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1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

De voorzitter van deze avond is Albert de Bruijn. Hij vervangt Maarten Sas die nog herstellende is van 

een operatie. Albert heet alle online deelnemers van harte welkom. 

Voor het eerste in de geschiedenis van ZMf zullen we online-vergaderen. Op basis van de spoedwet die 

nu van kracht is als gevolg van Covid-19, is dat wettelijk ook mogelijk. 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 19 november 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen 

 De voorzitter meldt dat de opzegging van de lidorganisatie Regioteam WNF is ontvangen omdat de 

groep is opgeheven. De landelijke organisatie heeft het lidmaatschap helaas niet overgenomen.  

 

4. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2019 

De programmamanagers geven ieder een korte toelichting op een aantal van werkzaamheden zoals die  

in het jaarverslag zijn beschreven. 

 

Robbert Trompetter vertelt over de Veerse Meervisie, het kader ligt nu bij de gemeenteraden.  

ZMf heeft biodiversiteit al flink opgepakt afgelopen jaar; een nieuw landbouwsysteem met een 

interessant verdienmodel is hard nodig. 

Binnen het project 2B Connect is met succes 135 ha op bedrijventerreinen duurzaam vergroend. Dat is 

een mooie start, en er kan nog veel meer! 

 

Ira von Harras licht toe dat ZMf een substantiële bijdrage heeft geleverd in de samenstelling van de 

Regionale Energie Strategie (RES). Het plan is nu klaar en zal vanaf volgende week weer opgepakt 

worden nadat het even stil lag in verband met alle gebeurtenissen als gevolg van het Corona-virus.  

Het Convenant Duurzame Havens is inmiddels geactualiseerd naar aanleiding van het Klimaatakkoord. 

 

Mascha Dedert licht een viertal onderwerpen uit het jaarverslag toe.  

ZMf heeft een aantal klimaatambassadeurs aangetrokken voor het proces van klimaatadaptatie.  

Ze vertelt met trots dat het energie-eiland waarmee ZMf betrokken was in een prijsvraag de tweede 

prijs heeft gewonnen. Het eiland heeft drie functies: energieopwekking, energieopslag en een 

natuurfunctie. We gaan er de komende tijd mee verder.  



 

 

Verder is zij betrokken bij een onderzoek bij Hansweert naar duurzame dijkversterking en het 

verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen door het terugbrengen van het getij aldaar. In 2019 

zijn betrokken partijen bijeen geweest om dat te onderzoeken.  

Op de vraag van een van de deelnemers of ZMf meewerkt aan het ontwikkelplan Grevelingen 2020-

2030 antwoordt Mascha dat ZMf daar niet vanaf het begin bij betrokken is, maar dat we later zijn 

aangesloten en het proces met belangstelling volgen.  

 

Via de chatfunctie in deze Zoom-vergadering volgt de vraag of mensen mee willen doen met een actie 

(Milieudefensie). Er is daarover ook al contact geweest met het secretariaat van ZMf. De voorzitter geeft 

aan dat ZMf hieraan niet actief kan meedoen, maar de actie wel een warm hart toe draagt. 

 
Robbert geeft tot slot een toelichting op de financiële paragraaf in het Jaarverslag 2019. Na jaren is er 
eindelijk weer een positief resultaat geboekt. De Corona-crisis tekent zich (nog) niet sterk af in de cijfers 
over het lopende boekjaar, het effect lijkt tot nu toe mee te vallen.  
 
De ledenvergadering mag via een zogeheten online poll stemmen over het jaarverslag. Het Jaarverslag 
2019 wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.  
 
Ter afsluiting van dit agendapunt meldt de voorzitter dat we nu ook van start gaan met ons 
Meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren. We presenteren dat in de najaarsvergadering.  

 

Via de chat wordt gevraagd hoeveel deelnemers deze vergadering heeft. 

Antwoord: 39 aanmeldingen ontvangen, nu 29 daadwerkelijk ingelogd (waarvan 10 panelists/ 

medewerkers/ bestuurders). 

 

5. Bestuurssamenstelling 

 De heer Krijn Jan Provoost is afgetreden als bestuurslid van ZMf omdat hij de functie van voorzitter 

van het Nationaal Park Oosterschelde heeft aanvaard. Deze functie is niet te verenigingen met de 

bestuursfunctie bij ZMf. Er is inmiddels op gepaste wijze afscheid genomen van Krijn Jan.  

 De heer Godert van der Feltz is kandidaat-bestuurslid. Tijdens de vergadering stelt hij zich voor aan 

de hand van een zelfgemaakt filmpje.  

Via de poll-functie in Zoom stemt de vergadering in met zijn kandidatuur. De voorzitter heet Godert 

van harte welkom. 

