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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. Hij refereert aan de nieuwe
situatie tijdens deze avond, dat ZMf de richtlijnen van de overheid aanhoudt en bij het ontvangst geen handen
zijn geschut. In het kader van de AVG geeft hij nog aan dat wie bezwaar heeft tegen foto’s, dat kenbaar kan
maken bij hem, dan wordt daar rekening mee gehouden.
Vanuit het bureau is Mascha helaas niet aanwezig.
Ira von Harras, directeur van de ZMf, geeft kort weer wat de ZMf momenteel allemaal oppakt zoals de
Regionale Energie Strategie, Ambitie 2030 en het Schone Lucht-akkoord en het fijn stof-probleem in de
Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen. 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 de Thijs Kramerlezing, die wat op zich laat wachten omdat de communicatie met de beoogde
spreker(s) nog loopt. Verder haalt hij ook aan dat ZMf een zienswijze heeft ingediend ten aanzien het
bedrijvenpark Deltaweg.
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.
Vooraf had een tweetal leden onderwerpen aangedragen om te bespreken:
1.

Effecten van ZMf-standpunt inzake het helikoptervliegveld Midden Zeeland

2.

Wisselpolders langs Westerschelde. Hiermee kan je veiligheid, natuur en landbouw bedienen

3.

gevolgen van klimaatveranderingen voor de grote wateren in Zeeland. Een verkenning hiervan

Ad 1
Robbert schetst het dilemma van ZMf, namelijk dat we voorstander zijn van de windmolens op zee, maar dat
dat tot gevolg heeft dat er meer vliegbewegingen van helikopters zijn omdat die de onderhoudsmonteurs en
-materialen moeten aanvliegen. ZMf vraagt aandacht voor de advies-vliegroute over Breskens en Westkapelle
(hetgeen weer verstoring geeft op de Hooge Platen volgens ingewijden), maar constateert ook veel afwijken
van die route over het Veerse Meer en de Walcherse kust. We blijven er aandacht voor vragen.
Ad 2
Robbert geeft uitleg over wat wisselpolders zijn en wat je ermee kunt bereiken. Het onderwerp valt onder de
portefeuille van Mascha, maar zij is helaas vanavond niet aanwezig. De vraagsteller geeft aan contact met haar
te hebben en zal specifiekere vragen met haar afstemmen.

Ad 3
Robbert vertelt dat ZMf klimaatambassadeurs heeft die zich over dit onderwerp buigen. Zij onderzoeken hoe je
kunt aanpassen in plaats van blijven bevechten.
De bezoekers hebben veel vragen voor ZMf en er wordt geanimeerd gediscussieerd.
Een van de bezoekers merkt op dat naar zijn mening rondom het Veerse Meer al zoveel projecten lopen dat
een visie mosterd na de maaltijd zal zijn. Robbert geeft aan dat er nog allerlei zaken lopen maar de pap nog
echt niet gestort is. Pijplijnprojecten (bv Waterpark Veerse Meer en een gedeelte van Zuidschor) ontstaan nog
steeds door het ontbreken van die visie. De plannen rondom Wolphaartsdijk hebben zijn bijzondere aandacht.
Want de druk neemt toe waar recreatie of bebouwing is.
Dezelfde bezoeker wijst Ira op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving met de titel Som der
Delen. Daarin wordt een aantal aandachtspunten genoemd (ombouw industrie, grootschalige opwekking
hernieuwbare energie, verduurzaming particuliere woningbouw, kringlooplandbouw). Hij vraagt zich af of ZMf
zich ook op die punten inzet. Ira antwoord dat die punten leidend zijn in het meerjarenbeleidsplan waar de
landelijke milieufederaties op dit moment mee bezig is. Dat is inderdaad een voorbeeld voor ZMf. Op de
genoemde aandachtspunten geeft ze een toelichting.
Ten aanzien van de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie wordt vanuit de zaal opgemerkt dat we
ons dat in Zeeland niet kunnen permitteren als het gaat om inpassing in het landschap, het probleem is te
urgent. Er moet veel meer gebeuren.
Een andere bezoeker onderschrijft de urgentie, maar hij ziet liever toch eerst alle daken vol met zonnepanelen,
bijvoorbeeld in De Poel.
Desgevraagd antwoord Robbert dat ZMf binnen het Coördinatie overleg (met de terreinbeheerders) niet is
gesproken over de jacht op en het verjagen van brandganzen. Dat is beleid van de terreinbeheerders zelf.
Uit de zaal komt de vraag of ZMf ook oog heeft voor problemen elders in de wereld, bijvoorbeeld het delven
van uranium voor ‘onze’ kerncentrales. Ira beaamt dat, en meldt ook dat ze een kanteling in het denken over
kernenergie ziet. Het zou volgens sommigen dé oplossing voor het probleem van klimaatverandering zijn. ZMf
is nu bezig met het opstellen van een position paper over kernenergie. Conclusie blijft dat ZMf tegen
kernenergie is. In de Regionale Energie Strategie voor Zeeland was vermeld dat de partijen pro zouden zijn. ZMf
heeft dit eruit laten halen.
Op 15 april as is er een bijeenkomst van de landelijke organisatie Wise in Zeeland. ZMf heeft afstemming met
Wise over die avond.
Plan Boom
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.
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:

