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1. Inleiding

Op	 5	 december	 1984	 is	 de	 Vereniging	 Zeeuwse	 Milieufederatie	
opgericht	als	samenvoeging	van	de	Stichting	Zeeuws	Coördinatie-
orgaan voor Natuur- Landschaps- en Milieubescherming en de 
Vereniging Milieubescherming Zeeland. In de visie en missie van 
de ZMf staat het belang van een schoon milieu, een rijke natuur 
en	een	aantrekkelijk	 landschap	sinds	de	oprichting	voorop	en	dat	
belang is sindsdien onveranderd groot gebleven. 26 bij de ZMf 
aangesloten,	 merendeels	 Zeeuwse	 organisaties,	 en,	 als	 enige	
milieufederatie	in	Nederland,	ruim	750	individuele	Zeeuwse	leden	
onderschrijven dat belang. 

De missie en de visie van de ZMf komen ook voort uit mondiale, 
Europese,	 nationale	 en	 regionale	 ontwikkelingen	 op	 natuur-	 en	
milieugebied. Zo is de natuur van Zeeland op uiteenlopende 
wijzen verbonden met andere streken en landen en gaan ook 
de mondiale klimaatveranderingen niet aan Zeeland voorbij. 
Daarnaast is Zeeland rijk aan ‘typisch Zeeuwse landschappen’ 
waardoor de provincie zich nadrukkelijk onderscheid van andere 
provincies. De ZMf richt zich daarmee op het ‘ecologisch kapitaal’ 
van Zeeland.

De mens drukt een duidelijk en sterk bepalend stempel op de staat 
van natuur en milieu. Van individuele inwoner, maatschappelijke 
organisaties	en	politiek	tot	bedrijfsleven.	De	ZMf	richt	zich	daarom	
zowel	op	de	inwoners	van	Zeeland,	maatschappelijke	organisaties,	
het	bestuur,	als	op	de	hier	gevestigde	bedrijven	om	daarmee	een	
bijdrage te leveren aan een gezond milieu, een rijke natuur en een 
mooi	 landschap.	Deze	positionering	en	de	wortels	 in	de	Zeeuwse	
maatschappij vormen de basis van het werk van de ZMf.

De	 constante	 stroom	 aan	 informatie	 over	 natuur-	 en	 milieu-
thema’s	 en	 verzoeken	 tot	 samenwerking	 of	 actie	 maken	 dat	 de	
ZMf scherpe keuzes moet maken in waar zij wel en waar zij niet 
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haar	medewerking	aan	wil	en	kan	verlenen.	Dit	 is	als	organisatie	
een	 continue	 proces	 van	 afwegingen	 maken	 waarbij	 dit	
beleidsplan	als	een	belangrijk	richtinggevend	document	geldt.	

Missie ZMf
‘Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden in de transitie 
naar een duurzame samenleving. We treden op als aanjager 
en verbinder. We zoeken kansen, creëren mogelijkheden en 
stimuleren de realisatie. Daarvoor kiezen we positie midden in de 
Zeeuwse samenleving, actief, open en integer.’

Visie ZMf
‘Een gezond milieu, rijke natuur en een mooi landschap zijn 
onmisbaar voor een leefbare omgeving én voor een toekomst-
bestendige economie. Vanuit onze centrale en gedragen rol in de 
samenwerkende natuur- en milieubeweging is de ZMf bij uitstek 
gelegitimeerd om invloed uit te oefenen in het bestuurlijke en 
maatschappelijke krachtenveld. Samen met andere positieve 
krachten van burgers, ondernemers en overheden willen we 
onze kwaliteiten maximaal benutten voor de transitie naar een 
duurzaam Zeeland.’

Huidige initiatieven als elementen voor dit beleidsplan
Hier	 worden	 enkele	 initiatieven	 beschreven	 waarin	 de	 ZMf	
de afgelopen jaren een belangrijke, beeldbepalende en vaak 
initiërende	rol	heeft	gespeeld.	Het	vormt	een	mix	van	praktische	
initiatieven	 en	 laat	 zien	 hoe	 de	 ZMf	 in	 het	 ‘proces	 rond	
verduurzaming	 van	de	maatschappij’	 daarin	met	 andere	partijen	
om	de	 tafel	 zit	en	de	discussie	 initieert.	Het	geeft	een	beknopte	
blik in de keuken van de ZMf en toont de breedte van het werk.
 
Het Zon Effect
Het	 Zon	 Effect	 is	 sinds	 de	 start	 in	 2012	 het	 meest	 succesvolle	
zonne-energieproject	 voor	 particulieren	 in	 Zeeland.	 De	 ZMf	 is	
trekker	van	het	project	en	werkt	daarin	samen	met	de	Coöperatie	
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Zeeuwind en de Saman Groep B.V. uit Zierikzee. Enkele cijfers 
(2012-2015):	 ca.	 4.000	 bezoekers	 informatiebijeenkomsten,	 ca.	
1.600 bestellingen, meer dan 20.000 geplaatste panelen.
 
CDN
De	 ZMf	 is	 het	 secretariaat	 van	 de	 Coalitie	 Delta	 Natuurlijk,	 een	
samenwerkingsverband	 van	 tien	 natuurorganisaties.	 Het	 belang	
van	 een	 gezonde	 Delta	 en	 een	 rijke	 natuur	 staan	 in	 de	 coalitie	
voorop.	 Het	 CDN	 treedt	 ook	 naar	 buiten	 als	 zij	 vindt	 dat	 het	
belang	van	de	Delta	en	de	positie	van	Zeeland	daarin	in	het	geding	
is,	zoals	met	de	acties	voor	het	behoud	van	het	NIOZ	in	Zeeland.	

Duurzaam bedrijvenmilieuplan
De	 ZMf	 heeft	 met	 bedrijven	 in	 de	 Kanaalzone	 aan	 CE	 Delft	
de opdracht gegeven om een visie op de verduurzaming van 
het	 Zeeuws	 industrieel	 logistieke	 complex	 op	 te	 stellen	 (Vitaal	
Sloe	 en	 Kanaalzone).	 De	 ZMf	 is	 aanjager	 van	 dit	 proces	 en	
heeft	 zitting	 in	 de	 begeleidingscommissie.	 Er	 is	 een	 ambitie	
voor 2030 geformuleerd waarin duurzaamheid gekoppeld is 
aan bedrijfsprocessen en in concrete stappen en resultaten is 
geformuleerd.

