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Inspiratie voor een groene, duurzame en leefbare gemeente

 



1. NATUUR EN BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit, ofwel de verscheidenheid aan planten en dieren, is bepalend voor de kwaliteit van de
natuur en daarmee ook cruciaal voor onze samenleving. Insecten zijn nodig om onze gewassen te
bestuiven en planten en bomen zorgen voor een goed waterdoorlatende bodem. Biodiversiteit zorgt
ook voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

Natuur in de bebouwde omgeving hoeft niet te concurreren met plannen voor woningbouw,
bedrijventerreinen of wegen, ze kan daar juist heel goed mee samengaan. Sterker nog: 
groen maakt een stad of dorp aantrekkelijker en beschermt tegen de gevolgen
van klimaatverandering, zoals hitte, droogte of wateroverlast. Voldoende groen en 
water op de juiste plekken in de stad verbinden de stadsnatuur met natuur-
gebieden daarbuiten tot één groot netwerk. 



Is het belangrijk dat gemeentes dier- en plantsoorten actief beschermen en vooruithelpen. Elk
nieuw plan of project zou in potentie meer biodiversiteit moeten achterlaten dan er voorheen
aanwezig was.

Is ‘natuurinclusief bouwen’ de nieuwe standaard, waarbij natuurversterking een vast
onderdeel is van alle projecten en ontwikkelplannen. Bijvoorbeeld: zorg voor groene daken of
gevels op bedrijven en werk met ingemetselde nestkasten en waterdoorlatende bestrating bij
nieuwe woonwijken.

Neem je maatregelen voor een donkere nacht. Doe bijvoorbeeld mee aan onze Nacht van de
Nacht (www.nachtvandenacht.nl)

Is het van belang dat gemeentes de stadsnatuur insectvriendelijk maken door bijvoorbeeld
anders te maaien.

Kunnen gemeentes hun inwoners – volwassenen én kinderen – beter informeren over en
betrekken bij de natuur in hun omgeving. Alleen als mensen een band voelen met de natuur,
zullen zij zich ervoor willen inzetten.

Om natuur en biodiversiteit in de bebouwde omgeving te versterken:
 

Natuur en biodiversiteit

https://zmf.nl/dit-doen-wij/natuur-en-biodiversiteit/


2. RUIMTELIJKE ORDENING EN LANDSCHAP

Wat is Zeeland mooi! Méér dan waard om beschermd en versterkt te worden. Daar hebben de
natuur, ons welzijn, het vestigingsklimaat en de recreatiesector belang bij. Het landschap verandert.
Dat is van alle eeuwen en hoort bij een dynamisch landschap, daar is niets mis mee. Maar wij willen
wel ontwikkelingen die passen in het landschap. Die rekening houden met schaalniveau, de structuur
van eilanden en polders, die respect hebben voor de natuurlijke groene en open omgeving, die
streekeigen zijn en goed voor de biodiversiteit. Kortom, ontwikkelingen die samengaan met een
gezonde en evenwichtig leefomgeving voor mens, dier en plant.

Natuur- en landschapswaarden
Heeft uw gemeente al een beschrijving van de huidige en gewenste kwaliteit
van natuur-landschapswaarden? Zo niet dan is dat een eerste goede stap. U
kunt nog een stap verder gaan door een natuur- en landschapsvisie vast te
stellen. Het doel van zo’n natuur- en landschapsvisie is om de hoogwaardige
landschapswaarden te bewaren (schatbewaring) en participatie aan te
moedigen. 



