
Bouwsteen O Recreatie en toerisme, watersport, 
verblijfsrecreatie 

Stellingen 
Hoe kunnen we toerisme als bedrijfstak op een toekomstbestendige manier laten groeien in 
balans met de omgeving? 

 De groei kan m.b.t. de kust niet langer zo doorgaan. M.a.w. er is een grens aan die groei. Ik 
geloof wel in schouderseizoenen (met respect voor natuur) 

 Of afvragen óf toerisme wel moet groeien 

 De enige “balans met de omgeving” is koesteren/borgen rust en ruimte 

 Willen we meer toeristen?  prognose 2030. Hoe sturen we dat? 

 Balans vinden tussen piekbelasting dir recreatie, watersport en toerisme met zich meebrengt 
en de reguliere zorg-/hulpvragen voor de hulpdiensten (veiligheid) 

 Groei alleen op plekken die dat nog aankunnen en dan d.m.v. gebiedsvisies, dus in samenhang 
met de omgeving 

 Ontwikkeling moet gepaard gaan met inpassing in landschap, biodiversiteit en milieu (klimaat, 
emissies) 

 Is onze infrastructuur goed genoeg om de verwachte groei aan te kunnen? 

 Spreiding van kust naar achterland 

 Kijken naar verdeling toerisme over Zeeland heen, ook buitengebied. 
 
 
Kunnen we het mobiliteitsprobleem oplossen door een combinatie van traditionele 
vervoersoplossingen en gespreide aankomst- en vertrekmomenten, of door slimme mobiliteit? 

 Duurzame vormen van mobiliteit bijeenbrengen zodat inwoners/toeristen daadwerkelijk uit de 
auto komen. 

 
Opmerkingen/ Aanvullingen 

 Ambitie is goed, maar scherp genoeg om keuzes te kunnen maken?  

 Natuur en landschap is het grootste kapitaal. 

 Groeigedachte loslaten groei is niet vanzelfsprekend, wel beperkt mogelijk. Economie 
van het genoeg. 

 Ik mis bij de ambitie de versterking van natuur en landschap als ‘decor’ en bestemming 
voor dag-, verblijfsrecreatie en watersport.  

 Watersport wordt als belangrijk genoemd en dan met name kitesurfen maar diverse spots 
worden gesloten i.v.m. de vogels. Spreiding campings m.n. ook n.h. platteland maar 
vervolgens mogen ze niet uitbreiden, is de max. 25 eenheden dat is niet rendabel.  

 Groei niet in aantallen, wel kwaliteit als nodig voor bestaande bedrijven, wel groei in 
oppervlakte mits landschap wordt gecreëerd.  

 Heeft personeel in de recreatieve sector voorrang bij huisvesting t.o.v. van de eigen 
bewoners.  

 Ambitie is breed geformuleerd, waken voor overal alles. 

 Bouwsteen an sich: is ook gekeken naar (andere) geldende wet- en regelgeving. Bijv. onder 
‘verblijf’ staat: verblijven op een unieke plaats, bijvoorbeeld in de boomgaard. Zie 
omgevingsverordening Zeeland 2018 art. 2.17 

 Specifiek voor Zeeland? Sturen op kwaliteit Wat doen we met grote buitenlandse 
investeerders die familiebedrijven opkopen?  Marcel 

 Ontbreken toerisme= economie / zeehavens 
-spreiding in het seizoen 
- doelgroep jong – oud  
- ‘gevolgen’ consumptiegedrag  CO2/afval 
-onderdeel geopark 1.0 



 Zeehavens als belangrijkste toeristisch product 

 Verschil in seizoenen moet blijven 

 Combinatie gezondheid koppelen aan ‘gezond in Zeeland’ 

 Recreatie-accommodatie inpassen in landschap  
Arbeidsplaatsen voor lokale bewoners 

 Geven en nemen halen en brengen  

 Diversiteit  Kwaliteit in diversiteit 

 Recreatie niet verder uitbreiden. In geval van herstructurering allereerst passend in 
landschap. 

 Ambitie: ontwikkeling moet respect voor het open landschap vooral t.a.v. de dijken langs 
de kust en de Deltawateren: geen bebouwing op de dijken of ervoor.  

 -Behouden van de open randen van de Westerscheldeboorden.  
-Toename tourismedruk is ongewenst.  

 Toename toerisme in de Zak van Zuid-Beveland vinden wij ongewenst omdat dit is 
aangewezen als een rust- en stiltegebied.  

 Productspreiding voor elke toerist wat wils. 

 Kwaliteit=prima. Maar welke kwaliteit? > voor wie?  
Minder=meer (plaatsen overnachtingen) 

 Duisternis koesteren 

 Zorgvoorzieningen bij toename toerisme. Denk aan te weinig huisartsen. 

 Hoeveel toeristen mogen erbij? Wanneer = Zeeland vol.  

 Ambitie i.e. ontwikkelen in balans met andere kernkwaliteiten van het gebied. Echt 
integraal i.p.v. inpassen ‘rest’ in ontwikkelen  recreatie. Link met bouwsteen Q 
deltawateren. 

