Eindverslag inspraakprocedure ontwerp nota VTH Beleid Zeeland 2021
De concept nota VTH Beleid Zeeland 2021 heeft van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage gelegen. Ingezetenen en
belanghebbenden konden tijdens deze periode hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht mondeling of
schriftelijk bij de gemeenten en provincie indienen.
In de volgende tabel zijn de ingekomen zienswijzen weergegeven met daarachter de reactie van de gemeente op deze zienswijze(n). De
zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het concept beleid.
Naam
Stichting Gezond Water

nr
1

Ingediend bij de
gemeenten:
Noord Beveland, Tholen,
Veere, Hulst, Sluis,
Terneuzen, Middelburg,
Vlissingen, Borsele,
Schouwen-Duiveland en
Reimerswaal.

Stichting Zeeuws platform
stralingsrisico.
Ingediend bij:

2

Zienswijze(n)
De stichting Gezond Water vraagt het volgende:
- Aandacht voor ZSS met name toepassing
lood bij de sportvisserij;
- Instellen van een verbod op het gebruik
van lood;
- Inzetten van toezicht en handhaving om
het gebruik van lood te monitoren en te
beëindigen;
- Beoordelen of het gebruik van vislood
vergunningplichtig is in het kader van de
Wet Natuurbescherming;
- Uitdragen van het standpunt van het
bevoegd gezag.

Reactie gemeente
De bevoegde gezagen onderkennen het onderwerp
wat u aansnijdt. ZSS is een beleidsveld dat extra
aandacht verdient.

De Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico
vraagt aandacht voor het stralingsrisico van
zendmasten en antennes. De Stichting verzoekt
om het onderwerp elektromagnetische straling (of
niet-ioiniserende straling) expliciet op te nemen in
onderdeel C van de VTH strategie. Tevens vraagt

De bevoegde gezagen erkennen uw zorg ten
aanzien van de zendmasten en antennes. De VTH
nota geeft kaders op welke wijze een vergunningaanvraag wordt afgewikkeld, hoe er toezicht wordt
gehouden en op welke wijze we handhaven
Zeeuws breed. De nota gaat niet over inhoudelijke

De VTH nota geeft kaders op welke wijze een
vergunningaanvraag wordt afgewikkeld, hoe er
toezicht wordt gehouden en op welke wijze we
handhaven Zeeuws breed. De nota gaat niet over
inhoudelijke onderwerpen, die zijn belegd bij
andere disciplines. Als de wet- of regelgeving op
een inhoudelijk onderwerp verandert dan worden
aanvragen en vergunningen daaraan getoetst en
dat geldt ook voor het geval nieuwe regelgeving
leidt tot aanvullend of nieuw beleid. Er wordt altijd
gewerkt met de nieuwste inzichten.
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Naam
Provincie Zeeland en
gemeente Borsele

nr

Zienswijze(n)
men aandacht voor inperking van de inbreng van
burgers en bedrijven bij de consultatieronde van
wetgeving over dit onderwerp.

Reactie gemeente
onderwerpen, die zijn belegd bij andere
disciplines. Als de wet- of regelgeving op een
inhoudelijk onderwerp verandert dan worden
aanvragen daaraan getoetst en dat geldt ook voor
het geval nieuwe regelgeving leidt tot aanvullend
of nieuw beleid. Er wordt altijd gewerkt met de
nieuwste inzichten.
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