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Onderwerp: speerpunten natuur- en milieu 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met onderstaande brief willen we u onze visie meegeven voor Zeeland. Dit zorgt, hopen wij, voor de 

nodige inspiratie bij het schrijven van een duurzaam collegeprogramma voor de komende jaren. 

 

Een tweetal grote issues hebben een constante aandacht nodig de komende jaren: klimaatverandering 

en de problemen met de biodiversiteit. Tegelijk is er noodzaak dat we bij alle veranderingen oog hebben 

voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Dit leidt voor ons tot drie belangrijke thema’s voor de 

komende jaren. 

 

 Biodiversiteit 

 Klimaat, circulair en energie 

 Onze leefomgeving 

 

Hieronder geven we voor bovenstaande thema’s een aantal belangrijke punten mee. 

 

Biodiversiteit 

 Zet breed in op natuur inclusieve landbouw door het bij elkaar brengen van partijen en het 

opzetten van pilots. Als inspirerend voorbeeld noemen we hier graag de initiatie van de 

topgebieden als het Partridge project op Schouwen en het project bij de Zwaakse Weel.  

Een duurzame vorm van landbouw maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en 

integreert die in de bedrijfsvoering. Landschap, typische boerenlandsoorten, bestuiving, 



plaagwering, biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid kunnen profiteren van een goede 

samenwerking tussen landbouw en natuur. 

 

 Een robuuste Delta. De Zeeuwse Delta behoort met haar uitgestrekte Natura 2000 gebieden tot de 

Europese topnatuur. Dit trekt jaarlijks vele toeristen naar onze provincie en biedt veel 

mogelijkheden om Zeeland nog verder op de kaart te etten. Daarnaast zorgt onze groenblauwe 

oase voor een prettig woon-werk klimaat. Maar de Natura 2000 gebieden zijn nog steeds niet op 

orde. Dit is niet alleen van belang voor de natuurwaarden en milieu, maar ook voor het ontplooien 

van economische activiteiten.  

 

Specifiek in de Ooster- en Westerschelde staan de natuurwaarden onder druk. In samenspraak met 

economische actoren is het zaak de natuurwaarden een meer prominente plaats te geven in beleid 

en keuzes. Juist door samen op te trekken kan er gewerkt worden aan voldoende ruimte voor 

economische activiteiten en herstel van de natuur.  

Pak, volgens afspraak in de Oosterscheldevisie, als provincie voortvarend het onderzoek op naar de 

mogelijkheden van en voorwaarden voor een onderwaterreservaat.  

 

 Natuur Netwerk Zeeland. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de realisatie van het Natuur 

Netwerk Zeeland (eerder EHS). Door realisatie hiervan worden natuurgebieden met elkaar 

verbonden én versterkt, waardoor de natuur in Zeeland robuuster en veerkrachtiger 

(klimaatveranderingen!) wordt. Inmiddels is een belangrijk deel gerealiseerd. Nu ligt er nog een 

opgave om de resterende gebieden te verwerven. Wij willen pleiten om deze restopgave als 

prioriteit mee te geven aan het Kavelruilbureau Zeeland en de samenwerking te zoeken met de 

partijen in de PCGR: hiermee versterken we niet alleen de kwaliteit van de natuur maar ook zorgen 

we voor een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en recreëren. 

 

 Toezicht en handhaving versterken is helaas noodzaak bij het beschermen van het milieu en 

natuur- en landschapswaarden. Er is veel verstoring door onnodig en verkeerd gedrag en verkeerd 

handelen van inwoners en toeristen. Ondanks financiering voor inrichting en beheer van de 

natuurgebieden kan het uiteindelijke resultaat voor de biodiversiteit dan toch negatief zijn. De 

Provincie moet voor de lange termijn voldoende geld vrijmaken voor de handhaving in het 

buitengebied en in de natuurgebieden, de samenwerking met organisaties met BOA’s in dienst en 

de communicatie (gastheerschap, uitleg) hierover.  