Planologie
De toetsing van ruimtelijke plannen, met name op gemeentelijk 
niveau, is één van de kerntaken van de ZMf. Dit is de plek waar de 
organisatie	haar	 ‘vinger	aan	de	pols’-rol	een	belangrijke	 invulling	
geeft.	 Hier	 signaleert	 de	 ZMf	 trends	 en	 brengt	 die	 in	 beeld	 bij	
andere	 partijen,	 waaronder	 gemeenten	 en	 Provincie,	 en	 doet	
voorstellen voor beleidsverbetering.

Brede maatschappelijke positie
De	 ZMf	 heeft	 de	 afgelopen	 jaren	 de	 samenwerking	 versterkt	
met	 partijen	 die	 niet	 in	 het	 klassieke	 ‘groene	 en	 grijze’	 domein	
zitten.	De	 organisatie	 is	 onder	 andere	 vertegenwoordigd	 en	 /	 of	
werkt samen met vertegenwoordigers van de Brabants-Zeeuwse 
Werkgeversvereniging (BZW), Zeeuwse Sociaal-Economische 
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Raad	 (SER),	 Zeeland	 Seaports,	 Bouwend	 Nederland	 /	 Zeeland,	
Rijkswaterstaat,	 CE	 Delft,	 HZ	 University	 of	 Applied	 Sciences,	
University	 College	 Roosevelt,	 Erasmus	 Universiteit	 Rotterdam	 en	
de Schelderaad.

Thijs Kramerlezing
De	 Thijs	 Kramerlezing	 is	 een	 een	 drukbezocht	 en	 spraakmakend	
evenement in Middelburg. Een belangrijke tweejaarlijkse 
pijler van de ZMf, in samenwerking met ZB Planbureau en 
Bibliotheek	 van	 Zeeland,	 en	 terreinbeherende	 organisaties.	 Thijs	
verkondigde bij uitstek het gedachtegoed van de ZMf, werkte 
daar als stafmedewerker (1985-2001), en was een gerespecteerd 
gedeputeerde van 2003 tot aan zijn overlijden in 2006. Zijn 
gedachtegoed	 vormt	 een	 inspiratiebron	 voor	 de	 lezing	 die	 naar	
hem is vernoemd.

2. Positionering

De	 ZMf	 is	 een	 vereniging	 met	 26	 aangesloten	 organisaties,	
een	 stijging	met	 twee	 ten	 opzichte	 van	 2014,	 en	meer	 dan	 750	
individuele	 leden.	 Wat	 dat	 laatste	 betreft	 is	 de	 ZMf	 uniek	 in	
Nederland.	 Geen	 andere	 natuur-	 en	 milieufederatie	 kent	 een	
individueel	 lidmaatschap.	 De	 aangesloten	 organisaties	 zijn	 zowel	
landelijke,	 provinciale	 als	 regionale	 organisaties,	 waarbij	 de	
laatste	 in	 de	 meerderheid	 zijn.	 De	 ZMf	 coördineert	 een	 groot	
aantal	 activiteiten	 op	 natuur-,	 landschaps-	 en	 milieugebied	 in	
de	 provincie	 uit	 naam	 van	 deze	 organisaties.	 Naast	 coördinatie	
worden projecten op natuur- en milieugebied uitgevoerd. 

Overheid,	 bedrijfsleven	 en	 maatschappelijke	 organisaties	 zijn	
drie	 belangrijke	 pijlers	 in	 het	 functioneren	 van	 Nederland.	
Maatschappelijke	 organisaties	 zijn	 bedrijf,	 noch	 overheid	
en	 vervullen	 daarmee	 een	 essentiële	 schakelfunctie	 tussen	
deze	 twee.	 Maatschappelijke	 organisaties	 zijn	 ongebonden,	
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ondernemend,	 innovatief	 en	 brengen	 scherpte	 aan	 in	 het	 debat	
(signaleren	 hiaten	 en	 contradicties,	 bevorderen	 transparantie).	
Zij worden gedreven door een maatschappelijk belang zoals 
verwoord	 in	 hun	 missie	 en	 visie,	 en	 zoals	 gelegitimeerd	 door	
haar achterban. Beleidsontwikkeling, besluitvorming en project-
uitvoering bij overheid en bedrijfsleven verbeteren door de rol 
van	dergelijke	organisaties.		

Naast	 het	 karakter	 van	 een	 vereniging	 met	 lidorganisaties	 en	
individuele	 leden,	en	haar	positie	als	 spil	 tussen	bedrijfsleven	en	
overheid,	 verbreedt	 de	 ZMf	 de	 thema’s	waarop	 zij	 actief	 is	 naar	
andere	maatschappelijke	 thema’s	en	organisaties.	Duurzaamheid	
wordt gekoppeld aan onderwerpen op het sociaal-culturele en 
economische terrein. De ZMf breidt de komende vijf jaar de 
samenwerking	met	 organisaties	 actief	 op	 deze	 terreinen	 uit.	 De	
verhuizing in 2015 van de ZMf van Goes naar ZB Planbureau en 
Bibliotheek van Zeeland in Middelburg biedt meer mogelijkheden 
om aan dergelijke kruisbestuivingen te werken.

Haar	positie	in	de	maatschappij	‘tussen’	overheid	en	bedrijfsleven,	
en met toenemende verbindingen naar andere maatschappelijke 
thema’s	 is	uniek.	Resultaten	die	 vanuit	deze	positie	voortkomen,	
worden	 explicieter	 dan	 voorheen	 naar	 buiten	 gebracht,	 in	
samenwerking	met	de	andere	partijen.	Dit	versterkt	het	draagvlak	
en	de	handelingsbereidheid	bij	inwoners	van	Zeeland,	organisaties	
en	instanties,	en	bedrijven	op	deze	thema’s.