 Oog voor veiligheid vooral aan de kust en Natura2000-gebieden (bv. Kop van schouwen) 
-natuurbrand risico 
zelfredzaamheid 

 In de ambitie staat o.a. Er is sprake van een gelijke uitgangspositie voor alle ondernemers 
maakt dat een spreiding van verblijfsrecreatie mogelijk. Zeeland in zijn geheel niet overal 
hetzelfde, is deze ambitie niet te eng geformuleerd? 

 Groei is geen doel: leefbaarheid boven financiële belangen 

 Kwaliteit boven kwantiteit > aantrekkelijker economisch 
-Toerisme draagt bij aan natuurontwikkeling? Twijfelachtig 

 Leegte is een uit te werken kwaliteit in een dunbevolkte regio. Benut landschappelijke 
kwaliteiten ‘klein=fijn’.  

 Balans tussen balnge. Zoek naar positieve projecten voor bewoners bezoekers bedrijven.  

 Geen enorme bouwwerken neerzetten zoals in Dishoek en verder. Ook Vlissingen… als het 
Nollebos ten koste zou gaan van toeristen-oorden =  zonde van stukje rust naast de stad.  

 Er kunnen nog veel meer goeie gesprekken worden gevoerd over wat echte ruimtelijke 
kwaliteit is voor bouwplannen.  

 Geef ruimte aan kwaliteit. Laat de toerist maar eens zeggen wat die van deze 
(bouw)plannen vindt. 

 Groei in recreatie? Kleinschalig rekening houdend met de bewoners. Niet louter gedreven 
door financiële belangen. Huib Ghijssen – Middelburg 

 Behoudend Weidsheid van landschap langs de deltawateren en waterkeringen 
onbebouwd laten en niet geprivatiseerd (zonering). 

 Eenheden op menselijke schaal in evenwicht met landschap > mogelijk zelfvoorzienend :  
-water 
-energie 
afval 



 Economisch voordeel van de (recreatie)ondernemer kan ten koste gaan van welzijn 
inwoners natuur en milieu. 

 Denk aan seizoenen flexibiliseer aanbod en in balans met het landschap (ook kort verblijf) 
Geen groei die leeg staat.  

 
Hoe kunnen we toerisme als bedrijfstak op een toekomstbestendige manier laten groeien in 
balans met de omgeving?  

 Recreatie is afgestemd op de bijzondere belevingskwaliteiten van de Delta – rust en ruimte 
vraagt ander product dan dynamiek. Kustvisie in gedachten voor hele delta 
ontwikkelingen. Vragen om investeren in landschap natuur.  

 -Slimme mobiliteit 
-geothermie 
-duurzaam bouwen 
-omschakeling vee naar duurzame verblijfsrecreatie 
-diversiteit/gedifferentieerd aanbod.  

 Cultureel erfgoed + archeologie niet enkel bij ambities, maar ook opnemen bij 
ontwikkelingen Hele paragraaf opnemen. Culturele onderlegger toerisme zorgt voor 
spreiding dagjestoerisme van drukke naar rustige gebieden -> leefbaarheid en 
voorzieningen 
-samenwerking grensoverschrijdend (Westhoef/r/ [onleesbaar] bv. België/ Vlaanderen 
-benut verhaallijnen erfgoed beter.  
-digitaal: verbeelden: bv. Tijdelijke [weer onleesbaar] 

 Durven zeggen vol = vol 

 Toerisme MOET duurzaam (niet pas in 2050) Eisen stellen bij nieuwbouw e/o uitbreiding 

 Ontwikkelingen passend in mate van grootte en uitstraling 

 De groei opvangen door seizoensverlenging en betere stroming van toeristen naar minder 
populaire gebieden.  

 Veiligheid (externe) transport gevaarlijke stoffen over water / groei voldoende ruimtelijke 
scheiding toerisme- gevaarlijk transport 

 Natuurinclusief bouwen en biodivers inrichten 

 De groei kan of zal m.b.t. de niet langer zo doorgaan. M.a.w. er is een grens aan die groei. 
Ik geloof wel in schouderzeizoenen (met respect voor natuur).  

 Schouderseizoenen versterken 

 Geen vakantieparken meer. Geen verstening van bestaande (tenten)-campings. 

 Recreatie in balans, kwaliteit voor kwantiteit.  

 Niet méér toerisme  
-kust 
-plaatsen zoals Veere, Zierikzee 

 Recreatie/verblijf ook voor de mensen met een kleine portemonnee (diversiteit)  

 Geen groei maar inzetten op kwaliteitsverbetering 

 Groei, Nee tenzij 

 Nieuwe producten, verlengen van seizoenen, faciliteren voor congressen, symposia en 
combinatie van ontspanning jaarrond 

 Groei in balans, aantal hotspots met uitgebreide voorzieningen: rest, rust en ruimte 
behouden 

 Leegte van de kust als belevingswaarde 

 DNA behoud is alleen mogelijk: geen groei maar ontwikkeling 

 Spreiding in seizoen: vogelaars. Engelsen en Amerikanen 

 Het gaat om faciliteren of niet, de mensen bepalen zelf of ze komen 

 Passend gebruik van de natuurlijke en landschappelijke rijkdom met minimale impact 



