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Aan de leden van Provinciale Staten van Zeeland 

Postbus 6001 

4330 LA  MIDDELBURG 

 

 

 

 

Middelburg, 13 januari 2016 

 

 

Onderwerp: reactie op Antwoordnota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. 

 

 

 

 
Geachte leden Provinciale Staten van Zeeland, 
 
De ZMf heeft met belangstelling kennis genomen van de Antwoordnota op de herziening van het 
Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018. Graag informeert de ZMf de leden van Provinciale Staten over een 
aantal punten uit deze Antwoordnota. Indien u meer behoefte heeft aan nadere informatie over deze 
thema’s vanuit de visie van de ZMf, dan nodig ik u graag uit contact met ons op te nemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Argeloo 
directeur 
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Reactie ZMf op Antwoordnota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 
 
Help de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 
 
De ZMf constateert een beperkte en terughoudende reactie van Gedeputeerde Staten (GS) op het 
pleidooi van de ZMf om het prioritaire en urgente klimaatprobleem aan te pakken. Het historische 
Klimaatakkoord van Parijs is nog vers en de ZMf pleit ervoor dat GS zich nadrukkelijker uitspreekt over 
deze problematiek.  
 
In plaats van de in het Omgevingsplan afgesproken reductie van de broeikasgassen, is in Zeeland de 
uitstoot ervan tussen 1990 en 2013 met maar liefst 43% toegenomen. Dat vraagt niet alleen om een 
verantwoording van het College, maar vooral om een extra inspanning van het College om te bereiken 
dat de Europese doelstelling van 40% reductie in 2030 wel wordt gehaald. Beide ontbreken in de 
Kadernota. De afspraken, die medio december 2015 tijdens de Klimaatconferentie van de Verenigde 
Naties in Parijs zijn gemaakt, om te streven naar een wereldwijde stijging van de temperatuur met 1,5 
graden, onderstrepen het belang van een ‘Zeeuws Klimaatakkoord’. De ZMf spoort de Provincie aan om 
hierin het voortouw te nemen.  
 
In het akkoord kunnen we op Zeeuwse schaal met overheden, industrie, landbouw, recreatie, 
vervoerssector en maatschappelijke organisaties, concrete afspraken maken over het terugdringen van 
het broeikaseffect. Hierbij kan worden aangesloten bij onder meer het brede Zeeuwse initiatief voor 
energiebesparing in de particuliere woningbouw en het plan dat Portiz, BZW, Zeeland Seaports en de 
ZMf ontwikkelen over het verduurzamen van bedrijven en havens. 
 
Het gemeentelijke bedrijventerreinenbeleid behoeft meer samenhang en regie 
 
De afgesproken actualisatie van bedrijventerreinenprogramma’s komt niet uit de verf. De doelstelling 
om 100 hectare bedrijventerreinen te herstructureren wordt bij lange na niet gehaald. Er is 
onvoldoende afstemming tussen ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven op lokale 
bedrijventerreinen en de ruimte voor Nieuwe Economische Dragers, en er is onduidelijkheid over de 
status van solitaire bedrijven. 
 
Al deze aspecten verdienen een beleid in samenhang én met adequate uitvoering. Nu blijkt dat 
gemeenten er onvoldoende in slagen om deze uitdagingen aan te pakken, vragen we de Provincie de 
regie te nemen in het gemeentelijke bedrijventerreinenbeleid. 
 
Bebouwing in het Zeeuwse landschap 
 
De ZMf blijft het belang van een goede landschapsbescherming ondersteunen, met name vanuit de 
optiek van een cumulatief effect van meerdere kleinschalige ontwikkelingen. Vanuit diverse geledingen 
van de Zeeuwse maatschappij is aangedrongen op het voorkomen van kleinschalige bouwwerken voor 
hobbymatig gebruik in het landelijk gebied om verrommeling en verstening tegen te gaan. De Provincie 
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stelt in antwoord dat ‘gemeenten rondom kernen gebieden kunnen aanwijzen waar deze bebouwing 
mogelijk wordt gemaakt en daarbij vertrouwt op de gemeente om de afweging te maken t.a.v. de 
gevolgen voor natuur en landschap’. Dit vindt de ZMf een zorgelijke ontwikkeling die de aandacht voor 
en bescherming van het Zeeuwse landschap verder onder druk zet. 
 