3. Context, trends en ontwikkelingen  
 binnen de ZMf 

Zeeland is een provincie van zon en wind, en van natuur 
van	 internationaal	 belang.	 De	 ZMf	 maakt	 zich	 sterk	 voor	 het	
ecologisch kapitaal van Zeeland. Een ecologisch kapitaal -natuur 
en	 milieu,	 flora	 en	 fauna,	 lucht	 en	 water-	 waar	 iedere	 inwoner	
en	bezoeker	van	Zeeland	dagelijks	direct	mee	te	maken	heeft.	De	
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lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, de kleding die 
we	dragen,	 de	natuur	waarin	we	 recreëren.	Het	 belang	 van	 een	
schone en groene leef-, woon- en werkomgeving raakt daardoor 
direct aan economische en maatschappelijke ontwikkelingen, en 
andersom, economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben invloed op onze leef-, woon- en werkomgeving. Diverse 
trends en ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de keuzes die 
de ZMf in dit beleidsplan maakt. Samengevat zijn dit voor de ZMf 
de belangrijkste:

•    Het belang van natuur- en milieubescherming is onveranderd 
groot en staat in de maatschappij niet ter discussie. 
Dat	 ligt	 anders	 met	 het	 urgentiebesef.	 De	 mondiale	
klimaatproblematiek	 heeft	 verstrekkende	 gevolgen	 en	 is	 geen	
ver-van-ons-bed-show. De achteruitgang van de mondiale 
biodiversiteit	zet	zich	nog	steeds	in	hoog	tempo	door.	Ambities	
en	praktische	stappen	om	deze	ontwikkelingen	te	keren	zijn	tot	
nu toe onvoldoende gebleken.

•		 	Een	belangrijke	ontwikkeling	die	gaande	is,	is	een	transitie	naar	
andere	vormen	van	consumptie	en	productie.	Er	 is	sprake	van	
een overgang naar andere manieren van energieopwekking en 
-gebruik,	zuiniger	productiemethoden	en	‘kritisch	consumeren’.	
Deze	omslag	is	fundamenteel	en	raakt	aan	alle	facetten	van	de	
maatschappij,	burgers,	bedrijfsleven	en	politiek.

•   Duurzaamheid en een gezond milieu en een gezonde natuur 
raken aan alle aspecten van de maatschappij. Meer en meer 
worden raakvlakken gezocht waar duurzaamheidsaspecten 
in	 bijvoorbeeld	 andere	 maatschappelijke	 situaties	 en	
ontwikkelingen aanwezig zijn, zoals op sociaal-cultureel en 
economisch terrein.

•		 	Het	 besef	 neemt	 toe	 dat	 uitsluitend	 economische	 motieven	
onvoldoende	zijn	om	welvaart	en	welzijn	te	continueren	en	te	
garanderen.	Echter,	de	reflex	om	natuur-	en	milieubescherming	
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ondergeschikt	te	maken	aan	economische	motieven	blijft	sterk	
en is in veel gevallen overheersend.

•    De stem van individuele inwoners van Nederland, al dan niet 
georganiseerd,	 heeft	 zich	 de	 afgelopen	 jaren	 steeds	 meer	
doen gelden. Burgers organiseren en mobiliseren zich, ook 
rond thema’s als natuur, landschap en milieu. Sociale media als 
Facebook spelen daar een belangrijke rol in, mondiaal en lokaal. 

•		 	De	 versnippering	 van	 initiatieven	 op	 natuur-,	 landschaps-	 en	
milieugebied is groot. Nu is het zaak om deze waaier aan 
initiatieven	strategischer,	meer	gefocust	en	goed	gepositioneerd	
in	 de	 maatschappij	 neer	 te	 zetten.	 Dat	 is	 vaak	 minder	 een	
kwestie	van	geld	maar	meer	van	ambitie	en	afstemming.

Ontwikkelingen binnen de ZMf

Opschaling, project versus strategie
Tijdens de uitvoering van het vorige beleidsplan (2011-2015, 
Naar een gezonde Zeeuwse toekomst) is een ontwikkeling in gang 
gezet waarbij de ZMf is ‘opgeschaald’. Vanuit een voornamelijk 
projectmatige	en	soms	meer	lokale	aanpak	zijn	diverse	projecten	
van strategischer belang geworden en bestrijken nu - zo goed als 
-	 de	 hele	 provincie.	 Steeds	meer	 partijen	 zijn	 daarbij	 betrokken	
geraakt. Deze trend vormt een belangrijk uitgangspunt voor dit 
beleidsplan.	 Vanuit	 deze	 meer	 strategische	 positionering	 zal	
de ZMf projecten blijven ontwikkelen. Echter, de reikwijdte en 
invloed	van	deze	projecten	stijgt	 in	veel	gevallen	uit	boven	lokaal	
belang of lokaal resultaat. 

Versterking samenwerking
Een tweede belangrijke ontwikkeling die door de ZMf in gang is 
gezet en die in de voorliggende periode versterkt zal worden 
doorgezet, is het werken aan samenwerkingsverbanden 
met	 uiteenlopende	 partijen	 in	 de	 maatschappij:	 overheid,	
bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, inwoners. De ZMf 
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heeft	bewezen	het	 verschil	 te	 kunnen	maken	bij	het	 initiëren	en	
(laten) uitvoeren van ontwikkelingen op milieu- en natuurgebied. 
Al	deze	initiatieven	zijn	het	product	van	samenwerkingsverbanden	
met lokaal en provinciaal bestuur, met het bedrijfsleven en met 
maatschappelijke	 organisaties.	 In	 lijn	met	 de	 vorige	 ontwikkeling	
- ‘opschaling’ - zal ook deze manier van werken versterkt worden 
voortgezet binnen dit beleidsplan.

Kennisborging en netwerkfunctie
De	 ZMf	 heeft	 zich	 de	 afgelopen	 jaren	 verder	 ontwikkeld	
als	 een	 organisatie	 waarin	 veel	 kennis	 op	 het	 gebied	 van	
duurzaamheid, natuur en milieu beschikbaar en geborgd is. Dit 
betreft	 zowel	 kennis	op	het	 gebied	 van	analyse,	 als	ontwikkeling	
en projectuitvoering op hiervoor genoemde thema’s. Deze 
‘kennisfunctie’	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 doorontwikkeld	 en	
stevig	 in	 de	 organisatie	 verankerd	 geraakt.	 ‘Kennis	 delen’	 is	
daar een belangrijk onderdeel van geworden. Rondom deze 
kennisontwikkeling is een wijdvertakt netwerk in uiteenlopende 
sectoren	 van	 de	 maatschappij	 ontstaan.	 Deze	 combinatie	 van	
kennis en netwerk vormt de komende vijf jaar een belangrijke 
pijler	van	de	ZMf	en	de	organisatie	werkt	van	daaruit	aan	nieuwe	
inzichten	en	initiatieven.	

