
 

 

Verslag regiobijeenkomst Walcheren 

27 januari 2020, Café Le Penseur in Middelburg   

 

 

Albert de Bruijn is deze avond voorzitter in verband met de verhindering van Maarten Sas, hij heet alle 

aanwezigen van harte welkom en vertelt globaal het programma van deze avond.  

De opkomst is boven verwachting, het is gezellig druk.  

 

Ira von Harras, directeur van de ZMf, geeft kort weer wat de ZMf momenteel allemaal oppakt. Zoals de Thijs 

Kramerlezing, die wat op zich laat wachten omdat de communicatie met de beoogde spreker(s) nog loopt. 

Onderwerp van de lezing zal biodiversiteit zijn; kwetsbaar en veerkrachtig. Verder wordt met diverse partijen 

gewerkt aan een visie op het Veerse Meer omdat daar, in navolging van de ontwikkelingen langs de kust in de 

afgelopen jaren, ook van alles gebeurt. En naar mening van ZMf is een visie op die ontwikkelingen hard nodig. 

Op 14 maart is er een opruimactie in het kader van de samenwerking die ZMf heeft met de organisatie Schone 

Schelde. We communiceren daarover via onze website en nieuwsbrief.  

 

De bezoekers hebben veel vragen voor ZMf en er wordt geanimeerd gediscussieerd over verschillende 

onderwerpen. De eerste vraag gaat over de stand van zaken rondom de werkzaamheden in de Hedwigepolder. 

Roel geeft aan dat de werkzaamheden zijn gestart en dat er daar hard gewerkt wordt aan nieuwe 

ontwikkelingen, gekoppeld aan het nieuwe Grenspark dat in die polders wordt ontwikkeld.  

 

Men maakt zich ook zorgen over de vele onnodige verlichting in de provincie. ZMf is er druk mee bezig en 

onderzoekt ook allerlei situaties. Zo scoort de gemeente Goes erg slecht en dat is ook besproken met de 

betrokken wethouder. En bij De Manteling wilden de recreatiebedrijven licht langs de wandelpaden. ZMf heeft 

hier een stokje voorgestoken en benadrukt dat de bedrijven de donkerte juist moeten benutten als 

meerwaarde voor de regio; mensen komen hiervoor naar Zeeland! 

 

Als het om de energietransitie gaat, zijn er zorgen over de ontwikkeling van zonneweides en de aanlanding van 

windparken. Kan de aanlanding van windparken voor Zeeland een probleem worden zoals het gas in 

Groningen? Dat we er wel voor nu profijt van hebben, maar dat op een later moment blijkt dat de winst naar 

elders vloeit? Robbert geeft een toelichting op de aanlanding zoals die nu door ZMf bij voorkeur via Borsele 

gaat.  

 

Samenwerking tussen gemeenten lijkt te ontbreken, op verschillende gebieden. ZMf bevestigt deze ergernis, 

probeert ook samenwerking te bevorderen, maar dat blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. 

 

Ira schetst het dilemma waar ZMf vaak mee te maken heeft; zowel natuur als milieu tot hun recht te laten 

komen. Zelfs binnen deze gebieden lopen we tegen ogenschijnlijke tegenstellingen op. ZMf is voor bomen en 

tegen de kap zoals dat met het waterschap het geval was. Daarop riep ze in de meest recente Wantij op om 

samen met het waterschap en andere partijen constructief te werken aan nieuwe aanplant. Maar moet gezegd, 



 

 

bomen zijn in onze delta-natuur ook lastig… want onze delta heeft een karakteristieke openheid die we ook 

willen behouden. Je moet daar dus zorgvuldigheid betrachten. 

 

Uit de zaal volgt de vraag wat ZMf doet t.a.v. beleidsvisies, bijvoorbeeld zoals de gemeente Middelburg heeft 

gemaakt. Robbert geeft aan dat hij, gezien de omvang van de werkorganisatie van ZMf, helaas geen kans ziet 

om alle visies van alle gemeenten te volgen. ZMf hoopt dat de gemeenteraden daar zelf naar kijken zodat ZMf 

de provincie-brede zaken kan oppakken.  

 

Wat zijn de plannen voor de natuur van de Westerschelde? Mascha geeft er uitgebreid antwoord op door te 

vertellen wat ZMf via haar zetel in de Schelderaad inbrengt. Op de opmerking uit de zaal dat het lijkt dat er 

wordt voorgesorteerd op een volgende verdieping van de zeearm merkt ze op dat er eerder een verbreding 

nodig is.  

 

Op de vraag of we binnen Zeeland er niet beter op kunnen inzetten om duurzame bedrijven binnen te halen en 

voor nieuwe ontwikkelingen als waterstof gebruik te maken van de bestaande buisleidingen, geeft Edie Engels 

een update van de stand van zaken aangaande de Ambitie 2030. Binnen het convenant zijn met de Zeeuwse 

industrie afspraken gemaakt over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Het netwerk van buisleidingen 

dat al in de provincie ligt, wordt daarin zeker betrokken. Tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil is een deel 

al weer benut voor nieuwe voorzieningen.  

 

Desgevraagd geeft Ira aan dat ZMf wel bekend is met de zorgen die er zijn rondom de uitrol van het 5G-

netwerk, maar dat we er niet bij betrokken zijn.  

 

Op de vraag of ZMf bezig is met het onderwerp schone lucht, wordt aangegeven dat dat in veel van onze 

thema’s een terugkerend onderwerp is. Denk bijvoorbeeld aan de e-nozes in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. 

En nu het Schone Lucht Akkoord is ondertekend, is het aan de ZMf om de vinger aan de pols te houden en de 

gang erin te houden. 

 

De GoodFoodClub is een platform van de landelijke Natuur en Milieufederaties waar ook ZMf enthousiast mee 

aan de slag is gegaan. Ira en Josephine roepen op om goede initiatieven door te geven zodat ze een plekje 

kunnen krijgen in ons netwerk en zodat de consumenten hen nóg beter kunnen gaan vinden. Op die manier 

stimuleren we lokale voedselproductie én consumptie. 

 

Plan Boom  

In de werkvorm World Café gingen de deelnemers aan de slag met hun visie op Plan Boom en wat zij zelf aan 

kennis en tips willen inbrengen. De flipoversheets zijn samengevat/uitgewerkt door Josephine:  

 

 

  



 

 

 


