
Algemene opmerkingen/ vragen:
nieuwe omgevingswet; wat is rol en inzet ZMf ? Wat zijn de  
speerpunten?
voedselverspilling (GoodFoodClub.nu)
zonnepanelen op zeedijken
tiny houses
zero waste
lokaal producten met de kookstudio
medicijn resten en geestelijke gezondheid
project Perkpolder
houtkachels
plannen van de windmolens
NorthSeaPort en de groene gordel
plastic in schorren (visdraad/ pluis) & plastic opruimactie in 
Middelburg
natuur- inclusieve samenleving (Zeeland van de toekomst)
lobby voor kernenergie

Regiobĳeenkomst Zeeuws- Vlaanderen

Ingediende vraagstukken:
ontheffing gasloos bouwen Waterdunen: wat 
gaat de ZMf doen?

ZMf heeft met een open brief naar de raad 
gereageerd, we proberen via enige stimulering hoe je 
in 2050 dit park neutraal hebt, We verwachten actie! . 
Als er een goede routekaart komt voor borging in 
bestemmingsplan dan kunnen we daarover praten.

Ruimte voor ruimte regeling wat betreft 
bouwtitels uit andere gemeenten waar misbruik 
van gemaakt wordt?

Wij hebben als ZMf onvoldoende kennis van de 
ruimte voor ruimte regeling. Het is een heel specifiek 
onderdeel waar we geen kennis van hebben.

Omgevingsvisie:

Belangrijk: aandacht klimaatverandering, 
biodiversiteitsherstel en gezonde leefomgeving. Waar 
mogelijk reageren we gemeentelijke plannen.

We vinden bij ZMf dat het landschapsfonds terug 
moet.
---------

Plastic opruim actie jongeren in Middelburg, ZMf zal 
het onder de aandacht brengen. Raad van Inspiratie en 
deelname jongeren.

-------
Kernenergie; we zijn geen voorstander van 
kernenergie, maar niet meer zo activistisch als in de 
jaren 70. Jammer dat er partijen zijn die het als 
stokpaardje gebruiken.

Ingediend vraagstuk uit de chat:

 in hoe verre we grensoverschrijdend 
denken met bijvoorbeeld 
wateroverlasten en bijbehorend 
klimaatbestendigheid afkomstig vanuit 
Belgisch Vlaanderen?
Hoe wapenen we onze natuur tégen alle 
bouw- en inwoner aantrekkende 
ambities van de provincie?

Voedselverspilling & lokaal en regionaal 
voedsel

ZMf is aanjager door deelname 
GoodFoodClub
en voorbeelden grenspark in Graauw 
(voedselbos)
Kunnen herenboeren zoals in Brabant 
ook in Zeeland geïnitieerd worden?
-------
Perkpolder: zwaar verontreinigde grond.

Zonnepanelen op zeedijken:

ZMf: schoonheid landschap en inpassing 
in landschap
Onderzoek panelen op zeedijken loopt. 
Wegwaaien voorkomen.
Nog niet veel bekend over de langdurige 
effecten op de ondergrond van 
zonnepanelen.

Energietuinen een interessante om in 
Zeeland neer te zetten.

Zaken waar vooral andere mee 
bezig zijn (ZMf volgt de 
ontwikkelingen wel): 
* Tiny houses
* Zero- Waste
* Medicijnresten in water
* Geestelijke gezondheid: ZMf 
probeert  positieve impact en 
berichten te delen.

Fijnstof uitstoot houtkachels 
Besluiten liggen op gemeentelijk niveau.  
 Houtpallet kachels relatief schoon, geperst hout, 
weinig fijnstof.
Akkoord Schone Lucht: stookalert bij slechte 
weercondities. Gemeenten kunnen sturend zijn in 
sociale cohesie in een woonbuurt. 
------
Windmolens en de rol van de ZMf: is het een optie om 
de dorpskernen eigenaren te laten worden van een 
windmolen en daar direct profijt van hebben. 
Landschap technisch is dat wat minder,
ZMf is betrokken  als de gemeente of initiatiefnemer 
betrekt in vroegtijdig stadium of plannen blijken in 
bestemmingsplannen. ZMf betrokken bij ontwikkeling 
van twee windparken; er komen detectiesystemen voor 
de zeearenden.

NSP & groengordel

Hoe krijg je bij NSP op hun netvlies dat het 
duurzaamheidsstuk ook aandacht voor de omgeving is, 
niet alleen duurzaam produceren en varen is. 
ZMf denkt mee in toekomststrategie;
Ambitie 2030 Duurzame Havens; 4 KPI's - ook  
biodiversiteit. ZMf heeft regiorol en is tevreden over de 
stappen die NSP.
De groengordel: als  kanaalsprong  insteekhavens, is 
een groengordel dan bespreekbaar? Milieubelasting 
oostelijk oever groot. Er is water nodig voor industrie 
en landbouw. Daar is nog geen officieel project gestart.

vispluis in schorren

ZMf werkt in project 
Schone Schelde aan een 
plan voor alternatieven en 
het voorkomen van blauw 
pluis. Jaarlijkse 
opruimactie.


