het onderdeel
Bedrijventerreinen nadere uitwerking behoeft.

Nee

Wij onderschrijven uw reactie dat de er in de structuurvisie geen
melding wordt gemaakt van beleidsvoornemens rondom de
ontwikkeling van jachthavens en watersport. We zullen de visie op dit
punt, in hoofdlijnen, aanpassen.
Concrete aanpassing:
In paragraaf 2.3 opnemen dat ‘Voor Breskens en Cadzand-Bad benutten
van de kansen op het gebied van jachthavens en watersport’.

Nee

Ja

Naam inspreker
94. Kamer van
Koophandel

95. Zeeuws Milieu
Federatie

96. Zeeuws Milieu
Federatie

Inspraakreactie
Tenslotte pleiten wij voor een meer globale vorm van
bestemmingsplannen waarin niet langer alles tot in detail is
geregeld. Om snel en adequaat in te kunnen spelen
marktontwikkelingen zijn flexibele plannen en snelle procedures
gewenst. Juist de recreatiesector, door de ligging in het
buitengebied, wordt vaak geconfronteerd met jarenlange
procedures.
Er werd door de ZMF een uitgebreide inspraakreactie ingezonden
en een groot aantal vragen gesteld. Om een en ander te
verduidelijken en achterliggende redenen voor de inspraakreactie
helder te krijgen, heeft op 14 september 2011 een informeel
(ambtelijk) gesprek plaatsgevonden met de vertegenwoordiger van
de ZMF en natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje. Tijdens dat
gesprek is afgesproken dat de inspraakreactie terug gebracht kon
worden tot het aantal punten zoals die hierboven kort zijn
weergegeven. ZMF/’t Duumpje heeft met opmerkingen alvast hun
mening kenbaar willen maken voor de nog op te stellen
uitwerkingen van de Structuurvisie.
Wij vinden het vreemd dat wij als belangenbehartigers van natuuren milieu in een belangrijk beleidsstuk als deze structuurvisie niet
zijn gekend. Ook de aankondiging in de krant was onduidelijk. Wij
zijn en blijven altijd bereid om over oplossingen mee te denken. Ook
was de informatiebijeenkomst dusdanig dicht op de deadline voor
een zienswijze, dat wij daar helaas geen gebruik van kunnen maken.

Beantwoording
In de structuurvisie is het ruimtelijk/economisch beleid voor de
komende jaren opgenomen. Uitwerking van dit beleid vindt onder
andere in bestemmingsplannen plaats. Wij nemen uw opmerking
betreffende de procedures rondom bestemmingsplannen derhalve voor
kennisgeving aan, waarbij wij nog wel willen opmerken dat ook wij
streven naar zo flexibel mogelijke plannen en, voor zover wettelijk
mogelijk, snelle procedures.
In zijn algemeenheid dient te worden opgemerkt dat de voorliggende
structuurvisie veel ‘ruimte’ biedt voor ontwikkelingen maar dat pas
nadat het beleid is uitgewerkt de voormelde ontwikkelingen tot
uitvoering kunnen komen. Bij de uitwerking van het beleid zullen onder
andere maatschappelijke organisaties, waaronder de ZMF, op de
gebruikelijke wijze worden betrokken. Op dat moment zullen de door u
gestelde vragen aan bod komen en zullen wij daarover met u van
gedachten wisselen.

Aanpassing visies
Nee

Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
gebiedscommissie onder nummer 59.

Nee

Nee

Naam inspreker
97. Zeeuws Milieu
Federatie

Inspraakreactie
De Gemeente Sluis staat voor 'goed leven' en daar zijn wij het van
harte mee eens. De thema's bevolkingsontwikkeling en financiële
situatie als centrale uitgangspunten, is een goede keuze. Gemist
wordt wel de interacties tussen de thema's. De structuurvisie is
duidelijk sectoraal opgezet, waarbij versterking van thema's door
samenhang van beleid geen kans krijgt. Deze meerwaarde van
koppeling missen wij. In sommige gevallen zien we zelfs dat
oplossingen binnen bepaalde thema's elkaar tegenwerken. Hoe
wordt met deze structuurvisie als basis in de praktijk de interactie
tussen werkvelden bewerkstelligd? Ofwel, hoe wordt voorkomen
dat werkvelden elkaar in de wielen rijden? En welk van de
werkvelden heeft dan prioriteit bij de uitvoering?

98. Zeeuws Milieu
Federatie

Het wordt ons niet duidelijk welke tijdspanne deze structuurvisie
omvat. Welke periode is deze structuurvisie geldig?