 



Klimaat, circulair en energie 

 Sluit de duurzame cirkel! We willen hoogwaardige toepassingen vinden voor grondstoffen en 

materialen die vrijkomen uit productieprocessen en producten aan het einde van hun levensduur. 

Denk van tevoren grondig na over de toepassing van materialen om te voorkomen dat deze abrupt 

aan het einde van hun levensduur raken. Er liggen veel kansen voor het sluiten van kringlopen, 

vermindering van grondstoffengebruik en het toepassen van innovaties. Het succes hang mede af 

van ons vermogen om door samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties het systeem aan te passen. Ben als provincie aanjager en financier van pilotprojecten 

en creëer experimenteerruimte. 

 

 Biomassa hoogwaardig toepassen. Ondersteun regionale initiatieven voor de hoogwaardige 

toepassing van regionaal beschikbare biomassa, bijvoorbeeld het omzetten van grassen naar 

isolatiemateriaal en/of vangrails of het toepassen van lokaal hout uit provinciaal, waterschap en 

gemeentelijk beheer. Faciliteer het bundelen van de krachten, de technologische ontwikkeling en 

innovaties. 

 

 Energiebesparing door uitwisseling. Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen bedrijven 

om nieuwe infrastructuur te realiseren voor uitwisseling van energie en voor nieuwe systemen is 

essentieel. Veel industriële warmte verdwijnt nu ongebruikt in de lucht en het water. Zonde, want 

je kunt er ook de gebouwde omgeving mee verwarmen. We kunnen restwarmte van de industriële 

bedrijven uit de havens inzetten om niet alleen de kassen bij Axel, maar ook de woningen te 

verwarmen.  

 

De ZMf heeft samen met Zeeuwind specifiek over de Regionale Energie Strategie een brief gestuurd.  

 

Onze leefomgeving 

 Omgevingsvisie. We willen dat de provincie de regierol op het gebied van ruimtelijke ordening 

houdt en stevig blijft oppakken. Zeker als het gaat om de afstemming van woningbouw, 

ontwikkeling van bedrijventerreinen, hoogbouw, grootschalige recreatieve voorzieningen en de 

aanleg van wind- en zonneparken. Stel heldere kaders om tegelijk wel ruimte te bieden aan 

initiatieven vanuit de lokale gemeenschap. 

 

 Van Kustvisie naar Deltavisie. Het schitterende product van de Zeeuwse Delta wordt net als de 

Zeeuwse Kust gevormd door een symbiose van de omgeving (deltadammen, natuurgebieden, 



vissersdorpen, kernen en agrarisch achterland) met de accommodaties (verblijfsrecreatieve 

locaties, jachthavens, dagrecreatieve voorzieningen en restaurants). Ook in de toekomst moet dit 

een schitterend product zijn. Daarbij is het essentieel dat we de Zeeuwse ruimtelijke kwaliteiten 

behouden en versterken. Belangrijke zaken daarbij zijn duurzaamheid, ons Zeeuwse landschap en 

cultuur en respect voor de natuur. Er moet zo snel mogelijk een gedragen en goede visie ontwikkeld 

zijn voor alle Deltawateren en de randen van deze wateren. We zijn blij dat de eerste stap is gezet 

door het vorige college en we nu gezamenlijk gestart zijn aan een visie voor het Veerse Meer. De 

provincie neemt hierin, vanwege gemeente-overstijgend beleid, een coördinerende rol.  

 

Bovenstaande lijst is natuurlijk niet uitputtend. Maar met deze punten denken wij dat we samen de 

komende vier jaar belangrijke en positieve stappen zetten bij de uitdagingen van klimaatverandering, 

problemen met de biodiversiteit en de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij werken de komende vier 

jaren graag met jullie samen aan een nog mooier Zeeland! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens IVN, Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten,  

 

 

 

 

 

 

directeur 