Verwondering en nieuwsgierigheid op te wekken en beleving van natuur en landschap te
stimuleren met verhalen en educatie

Bewustwording en betrokkenheid te vergroten

Schatbewaring en ontwikkeling van hoogwaardige landschapswaarden en toegankelijkheid van
de landschappen te borgen

Ruimte te blijven creëren voor ontwikkelingen in het landschap

Ruimte te maken voor een duurzaam gebruik van het landschap door de verbinding te leggen
met een klimaatbestendige woonomgeving, energietransitie en duurzame lokale
voedselproductie

Dit doe je door:



Hoogbouw
Hoge gebouwen hebben een zichtbaar effect op het landschap in de wijde omgeving. Maar hoogbouw
kan ook interessant zijn, vooral in stedelijk gebied. Het kan de leefomgeving in de stad mooier,
levendiger en sociaal veiliger maken. Hoogbouw past in een al verdicht gebied. Komt er in het landelijk
gebied of in een dorp met alleen laagbouw ineens een hoog gebouw, dan is dat een vreemde eend in
de bijt. Die incidentele hoogbouw oogt stedelijk en misplaatst doordat het niet aansluit op het open
landschap. Waar hoogbouw is, zijn meer mensen, meer auto’s, meer wegen en parkeerplekken etc. De
oorspronkelijke bebouwing en inrichting van het gebied is daar niet op afgestemd.
Dit kan voor overlast zorgen en zal het oorspronkelijke karakter van een gebied
aantasten. Dus, hoogbouw in Zeeland? Alleen als daar een hele goede reden
voor is en ze past bij de omgeving. Bijvoorbeeld omdat steden (Goes,
Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) groeien en er meer woon- en werkruimte
nodig is binnen de bebouwde kom. Juist in de stedelijke gebieden kan met
hoogbouw een kwaliteitsslag gemaakt worden. Wij pleiten voor een
transparante hoogbouwvisie die daarbij helpt de juiste keuzes en afwegingen
te maken.

Ruimtelijke ordening en landschap
Onze visie op hoogbouw

 

https://zmf.nl/dit-doen-wij/ruimtelijke-ordening-landschap/
https://zmf.nl/project/zmf-over-hoogbouw-in-zeeland/


3. KLIMAAT EN ENERGIE

Energiebesparing
Wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Stimuleer verduurzaming van
woningen, ook in sociale woningbouw. De energiebesparing van maatschappelijk 

De noodzaak van de energietransitie staat niet ter discussie, maar gemeenten worstelen met de
enorme en complexe uitdagingen die het met zich meebrengt. Soms lijken natuur, leefomgeving en
duurzame energie met elkaar op gespannen voet te staan. Dat is echter niet nodig. Stuur actief op:

vastgoed heeft steeds meer aandacht. Scholen dreigen echter in dit proces achterop
te raken. Dat heeft onder meer te maken met een gedeelde verantwoordelijkheid,
geldstromen en bekostigingsregels, gebrek aan urgentiegevoel en onvoldoende 
inzicht in de mogelijkheden. Sportaccommodaties kunnen vaak veel energie
besparen. De mogelijkheden om energie te besparen en zelf op te wekken zijn 
voor sportclubs steeds eenvoudiger en betaalbaarder geworden. Tenslotte, 
werk aan bewustwording door als gemeenten bijvoorbeeld mee te doen met
initiatieven als de Nacht van de Nacht. Daarmee laat je zien waarom en hoe je
slimmer en energiezuiniger kan verlichten.



Natuurinclusieve
energietransitie
Met goed lokaal beleid en de juiste
kaders, zorgen we ervoor dat het
toevoegen van biodiversiteit aan
energieprojecten steeds normaler
wordt. We passen de schone
energie daarbij zorgvuldig in ons
landschap in. Zo zie je bijvoorbeeld
in een zonnepark niet alleen maar
rijen zonnepanelen. Het is ook bij
uitstek een plek waar de natuur
floreert. Je vindt er een
verscheidenheid aan begroeiing, die
het terrein aantrekkelijk maakt voor
allerlei soorten dieren en planten.

Maatschappij-inclusieve
energietransitie
Iedereen zou mee moeten
kunnen doen aan de
energietransitie. Investeer in een
zorgvuldige proces- en financiële
participatie (lokaal eigendom)
van de omgeving. Verzin
oplossingen daar waar een
smalle portemonnee meedoen
belemmert. Energieservicepunt
Zeeland (van ZMf, Zeeuwind en
Zeeuws Klimaatfonds), kan je
helpen om bewoners te
betrekken bij lokale duurzame
energie en energiebesparing.

