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Vanaf 15.30 uur staan de deuren van de 

Nieuwe Kerk open, waarna om 16:00 uur 

Han Polman, commissaris van de Koning, 

zijn Nieuwjaarstoespraak zal houden. De 

muziek wordt verzorgd door Peter Slager, 

bassist en tekstschrijver van Bløf. Ook 

worden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 

de Zeeuwse Complimenten uitgereikt 

aan mensen die een bijzondere prestatie 

voor Zeeland verrichten en daarmee een 

positieve uitstraling op het imago van 

Zeeland hebben. Aansluitend vindt van 

17:00 tot 18:30 uur de nieuwjaarsreceptie 

plaats in de sfeervolle Kloostergangen en 

Wandelkerk.

De nieuwjaarsbijeenkomst is bedoeld 

voor alle inwoners van Zeeland en is 

vrij toegankelijk. Graag tot ziens op 

13 januari 2017. Aanmelden kan via: 

nieuwjaarsbijeenkomst@zeeland.nl
Meer weten? Kijk dan op

www.zeeland.nl/nieuwjaarsbijeenkomst.

Publicaties en bekendmakingen vindt
u op www.zeeland.nl/provinciaalblad

Daarom hebben onderwijs, overheid en 

bedrijfsleven in Zeeland de handen ineen 

geslagen om de Zeeuwse economie 

toekomstbestendiger te maken. 

Om betrokkenen en geïnteresseerden 

op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen in Zeeland, is een digitale 

nieuwsbrief verschenen. U vindt de 

online nieuwsbrief via voor.zeeland.nl/
structuurversterking.

In Zeeland wordt hard gewerkt aan 

de uitvoering van de adviezen van 

de commissie. Zo is inmiddels een 

Taskforce in het leven geroepen en is 

Zeelandcoördinator Jan van der Eijk 

begonnen. Een interview met hem, 

de laatste ontwikkelingen rondom de 

uitvoering van het advies en andere 

informatie over de structuurversterking 

van de Zeeuwse economie leest u in de 

nieuwsbrief.

Meer informatie en het rapport van de 

commissie:

www.zeeland.nl/commissiestructuurversterking.

Nieuwsbrief economische structuurversterking

Kavelruilbureau Zeeland: stap in de wereld van grondzaken
Sinds vier jaar stimuleert de Provincie het vrijwillig ruilen van Zeeuwse grond (kavels) door middel van het Kavelruilbureau 
Zeeland en de grondbank. Het Kavelruilbureau Zeeland heeft sinds twee weken Jo Kodde als nieuwe voorzitter. 

Als grootste akkerbouwprovincie 

heeft kavelruilen betekenis voor het 

toekomstbestendig maken van de landbouw, 

maar ook voor andere maatschappelijke 

doelen zoals waterberging, natuur, 

verkeersveiligheid, recreatie en cultuur. 

Voorbeelden hiervan zijn de toevoerleiding 

van het nieuwe gemaal Schore en de 

nieuwe afslag van de A58 ter hoogte van 

Goes. De benodigde grond van het  gehele 

wegtracé van de Sloeweg is binnen negen 

maanden (dat is erg snel) door vrijwillige 

kavelruilprocessen verkregen. Dit in 

nauwe samenwerking met de gemeente 

Borsele. Inmiddels zijn de werkzaamheden 

gestart. Als u er nu langs rijdt, zijn de 

werkzaamheden in volle gang. 

Grondbank
Verder hebben we een grondbank met 

agrarische gronden in eigendom. Met 

deze gronden kan het Kavelruilbureau 

het ruilproces starten met bijvoorbeeld 

Zeeuwse landbouwers. Zo kan er voor 

worden gezorgd dat losse veldkavels 

dichterbij de boerderij worden geruild. Na 

kavelruil staat de landbouwer binnen een 

paar minuten op zijn land. Een win-win 

situatie: het scheelt hem een hoop reistijd 

en voor de samenleving zorgt het voor 

minder gevaarlijke situaties op de weg. Er is 

in vier jaar tijd ruim 3.000 hectare grond op 

vrijwillige basis geruild.

Nieuwe voorzitter
Sinds twee weken heeft het Kavelruilbureau 

Zeeland een nieuwe voorzitter: Jo Kodde. 

