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Geachte heer Verhuist, 

U gaat aan de slag om een nieuw College van Gedeputeerde Staten te vormen. We hopen 
dat er een collegeakkoord komt dat perspectief biedt aan de Zeeuwse land- en tuinbouw. 

De Agrarische sector in Zeeland is van oudsher van groot belang. Boerenbedrijven, ver- en 
bewerking , opslag en logistiek, toe- en aanleverende bedrijvigheid en kennisbedrijven en 
ook als werkgever maakt de sector van economisch belang voor Zeeland. Daarnaast is de 
bodem zeer productief en het klimaat geschikt, zodat mooie producten worden geoogst. 
Het Zeeuwse landschap kent jaarlijks een gewaardeerde variatie in stoffering bij boeren 
burgers en recreanten. 

Maar ondernemen in deze sector is meer. Klimaatverandering en verzilting, wet en 
regelgeving, kostprijs en markt- ketenontwikkeling, bedrijfsvergroting en opvolging maken 
het ondernemen complex. Ontwikkelingen in netwerken van samenwerking binnen de 
sector maar ook met andere sectoren gaan gestaag door. Dit alles vergt van ondernemers 
het uiterste in bedrijfsvoering en bedrijfsorganisatie en in een continue proces. 

Koester diversiteit en biedt ruimte voor ontwikkelingen. 
Ieder bedrijf heeft zijn uniciteit en tezamen leveren de bedrijven een scala aan diversiteit in 
producten en diensten. En dat betekent datje, binnen de kaders van de wet, de 
mogelijkheid moet bieden om passend beleid te hebben voor ieder binnen deze diversiteit. 
Het is aan de agrariër zelf om de te kiezen welk richting het beste bij hem, zijn bedrijf en 
zijn locatie past. ZLTO is er voor elke agrarisch ondernemer en wil samen met de provincie 
Zeeland eraan werken dat de diversiteit vol houdbaar blijft voor land- en tuinbouw én voor 
de maatschappij. Ontwikkelingsmogelijkheden en planologische ruimte gaan hand in hand 
om ondernemerschap en innovatie kansen te geven. 
Door deze beweging in te zetten behouden we in Zeeland de noodzakelijke 
concurrentiekracht. 
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Duurzaamheid als ambitie 
Duurzamer omgaan met onze planeet is een opdracht, ook voor de agrarische sector. 
Boeren ontwikkelen in verdere verduurzaming in hun bedrijfsprocessen. Boeren en tuinders 
hebben een lange termijnperspectief, niet gericht op korte termijn maar op het kunnen 
overdragen van het bedrijf op de volgende generatie. Zij nemen besluiten voor vele jaren. 
Zij vragen dan ook om bij de stappen richting verduurzaming, rekening te houden met hun 
investeringsritme en lange termijnperspectief. Het zogenaamde verdienmodel moet centraal 
staan om vol houdbaar te kunnen ondernemen. 

Boeren hebben een oplossing. 
We willen op constructieve wijze werken aan concrete, haalbare en betaalbare doelen. 
Bewaak de doelen en geef ondernemers vrijheid in de route erheen. Haal de hindernissen 
die échte verandering belemmeren weg. ZLTO doet dit niet alleen voor boeren en tuinders 
maar, omdat we ervan overtuigd zijn dat boeren en tuinders een oplossing hebben voor 
onze relevantie voor maatschappelijk thema's; gezond en goed voedsel/voedselzekerheid, 
vitaal platteland, energietransitie en klimaat. 
Niet alleen voor het zorgen voor voldoende en gezond voedsel, maar ook voor de Zeeuwse 
vraagstukken op het gebied van klimaatdoelen, op het gebied van een vitaal buitengebied, 
op het gebied van zorg voor natuur, het bergen of juist afvoeren van water, het leveren van 
duurzame energie en meer. Wanneer we onze aandacht richten op wat boeren kunnen 
leveren en wat daarvoor nodig is, creëren we een win-winsituatie en sluiten we kringlopen 
of leveren hier een bijdrage daaraan. 

Gezien bovenstaande vragen wij u vanuit ZLTO in de coalitieonderhandelingen aandacht te 
schenken aan onderstaande punten. 