Klimaatadaptieve
gemeente
Maak groene gevels, blauwe-
groene daken, waterberging en
investeringen in verkoeling tegen
hittestress tot de nieuwe
standaard met goed lokaal beleid
voor adaptatie en vergroening
van dorpen en steden, van
woonwijk tot bedrijventerreinen.



Waterbeheer
Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden zoals lange periodes van
droogte of enorme plensbuien. Landbouw en natuur hebben ernstig te lijden onder de dalende
grondwaterspiegel en de stijging van de zeespiegel. Met slimme natuurinclusieve maatregelen kan de
natuur ons helpen die gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en kan water beter worden
beheerd. Denk aan laaggelegen polders en moerassen die water vasthouden of schorren en
zandplaten langs de kust die de directe gevolgen van zeespiegelstijging helpen dempen. Of aan
zuiniger omgaan met water, beschikbaar stellen van watertonnen, vergroenen van tuinen, daken en de

Klimaat en energie
Meer energie in scholen
Energiebesparing door Zeeuwse sportverenigingen 
Energieservicepunt Zeeland
Participatiecoalitie
Documentaire Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

openbare ruimte en onnodige verharding verwijderen en tegen gaan. Dit moeten de
gemeentes samen doen met provincie, waterschap, projectontwikkelaars, woning-
bouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen, andere betrokken maat-
schappelijke organisaties en met inwoners. 

https://zmf.nl/dit-doen-wij/klimaat-energie/
https://zmf.nl/project/meer-energie-in-scholen/
https://zmf.nl/project/energiebesparing-door-zeeuwse-sportverenigingen/
https://zmf.nl/project/energieservicepunt-zeeland/
https://zmf.nl/project/participatiecoalitie/
https://zmf.nl/nieuws/documentaire-op-weg-naar-een-natuurinclusieve-energietransitie/


Onze provincie is met haar ligging in de Zuidwestelijke Delta een groen-blauwe oase. Iedere Zeeuwse
gemeente grenst tenminste aan één of meerdere Deltawateren en in heel Zeeland sta je binnen een
kwartier aan open water. De eilandenstructuur, de kustlijn, de Deltawerken, het samenspel tussen
water en land, zilt en zoet, eb en vloed, zorgen voor een unieke beleving.

4. DELTAWATEREN



Kraamkamer en keuken
Delta’s zijn belangrijke kraamkamers
voor vissen en foerageergebieden voor
veel soorten vogels. De wateren van de
Zuidwestelijke Delta zijn bijna allemaal
Natura 2000 gebieden. De dynamiek in
de Zuidwestelijke Delta is met de
afsluitingen en afdammingen door de
Deltawerken sterk veranderd. Zo sterk
zelfs, dat de ecosystemen in de
afzonderlijke Deltawateren niet meer
optimaal functioneren en de
(water)conditie van de Deltawateren
onder grote druk staat. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van
alle Zeeuwse overheden om zich in te
zetten voor het behoud van de
natuurwaarden en het ecologisch
functioneren van de Deltawateren.

Gebiedsvisie Deltawateren
Het kwetsbare evenwicht van de ecologie van de Deltawateren
kunnen we alleen veiligstellen als we stoppen of zeer terughoudend
zijn met bouwen in, op en rondom deze wateren. Om de kwaliteit
van de Zeeuwse kust te beschermen en verder te versterken is de
Zeeuwse Kustvisie ontwikkeld. Daarin zijn gezamenlijke afspraken
gemaakt over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust, in het
belang van Zeeland en al haar inwoners en de vele toeristen die er
jaarlijks komen. Daarbij is oog voor natuur, waterveiligheid als ook
voor toerisme en economische ontwikkeling.

Een visie voor alle Deltawateren is een logisch vervolg op de
Zeeuwse Kustvisie die de Deltawateren beschermd. Er lopen
nu al meerdere bouwprojecten langs de oevers van de
Deltawateren. Daarvoor is een visie nu al te laat. Dit laat
echter de noodzaak zien van een Deltawaterenvisie.