De ZMf deelt de opvatting van GS over het gebruik van vereveningsgeld voor een herstructureringsfonds 
in de zin dat dat ‘een kwaliteitswinst oplevert voor het landelijke gebied’. Echter, de keuze om deze 
vereveningsbijdragen te gebruiken om een fonds te voeden wijst de ZMf af. Vereveningsbijdragen zijn 
bedoeld om op plaatsen van verstening van het buitengebied de omgeving te verbeteren. In het 
algemeen wordt de vereveningsbijdrage gebruikt voor een extra landschappelijke inpassing. Door deze 
bijdrage nu in een fonds te storten, wordt weliswaar elders in de regio de omgevingskwaliteit verbeterd 
door solitaire bedrijven te verplaatsen of leegstaande gebouwen op te ruimen, maar ter plekke van de 
nieuwe ontwikkeling zal dit leiden tot verarming van de omgevingskwaliteiten. 
 
De ZMf is positief over de toezegging in de Antwoordnota dat in de herziening van het omgevingsplan 
een nadere beschrijving wordt opgenomen welke bedrijven zichzelf als agrarische onderzoeksbedrijven 
mogen betitelen. Dit schept duidelijkheid. Het beeld dat GS schetst over uitbreidingsmogelijkheden voor 
agrarische onderzoeksbedrijven klinkt in de oren van de ZMf te positief. Met name de oproep om ‘het 
principe van verevening los te laten’, te stellen dat ‘de Handreiking Verevening maatwerk per geval 
mogelijk maakt’ en dat de Provincie in gesprek gaat met gemeenten en bedrijven ‘over het nader 
invullen van dit maatwerk’ baart de ZMf zorgen. De ZMf vindt dit klinken als een eerste stap naar het 
uitkleden van de verevening en dat is ongewenst. 
 
Bebouwing in de Zeeuwse kustzone 
 
De ZMf ondersteunt het opstellen van een herziene kustvisie en draagt daar graag aan bij. De ZMf heeft 
in haar eerste reactie aan GS gevraagd of zij bebouwing buiten het kustfundament ongelimiteerd 
toestaat. Daarop is geen antwoord gegeven. Dit kan betekenen dat de gehele kust van de Oosterschelde 
in die zin ‘vogelvrij’ is. De ZMf vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. 
 
Door meerdere maatschappelijke partijen is aangegeven dat een duidelijkere en strakkere begrenzing 
van de recreatieve hotspots van groot belang is om het Zeeuwse landschap te beschermen. De ZMf 
vindt de ontwikkelruimte van de onduidelijk begrensde hotspots groot en daarin schuilt het gevaar van 
een onomkeerbare aantasting van het Zeeuwse kustlandschap. Een hotspot impliceert het maken van 
duidelijke keuzes en daar schort het nu aan. 
 
Intensieve veehouderij breidt uit 
 
De ZMf vraagt speciale aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van de intensieve veehouderij. 
De afgelopen maanden heeft de ZMf een opvallende stijging van het aantal aanvragen van diverse 
vormen van intensieve veehouderij gezien (varkens, kippen, geiten). De ZMf constateert dat de 
Verordening Ruimte van de Provincie Zeeland goede aanknopingspunten biedt om deze ontwikkelingen 
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in juiste banen leiden, of af te remmen. Tegelijkertijd constateert de ZMf dat in de praktijk de grenzen 
ver opgezocht worden (bijv. verviervoudiging van veestapel, nieuwvestiging die op gespannen voet staat 
met provinciaal beleid, een zeer minimale invulling van de verplichte verduurzaming) en dat daarmee 
landschap en leefbaarheid toch verder onder druk komen te staan. 
 
Ook het aspect van effecten op de gezondheid van mens en dier zijn op dit moment nog onvoldoende 
duidelijk, met name in relatie tot de afstand van bedrijfsuitbreidingen naar bebouwing. Dit wordt door 
GS onderkend met de opmerking dat hiervoor ‘benodigde wetenschappelijke informatie van minimale 
afstanden tussen veehouderijen en gevoelige bestemmingen ontbreekt’. Een landelijk onderzoek op 
rijksniveau ‘Veehouderij en gezondheid’ moet duidelijk gaan maken wat deze effecten zijn. De ZMf pleit 
ervoor om deze ontwikkeling van bedrijfsuitbreidingen ook in dit kader kritisch te volgen en daar in 
afwachting van de onderzoeksresultaten een ‘pas op de plaats’ te maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


