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Bescherm de Delta 15-05–2019

Lokatie: De Putmeet, Ingridstraat 32 te Scharendijke

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en geeft een toelichting op het ontstaan van de Vereniging.
Er is een enthousiaste groep mensen die zich wil inzetten voor het behoud van de Delta. Deze 
mensen hebben ook meegedaan aan allerlei acties rondom de Zeeuwse Lagune en de petitie daar
tegen, het protest tegen het Brouwerseiland, Lint aan de Kust enz.
Wij zijn geen natuurvereniging, maar een belangenvereniging, die allerlei actiegroepen wil 
ondersteunen.

2. Vaststelling agenda
Hans Klijn geeft aan dat hij namens Natuurlijk Ouddorp 85 (nu aan N.O. betalende) leden wil 
overdragen aan Bescherm de Delta en zo een werkgroep wil worden. De aanwezigen zijn daar 
zeer verheugd over.

3. Voorstellen oprichtingsbestuur en kandidaat bestuursleden
Voor dit agendapunt wordt het voorzitterschap overgenomen door Sylvia Tuinder. De leden van 
het oprichtingsbestuur en de kandidaat bestuursleden stellen zich voor.

Edwin van Eck - voorzitter
Ronald Smit - secretaris
Anne Polderman-Vaillant - penningmeester
Louis Beeke - lid
Jan Kollaart - lid

De ALV heeft bovengenoemde bestuursleden in hun functies bevestigd; er waren geen 
tegenkandidaten. Uitbreiding van het bestuur tot 6 leden is mogelijk / noodzakelijk, er worden 
tijdens de vergadering geen kandidaten gesteld. Het rooster van aftredende bestuursleden wordt 
goedgekeurd.

4. Vereniging intern

a. Huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk reglement wordt door de ALV vastgesteld en is gebaseerd op de statuten.
Thom van Riet mist de doelstelling van de vereniging. Deze staan in de statuten. De doelstellingen
zoals deze in de statuten staan worden voorgelezen door Sylvia Tuinder.
Verder is er nog een opmerking over artikel III Lidmaatschapbeëindiging.
Voorstel is om soepeler om te gaan met aanmaningen. Voorgesteld wordt om op te nemen “na een
herinnering de in de aanmaning genoemde betalingstermijn  te verhogen naar 30 dagen”. De ALV 
gaat hier mee akkoord.
 
b. Begroting 2019
De begroting 2019 en voorstel contributie worden door de ALV goedgekeurd.

c. Begroting 2020
De begroting 2020 en voorstel contributie wordt door de ALV goedgekeurd.

d. Kascommissie 2019
De kascommissie 2019 bestaat uit Margo van der Meulen en Kees Grinwis.

5. Samenwerking medestanders en Natuur- en landschapsorganisaties
Wij vinden samenwerking met de huidige Natuur- en Landschapsorganisaties erg belangrijk. Onze 
bedoeling is om elkaar aan te vullen en versterken. 



Margo van der Meulen leest de concept brief voor die gestuurd gaat worden naar de Natuur- en 
Landschapsorganisaties. De vergadering stelt enkele aanvullingen en wijzigingen voor.
Voorstel om in de brief te verwerken dat het aanbod van recreatiewoningen groter is dan de vraag,
er is een overschot aan recreatiewoningen. Het ontwikkelen van plannen ontstaat vanuit een 
beleggingsbehoefte niet omdat uitbreiding noodzakelijk is.
Een ander voorstel is om nadrukkelijk te spreken over de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden.
Vraag is nog wel of er in Zuid-Holland ook sprake is van een Kustvisie ( noot: inmiddels is duidelijk
dat de ZH kustvisie uit 2011 is waarin bijv. het landelijk Kustpact niet verwerkt is, zoals geen 
nieuwe parken etc ) 
Ook zien wij een ontwikkeling waarbij de gebruikers van de recreatiewoningen een andere 
doelgroep is dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren bv arbeidsmigranten.
Het volstaat niet om alleen te overleggen met medewerkers van de Natuur- en 
Landschapsorganisaties. Het is van belang om met besturen te spreken en schriftelijke 
samenwerkingsafspraken te maken.