Deltawateren

https://zmf.nl/dit-doen-wij/deltawateren/


5. CIRCULAIRE ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

De aarde wordt in een schrikbarend hoog tempo opgebruikt met als gevolg: biodiversiteit die heel sterk
afneemt, grootschalige ontbossing, bodemerosie en CO₂-uitstoot. De hoogste tijd om anders om te gaan
met grondstoffen!. Transitie naar een circulaire economie vraagt om beweging op alle fronten, bij
overheden, onderwijs, ondernemers en consumenten. Landelijk, regionaal én lokaal.

Circulair beleid
Een circulaire gemeente begint bij een heldere visie en een concreet circulair beleid.
Een gemeente kan echt een verschil maken door volledig circulair in te kopen.
Sleutelfactor daarbij is een wethouder aanstellen die verantwoordelijk is voor het
stimuleren van circulaire economie in de hele gemeente en binnen alle portefeuilles.

Circulair bouwen
Er worden de komende jaren veel woningen bijgebouwd. De bouwsector heeft
een grote milieu-impact en gebruikt veel grondstoffen en energie. Zet daarom
in op bouw met hergebruikte materialen en bouw met hernieuwbare en liefst
lokale grondstoffen, zoals hout en (kalk)hennep. Nieuwe gebouwen zijn
losmaakbaar of modulair gemaakt en hebben een ‘materialenpaspoort’.



Circulaire afvalketen
We kopen, gebruiken, en daarna gooien we een product vaak
weg. In een circulaire economie bestaat geen afval. Veel
gemeenten hebben nog geen strategische visie op een
afvalketen die restafval tot nul reduceert. Er zijn nog nauwelijks
kringlopen van nieuwe producten die door herwinning van
grondstoffen en producten zijn gemaakt. Circulaire afvalketens
ontstaan als je deze ketens sluit en bewaakt, door ontwerp,
afstemming en samenwerking van alle betrokken partijen.

Bij het Diftar-sysyteem hangt de afvalstoffenheffing af van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk afval,
dus ‘de vervuiler betaalt’. De afvalbeheerkosten zijn in gemeenten die met Diftar werken gemiddeld 19 tot 23
procent lager dan in gemeenten zonder dit systeem (bron: Afvalstoffenheffing 2020, Rijkswaterstaat).
Bovendien blijkt Diftar effectief om de hoeveelheid restafval te verlagen en afvalscheiding te verhogen.
Zonder Diftar ligt de gemiddelde hoeveelheid restafval op 217 kg per inwoner per jaar, met Diftar wordt dit
gereduceerd tot 121 kg per inwoner per jaar (bron: Benchmark Huishoudelijk Afval, 2017).

Circulaire economie en duurzaamheid
Afvalcirculair.nl en Benchmarkafval.nl

https://zmf.nl/dit-doen-wij/circulaire-economie-duurzaamheid/
http://www.afvalcirculair.nl/
http://www.afvalcirculair.nl/
http://www.benchmarkafval.nl/


6. MENS EN MILIEU

Schone lucht
Met de aanwezigheid van havens en industrie staat de luchtkwaliteit in Zeeland onder een enorme
druk. Inzetten op schone lucht is belangrijk voor ons allemaal en komt direct ten goede aan kinderen
en mensen met een kwetsbare gezondheid. Meten is weten en daarom is het belangrijk dat
gemeentes in samenwerking met de provincie en de milieudiensten de luchtkwaliteit laten meten met
een betrouwbaar real time meetsysteem. Indien nodig moet er gehandhaafd worden. Verder is het

een duurzaam mobiliteitsplan te ontwikkelen met veel aandacht voor de fiets

een groen (gedeeld) autopark op te zetten

voorlichting te geven over het goed stoken van houtkachels en niet stoken bij
windstil/mistig weer. Op termijn aanpassen van de APV voor (verbod op)
houtstook.