1. Water 
Water is van levensbelang voor mens, plant en dier. Zoet water in Zeeland is zeer beperkt 
voorradig vanwege zoute bodems en kwel. In Zeeland speelt de beschikbaarheid, kwaliteit 
en de leveringszekerheid van zoet water dus een grote rol voor de gewassen. Innovatieve 
projecten verdienen steun en ontwikkelruimte. Denk hierbij aan de projecten binnen de 
proeftuin zoetwater, zoetwater aanvoer mogelijkheden, meer en beter bergen van 
zoetwater enz. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke toepassingen hoogwaardig 
zijn en kansen heeft voor uitrol en doorontwikkeling. 
Om de (Europese) waterkwaliteitsdoelen te halen moet eveneens fors ingezet worden op 
stimuleringsprojecten. 
Wij wensen inzet van kennis en kunde om beschikbaarheid van zoet water verder te 
onderzoeken en stimuleren. Visie op te stellen voor robuuste aanpak en budget vrij te 
maken voor uitvoering hiervan. 
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2. Boeren en natuur 
Veel boeren werken reeds mee aan het versterken van de biodiversiteit. Er zijn tal van 
activiteiten en projecten die de biodiversiteit bevorderen, denk bijvoorbeeld aan de talrijke 
agrarische natuurverenigingen verenigt in de koepel Poldernatuur Zeeland. 
Natuur inclusieve landbouw is boeren met natuur en dat in balans. 
Wij wensen bij versterking van natuur inclusieve landbouw, initiatieven en 
projectontwikkeling waarbij budgetten beschikbaar zijn voor uitvoering en  monitoring  op 
basis van verdienmodellen. 

3. Klimaat 
De land- en tuinbouw ondervindt direct de gevolgen van klimaatverandering. Dat hebben 
we de afgelopen jaren gemerkt. Stortbuien, lange periode van droogte hebben direct 
gevolgen voor onze productie. Landbouw is de enige sector in Nederland die zijn 
klimaatdoelen voor 2020 gehaald heeft. Onze inspanningen gaan onverminderd door. We 
zetten de komende jaren in op vermindering van de broeikasgassen (vooral methaan) en 
we zetten ook in het op vastleggen van CO2 in de bodem. 
Wij wensen verdere ondersteuning in vernieuwede concepten rond het thema bodem zoals 
carbonfarming. 

4. Energie 
Zeeland heeft grote ambities op het gebied van energie. De land- en tuinbouw kan hier 
een bijdrage aan leveren, want zij kunnen niet alleen duurzame energie opwekken voor het 
eigen bedrijf maar ook voor de omgeving, denk aan biomassa, geothermie, wind- en zonne-
energie. Dit is geen eenvoudige vraagstuk, dus er moet ruimte komen voor innovatie en 
hoogwaardige technologie in het kader van de energietransitie. Met de juiste prikkels 
kunnen we de eerste sector worden die niet alleen energieneutraal wordt maar ook 
energieleverend. 

We zien de aanleg van zonneweides in het buitengebied als sluitstuk op grootschalige 
energieopwekking. Andere energiebronnen zoals windenergie hebben onze voorkeur 
vanwege het geringe areaalverlies, betere efficiency, minder SDE-subsidie per kilowattuur 
en behoud CO2 verlies (bodemleven). Zonne-energie hoort in de eerste plaats thuis op 
daken van stallen, loodsen, industrie- of overheidsgebouwen en woningen. Daarom vinden 
we dat de provincie Zeeland met een zogenaamde zonneladder moeten werken. Eerst 
daken en de bebouwde omgeving volleggen voordat er zonneparken op agrarische gronden 
worden aangelegd. Is aanleg op agrarische grond toch noodzakelijk dan vindt ZLTO dat er 
in gecoordineerd gezamenlijk overleg tot passende oplossingen moet worden gekomen. 
Wij wensen waar mogelijk ondersteuning in het opzetten en realiseren van vernieuwende 
concepten. 
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5. Zuinig met agrarische grond 
Agrarische grond in Zeeland Is vruchtbaar en hoog productief. Boeren houden met hun 
teeltplan rekening met de natuur. Waar dat mogelijk is vind er op verschillende manieren 
een wisselwerking plaats. Afspraken ten aanzien van de natuurclaims liggen vast in het 
Natuur Netwerk Zeeland. Natuurbuffers of natuurcompensatie dienen dan ook binnen het 
natuurnetwerk gerealiseerd te worden. 
Daarnaast heeft er door vele ontwikkelingen in wegen- en waterbouw maar ook 
woningbouw versnippering plaats van agrarisch grondgebruik. Daarvoor is 
landbouwcompensatie, in welke vorm dan ook noodzakelijk. 
We zijn pertinent tegen het uit gebruik nemen van goede landbouwgrond in combinatie met 
inlaten van zout water. 
Wij wensen geen grondclaims dan reeds vorm gegeven en afgesproken in het 
Natuurnetwerk Zeeland. Waar andere vormen van grondgebruik zich aandienen wensen wij 
verkenning van nieuwe innovatieve netwerken en compensatie in de sector op basis van 
verdienmodellen. Daarnaast stellen wij dat er geen compensatie op enigerlei wijze op land 
terecht komt vanwege zaken die spelen met de Westerschelde. 