99. Zeeuws Milieu
Federatie

De opzet van de beleidsthema's is duidelijk. Bij de vraag 'hoe willen
we het bereiken?' missen wij vaak het inzicht in de instrumenten en
de mogelijkheden om de doelen te verwezenlijken. Ook is het
onduidelijk of deze acties vallen onder de `gemeentelijke
kerntaken', de enige taken waarvoor u aangeeft financiering te
hebben.

Beantwoording
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
gebiedscommissie onder nummer 61. Verder merken wij, naar
aanleiding van het informele gesprek dat met u heeft plaatsgevonden,
nog het volgende op. Bovenvermeld punt heeft u verduidelijkt door toe
te voegen dat nauwe samenwerking tussen de diverse partijen
(bijvoorbeeld Waterschap, provincie, Recron, enz) ten goede zou komen
aan de onderlinge samenhang tussen de thema’s die in de structuurvisie
zijn opgenomen. Er zou ‘werk met werk’ gemaakt kunnen worden. Wij
onderschrijven uw reactie op dit punt en zien daarin ook een duidelijke
meerwaarde. Aan uw reactie wordt derhalve tegemoet gekomen en wij
zullen uw inspraakreactie dan ook verwerken in de structuurvisie.
Opgenomen zal worden dat teneinde de onderlinge samenhang tussen
de thema’s te bevorderen, ingezet dient te worden op nauwe
samenwerking tussen de verschillende overheden en maatschappelijke
(belangen)organisaties. Daarbij zien wij een duidelijke rol voor de
gebiedscommissie weggelegd. De rol van de gebiedscommissie is
immers bewaken van de integraliteit van gebiedsontwikkeling, forum
voor inpassing van plannen binnen de gezamenlijke visie; het
Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal, het verbinden van initiatieven met als
doel geïntegreerde oplossingen en het adviseren van de gemeentelijke
overheid.
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling onder
nummer 28.
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling onder
nummer 39.

Aanpassing visies
Ja

Ja

Nee

Naam inspreker
100. Zeeuws Milieu
Federatie

101. Zeeuws Milieu
Federatie

102. Zeeuws Milieu
Federatie

103. Waterschap
Scheldestromen

Inspraakreactie
Bij het thema recreatie en toerisme lezen we bij 'Waar hebben wij
mee te maken?' dat er sprake is van 'heroverweging ontwikkeling
recreatienatuur'. Dat is ons vreemd. Recreatienatuur is een middel
om de recreatie (lees economie) te versterken en niet een al of niet
te bereiken doel. Bovendien betreft het een instrument dat
gecontroleerd wordt door de Gebiedscommissie. De midtermreview
heeft niet tot de behoefte aan heroverweging van de
recreatienatuur geleid. Het is een feit dat de waardering en dus het
draagvlak van het Zeeuws-Vlaamse landschap en de recreatienatuur
onder de toeristen en recreanten erg hoog is. Toch weigert u op de
eerste plaats de instrumenten te hanteren die nodig zijn voor de
instandhouding van dit toeristisch decor (rood-voor-groen fonds).
Dat begrijpen wij niet. Wij zijn van mening dat wanneer de directe
koppeling tussen de vereveningsbijdrage en de vergoeding voor de
aantasting van het landschap die uit de ontwikkeling voortvloeit,
wordt losgelaten en hij moet gaan betalen aan een fonds tot
algemene nutte, het draagvlak onder de ondernemers zal
verdwijnen.
De natuur- en milieuorganisaties zien geen mogelijkheden te
bouwen in de smalle duinstrook die West Zeeuws Vlaanderen heeft,
zonder het natuurlijk karakter aan te tasten. Welke aspecten vallen
onder het natuurlijk karakter dat behouden moet blijven en tot
welke prijs wordt dat behouden?
'Er is onvoldoende geld voor (...) landschap en natuurontwikkeling',
moet ons inziens zijn 'de overheid heeft op dit moment
onvoldoende geld ' Wat impliceert dat er wellicht ergens anders dan
wel later geld te vinden is voor deze zaken. Het belang wordt
namelijk niet minder bij het gebrek aan geld, wel de financiële
mogelijkheid om op korte termijn uitvoering te geven aan de
gewenste plannen.

In de voorbereiding op de structuurvisie heeft u ervoor gekozen de
overlegpartners niet te raadplegen. Voor het beheer van
oppervlaktewater, waterkeringen, wegen en het zuiveren van
afvalwater in uw gemeente is afstemming van plannen van belang.
Ik adviseer u voor een integrale afweging bij de uitwerking van de
structuurvisie het waterschap te betrekken.

Beantwoording
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 56.

Aanpassing visies
Ja

Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 49.

