Regiobĳeenkomst Bevelanden
Mogelijkheden combinatie
van bijen en zonneparken
op de dijken?

Plan Boom

tip: bekijk dit
met alle NMF's
en stel het
centraal aan de
orde.

De ZMf is niet voor kernenergie.
Er is een lobby gaande en vrij
weinig tegengeluid. We hebben
een position paper op dit
onderwerp uitgebracht.
Link: https://zmf.nl/wpcontent/uploads/sites/10/2020/0
4/Position-paper-Kernenergiedef-websiteversie.pdf

Thorium
Een wetenschappelijke ontwikkeling die
wij kritische n nauwlettend volgen
Het gaat nog 40 jaar duren voordat we
een centrale kunnen realiseren. Thorium
is minder radioactief, korter vervaltijd
maar produceert ook radioactief afval.
Ontwikkelingen en verbeteringen van de
productieprocessen zijn wel gaande.

Zorgen om deelname
Borssele aan consortium
en het ongezonde politieke
klimaat.
Veel pro-kernenergie
studenten vanwege het
klimaat, dat ZMf tegen is
komt "heel erg 20e eeuws
over"

Raad van
Inspiratie

Projecten zijn inmiddels
gestart met o.a. hotels en
energieleveranciers.
Bosvisie is af

ZMf samen met industrie en
Provincie bezig met opzetten
Ambitie Duurzame Havens 2030.
Inzet op CO2 reductie en
biodiversiteitsbevordering. Onze
rol in de regio: blijven bevragen
en uitdagen en samen projecten
oppakken die tot reductie lijden.

Vooraf ingezonden stukken:
- Masterplan Wemeldinge en uitbreiding Kustvisie de

laatste bijeenkomst vorige week
over Zeeland. Provincie is bezig
met groene waterstof en
industrie maar er ligt een
aanbad vanuit de EC om de
Green Deal middelen in te zetten
in middelen ter bevordering van
de biodiversiteit. Hoe kijkt ZMf
hier tegenaan?

landschap van de Zak?
CO2 reductie te versnellen en wat is standpunt ZMf

Vitaal platteland met 15-25 betaalbare woningen (grond) voor starters bij hun

jegens verlenging kerncentrale open en de thorium
versie?

Afname van gebruik bestrijdingsmiddelen en kunstmest;

- Landbouwgrond transformeren naar natuur

CO2 opslag;

inclusieve landbouw met circulaire huizen.

Gezonder bodemleven;
Gezonde voedselproductie voor directe menselijke consumptie;
Inpassing PV panelen in landschap en netto energie productie van de huizen en

voor Zeeland benutten?

bedrijfsgebouwen van de boerderij;
Versterken van de Groen Blauwe kwaliteiten van Zeeland;
monocultuur landbouw.

Toevoegen betaalbare woningen moeten
we voor waken mits dat naast een dorp
is, uiteraard circulair!

Minder papierwerk en
meer participatie creëren
met de inwoners van een
gemeente. Hoe krijg je dat
nu voor elkaar? Hoe zorg je
dat mensen handelen en
het landschap versterken?

mogelijkheid stimuleren bij
een thema bijeenkomst om
het te stimuleren met een
gastspreker bijvoorbeeld.
We delen je zorg- maar hoe
doen we dat dan?

Masterplan Wemeldinge
Men wilt dat het blijft zoals het
nu is, zit niet te wachten op
toeristen en extra recreatie.
Zorgen van bewoners.
ZMf let op net in of naast
Natura2000 gebieden, dat heeft
ook met capaciteit te maken bij
ZMF. Pijnpunt aan het worden,
het heeft onze aandacht

ZMf in gesprek met de
biologische boeren in de regio
op het thema ketenverkorting.
Misschien interessant om
daarover in gesprek te gaan in
relatie tot de Green Deal

Veerkrachtig woon/werksysteem dat beter tegen klimaatverandering kan dan

Mogelijkheid voor herenboeren?
We voelen sympathie voor om een stuk
transformatie te realiseren. PV panelen
in landschap ontkom je het aankomend
decennia niet onderuit, maar dan wel
graag landschappelijk ingepast.
Essentieel dat er een goed plan achter
ligt.

Masterplan Wemeldinge:
Uitbreiden kustvisie naar
het achterland?

Green Deal

- Hoe kunnen we de Green Deal zoveel mogelijk ook

Hoogwaardige lokale werkgelegenheid;

Voor meer informatie:
bestuivers.nl/dijkenproject

ZMf inventariseert eerst in de
regio wat er aan concrete
projecten nodig zijn. Om klaar te
staan voor wanneer de
mogelijkheden zich aanbieden.
We moeten gezamenlijk het een
en ander ophalen.
ZMf jaagt aan en stimuleert.

- Wat is actieplan om industrie onder druk te zetten

huizen. Producten die dan vrijkomen:

Er moet meer aandacht
worden gegeven aan de
biodiversiteit van Zeeuwse
dijken en bermen.

Green Deal

- Speciﬁeke inbreng (Omgevings) visie natuur en

Toename van bio diversiteit;

Regionale/ nationale
landschappen geven een
belangwekkend gevoel. We
blijven ervoor strijden

Green Deal

- Hoe kernenergie-idee te stoppen?

eigen dorp;

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/
artikelen/bloeiende-dijken-bieden-meerbescherming?
utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=
tekstpost&utm_campaign=scientias&utm
_content=bloeiende_dijken

Status Nationaal
Landschap voor de Zak van
Zuid Beveland, kan dat
terug of anders?

oevers van de Deltawateren?

Landbouwgrond transformeren naar natuur inclusieve landbouw met circulaire

Gaan bloemrijke dijken ook uitgevoerd
worden? En in hoeverre is ZMf betrokken
bij grote wegprojecten?

de Zak
Visie natuur en landschap van de
Zak. Weinig aandacht voor de
Natura2000 status van het
gebied. Kan de ZMf daar een rol
in spelen? O.a. toeristen
attenderen op het gebied?
Denk aan snelheidsbeperking,
borden ter attentie v/h gebied.
We moeten mensen meer
stimuleren om natuur te
respecteren. De
natuurbeheerders voelen dit o.a.
wegens Covid steeds meer die
noodzaak.

RES
Zeewind en ZMf steekt in op
participatie. Mede draagvlak
vinden voor energietransitie en
minstens 50%
eigendomsregeling. Er is
verdeeldheid over het draagvlak
voor energietransitie 'niet in mijn
achtertuin'

Hoeveel vakantiegangers
moeten we in Nederland
ontvangen en daarvan in
Zeeland? Daar zou een centrale
aansturing moeten komen want
die kunnen niet meer aan een
huisje komen. Kan dit centraal
worden opgepakt? Om zo
probleemverschuiving te
voorkomen.

ZMf na Kustvisie beloofd
dat er een Deltawateren
visie tussen recreatie en
landschap, zou komen
(2017). Die is er nog niet.
Er wordt nauwelijks
gekeken naar de
leefbaarheid en het
betrekken van landschap