 De heer Anton van Haperen is kandidaat-bestuurslid. Tijdens de vergadering stelt hij zich voor. Met 

een kleurrijke powerpointpresentatie geeft hij aan waar zijn hart naar uitgaat. Ook bij zijn 

kandidatuur volgt een poll. De vergadering stemt in met het aantreden van Anton tot het bestuur 

van ZMf. Ook hem heet voorzitter van harte welkom. 

 Inez Flameling is aftredend en herkiesbaar. Ook Inez heeft zelf een filmpje gemaakt om zich voor te 

stellen. Via de poll stemt de vergadering in met haar tweede termijn als bestuurslid van ZMf. De 

voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het feit dat zij nog een termijn blijft. 

 Albert de Bruijn is vanuit het Algemeen Bestuur gevraagd toe te treden tot het Dagelijks Bestuur, als 

vervanger van Krijn Jan Provoost. Tevens is Albert gevraagd vice-voorzitter te worden van het 

bestuur. Maarten Sas, voorzitter van ZMf, neemt het woord om Albert veel dank te zeggen voor zijn 

interim-functie in het bestuur. Albert’s professionele optreden tijdens zijn eigen periode van herstel 

hebben hem het vertrouwen gegeven met Albert een goede bestuurder te hebben. Hij vraagt de 

vergadering om instemming voor het voorstel Albert te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur 

en in de functie van vice-voorzitter. 

Via de poll krijgt Albert volledige instemming van de deelnemers. 



 

 

 

6. Ingekomen vragen 

In de uitnodiging voor deze vergadering is de leden gevraagd hun vragen vooraf per mail in te dienen 

zodat de antwoorden konden worden voorbereid. Dit aanbod is door een aantal leden aangepakt. We 

behandelen de vragen stuk voor stuk. 

 

Tamme Seijnstra: wat is het standpunt van ZMf over het gebied met recreatiewoningen bij Oranjeplaat? 

Robbert: betrekt hierbij ook de vraag van Anne Polderman, hieronder. ZMf heeft grote zorgen over de 

wildgroei van recreatieprojecten rond het Veerse Meer, daarom wordt hard gewerkt aan de Veerse 

Meervisie, maar helaas zullen ook hier – net als bij de Kustvisie - pijplijnprojecten zijn. ZMf wil een stop 

op de ontwikkeling/bouw van nieuwe projecten, een groene en duurzame impuls voor bestaande 

ondernemers.  

Wat betreft het Waterpark Veerse Meer wil ZMf dit park liever niet, maar gaat met de eisen akkoord om 

erger te voorkomen. Dit park is zo’n pijplijnproject en kan niet meer uit het bestemmingsplan. ZMf 

denkt nu mee over hoe dit zo duurzaam en groen mogelijk kan worden opgezet. Hiervoor bewaakt ZMf 

de borging van natuur- en duurzaamheidswaarden. ZMf wil de milieueffectrapportage van de gemeente 

Middelburg zien om te kunnen bepalen of die waarborging ook voor de toekomst en voor andere 

projecten vaststaat.  

 

Anne Polderman: MER bij Waterpark Veerse Meer en Kruitmolen ontwerp bestemmingsplannen 

Zie antwoord hierboven. 

 

Thom van Riet: wat is de stand van zaken inzake de motie Ambitie Duurzame Havens 2030 die in de 

vergadering van november 2019 is ingediend? 

Ira: in het convenant zijn afspraken gemaakt over de eisen van CO2-reductie waaraan de industrie moet 

voldoen. Ze moeten echt nog een stapje harder lopen. Doordat industrie achterloopt op die 

doelstellingen, is ZMf verhard in haar rol in het convenant om verder aan te sporen tot resultaat.  

Maarten vult aan dat hij een positieve ontwikkeling bemerkt in het convenant en de doelstellingen die 

afgesproken zijn. Vraag is wat ZMf gaat doen als binnen afzienbare tijd de afspraken niet worden 

nagekomen en doelstellingen niet gehaald worden. Nu stelt ZMf zich nog netjes op, maar we worden 

langzaam aan feller op het naleven van de afspraken. 

 

Antoinette van Bennekom: wat is de status van de Zeeuwse klimaatplannen (RES)? 

Ira: de Regionale Energie Strategie is door het grootste deel van de medeschrijvers omarmd, maar nog 

niet door alle partijen ondertekend. Naar verwachting wordt het traject rond september afgerond. 

 

Margo van der Meulen: gaat de ZMf zich bezighouden met de aanlanding van de hoogspanningskabels 

van het windpark IJmuiden Ver Alpha? 

Mascha: ZMf volgt de ontwikkelingen op de voet en is in gesprek met de gemeente Borsele over de 

zorgen over de (geluids-)overlast in de gemeente.  

 

7. Wat ter tafel komt 

De voorzitter sluit de vergadering af met een terugblik op de impact van ZMf. Een overzicht hiervan 

staat op zmf.nl. Zoek daarvoor op de term ‘Impact’. 


