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Onderwerp : formatie: algemene thema's en specifieke dossiers gemeente Schouwen-Duiveland 

 
Geachte heer Verhulst,  
 
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, is het tijd voor coalitie-onderhandelingen voor de formatie van een 
nieuw college van Gedeputeerde Staten en van een dagelijks bestuur. In deze periode van formatie 
vragen wij uw aandacht voor een aantal algemene thema’s en een aantal specifieke dossiers vanuit de 
gemeente Schouwen-Duiveland. Het gaat om thema’s en dossiers die voor onze gemeente van belang zijn 
en waarin we samen op willen of moeten trekken om succesvol te zijn. De gemeente heeft namelijk 
meerdere ambities of wensen waarvoor zij de Provincie en / of het Waterschap nodig heeft. De 
gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 april aandacht besteed aan het formatieproces van het 
waterschap en de provincie, zij hebben ons gevraagd de volgende thema’s en dossiers onder uw aandacht 
te brengen. 
 
Thema’s 
Wij vragen u vanaf de vorming van het nieuwe college / dagelijks bestuur: 

Algemeen  

 Er naar te streven om provinciaal beleid op bijvoorbeeld de terreinen Ruimtelijke Ordening, Milieu 
en infrastructuur zó in te richten dat er ingespeeld kan worden op de wensen, behoeften en 
mogelijkheden van de gemeente Schouwen-Duiveland en de andere gemeentes.  

 Regie te pakken bij de aanstaande invoering van de omgevingswet zodat Provincie, gemeenten 
en Waterschap dat proces als Zeeuwse overheden gezamenlijk op een goede manier kunnen 
afronden.  

 In te zetten op intensieve samenwerking tussen Provincie, Waterschap en relevante gemeentes 
voor opgaves op het gebied van ruimtelijke adaptatie, wateradaptatie en energiestrategie. Een 
voorbeeld hiervan in het kader van de energiestrategie is het opstarten van pilots voor 
toepassingen van aquathermie in de Oosterschelde en de Grevelingen om de warmtevraag in te 
vullen. 

 De gevolgen van de kustvisie op de ontwikkeling van het toerisme en toeristische accommodaties 
te monitoren.  

Onderwijs / arbeidsmarkt 

 Intensief samen te werken om de grote uitdagingen die er liggen op de arbeidsmarkt in 
bijvoorbeeld de sectoren Toerisme en Zorg het hoofd te kunnen bieden.  

 Op het gebied van onderwijs in te zetten op intensieve samenwerking tussen gemeente, provincie 
en waterschap. In het bijzonder voor praktijkonderwijs en leren op de werkplek in het kader van 
living labs, Campus Zeeland en het joint research centrum. 

 Aandacht te behouden voor structureel overleg tussen de ‘drie O’s’ (Overheid, Onderwijs en 
Ondernemers). Dit blijft van groot belang om samen te zorgen dat we de kennis voor onze 
gemeente en onze provincie kunnen behouden.  

Natuur en watervoorziening 
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 Waar en voor zover mogelijk te kiezen voor een natuurlijk beheer van bermen en dijken, gericht op 
ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties met veel bloemen. Dit heeft een goede invloed op de 
biodiversiteit, het herstel van het insectenbestand en zorgt voor een kostenbesparing. Deze 
keuzes te maken in samenwerking met gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties, 
gekoppeld aan de uitvoering van het Deltaprogramma. Natuurlijk beheer kan middels: 

o begrazing door schapen;  
o gefaseerd en alleen indien strikt noodzakelijk te maaien;  
o niet te klepelen;  
o maaisel af te voeren en te verwerken tot compost voor de landbouw.  

 Zorgvuldig te herplanten, voor iedere omgehakte boom of struik wordt terug geplant.  

 Gekoppeld aan de uitvoering van het Deltaprogramma er zorg voor te dragen dat er beleid komt 
dat de biodiversiteit versterkt.  

 Het areaal aan natuurvriendelijke oevers van waterlopen uit te breiden, zodat de biodiversiteit 
versterkt wordt en er een extra buffer ontstaat om wateroverlast te voorkomen. 

 Intensieve samenwerking te stimuleren tussen alle relevante partijen voor de beschikbaarheid van 
voldoende zoet water. Daarnaast pilots en onderzoek naar mogelijkheden om zoet water te 
bufferen te ondersteunen.  

