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1. Opening en visie op actualiteit door plaatsvervangend voorzitter Krijn Jan Provoost 

Krijn Jan Provoost heet de aanwezigen welkom en informeert hen over de activiteiten van ZMf van het 

afgelopen jaar. Hij maakt tevens melding van het feit dat er vlak voor de vergadering een motie is 

ontvangen van een paar bezorgde leden. Hij komt hier op terug bij agendapunt 4, het Jaarplan 2020. 

 

2. Mededelingen 

 De sneakpreview van de website wordt door Gabi Sinke, communicatie-coördinator van ZMf, 

gegeven. Ze neemt de aanwezigen mee door de nieuwe opbouw en vraagt hen kritisch te kijken en 

roept vrijwilligers op om als testteam op te treden en haar zo gedegen feedback te geven. 

 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 25 juni 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Jaarplan 2020 

Ira von Harras presenteert het Jaarplan op basis van de drie thema’s die ZMf aanhoudt. Robbert 

Trompetter, programmamanager Landschap en Ruimtelijke Ordening geeft een toelichting op het 

hoofdstuk Financiën en beantwoord vragen daarover vanuit de zaal. 

Er volgen nog inhoudelijke vragen uit de zaal, bijvoorbeeld over zonnedaken en zonneweides.  

  

Motie 

Namens de leden die een motie heeft ingediend, geeft oud-bestuurslid Gert van der Slikke een 

toelichting. Men heeft kanttekeningen bij de intrinsieke motivatie van een deel van de partijen aan het 

Convenant Ambitie 2030, Duurzame Havens en de monitoring van de gemaakte afspraken. De voorzitter 

van de avond vraagt de aanwezige leden om, na voorlezing van de motie, aan te geven of ze het er mee 

eens zijn. Hij benadrukt dat het bestuur van ZMf ook zorgen heeft over de voortgang van Ambitie 2030; 

ze onderschrijft daarmee hetgeen de groep aangeeft. Het bestuur van ZMf heeft dit ook al gedurende 

het proces gedeeld met de andere deelnemers aan het Convenant, bijv. VNO-NCW Zeeland. 

 

Na voorlezing vraagt Krijn-Jan de zaal om haar mening. Op één tegenstem en één onthouding na 

onderschrijven alle aanwezige leden de zorg van de groep die de motie heeft ingediend. De 

tegenstemmer is van mening dat de motie tekort doet aan de inzet van ZMf en dat er voorbij wordt 

gegaan aan het feit dat er in de Ambitie niemand eigenaarschap heeft. De vergadering neemt dit voor 

kennisgeving aan. 

 

Goedkeuring 

Het Jaarplan wordt door de vergadering goedgekeurd, met dien verstande dat de prestatieafspraken 

2020 met de Provincie Zeeland nog besproken moet worden met de gedeputeerde. Daar worden geen 

fundamentele wijzigingen verwacht. 



 

 

 

 

 

5. Bestuurssamenstelling 

 Roel Mooij is aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn van vijf jaar. Hij wordt bij 

acclamatie herkozen voor een volgende termijn. 

 

6. Rondvraag 

Uit de zaal komt het voorstel dat ZMf de te ontwikkelen Omgevingsvisie Zeeland oppakt als uitnodiging 

voor deelname aan het participatieproces. Robbert geeft aan dat ZMf de grote lidorganisaties bij het 

proces betrekt om input op te halen. Hij schetst de planning van het traject en meldt dat de voortgang 

ook in de digitale nieuwsbrief van ZMf zal worden vermeld. 

 

Themadeel 

‘Biodiversiteit in de stad’ is deze avond het thema. Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een 

verrassend grote bijdrage leveren aan het behoud van soorten en het versterken van natuurbeleving. En steeds 

meer soorten ontdekken ook de stad als nieuw leefgebied. 

 

ZMf-collega Mascha Dedert en ecoloog Alex Wieland vertellen over de kansen voor biodiversiteit rondom het 

thema aan de hand van een reeks van praktische voorbeelden en mogelijke resultaten. Van monitoring met 

bijen, de resultaten uit het Europees subsidieproject 2B Connect op bedrijven tot handige tips voor 

nieuwbouwprojecten. 

 

De presentaties zijn op te vragen bij het secretariaat van ZMf: info@zmf.nl 

 