Provinciale context
De provinciale ontwikkelingen zijn voor de ZMf van groot belang 
en vormen uiteindelijk het belangrijkste kader waarbinnen haar 
werk wordt vormgegeven. De volgende kaders voor de ZMf zijn 
daarin	mede	richtinggevend:

•	 	Coalitieakkoord	2015-2019	-	Krachten	bundelen,	perspectief	
voor Zeeland

	 	In	 het	 coalitieakkoord	 wordt	 verwezen	 naar	 het	 natuurlijke,	
maatschappelijke en economische kapitaal van Zeeland. De 
ZMf zoekt de koppeling vanuit haar werkveld - het natuurlijke 
kapitaal	 -	 met	 de	 twee	 andere	 domeinen.	 Vanuit	 specifieke	
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thema’s	 in	 het	 coalitieakkoord	 genoemd,	 betekent	 dat	 onder	
andere een verdere ontwikkeling van het werk van de ZMf 
aan de circulaire economie, maar ook het verkennen van 
mogelijkheden	op	natuurtoeristisch	gebied.

•	 	Kompas	2020	-	Interprovinciaal	Overleg
	 	In	 Kompas	 2020	 van	 het	 Interprovinciaal	 Overleg	 komen	

zeven kerntaken van provincies naar voren. Op vier van deze 
kerntaken	is	de	ZMf	actief:	Duurzame	ruimtelijke	ontwikkeling;	
Milieu,	energie	en	klimaat;	Vitaal	platteland,	natuurbeheer	en	
ontwikkeling	natuurgebieden;	Regionale	economie.

•	 	Toekomstvisie	Zeeland	2040	-	Kompas	voor	de	lange	termijn	
voor Zeeland

	 	Van	 de	 vier	 thematische	 scenario’s	 die	 in	 de	 Toekomstvisie	
Zeeland	 2040	 worden	 beschreven	 is	 de	 ZMf	 op	 drie	 actief:	
Delta	Zeeland,	Ondernemend	Zeeland	en	Avontuurlijk	Zeeland.

•	 	Ruimte	voor	verbetering	-	Kadernota	Herziening	
Omgevingsplan	Zeeland	2012-2018

  In het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 zijn drie deel-
gebieden uitgewerkt. Op twee van deze gebieden levert de 
ZMf een concrete bijdrage: Produceren op Land en Zee en 
Beleven van Land en Zee. Terreinen waar dit op gebeurt, zijn 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van een visie op duurzame 
havenontwikkeling, kustbebouwing, een natuurvisie, inclusief 
de ontwikkeling van de ‘nichemarkt’ natuurtoerisme.

De	 hierboven	 geschetste	 context,	 trends	 en	 ontwikkelingen	
vormen	 de	 basis	waaruit	 de	 ZMf	 keuzes	 heeft	 gemaakt	 voor	 dit	
beleidsplan. Die keuzes worden hieronder nader toegelicht naar 
inhoud	en	strategie	van	de	organisatie.
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4. Strategie

De strategie van de ZMf bestaat uit een aantal onderdelen. 
Afhankelijk	 van	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 specifiek	 thema	 wordt	
gekozen	 uit	 een	 combinatie	 van	 onderstaande	 strategische	
uitgangspunten.	 De	 thema’s	 waar	 de	 organisatie	 zich	 op	 richt,	
ontwikkelen	 zich	 elk	 in	 eigen	 tempo,	 met	 verschillende,	 partijen	
en	 belanghebbenden.	 De	 complexiteit	 van	 de	 thema’s	 verschilt	
soms sterk. In sommige gevallen verkeert een thema op natuur- 
en milieugebied nog in een beginstadium van ontwikkeling, 
terwijl in andere gevallen de uitvoering van een project in korte 
tijd	 opgepakt	 kan	 worden.	 In	 alle	 gevallen	 bepaalt	 de	 ZMf	 de	
beste	 startpositie	 of	 een	 verdere	 ontwikkeling	 van	 een	 initiatief	
op	grond	van	de	kracht	van	haar	netwerk	en	/	of	de	toegevoegde	
waarde	van	de	organisatie	op	bijvoorbeeld	kennisgebied.	In	andere	
gevallen kan ‘uitsluitend’ het zichtbaar maken van resultaten op 
een bepaald thema als katalysator werken. Om op die dynamiek 
te	 anticiperen,	 zet	 de	 ZMf	 één	 of	 meer	 van	 de	 onderstaande	
strategische uitgangspunten in na een korte en heldere analyse 
van	 die	 dynamiek.	 Deze	 flexibiliteit	 en	 vroege	 analyse	 van	 een	
onderwerp draagt in belangrijke mate bij aan een succesvolle 
samenwerking	 met	 andere	 partijen,	 en	 maakt	 snel	 duidelijk	 op	
welk gebied resultaten gewenst zijn en verwacht mogen worden, 
én waar niet. De strategische uitgangspunten van de ZMf hangen 
nauw samen met de rollen die de ZMf kiest en deze zullen kort aan 
het einde van dit hoofdstuk worden beschreven.

Strategische uitgangspunten

Heldere visie, sterke positie
De ZMf draagt haar visie op  het gebied van natuur en milieu 
uit in een groot en invloedrijk netwerk. Het netwerk van de 
ZMf	 heeft	 zich	 de	 afgelopen	 jaren	 verbreed	 van	 overheid	 en	
maatschappelijke	 organisaties	 naar	 met	 name	 het	 bedrijfsleven.	
Thema’s als duurzaamheid zijn daar sterk in ontwikkeling 
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en	 de	 ZMf	 constateert	 een	 grote	 behoefte	 aan	 een	 verdere	
ontwikkeling	 van	 dat	 thema,	 en	 aan	 een	 zo	 praktisch	 mogelijke	
invulling	 daarvan.	 De	 ZMf	 participeert	 in	 een	 vijftiental	
overlegorganen	 rond	het	bedrijfsleven,	 initieert	daarin	discussies	
rond duurzaamheid en vertaalt deze, in samenwerking met dat 
bedrijfsleven, naar andere belanghebbenden en naar uitvoering.