Wonen / gebouwen 

 Op het beleidsterrein Wonen in te spelen op de vraag in plaats van te sturen middels quota en 
getallen. Dit  zodat we voldoende en juiste woningen kunnen bouwen voor de juiste doelgroepen 
(starters, senioren) in de kernen waar er behoefte aan is. 

 Mee te werken aan het oplossen van het huisvestingsprobleem dat speelt voor tijdelijke en/of 
seizoen medewerkers in een aantal van onze belangrijke sectoren zoals de land- en tuinbouw en 
de recreatie/horeca.  

 Nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen te stimuleren.  

 In te zetten op herbestemming van monumentale gebouwen om te voorkomen dat deze verloren 
gaan.  

 
 
Dossiers vanuit de gemeente Schouwen-Duiveland 
Wij vragen u vanaf de vorming van het nieuwe college / dagelijks bestuur: 

Algemeen 

 Samen op te trekken om jeugdige inwoners van onze gemeente en dus onze provincie die van ons 
eiland vertrekken te verleiden om weer terug te komen om in Zeeland te leven, wonen, werken en 
recreëren.  

Verkeer 

 De problemen met de ontsluiting van Zierikzee en de problemen die voortkomen uit het feit dat de 
N59 bij Zierikzee dwars door de bebouwde kom loopt te helpen oplossen. De 
landbouwverkeersroute bij Zierikzee is een voorbeeld van deze problemen. 

 Een integrale en gezamenlijke aanpak door Provincie, Waterschap, Rijkswaterschap en gemeente 
Schouwen-Duiveland voor een goede verkeersdoorstroming op ons eiland te realiseren. Bij deze 
aanpak proberen om bestaande knelpunten zoals de rotonde bij Bruinisse op te lossen.  

 Proactief te helpen om de met name voor fietsers onveilige verkeerssituatie tussen Dreischor en 
Schuddebeurs op te lossen door er een vrij liggend fietspad aan te leggen. 

 Gezamenlijk in te zetten op veiligere wegen door te zorgen voor goed onderhouden 
(waterschaps)wegen (bijvoorbeeld de Vissersweg naar Ouwerkerk) en door (te) hard rijden op 
wegen die zich daarvoor niet lenen verder ontmoedigen (bijvoorbeeld ter hoogte van het Dijkwater 
tussen Sirjansland en Dreischor).  

 Samen met ons te blijven proberen om de private co-financiering vlot te trekken die noodzakelijk is 
om van Zeeland een 5-sterren fietsprovincie te maken door bijvoorbeeld oplaadpunten voor 
elektrische fietsen en voldoende sanitaire voorzieningen langs de routes te realiseren. 

 Ondersteuning te leveren bij het realiseren van recreatieve wandel- en fietspaden. Voorbeelden 
daarvan zijn een buitendijks wandelpad tussen Den Osse en Scharendijke en het voor recreatieve 
doeleinden toegankelijk maken van de buitendijkse werkwegen.  
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 Aandacht te hebben voor de doorstroming van de N256 en de N59. De N59 is tenslotte de meest 
voor de hand liggende verbinding van Schouwen-Duiveland met de randstad. 

Mobiliteit 

 Blijvende aandacht voor een goed dekkend openbaar vervoer in onze gemeente te hebben. Dit 
door de interliner ook in het weekend laten rijden en hem door laten rijden tot en met de kop van 
Schouwen. 

 Schouwen-Duiveland te ondersteunen als proeftuin voor innovatieve mobiliteit, zodat we samen 
het Zeeuws openbaar vervoer van aanbodgericht naar vraag gestuurd kunnen bewegen.   

Water  

 Constructieve samenwerking te stimuleren tussen gemeente, Provincie en Waterschap met 
betrekking tot het terugbrengen van het getij in de Grevelingen en alles wat daarmee samenhangt.   

 Als provincie intensief samen te werken met ons als gemeente om te komen tot een oplossing 
voor het probleem van de munitiestortplaats in de Oosterschelde bij Zierikzee;  

 Aandacht te hebben voor het behoud van een levensvatbare schelpdiersector en visserijsector. Dit 
kan bijvoorbeeld door hen te faciliteren in het benutten van de kansen die ontstaan als de doorlaat 
in de Brouwersdam gerealiseerd wordt. Daarnaast kan dit door mee te denken en te werken in 
innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten. 

 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 
 
 
 
 

  
  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

  
 