Hij neemt het stokje over van Theo 

Wijffels. Hij heeft een akkerbouwbedrijf 

in de Oranjepolder bij Arnemuiden en is 

deskundig lid van de Pachtkamer voor 

Zeeland. Gedeputeerde Grondzaken 

Carla Schönknecht: “In Zeeland werken 

we met alle partijen samen om doelen 

te bereiken met grond als ruilmiddel. 

Het Kavelruilbureau verbindt vraag en 

aanbod, brengt wensen bij elkaar en zoekt 

oplossingen. Deze werkwijze is uniek in 

Nederland. Ik bedank dan ook de heer 

Wijffels voor zijn jarenlange inzet en wens 

de nieuwe voorzitter veel succes!”

Zeeland ruilt anders
En dat laten we zien in een filmpje. Dat én 

meer informatie over het Kavelruilbureau 

Zeeland vindt u op

www.kavelruilbureauzeeland.nl.

De nieuwjaarstoespraak door CvdK Han Polman in de Nieuwe Kerk in 2016

1 januari 2017:
nieuwe Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuur-
bescherming in werking. Deze wet vervangt 
drie huidige wetten; de Natuurbeschermingswet 
1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. 
De bescherming van gebieden, diersoorten, plan-
tensoorten en bossen wordt straks via deze wet 
geregeld. Vanaf dat moment is niet meer het Rijk, 
maar zijn de Provincies verantwoordelijk voor 
omvangrijke en belangrijke onderdelen van de 
natuurbescherming en het natuurbeheer.
De Provincie maakt dan de afwegingen voor alle 
vergunningen en ontheffingen. Meer lezen?
www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/

nieuwe-natuurwet-wet-natuurbescherming-2017

In het advies van de commissie Structuurversterking en werkgelegenheid (onder leiding van Jan Peter Balkenende) staat hoe de 
Zeeuwse economische structuur versterkt kan worden. Dat is nodig, want de Zeeuwse economie wordt op termijn bedreigd.

Tekenaar maakt beeldverslag van de bijeenkomst eind november, waarin ook de
nieuwe voorzitter Jo Kodde werd voorgesteld

Uitnodiging: Komt u ook naar onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 13 januari 2017?

Traditiegetrouw organiseert het provinciebestuur van Zeeland elk jaar een nieuwjaarsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in 
Middelburg. De komende editie zal plaatsvinden op vrijdag 13 januari 2017.

Provinciehuis gesloten

Het provinciehuis is gesloten van maandag 26 
december tot en met vrijdag 30 december 2016.

Veel werk gaat gewoon door zoals de gladheid-

bestrijding, indien nodig, en de bediening van bruggen 

en sluizen. In deze week liggen verschillende stukken 

ter inzage in het Zeeland Paviljoen van de ZB-Plan-

bureau en Bibliotheek van Zeeland. Het bezoekadres 

is Kousteensedijk 7 in Middelburg. Kijkt u voor de 

openingstijden op www.dezb.nl. Het provinciebestuur 

van Zeeland wenst u prettige feestdagen!

Op vrijdag 16 december 2016 vindt de openbare 
Provinciale Statenvergadering vanaf 9.30 uur plaats 
in de Statenzaal van het provinciehuis. 

U bent van harte welkom om de vergadering bij te 

wonen vanaf de publieke tribune. De Statenverga-

dering is ook live te volgen via Omroep Zeeland en 

www.zeeland.nl. Op de agenda staat onder andere 

het statenvoorstel Knelpunten Openbaar Vervoer.

Kom ook naar de Statenvergadering

“Wij zetten ons in voor

adequaat grensoverschrij-

dend openbaar vervoer, zo-

wel interprovinciaal als naar 

België. Dit betekent een goede 

aansluiting tussen OV-verbin-

dingen onderling en een

frequentie die past bij de 

vraag naar openbaar vervoer.”

Statenlid Anton Geluk (CDA)

“Het is goed dat Provincie 

Zeeland extra investeert in 

toegankelijkheid van haar 

bushaltes voor mindervali-

den.”

Statenlid Jop de Visser (SGP)

https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/nieuwe-natuurwet-wet-natuurbescherming-2017