Toegevoegde waarde
De ZMf bepleit het belang van een groene, schone en duurzame 
leefomgeving en richt zich met name op beleidsvelden of thema’s 
die	in	de	ogen	van	de	ZMf	onderbelicht	zijn.	De	organisatie	volgt	
de ontwikkelingen van de Provincie, gemeenten, het bedrijfsleven 
en	 maatschappelijke	 organisaties	 kritisch	 en	 selecteert	 daaruit	
thema’s	 die	 in	 de	 ogen	 van	 de	 organisatie	 aandacht	 verdienen.	
Dat	doet	de	organisatie	mede	op	grond	van	informatie	afkomstig	
uit	 de	 wetenschap	 en	 zoekt	 van	 daaruit	 naar	 een	 praktische	
vertaling	voor	de	Zeeuwse	situatie.	In	combinatie	met	haar	sterke	
netwerk	 en	 als	 instituut	 dat	 kennis	 snel	 kan	 ontsluiten	 biedt	 de	
ZMf hiermee toegevoegde waarde op die thema’s, die tussen wal 
en schip dreigen te vallen.

Sturend en vinger aan de pols
De	ZMf	maakt	onderscheid	in	thema’s	waar	zij	actief	bij	betrokken	
is in de vorm van visie-, strategie- en projectontwikkeling en 
de uitvoering daarvan, naast het meer op afstand volgen van 
ontwikkelingen op natuur-, landschaps- en milieugebied. Dit 
doet zij om voldoende focus in haar werk te behouden, en niet 
te	 verzanden	 in	 een	 veelheid	 aan	 initiatieven.	 Er	 wordt	 ruimte	
gecreëerd	 (‘vinger	 aan	 de	 pols’)	 om	 op	 grond	 van	 belangrijke	
ontwikkelingen,	 waar	 de	 ZMf	 in	 eerste	 instantie	 niet	 actief	 bij	
betrokken	 was,	 een	 actievere	 rol	 in	 te	 nemen.	 De	 ZMf	 kiest	
primair	 een	 rol	 die	 aan	 ‘de	 voorkant’	 zit	 (agenderen,	 initiëren,	
adviseren) en ter ondersteuning daarvan in uitzonderlijke gevallen 
aan ‘de achterkant’ (de juridische weg), zodat beide elkaar 
ondersteunen en verbeteren. 
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Zichtbare resultaten
De ZMf laat nadrukkelijker dan voorheen aan de inwoners en 
bezoekers van de provincie zien welke resultaten zijn geboekt. Dit 
doet	zij	 in	nauwe	afstemming	met	de	partijen	waar	de	ZMf	mee	
samenwerkt.	 Deze	 positionering	 draagt	 bij	 aan	 het	 bereiken	 van	
doelstellingen	op	het	gebied	van	duurzaamheid,	en	 creëert	daar	
meer draagvlak voor.

Resultaat van samenwerking
De	 ZMf	 zet	 haar	 kracht	 op	 het	 gebied	 van	 partijen	 bij	 elkaar	
brengen	en	daar	concrete	samenwerking	mee	opzetten,	voort.	Dit	
klinkt als een open deur, maar is het niet. Verschil van inzicht en 
uiteenlopende	 belangen	 van	 partijen	maken	 samenwerking	 geen	
vanzelfsprekendheid.	 In	 combinatie	 met	 de	 andere	 strategische	
uitgangspunten zet de ZMf in een zo vroeg mogelijk stadium in 
op	samenwerking	met	andere	partijen.	Dat	begint	al	voorafgaand	
aan	 een	 feitelijke	 samenwerking,	 tijdens	 de	 verkenning	 van	 een	
thema	 dat	 een	 groot	 maatschappelijk	 belang	 heeft.	 Het	 grote	
netwerk en de toegevoegde waarde van de ZMf zijn belangrijke 
randvoorwaarden die samenwerkingen tot een succes maken.

De ZMf werkt al nauw samen met andere natuur- en milieu-
organisaties,	 als	 natuurlijke	 bondgenoten.	 Het	 werken	 aan	 een	
groen, schoon en duurzaam Zeeland zal in aanvulling hierop 
vooral	 gestalte	 krijgen	 door	 samenwerking	 met	 partijen	 uit	 de	
twee andere domeinen: economisch en sociaal-cultureel. De 
bestaande samenwerkingsverbanden zullen als opmaat fungeren 
naar een uitbreiding van de samenwerking op die twee terreinen.

Rol ZMf

Uit	bovenstaande	inhoudelijke	keuzes,	strategische	uitgangspunten	
en	 positionering	 komen	 de	 rollen	 van	 de	 ZMf	 naar	 voren.	 Voor	
de volledigheid worden deze hier kort benoemd. De ZMf zet 
hier een ontwikkeling voort uit het vorige beleidsplan en zoomt 
nadrukkelijker in op een beperkt aantal rollen.
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Coördineren en verbinden
De	 ZMf	 coördineert	 de	 inzet	 van	 natuur-	 en	milieuorganisaties	 en	
hun	achterban.	Dit	betreft	alle	partijen	die	actief	in	Zeeland	zijn,	en	
betreft	daarmee	zowel	lokale,	provinciale	als	landelijke	organisaties.	
Door te werken aan een zo eenduidig mogelijk stemgeluid kan de 
ZMf	richting	bedrijfsleven,	politiek	en	maatschappelijke	organisaties	
optimaal	functioneren	als	vereniging.	

De	 in	 dit	 beleidsplan	beschreven	 transitie	die	 in	 de	maatschappij	
plaatsvindt, dwingt soms tot scherpe keuzes. Wat goed is voor 
het	milieu,	 kan	 negatief	 uitpakken	 voor	 de	 natuur.	 De	 ZMf	 heeft	
vanuit	haar	federatierol	een	centrale	positie	in	het	maken	van	een	
heldere afweging tussen de belangen van natuur en milieu, en wil 
belanghebbende	partijen	in	die	afweging	bij	elkaar	brengen	en	houden.