6. Korte termijn doelen  2019/2020
De korte termijn doelen worden puntsgewijs door Jan Kollaart doorgenomen.
Ten aanzien van punt 1 wordt gesteld dat daar ook de Zuid_Hollandse eilanden en ook de Haagse
politiek genoemd moeten worden.
De interactieve kaart staat wel op de website, maar daar moet je wel een linkje voor hebben..
Het aanbieden van de handtekeningen aan de college van GS kan nu ook later, omdat de 
eindtermijn van de petitie verlengd is naar 1 november.
Het controleren/bewaken van de uitgangspunten van de Z. Kustvisie ( provinciale 
Omgevingsverordening )heeft al tot een succes geleid op Schouwen-Duiveland. Het had 
betrekking op toegestane uitbreiding recreatie eenheden bij herstructurering. De gemeente wilde 
dat mogelijk maken met 30% maar volgens de Kustvisie/verordening is dat maar 15%.
Ten aanzien van de stijging van het aantal handtekeningen onder onze petitie van 5000 naar 7000 
zou een persbericht opgesteld kunnen worden bijv in combinatie met reactie op akkoord GS  
Zeeland en Zuid Holland. In het akkoord zal zeker iets staan over wel of niet uitbreiden van aantal 
recreatiewoningen. 
Toevoegen bij doelen Camping de Paardekreek ( Veerse Meer)  
Deze wijzigingen zullen verwerkt worden in de Korte termijn doelen 2019/2020
 
7. Stand van zaken
We willen in alle regio’s in de Delta contactpersonen hebben die ontwikkelingen in de gaten 
houden en zaken signaleren. Voor Zeeuws-Vlaanderen en Tholen zoeken we nog 
contactpersonen.

a. Brouwerseiland
De Raad van State heeft de plannen voor Brouwerseiland van tafel geveegd. Een mooi resultaat 
van alle organisaties, actievoerders enz.

b. Wolphaartsdijk
De plannen daar worden gevolgd door Jan Kollaart. Hij is bij de infobijeenkomsten van de 
Gemeente Goes geweest en de gemeenteraad moet nog groen licht geven. Het Camperpark gaat 
inmiddels niet door.

c. Baarland
Bescherm de Delta is vertegenwoordigd in de Actiegroep Baarland en is ook bij de vergaderingen 
aanwezig. Het is de bedoeling dat daar een nieuw Paviljoen op de dijk komt met daaromheen – 
ook buitendijks hotellodges.
Johan Vermin van de Actiegroep Baarland geeft een toelichting op de plannen en de activiteiten 
van de actiegroep. Hij heeft een duidelijke maquette bij zich. Het is een buitendijks plan. Er is veel 
draagvlak in het dorp Baarland tegen de plannen. Zij houden de dorpelingen ook op de hoogte van
de activiteiten via een nieuwsbrief.
De initiatiefnemer heeft nog geen definitief plan ingediend. Het grenst aan Natura 2000 gebied, 
maar de vraag is wie verantwoordelijk is voor de handhaving van de uitgangspunten van Natura 



2000. Er wordt geopperd dat de eigenaar van de grond (Rijkswaterstaat ) signaleringsfunctie heeft 
maar Provincie uiteindelijk zou moeten handhaven
Dat blijft wat onduidelijk.

 
d. Waterpark Veerse Meer
De dorpsraad van Kleverskerke verzet zich tegen de plannen rond het Waterpark. Edwin van Eck 
heeft daar contacten mee. Het is een groot plan (800 accommodaties) met grote gevolgen voor de 
infrastructuur rond het park. De start- en landingsbaan van het vliegveld Midden-Zeeland zou 
gedraaid moeten worden. Er worden nog bossen gekapt. De gemeente Middelburg gaat een groep
opzetten, waarin allerlei belanghebbenden zitting nemen. Onder andere de ZMf, 
Natuurmonumenten en Gemeente Goes.

e. Nollebos
Nietbesproken

f. Camping Duinrand Burgh Haamstede
Niet besproken

g. Camping Vliedberg Scharendijke
Niet besproken

h. Camping de Paardekreek Kortgene
Niet besproken

i. Ouddorp Goeree-Overflakkee
Niet besproken.

8. Rondvraag
Louis vraagt of het geen tijd is om bv in Baarland en Wolphaartsdijk meer actie te gaan voeren. 
Jan geeft aan dat het belangrijk is dat een actie zoals bv het lint op het juiste moment gedaan moet
worden. Je doet zo’n actie maar een keer doen , bv om druk uit te oefenen op een gemeenteraad.

Tom van Riet vraagt of er meer zijn die uitgenodigd zijn voor een borrel bij het `Surfcentrum voor 
het behaalde resultaat van Brouwerseiland. Een aantal aanwezigen zullen er zijn.

De penningmeester doet oproep aanwezigen om leden te vinden en donateurs te zoeken.  

Hans Klijn spreekt zijn verbazing uit over het vele werk dat verricht is en dankt daarvoor. 

9. Sluiting
Om ongeveer 22 uur sluit de voorzitter de vergadering


