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Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
114662   114671

onderwerp Masterplan Landschapspark Zwinstreek

voorgesteld besluiten Medewerking verlenen aan provincie West-Vlaanderen voor het 
opstellen van een Masterplan voor het Landschapspark 
Zwinstreek

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding De afgelopen jaren werkten de lokale en regionale overheden in 
de Zwinstreek aan weerszijde van de grens intensief samen aan 
een gemeenschappelijke identiteit. Als engagement voor verdere 
samenwerking aan gebiedsgerichte ontwikkelingen 
ondertekenden de gemeente Sluis en Provincie Zeeland in 
november 2020 het grensoverschrijdende Zwinstreek charter. 
Eén van de acties betrof de indiening bij de Vlaamse overheid 
van kandidatuur voor erkenning tot internationaal 
Landschapspark. De aanvraag is begin dit jaar gehonoreerd met 
de toezegging in een bijdrage van de opmaak voor een 
masterplan in 2022.
Omdat het Nederlandse deel van het Zwin een grote rol speelt in 
het Landschapspark Zwinstreek vanwege het 
grensoverschrijdende component, wordt vanuit de Provincie 
West-Vlaanderen inzet gevraagd vanuit de Provincie Zeeland. 

portefeuillehouder - portefeuille dhr. B.L.L. van der Velde - 
mevr. Drs. A. Pijpelink - 

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project Natuurpakket Westerschelde; 

Grensoverschrijdend werken
telefoonnummer:
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Overwegingen en advies
Advies
Vanuit Provincie Zeeland medewerking verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen voor het 
opstellen van het Masterplan Landschapspark Zwinstreek. Met als doel het verwerven van de 
Vlaamse erkenning tot internationaal Landschapspark vanaf 2023 voor een periode van 20 
jaar. 

Overwegingen
Het Landschapspark Zwinstreek is voor Zeeland is het van belang omdat het qua oppervlakte 
51 % op Nederlands grondgebied ligt. Indien de erkenning tot stand komt in 2023, investeert 
de Vlaamse overheid 631.000 euro per jaar in het landschapspark, gedurende een periode 
van 20 jaar. Deze investeringen komen ook ten goede aan het Nederlands deel van de 
Zwinstreek. De financiële verdeelsleutel die bepaald werd door de Vlaamse overheid 
bedraagt: Vlaamse overheid 90% - Partners, waaronder Provincie Zeeland gezamenlijk 10%. 
Bij erkenning in 2023 wordt in totaal een bijdrage van alle landschapspartners verwacht van 
10% (61.300 euro) voor de periode 2023-2043. Voor de Provincie Zeeland zal dat bedrag 
ongeveer uitkomen op 15.000 euro per jaar.

Wat is het Landschapspark Zwinstreek?
Het Landschapspark Zwinstreek is geen echt ‘park’. Het is een gebiedsontwikkeling van een 
streek met een eigen identiteit. Het Landschapspark Zwinstreek kadert binnen de ambitie van 
de Vlaamse overheid om de internationaal gekende merken Nationaal Park en 
Landschapspark op een eenduidige en kwaliteitsvolle manier in te vullen. 

Landschapsparken zijn omvangrijke gebieden met internationale uitstraling waarbij de 
klemtoon veeleer ligt op landschapskwaliteit en multifunctionaliteit. Het zijn gebieden waar de 
langdurige wisselwerking tussen mens en natuur heeft geleid tot een specifiek landschap met 
een onderscheidende kwaliteit en belangrijke ecologische, abiotische, biotische, culturele of 
landschappelijke waarden. Vanuit een integrale visie wordt er werk gemaakt van het 
harmonieus samengaan van landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, landbouw, erfgoed, 
wonen, bedrijvigheid en toerisme.

De Provincie West-Vlaanderen heeft samen met de partners uit de Zwinstreek het initiatief 
genomen tot de indiening van de kandidatuur voor een Landschapspark. De afgelopen jaren 
werkten de lokale en regionale overheden in de Zwinstreek aan weerszijde van de grens 
intensief samen aan een gemeenschappelijke identiteit. 
Meermaals is door Provincie Zeeland, Toerisme Oost-Vlaanderen, de Stad Damme en de 
gemeenten Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis de bereidheid tot samenwerken 
uitgesproken om de Zwinstreek beter op de kaart te zetten bij de uitbreiding van het Zwin 
natuurgebied 

Als engagement voor verdere samenwerking aan gebiedsgerichte ontwikkelingen 
ondertekenden bovengenoemde partijen in november 2020 het grensoverschrijdende 
Zwinstreek charter. 
Eén van de acties betrof de indiening bij de Vlaamse overheid van kandidatuur voor 
erkenning tot internationaal Landschapspark. De aanvraag is begin dit jaar gehonoreerd met 
de toezegging van 100.000 euro aan de Provincie West-Vlaanderen in een bijdrage van de 
opmaak voor een masterplan in 2022.