Nee

Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
provincie onder nummer 52. Tijdens het informele overleg heeft u
aangegeven dat indien het verschil tussen de soorten natuur (EHS,
recreatienatuur, ed.) goed wordt gedefinieerd er voor gekozen kan
worden bijvoorbeeld één type natuur tijdelijk niet te realiseren. De
gelden die daardoor ‘bespaard’ worden kunnen dan ingezet worden
voor bijvoorbeeld onderhoud van bestaande gebieden. Wij
onderschrijven uw reactie op dit punt. Deze reactie wordt meegenomen
in de uitwerking van het beleid. Wij nemen uw reactie derhalve voor
kennisgeving aan maar zullen hier bij de uitwerking van het beleid
rekening mee houden.
Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie van de
Gebiedscommissie onder nummer 59. Aanvullend merken wij nog op
dat we bij de uitwerking van de visies vanzelfsprekend met u, als
overlegpartner, in overleg zullen treden.

Ja

Nee

Naam inspreker
104. Waterschap
Scheldestromen

105. Waterschap
Scheldestromen

106. Waterschap
Scheldestromen

107. Waterschap
Scheldestromen

108. Waterschap
Scheldestromen

109. Mevrouw M.
Masclee

Inspraakreactie
De gemeente heeft samen met het waterschap een stedelijk
waterplan opgesteld. Ik verzoek u bij de uitwerking van de
structuurvisie in concrete projecten het stedelijk waterplan te
raadplegen om mogelijk knelpunten (wateroverlast,
waterkwaliteitsverbeteringen, etc.) op te kunnen lossen.
In paragraaf 2.1 zijn de ambities weergegeven voor wonen in de
gemeente. Om de ambities waar te maken wordt voorgesteld meer
kwaliteit toe te voegen aan woningbouwplannen. Ik attendeer u
erop dat groen en water goed samen gaan en de kwaliteit,
(be)leefbaarheid en de economische waarde van vastgoed in de
woonkernen vergroten. Ik verzoek u bij het thema wonen invulling
te geven aan het verbeteren van de kwaliteit en aan te sluiten bij
bestaande en voorgenomen groen/blauwe structuren.
In paragraaf 2.3 zijn ambities weergegeven voor recreatie en
toerisme in de gemeente. Het bevorderen van de mogelijkheden
voor recreatie en toerisme kan buiten de kernen leiden tot
spanningen op de weginfrastructuur. Ik adviseer u in de nadere
uitwerking in overleg met het waterschap te onderzoeken waar de
accenten voor toeristische knooppunten kunnen worden gelegd,
zodat de weginfrastructuur hierop kan worden aangepast.
In de paragraaf wordt tevens voorgesteld te bouwen in de duinen.
De duinen hebben primair de waterkerende functie. Onder
bepaalde voorwaarden is bebouwing mogelijk. Ik verzoek u in de
tekst aan te geven dat bouwen in de duinen onder bepaalde
voorwaarden mogelijk is, waarbij de primaire waterkerende functie
niet mag worden aangetast

In paragraaf 2.5 zijn de ambities weergegeven voor de landbouw en
het landschap. Waterberging kan goed worden, gecombineerd met
recreatie en toerisme. Ik attendeer u erop dat dit zowel geldt in het
Landelijk gebied als in het stedelijk gebied.
De inspraakreactie is een bevlogen verhaal waaruit haar
betrokkenheid met de gemeente blijkt.

Beantwoording
Verwezen wordt naar de beantwoording onder 103. Met aanvullend
nog de opmerking dat wij over concrete projecten en plannen net als in
het verleden in overleg met u zullen treden, om deze gezamenlijk te
toetsten aan het stedelijk waterplan.

Aanpassing visies
Nee

In de huidige structuurvisie wordt vermeld dat huidige beleidsstukken in
principe de basis vormen voor het toekomstig beleid. Enkel voor zover
de nieuwe uitgangspunten afwijken van bestaand beleid, zijn ze
opgenomen in de structuurvisie. De uitgangspunten waarnaar u verwijst
zijn opgenomen in het stedelijk waterplan en vormen nog steeds
uitgangspunt voor beleid.

Nee

Wij zullen ook in de toekomst over deze zaken met u in overleg treden.

Nee

Wij zullen de door u voorgestelde aanvulling opnemen in de visie. Voor
het overige verwijzen wij u naar de beantwoording van de
inspraakreactie van de provincie onder nummer 49.

Ja

Concrete aanpassing:
Bouwen in de duinen en op het strand zorgvuldig afwegen: behoud
natuurlijk karakter, kwalitatief onderscheidend, geen aantasting van de
primaire waterkerende functie.
De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen

Nee

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Nee