 

een goed begin om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Vervolgens kan de
gemeente de situatie voor haar inwoners actief verbeteren door o.a.:



Duurzaam voedsel
Voedselproductie zorgt voor 20 tot 35% van alle CO₂-
uitstoot op de wereld! Dat is een enorm aandeel. Door
voor duurzaam voedsel te kiezen, kan de milieu-impact
tot wel 50% verlagen. Onder duurzaam voedsel wordt
verstaan: producten die op een verantwoorde en
milieubewuste manier geteeld of geproduceerd zijn in
de regio.

De GoodFoodClub wil zoveel mogelijk mensen
enthousiast én bewust maken voor duurzaam en
lokaal voedsel. Daarom brengt ze duurzame ‘voedsel-
makers’, zoals biologische boeren met landwinkels,
plekken waar je onbespoten groenten en fruit kunt
kopen en restaurants die koken met eerlijke lokale
producten of met verspilde groenten, in contact met
de ‘eters’.

het goede voorbeeld te geven bij eigen inkoop
en in het bedrijfsrestaurant

stimuleren  van lokale/regionale samenwerking
voor korte en duurzame voedselketens

locaties van duurzame voedselmakers in de
regio op te nemen in de fiets- en wandelroutes

lokale voedselinitiatieven te ondersteunen,
zoals die van coöperaties, voedselbossen en
buurtmoestuinen.

Deze enthousiaste pioniers dragen bij aan
herstel van landschap, biodiversiteit,
dierenwelzijn, minder stikstofuitstoot en lagere
klimaatbelasting van ons voedsel. Maar vooral
ook aan bewustwording van het probleem van
voedselverspilling en de link ermee met het
klimaatprobleem. Dat verdient steun van uw
gemeente! Bijvoorbeeld door:



Bomen
Bomen zijn van belang omdat ze schaduw geven, condities bieden voor vogels, vleermuizen en
insecten, CO₂ opvangen en de omgeving verfraaien. Mensen houden van bomen!

ZMf gaat Plan Boom in de komende jaren uitrollen in Zeeland. We zijn daarvoor actief op zoek naar
geschikte locaties in onze regio, groot of klein, om extra bomen te planten. Wij doen een oproep aan
de gemeentes om ons te helpen met het vinden van die locaties. 



zie er op toe dat bomen bij bouwwerkzaamheden afdoende worden beschermd

voorzie in een compensatieverplichting bij bomenkap en een bomenfonds indien praktische
compensatie op korte termijn niet haalbaar is

ziet er op toe dat bomen en boomopstanden bij nieuwe plannen zoveel mogelijk worden ingepast

leg, eventueel samen met buurgemeenten, een klimaatbos aan

werk mee met Plan Boom voor 380.000 extra bomen, voor elke Zeeuw een boom

Daarnaast kunt u als gemeente nog veel meer doen:

 

Mens en milieu
GoodFoodClub 
Plan Boom
Voedselbossen

 

https://zmf.nl/dit-doen-wij/milieu-mens/
https://zmf.nl/project/goodfoodclub/
https://zmf.nl/project/plan-boom-wil-10-miljoen-extra-bomen-planten-voor-het-klimaat/
https://zmf.nl/dit-doen-wij/natuur-en-biodiversiteit/voedselbossen/


OVER ZMf

ZMf, de organisatie die werkt voor natuur, milieu en duurzaamheid in Zeeland , maakt zich sterk voor een
natuurrijk en klimaatbestendig Zeeland. Een provincie waar huidige en toekomstige bewoners van een
gezonde en schone leefomgeving kunnen genieten. We geven een krachtige stem aan de kwetsbare natuur
en het klimaat. Als netwerkorganisatie verbinden, stimuleren en ondersteunen we burgers, lokale
organisaties, overheden en bedrijven om samen te werken aan een duurzaam en natuurinclusief Zeeland.

Heeft u vragen of wilt u uw plannen voor verduurzaming met ons bespreken? Neem
dan contact met ons op. Of kijk voor meer informatie op onze website.

info@zmf.nl 
0118 654180
www.zmf.nl

 

mailto:info@zmf.nl
http://www.zmf.nl/