Ontwikkelen
De ZMf ontwikkelt visies op het gebied van natuur, milieu en 
landschap waarin nieuwe of onderbelichte inzichten naar 
voren	 worden	 gebracht.	 Hiermee	 worden	 andere	 partijen	 en	
belanghebbenden benaderd en daarmee wordt enthousiasme 
en	 samenwerkingsbereidheid	 gecreëerd.	 Bij	 de	 ontwikkeling	 van	
dergelijke	visies	vormen	wetenschappelijke	publicaties	voor	de	ZMf	
het uitgangspunt. Samenwerking met bijvoorbeeld de Hogeschool 
Zeeland	en	het	University	College	Roosevelt	maakt	daar	onderdeel	
van uit.

Communiceren
De	 ZMf	 handhaaft	 haar	 eigen	 communicatiemiddelen	 (website,	
tijdschrift	 Wantij,	 sociale	 media).	 Daarnaast	 gaat	 zij	 meer	 dan	
voorheen	 op	 zoek	 naar	 wegen	 om	 samen	 met	 andere	 partijen	
communicatie	 over	 duurzaamheid,	 natuur,	 milieu	 en	 landschap	
vorm	 te	 geven.	 Dit	 kan	 uiteenlopen	 van	 debat	 tot	 publicaties,	
van één-op-één-gesprekken tot bijeenkomsten van honderden 
personen.	 Centraal	 hierin	 staat	 het	 creëren	 van	 meer	 draagvlak	
voor het belang van een groen, schoon en duurzaam Zeeland, en 
dat	het	belang	daarvan	geen	zaak	is	van	een	milieufederatie,	maar	
van alle inwoners van Zeeland, overheden en bedrijfsleven.
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Waakhond
Op	alle	terreinen	waar	de	ZMf	actief	is,	wil	zij	de	partijen	waarmee	
de ZMf in contact staat of samenwerkt scherp houden. Haar 
invalshoek is duidelijk, het belang van natuur en milieu. De 
afhankelijk	van	de	mens	van	een	gezonde	natuur	en	een	schoon	
milieu	 is	 bij	 uiteenlopende	 partijen	 soms	 nog	 onvoldoende	
doorgedrongen.	De	ZMf	fungeert	dan	als	waakhond	om	die	relatie	
tussen mens, natuur en milieu scherp te houden.

 

5. Groen, schoon en duurzaam

Duurzaamheid is een centraal thema in het werk van de ZMf. Door 
de	Verenigde	Naties	is	duurzame	ontwikkeling	omschreven	als	‘de	
ontwikkeling	die	aansluit	op	de	behoeften	van	het	heden	zonder	
het	 vermogen	 van	 de	 toekomstige	 generaties	 om	 in	 hun	 eigen	
behoeften	 te	voorzien	 in	gevaar	 te	brengen.’	Het	belang	hiervan	
werd in het najaar van 2013 door de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) onderstreept: ‘De analyse van de 
WRR is dat belangrijke terreinen van de Nederlandse economie 
-zoals	landbouw,	energie	en	distributie-	de	economie	en	ecologie	
nader tot elkaar kunnen en moeten brengen. Economische kansen 
liggen hier voor het oprapen door processen te verduurzamen.’

Duurzaamheid is voor de ZMf de afgelopen jaren een hoofdthema 
geweest	en	zal	dat	in	de	looptijd	van	dit	beleidsplan	blijven.	Het	is	
een niet meer weg te denken thema in de maatschappij, hoewel er 
vaak	gebrek	aan	urgentiebesef	bij	belanghebbende	partijen	wordt	
geconstateerd.	De	ZMf	brengt	die	urgentie	 in	de	Zeeuwse	context	
aan.	Dit	thema	vraagt	om	uitdagende	ambities.	De	ZMf	ziet	zich	als	
een	initiator	om	het	ambitieniveau	bij	haar	samenwerkingspartners	
te verhogen. Dit doet zij door discussies los te maken, visies op te 
stellen	en	praktische	projecten	uit	te	voeren.	

Het werk van de ZMf is in vijf werkvelden verdeeld: Signaleren en 
agenderen, Duurzaam Zeeland, Groen Zeeland, Schoon Zeeland, 
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en	 Positionering	 en	 communicatie.	 Alle	 thema’s	waar	 de	 ZMf	 aan	
werkt, richten zich in die zin op duurzaamheid en daarbinnen op 
het beschermen en versterken van het ecologisch kapitaal van de 
provincie (land, water en lucht): Groen Zeeland, Schoon Zeeland 
en Duurzaam Zeeland. Vervolgens wordt gekeken of en hoe deze 
thema’s	 te	 koppelen	 zijn	 aan	 de	 situatie	 in	 Zeeland,	 en	 andere	
ontwikkelingen in de maatschappij, bijvoorbeeld op economisch 
en sociaal-cultureel terrein. Dergelijke koppelingen zijn mede 
richtinggevend	 voor	 de	 ZMf	 en	 zijn	 onderdeel	 van	 concretere	
uitwerking	in	de	looptijd	van	dit	beleidsplan.	Hieronder	worden	deze	
thema’s geïntroduceerd en het belang daarvan voor Zeeland geduid.

5.1 Signaleren en agenderen in een maatschappij in beweging
Voor het aanbrengen van focus, en de uitwerking en uitvoering 
van de (sub)thema’s zijn de in dit beleidsplan beschreven 
context,	trends,	ontwikkelingen	binnen	de	ZMf	en	de	strategische	
uitgangspunten	 leidend.	 Die	 context,	 trends	 en	 ontwikkelingen	
zijn	 geen	 statisch	 gegeven.	 Wereldwijd	 is	 er	 sprake	 van	 een	
transitie	 naar	 een	 maatschappij	 waarin	 met	 andere	 ogen	 naar	
consumeren	 en	 produceren	 wordt	 gekeken.	 Vanuit	 de	 optiek	
van de ZMf is dat een maatschappij die duurzamer, schoner en 
groener is. Onder uiteenlopende termen en in verschillende 
mondiale,	 nationale	 en	 lokale	 samenwerkingsverbanden	 is	 de	
afgelopen	vijf	decennia	aan	deze	transitie	gewerkt:	People	-	Planet	
-	 Profit,	 de	 biobased	 economy,	 ketendenken,	 natural	 capital	 en	
circulaire	 economie	 zijn	 daar	 voorbeelden	 van.	 De	 thematiek	 is	
divers	en	de	uitdagingen	zijn	groot	en	bestrijken	alle	facetten	van	
de maatschappij. 

