
Regiobĳeenkomst Schouwen- Duiveland
Ingezonden 
vragen/onderwerpen:
* Beleid kampeerterreinen 
gemeente Schouwen- Duiveland 
(incl. landschappelijke inpassing)
* Getijdenenergie Grevelingen
* Brouwerseiland
* Lichtvervuiling van de 
windparken

Beleid kampeerterreinen 
gemeente Schouwen- Duiveland, 
incl. landschappelijke inpassing

ZMf op achtergrond meegedaan 
en ondersteund, grootste werk 
door anderen gedaan.
Brief aan gemeente in cie 
besproken. 19 mei gesprek met 
gemeente en Recron.

Getijdenenergie Grevelingen en Oosterscheldekering
Probleem wordt geschetst door deelnemer. Ronkend 
commercieel en experimenteel project, maar zou geen 
muziek in zitten. Lijkt speeltje van politiek.
Doel waterkwaliteit en natuur lijkt uit beeld te raken.

ZMf: hebben ondersteund in communicatie, maar ook 
de inhoud gevolgd om impact te zien. Op deze kleine 
schaal geen negatieve effecten.
Gaat overigens over twee verschillende organisatie: BT 
Projects en Tocardo.
Lastig om momenteel informatie te krijgen over de 
situatie van de initiatiefnemers. We vragen het na.
Ecologische effecten nemen we ook mee in overleggen 
waar we bij zitten.
We verdiepen ons en komen er op terug.

Plan Boom
* Update uit vorige 
bijeenkomsten
* Hotel- actie mooi plan
* Waterschap en klimaatbomen

Zie ook: www.planboom.nl en 
nieuwsbrief ZMf.

GroenLinks Zeeland:
initiatief genomen voor pilots 
voor voedselbossen als 
denkrichting voor duurzame 
landbouw. Er lopen nu allerlei 
acties, het voorstel is enthousiast 
ontvangen.

Snijden zeegroenten
Altijd meer vraag dan aanbod 
van vergunningen.
Grondeigenaren worden nooit 
betrokken; ook dit keer niet 
(tegen de afspraak in).
Oude traditie, maar geeft steeds 
grotere druk op de terreinen en 
geeft verstoring.

Aandacht  voor biodiversiteit
Natuurinclusieve landbouw
Regionale Energie Strategie

Maaibeleid Waterschap

Komt vaker aan de orde, bij alle 
regiobijeenkomsten.
ZMf spreekt vaak over 
bloemrijke of kruidenrijke dijken.
Erg moeizaam, maar we kaarten 
het overal waar het even kan 
aan. Toch lijken er hele kleine 
stapjes gemaakt te worden in 
denkwijzen.

Brouwerseiland
Ligt weer bij RvS. BE 

legt claim van 32 
miljoen bij 
gemeente.

We wachten af hoe 
het verder zal gaan.

Onderzoek munitiedepot 
Zierikzee: wat is de uitkomst?

Reactie uit de vergadering: 
resultaten eerst naar Tweede 
Kamer (omdat het onder 
Defensie valt).
Verwachting: openheid van 
zaken in de zomer. Nu geen 
gevaar voor de omgeving.

Lichtvervuiling windpark Krammer en Bouwdokken

Lichten gaan niet uit zoals afgesproken.
Stand van zaken is bij ZMf niet bekend, we vragen het 
na en brengen het in in overleggen met de sector.
Uit de vergadering volgt al overleg over transponders 
in vliegtuigen per 2022.

Sluipend probleem; elke gemeente heeft eigen beleid, 
Provincie ook voor bijv. natuurgebieden. 
www.maghetlichtuit.nl, meldpunt voor lichthinder.

Gemeente let erop bij nieuwe ontwikkelingen en heeft 
subsidie voor LED- oplossing (bijv. sportvelden). Minder 
invloed op particulieren.

Omgevingsvisie
In Zeeland nu actueel -> moet eind 2021 klaar zijn.
Onderdelen: Wonen, Balans water en landelijk, 
Innovaties en Klimaatadaptatie en Energietransitie.
Inspraak binnenkort van start.

ZMf met diverse natuurorganisaties brief gestuurd aan 
Provincie. Vragen om keuze te maken in de ambities 
met de beperkte middelen die er zijn. Enige mogelijke 
richting is duurzame economie, met focus op 
klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

Akkerranden- zaadmixen vaak 
verkeerd samengesteld. Doet dan 

niet veel voor de biodiversiteit. 
Letten op juiste inkoop/leveranciers!

Stikstof zorgelijk en lastig 
dossier. Speelt al heel lang, maar 
niet veel mee gedaan. Nu komt 
dus de klap.
Veel maatregelen (en geld) voor 
natuur/Natura2000- gebieden, 
maar enorme opgave, ook op 
invloeden van buiten (bijv. 
scheepvaart, uit buitenland). Nog 
lange weg te gaan.

Ruimtebeslag Energietransitie

Schuurt steeds meer. Moet je dat 
niet landelijk aanpakken?

Aandachtsgebied voor ZMf, altijd 
vanuit een landschapsvisie. Zet 
in op besparing, kijk naar de 
zonneladder en monitor dat, en 
als je in het landschap werkt, 
werk dan met een visie.

Energieeiland
Mascha geeft een toelichting op 
de stand van zaken. Technologie- 
onderzoek wordt gestart. Nog 
allerlei kanttekeningen, daar 
werken we aan.

https://www.planboom.nl/
https://www.maghetlichtuit.nl/