6. Zeeland mobiliteit 
In Zeeland werkt het kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer. Een participantenoverleg met 
wegbeheerders en gebruikers. Een goed instrument om alert te zijn en actuele 
ontwikkelingen te volgen om te komen tot uitvoering van maatregelen. 
Regionaal is er de behoefte om de Oosterschelde goed te kunnen passeren. Daarvoor moet 
de Oosterscheldekering aangepast worden zodat landbouwverkeer kan passeren. We pleiten 
ook voor parallelwegen langs van belang zijnde doorgaande wegen en tolverlaging van de 
Westerscheldetunnel. 
Wij wensen goede verbindingen voor agrarisch en agrarisch relevante transpoten tussen de 
gebieden / eilanden. 

7. Colijnsplaat als "AgriFood centrum Colijnsplaat" 
Van oudsher is er op vele plaatsen in Zeeland veel kennis en kunde ontwikkeld en 
gedemonstreerd op agrarisch vlak voor boeren. Proefvelden, machines, gebouwen en 
bewaring van producten is inmiddels geconcentreerd op Colijnsplaat. Daar werken 
Proefboerderij, ZLTO en andere agrarisch dienstverlenende bedrijven in verschillende 
samenstellingen en netwerken samen aan ontwikkeling en innovatie maar ook 
beleidsontwikkeling en beïnvloeding. Boeren zijn hier nauw bij betrokken. 
Dit AgriFood centrum Colijnsplaat kan een zeer actieve rol vervullen in de uitdagingen waar 
boeren, maar juist ook de maatschappij voor staat. Carbonfarming, energie modellen, 
water concepten,  etc.  zijn slechts enkele voorbeelden. 
Wij wensen ondersteuning in het verder uitbouwen en vorm geven van het AgriFood 
centrum Colijnsplaat 
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8. 	Faunaschade  
Ook boeren vinden dat in het wild levende dieren horen bij het platteland en dat in de juiste 
balans. Wel moet fundamenteler nagedacht worden hoe we omgaan met wildschade. 
We willen dat het beleid wel meer moet sturen op duurzaam populatiebeheer. We vinden 
dat vooraf bepaald moet worden wat een verantwoorde duurzame populatie is voor een 
bepaalde diersoort en vervolgens moet effectief beheer daarop ingericht worden. 
Regeldruk wordt als groot en welhaast onwerkbaar ervaren. Tezamen met eigen risico en 
torenhoge legeskosten maakt dat preventie en schademeldingen in de verdrukking komen, 
geen of onvoldoende schade historie wordt opgebouwd en bestrijding te Iaat aanvangt. 

Wij wensen vereenvoudiging van werkwijze en regelgeving. Tevens een acceptabele in 
balans zijnde schadevergoeding zonder ontmoedigende hoge leges kosten. 

Tot slot 
De boer en tuinder hebben de provincie Zeeland veel te bieden. Zij zijn een laagdrempelige 
en effectieve partner bij het realiseren van de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de 
provincie zich gesteld ziet en zijn bovendien onmisbaar voor de sociale cohesie op het 
platteland. Om ervoor te zorgen dat boeren en tuinders daadwerkelijk de bijdragen 
leveren, is het wél nodig hierin te ondersteunen. Stimuleer kennis en innovaties in de 
agrarische de sector. Geef de boer maatschappelijke taken als natuurbeheer, waterbeheer,  
etc.  en zorg dat ze dat kunnen opnemen in hun verdienmodel zodat ze een vol houdbaar 
bedrijf kunnen hebben. 

Wij wensen u alle goeds bij uw opdracht als informateur. 
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