De	 ZMf	 volgt	 de	 transitie	 op	 de	 voet	 en	 brengt	 ontwikkelingen	
die van belang zijn voor Zeeland en die in de ogen van de ZMf,  
onvoldoende	worden	 belicht,	 naar	 voren.	 De	 positie	 die	 de	 ZMf	
heeft	als	federatie-organisatie,	voor	26	verenigingen,	haar	positie	
bij	bijvoorbeeld	de	BZW	en	in	de	Zeeuwse	SER,	en	de	relatie	met	
de	 politiek	 bieden	 een	 uitgelezen	 platform	 om	 deze	 transitie	
van	 inhoud	 te	 voorzien	 en	 Zeeland	 in	 deze	 transitie	 ‘bij	 de	 les’	
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te	 houden.	 De	 ZMf	 positioneert	 zich	 daarmee	 nadrukkelijk	 ‘aan	
de voorkant’ van maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, 
signalerend en agenderend en uiteindelijk uitvoerend. 

5.2 Duurzaam Zeeland
Twee thema’s hebben de afgelopen jaren een doorslaggevende 
rol gespeeld in het veranderende denken over natuur en 
milieu: de mondiale klimaatverandering en het denken in de 
verbondenheid	 tussen	 productie	 en	 consumptie.	 De	 gevolgen	
van de klimaatsverandering raakt iedereen, zeker in Zeeland, 
een	 provincie	 die	 ligt	 tussen	 een	 stijgende	 zeespiegel	 en	 een	
toename van zoet water uit het achterland. Het verminderen van 
de	CO2-uitstoot is het centrale thema in het tegengaan van onder 
andere	 de	 temperatuurstijging	 en	 soms	 overvloedige	 neerslag.	
Een	 energietransitie	 naar	 duurzame	 energievormen	 is	 daarin	
essentieel.	Tevens	is	een	kritischer	blik	op	het	gebruik	van	fossiele	
brandstoffen,	 mineralen	 en	 andere	 grondstoffen	 noodzakelijk.	
Ketendenken,	 hergebruik	 en	 zuiniger	 omgaan	 met	 deze	 stoffen	
zijn sleutelwoorden in een dergelijke benadering. 

5.2.1	Circulaire	economie
Het	huidige	economische	model	is	lineair	van	opzet.	Grondstoffen	
worden	voor	het	productieproces	aan	de	aarde	onttrokken	en	de	
restproducten daaruit worden als afval afgedankt. Dit betekent 
een	constante	vraag	naar	nieuwe	grondstoffen	waarin	hergebruik	
of	 het	 toepassen	 van	 nieuwe	 technologieën,	 waarin	 aan	 een	
beperkter grondstofgebruik wordt tegemoet gekomen, achterwege 
blijven.	Deze	werkwijze	heeft	een	directe	 invloed	op	de	staat	van	
het milieu en van de natuur, en op de economische processen zelf. 
Grondstoffen	worden	steeds	 schaarser,	de	prijzen	daarvan	stijgen	
en	het	potentieel	 van	bijvoorbeeld	her-	of	ander	gebruik	worden	
niet of onvoldoende benut. De ZMf promoot de toepassing van 
de	 zogenaamde	 circulaire	 economie;	 een	 economie	 waarin	 het	
hergebruik	van	producten	en	grondstoffen	wordt	gemaximaliseerd	
en	 de	 waardevernietiging	 wordt	 geminimaliseerd.	 De	 ZMf	 benut	
hier	haar	contacten	en	samenwerking	met	onder	andere	Portiz,	de	
BZW en de Zeeuwse SER.

5.2.2	Energietransitie
De	 vervanging	 van	 fossiele	 brandstoffen	 door	 duurzame	
energiebronnen is de afgelopen jaren in een stroomversnelling 
gekomen. Energiebronnen als wind en zon zijn booming. De 
ZMf	heeft	hierbij	 in	Zeeland	een	belangrijke	rol	gespeeld	met	de	
ontwikkeling	 van	 het	 offshore	Windpark	 Zeeland	 en	 het	 project	
Het	Zon	Effect.	Daarnaast	lijkt	nu	ook	het	thema	energiebesparing	
in	 de	 samenleving	 meer	 aandacht	 te	 krijgen.	 De	 urgentie	
van	 energiebesparing	 bij	 burgers,	 (energie-)initiatieven	 en	
verenigingen	wordt	door	de	ZMf	op	een	actieve	manier	onder	de	
aandacht	gebracht.	Ook	richting	bedrijven	(en	bedrijventerreinen)	
zet de ZMf energiebesparing nadrukkelijk op de agenda. 

5.3 Groen Zeeland
Zeeland is land in zee. Er is geen andere provincie in Nederland 
waarin de natuur, vooral in de vorm van de Delta, zo’n sterk 
stempel	 op	 de	 vorming	 van	 Zeeland	 en	 het	 landschap	 heeft	
gedrukt. Het is tevens natuur die in mondiaal, Europees en 
nationaal	opzicht	van	grote	en	bijzondere	waarde	is.	Het	nationale	
en in mindere mate Europese belang van die natuur wordt vaak 
herkend en erkend, het mondiale belang wordt in de ogen van 
de	 ZMf	 onvoldoende	 belicht	 en	 verdient	 meer	 aandacht.	 Als	
voorbeeld van dat mondiale belang kan de ligging van Zeeland, 
als	belangrijkste	provincie	in	de	Delta,	centraal	in	de	East-Atlantic	
Flyway worden gezien. Miljoenen trekvogels zijn jaarlijks op 
de reis van hun broedgebieden in het noorden -van Groenland 
tot	 Oost-Siberië-	 naar	 Afrika	 en	 vice	 versa	 afhankelijk	 van	 de	
Delta. Daar tanken zij bij, daar komen zij tot rust om hun reis te 
vervolgen. De bescherming van de Delta als geheel, met Zeeland 
daarbinnen als belangrijkste provincie, is een belangrijk thema 
binnen	de	looptijd	van	dit	beleidsplan.

