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10 februari 2020, Porgy & Bess in Terneuzen   

 

 

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.  

 

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. En er is hard gewerkt aan de 

Regionale Energie Strategie, dat bleek nog een flinke klus voor ZMf. 

Robbert benoemt dat het ZMf helaas niet gelukt is, ondanks alle inspanningen, om de hoogbouw van 

appartementen aan de haven van Breskens te voorkomen. Wel is het gelukt om de plannen van de kippenboer 

in Aardenburg via de Raad van State te voorkomen.  

 

Op haar dossiers geeft Mascha aan dat ZMf bezig is met concrete vraagstukken in de Innovatiehubs, daar 

gebeuren mooie, verrassende dingen. In de samenwerking met de organisatie Schone Schelde is volop 

aandacht voor minder plastic in de Westerschelde en het ontwerp voor een energie-eiland in de monding van 

de zeearm heeft veel aandacht gekregen. Nu volgt verdere uitwerking van het ontwerp. 

 

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

 

Opvallend deze avond is dat het waterschap Scheldestromen vaak ter sprake komt. Zo worden er zorgen 

uitgesproken over het grondwaterpeil, de bijenstrategie en het maaibeleid. 

 T.a.v. het grondwaterpeil vertelt Mascha over de ontwikkelingen in de gemeente Borsele. Ira belooft het 

onderwerp te agenderen voor het bestuurlijk overleg dat zij later dit jaar heeft met het waterschap. Ook 

wordt het Waterbergingsfonds genoemd, we zoeken dit uit. 

 T.a.v. de bijenstrategie wordt de zorg uitgesproken dat het een soort window dressing is, waarbij de focus 

niet goed gelegd wordt. Mascha vertelt over het project beeomonitoring en hoe het in zijn werk gaat. 

 Het maaibeleid is een jaarlijks terugkerend onderwerp van zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Robbert en Ira 

geven aan dat dit politiek een traject van lange adem is en dat dat inderdaad soms lang duurt. Toch zijn er 

binnen het waterschap kleine stapjes gemaakt. 

 

Net als in Walcheren komt ook hier het Schone Lucht Akkoord ter sprake. Er zijn bedenkingen bij de voortgang. 

Robbert merkt op dat het feit dat er een akkoord is, al winst op zich is. Want schone lucht stond op geen enkele 

agenda. Nu staat het wel bij ZMf hoog op de agenda; het komt in verschillende thema’s terug. Het is nu zaak 

het tempo erin te houden.  

 



 

Op de vraag hoe ZMf tegenover wisselpolders staat, geeft Mascha aan dat dit natuurlijke proces in het kader 

van klimaatadaptatie goed bij Zeeland past. Waarop vanuit de zaal gereageerd wordt dat het onderwerp bij 

natuurclubs lastig kan liggen omdat je op termijn natuur moet opgeven voor landbouw. 

Ira vindt het onderwerp een mooie voor een Vernieuwerslab, ze neemt dit mee in haar werkzaamheden.  

 

Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon spreekt zijn zorg uit over het functioneren van de Regionale 

Uitvoeringsdienst. Meldingen die zij doen, of het nu gaat om het storten van vervuilde grond op de Axelse 

Vlakte of andere misstanden, worden ogenschijnlijk niet (snel) opgevolgd. Er is geen terugkoppeling en de 

afwikkeling van meldingen bij de Gemeente Terneuzen of RUD duren maanden. Ira belooft dat ZMf op bezoek 

zal gaan bij de RUD, om kennis te maken en om de zorgen over te brengen.  

Er wordt nog gewezen op het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van de kwestie rondom de vervuilde 

grond. Het is geagendeerd in de commissie Ruimte op 14 februari. Inspreken is nog mogelijk. 

 

Plan Boom  

Ira schetst het dilemma waar ZMf vaak mee te maken heeft; Redigerenzowel 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. 

 

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:  

 

  



 

 