 Gebruik van cultuurhistorische gebouwen: authenticiteit: geen of minder nieuw plastic 

 Kijk naar toeristische brochures van voor WOII 

 Toerisme toekomstbestendige groei: Strategie maken: gebieden die toeristen nodig 
hebben voorzieningen treffen zodat verschuiving mogelijk is. BV kust-achterland, Brugge-
Zeeuws Vlaanderen 

 Groei afhankelijk van de locatie. In samenhang met de omgeving, aanbod etc-> 
kleinschalige familiebedrijven 

 Openbaar vervoer 

 Aandachtspunt: langetermijnperspectief  irt bv impact zeespiegelstijging. Bijv 
aanwezigheid strand irt kosten frequentie zandsuppleties 

 Vliegveld in zee bij Zeeland ter bevordering van het toerisme 

 Trend: Ambitie waterrecreatie irt natura2000 doelen als RUST matchen 

 Gedifferentieerd aanbod 

 Toerisme vormt kostenplaatje dat niet altijd gedekt wordt met inkomsten 

 Geopark, Grenspark Groot Saeftinghe, Duinregio 

 Wordt ambitie gedragen door Zeeuwse bevolking? 

 Maximum stellen aan toerisme ivm draagkracht Zeeland 

 Duurzaamheid van de recreatie 

 Bewaren van rust en ruimte 

 Bewaren van rust en ruimte in Zeeland 

 Aantrekkelijk om te gaan werken/opleiden 

 Balans tussen kwaliteit en aantal bezoekers, wat is genoeg? 

 Ambitie is een doel waar we aan moeten werken om ons leefbaarheidsniveau in stand te 
houden, in goede balans met omgeving 

 Kwaliteit is van belang maar moet voor de ondernemer economisch ook haalbaar zijn 

 Kwaliteit boven kwantiteit, terughoudend met groei, seizoensspreiding, geografische 
spreiding door keuze aanbod 

 Bij Bron opnemen: Huidig Kustpact en Zeeuwse Kustvisie. Raakvlak met bouwsteen  Q 
deltawateren 

 Niet meer groei wel meer spreiding zodat winkels ook wintermaanden kunnen bestaan. 
Zomers teveel druk op de voorzieningen in de winter alles op slot 

 Geleiding en communicatie grote stromen versus kleine niche doelgroepen 

 Stevige beleidsvoering: randvoorwaarden, sociale component 

 Balans! Maar iedereen wil iets; alle sectoren. Er is overal een beetje groei 

 Balans! Belang voor leefbaarheid is heel groot daarom jaarrond + vaste banen 

 Centraal thema! Tot welk moment vinden we dat het leuk blijft 

 Knelpunt: Vastgoedontwikkeling, opportunisme van gemeenten 

 Meervoudig ruimtegebruik= meerwaarde voor inwoner & gast 

 Recreatie is een middel om ons leven te verrijken 

 Aandacht voor (transport) veiligheid in relatie tot toerisme 

 Ontwikkelingen niet in vastgoed; zoeken in kwaliteit groei 

 Toename toerisme leidt ook tot toename van de kans op natuurbrand (Oa veiligheid) 

 Vraagstukken definiëren zoals: kleinschalig kamperen, ontw campers-> opnemen in 
strategie richting 2030 

 Verblijf en vermaak hand in hand 

 Veiligheid toerisme denk aan evacuatie: relatie met klimaat 

 Relatie met gebied 

 Kustvisiegedachte Top! 

 Krimp in aantallen, dus terugbrengen 

 Omkeerbare ontwikkelingen niet voor lang bouwen (circulair, modulair) 



 Ruimtelijke kwaliteit top, sociale cohesie sterk benadrukken (plussen en minnen) 

 Aanknopingspunten: circulair, ontwikkelingen ja (niet perse groei), saneren en 
herstructureren en compenseren 

 Jaarrond-> weerslag p natuur en inwoners= spanningsveld rust versus jaarrond voordelen 

 Vraag: moet je groeien? Groei niet als automatisme 

 Onderscheid ondernemen vs projectontwikkeling 

 Kwaliteit op verschillende niveaus. breed sociaal voor elke portemonnee 

 Mobiliteit belangrijk aanhakingspunt vanuit onze sector 

 Fietsveiligheid-> meer druk op kleine wegen door vele economische activiteit 

 Omgeving faciliteren dat het aanlokkelijk is voor fiets – uit de auto (relevant voor 
gezondheid) 

 We erkennen de druk 2050 is tegen die tijd is mobiliteit totaal anders 

 Samenwerking grensoverschrijdend (Westtoer bijv) 

 Benut verhaallijnen Erfgoed 

 Digitaal: verbeelden, bijv tijdelijke wandelroutes 

 Wat hebben we nodig aan recreatie om goed te kunnen leven en werken? Dat is 
voldoende 

 Wat is groei?  geen extra ligplaatsen zonder marktonderzoek!  balans 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