Meer ‘landinwaarts’ is het Zeeuwse landschap door mensenhand 
door de eeuwen heen veranderd. Land werd uit zee gewonnen en 
met name onder invloed van landbouwkundige ontwikkelingen 
zijn typisch Zeeuwse natuur- en cultuurhistorische landschappen 
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in de kijk op het milieu zijn vooral in de jaren '60 ontstaan met 
Rachel	 Carson’s	 boek	 'Silent	 Spring'	 als	 een	 mijlpaal	 in	 het	
veranderende denken over natuur en milieu. 

5.4.1	Lucht	en	water	
De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in het 
terugdringen	van	vervuilende	stoffen.	De	ZMf	ziet	deze	winst	als	
een	 eerste	 stap	 in	 de	 goede	 richting	 en	mag	 in	 haar	 ogen	 niet	
tot verslapping leiden op dit thema. Wat daarin meespeelt is dat 
veel	van	de	stoffen	waar	het	hier	om	gaat	letterlijk	niet	zichtbaar	
zijn en daarmee ogenschijnlijk ongevaarlijk. De ZMf wil deze 
‘onzichtbaarheid’ onder de aandacht brengen en aan de hand 
van recente wetenschappelijk inzichten op het gebied van één 
of	meer	van	dergelijke	stoffen	en	hun	invloed	op	mens	en	milieu	
deze	 ‘onzichtbaarheid’	 opheffen.	 Aansluitend	 daarop	wil	 de	 ZMf	
acties	 initiëren	en	mee	helpen	ontwikkelen	om	dergelijke	stoffen	
in het milieu terug te dringen. 

5.5 Positionering en communicatie
De	 ZMf	 gaat	 haar	 rol	 en	 positie	 in	 de	 Zeeuwse	 maatschappij	
nadrukkelijker	 zichtbaar	 maken.	 Haar	 kritisch-constructieve	
houding	 als	 federatieorganisatie,	 het	 signaleren	 van	 belangrijke	
ontwikkelingen	 op	 natuur-	 en	 milieugebied,	 en	 praktische	
resultaten	 die	 zijn	 bereikt	 met	 andere	 partijen	 vormen	 daar	 de	
voedingsbodem voor. Die verbeterde zichtbaarheid moet leiden 
tot meer draagvlak op deze thema’s in de Zeeuwse maatschappij 
en tot meer samenwerking tussen en met het bedrijfsleven, 
en met de provinciale overheid. Tevens kan deze vorm van 
communiceren beter zichtbaar maken welke stappen er door 
andere	partijen	dan	de	ZMf	zijn	gezet	en	waar	nog	winst	behaald	
kan worden. 

Middelburg, januari 2016

ontstaan, zoals het unieke dijkenlandschap. Het eigen, 
kenmerkende karakter van deze landschappen is van grote 
waarde voor de provincie. De ZMf constateert dat aandacht voor 
typisch Nederlandse, en daarmee Zeeuwse landschappen de 
afgelopen jaren is verminderd. Moderne, vaak landbouwkundige, 
infrastructurele	 en	 planologische	 ontwikkelingen	 zetten	 het	
landschap verder onder druk. Dit is een ontwikkeling die breed 
in Nederland wordt geconstateerd en de ZMf zet zich in om de 
waarden van het Zeeuwse landschap, in de meest brede zin van 
het woord, te beschermen.

5.3.1	Natuur	en	landschap
Natuur en landschap is een breed en divers thema en de ZMf 
is	 actief	 op	 een	 aantal	 daarvan,	 van	 een	 coördinerende	 rol	
tussen	 groene	 organisaties,	 naar	 bescherming	 van	 de	 Delta	 als	
zodanig,	 het	 kritisch	 volgen	 van	 ruimtelijke	 en	 planologische	
ontwikkelingen, tot het zoeken van samenwerkingsverbanden met 
beeldbepalende actoren als de landbouw. Het ‘merk’ Zeeland kan 
aan kracht winnen als de natuurlijke waarden van de provincie 
nadrukkelijker voor het voetlicht worden gebracht. Dit kan zowel 
grootschalig als centrale provincie in de Zuidwestelijke Delta, 
tot op meer lokaal niveau bij de handhaving en versterking van 
specifiek	Zeeuwse	landschappelijke	waarden.	

5.4 Schoon Zeeland
Schone lucht en schoon water zijn van onschatbare waarde 
voor mens, dier en plant. De afgelopen decennia is de aandacht 
voor	 deze	 thema’s	 sterk	 toegenomen	 en	 heeft	 bijvoorbeeld	
tot	 belangrijke	 veranderingen	 in	 industriële	 processen,	
technologische uitvindingen en wet- en regelgeving geleid. Een 
continu	 voortschrijdend	wetenschappelijk	 inzicht	 vormt	 de	 basis	
voor deze ontwikkelingen. Daarnaast is een breed gedragen 
maatschappelijk inzicht ontstaan dat schone lucht en schoon 
water een kernvoorwaarde zijn voor een schone en gezonde 
leefomgeving. Dergelijke inzichten en de veranderende kijk hierop 
bij	burgers,	politiek	en	bedrijfsleven	is	relatief	jong.	Trendbreuken	
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Op de hoogte blijven? 
Via	 onze	 website	 kunt	 u	 zich	 abonneren	 op	 de	 digitale	
nieuwsbrief	van	de	ZMf.	Zo	blijft	u	maandelijks	op	de	hoogte	
van	natuur-	en	milieunieuws	 in	Zeeland	en	de	projecten	en	
activiteiten	van	de	ZMf.	Inschrijven	voor	de	nieuwsbrief	doet	u	
op	www.zmf.nl. 

Word lid van de ZMf
De	ZMf	is	dé	belangenorganisatie	voor	natuur	en	milieu	in
Zeeland.	Wilt	u	meewerken	aan	een	groen,	schoon	en
duurzaam	Zeeland?	Dan	is	het	goed	om	lid	te	worden.	
U	ontvangt	onze	digitale	nieuwsbrief,	het	ledenblad	Wantij
en	de	Successenkrant.	De	ZMf	bestaat	uit	meer	dan	750	leden	
en	26	lidorganisaties.	Mede	dankzij	hen	kunnen	wij	ons	werk	
als	onafhankelijke	organisatie	blijven	doen.	Steunt	u	ons	ook?
Meld u aan als lid via www.zmf.nl.
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