Breder kader en aansluiting bij provinciale doelstellingen
Het initiatief voor de totstandkoming van een samenwerkingsverband in de Zwinstreek die 
breder van aard is dan alleen marketing en toerisme bouwt vort op bredere ontwikkelingen en 
provinciaal beleid. De vorm van Landschapspark, waarin al deze ambities nu vorm kunnen 
krijgen, is niets meer of minder dan het concreet maken van dit initiatief. Het kadert binnen de 
volgende beleidsdoelstellingen in breder perspectief:



A Natuurpakket Westerschelde. Het gaat om projecten die aansluiten bij de Scheldenatuur 
en de branding. Het vergroten van de Zwingeul een daaruit voortvloeiende projecten die een 
impuls geven aan de leefbaarheid van de dorpen rondom het Zwin.

B Natuurbranding en beleving. In samenwerking met partijen in het gebied (De Zeeuwse 
Natuur) en gastheren in de Zwinstreek.

C Geopark Schelde Delta. Het initiatief voor het Landschapspark Zwinstreek trekt samen op 
met de doelstellingen van het GeoPark Schelde-Delta waar Provincie West-Vlaanderen, 
Gemeente Sluis en delen van gemeenten Damme en Knokke-Heist deel van uitmaken. Er 
wordt samen opgetrokken wat betreft de gebiedsidentiteit, landschap, natuur en erfgoed

D Waterdunen als spin-off in de omgeving van de natuurherstelprojecten. Waterdunen is ook 
onderdeel van Landschapspark Zwinsteek. Binnenkort vindt tevens een volgend overleg 
plaats tussen Zwin Natuur Park en Waterdunen die als onthaalpoorten van het 
Landschapspark gaan fungeren. Ze versterken elkaar! Dit wordt erkend door de instellingen.

E Coalitieakkoord ‘Samen Verschil maken’. In de gebiedssamenwerking Zwinstreek 
worden alle reeds bestaande samenwerkingsverbanden in het kader van het Masterplan 
geïnventariseerd en betrokken. Vanuit verschillende afdelingen is medewerking nodig voor 
deze gebiedsontwikkeling met name op Landbouw, Landschap, Natuur en Waterbeheer.

F Strategische agenda toerisme voor Zeeland 2020 – 2030
Deze agenda is tot stand gekomen ism Kenniscentrum voor Kusttoerisme waarbij duurzaam 
toerisme op de agenda staat. In combinatie met de GeoPark Schelde-Delta aanpak ‘Leisure 
for a better Society’ krijgt dit een plek in het Landschapspark Zwinstreek.

G Grensoverschrijdende samenwerking en relaties met Vlaanderen 
Al ruim 30 jaar werken de provincie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland samen 
binnen de Euregio Scheldemond. De gebiedsgerichte samenwerking vormt een belangrijk 
onderdeel van de grenswerking. Deze verloopt vooral via de structurele lokale 
samenwerkingsverbanden zoals in de Zwinstreek. De acties binnen de Zwinstreek 
samenwerking dragen bij aan de genoemde ambities van de Scheldemondsamenwerking in 
de grensvisie. 

H Charter Samenwerking in de Zwinstreek: Marketing & Toerisme
In 2018 startten de vijf grensgemeenten (Sluis, Damme, Knokke-Heist, Maldegem en Sint-
Laureins) in de Zwinstreek, samen met de drie provincies of hun toeristische agentschappen 
een samenwerking om beter en gezamenlijk te communiceren over de Zwinstreek als 
recreatiebestemming. Tijdens een proces met diverse bijeenkomsten met de partners en 
diverse ondernemers en organisaties uit het gebied, is het gezamenlijk DNA van de 
Zwinstreek bepaald. Daarbij zijn de kernwaarden, verhaallijnen en positionering van de streek 
in beeld gebracht. Ook werden projectvoorstellen gedefinieerd, die gezamenlijk aangepakt 
kunnen worden. De 10 meest kansrijke projecten werden verder uitgewerkt in projectfiches. 
De resultaten van dit proces werden op 18 november 2020 tijdens een (digitaal) bestuurlijk 
overleg gepresenteerd. Daarbij hebben de betrokken bestuurders een intentie-overeenkomst 
(charter) getekend.
Partijen die de Charter hebben ondertekend:
- Gemeentebesturen van Sluis, Damme, Knokke-Heist, Maldegem en Sint-Laureins
- Provinciebesturen van West-Vlaanderen en Zeeland 
- Toeristische agentschappen Toerisme Oost-Vlaanderen en Westtoer
Deze intentie overeenkomst vormt de basis voor verdere samenwerking in de Zwinstreek. 
Daarbij is afgesproken om het verdere proces van samenwerking vorm te geven en  aan de 
hand van de verhaallijnen te komen tot een verdere verfijning in de vorm van twee sporen: de 
gebiedspromotie en de gebiedsinrichting. Inmiddels is een ambtelijke kerngroep in de loop 
van 2021 hiermee aan de slag gegaan. Via Westtoer is een Projectcoördinator aangesteld in 
2021 om de vijf vastgestelde acties uit te voeren:

• Beter en eenduidiger communiceren over de Zwinstreek, samen met de ondernemers 
en stakeholders.



• Productontwikkeling gestroomlijnd volgens de acht verhaallijnen en de geopperde 
projectvoorstellen

• Gebiedsontwikkeling: de Zwinstreek bouwen op een breed draagvlak van partners en 
actoren, maar ook de kwaliteiten van het gebied zelf versterken en ontwikkelen

• Organisatie: het aanbrengen van structuur in de onderlinge samenwerking, het 
voorzien van voldoende inzet van menskracht en de coördinatie hiervan. 

• Bekijken van de kansen voor subsidie bij de Europese Programma’s. Hierbij is 
misschien ook de mogelijkheid om via Interreg te verkennen welke 
samenwerkingsvormen in de grensstreek kunnen opgezet worden met inbegrip van 
de grensoverschrijdende Leader-samenwerkingen.  

Provincie Zeeland neemt deel in vier bestuurlijke overleggen per jaar met de partners die de 
charter ondertekend hebben waarin een verslag wordt gedaan van de ondernomen stappen.

Proces
In 2021 heeft de Provincie West-Vlaanderen kandidatuur ingediend bij de Vlaamse overheid 
voor de erkenning van de Zwinstreek als Landschapspark. In de eerste ronde werden 20 
dossiers ingediend waarvan er begin 2022 zeven werden geselecteerd als kandidaat-
landschapspark. De Zwinstreek is één van deze 7 geselecteerde kandidaten die door zijn 
naar de volgende ronde. Uit het juryrapport bleek dat de grensoverschrijdende samenwerking 
een meerwaarde heeft voor dit landschapspark. 
In 2022 worden de volgende producten afgeleverd door de Provincie West-Vlaanderen:
- Landschapsbiografie
- Masterplan voor de komende 20 jaar
-           Operationeel plan voor de eerste 5 jaar
- De realisatie van een werkende gebiedscoalitie met alle betrokken stakeholders

In 2022 stelt de Vlaamse overheid 100.000 euro beschikbaar om deze rapporten en 
samenwerking op te stellen. 
 
Op het einde van het begeleidingstraject, voorzien in het voorjaar van 2023, worden het 
masterplan en het operationeel plan beoordeeld door de jury. In een laatste stap, medio 
2023, volgt de eventuele erkenning van een kandidaat als Vlaams Landschapspark. Drie 
kandidaten kunnen dit label krijgen. Indien de erkenning tot stand komt in 2023, investeert de 
Vlaamse overheid 631.000 euro per jaar in het landschapspark, gedurende een periode van 
20 jaar. De investeringen komen ook ten goede aan het Nederlands deel van de Zwinstreek.

De gevraagde inzet van medewerkers gaat over de periode 1 maart – 31 december 2022. 
 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Geen.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg 7 maart 2022
Gedeputeerde Staten 8 maart 2022

Consequenties besluit
Geen.

Financiële consequenties
Als aanvulling op het door de Vlaamse overheid beschikbaar gestelde bedrag zal aan de drie 
provincies ook een bijdrage worden gevraagd voor het verder uitwerken van het plan. 
Verwachte kosten in 2022 voor de provincie is € 15.000,- wat ten laste komt van het NPW-
budget. Hier was in de MJKR van 2021 reeds in voorzien. Derhalve budgettair neutraal voor 
de provincie en geen begrotingswijziging nodig.



Indien uiteindelijk de toekenning van het kenmerk Vlaams Landschapspark plaats gaat 
vinden, is er nog geen dekking voorzien voor een aandeel in de kosten door de Provincie 
Zeeland. Dit vergt nog separate besluitvorming indien dit aan de orde komt medio 2023. 
Daarbij dient aangetekend te worden dat het NPW-budget beschikbaar is tot en met 2025. 
Voor een structurele dekking voor een periode van 20 jaar is op dit moment nog geen dekking 
in de provinciale (meerjaren)begroting gereserveerd.

Juridische consequenties
Geen.

Personele consequenties en inhuur
 
Geen.

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing.


