
MENUKAART NATUUR EN MILIEU
voor verkiezingsprogramma’s 2023

Ju
li 

20
22



Waarom deze menukaart

Er liggen grote landelijke opgaven bij de Zeeuwse overheden. Denk aan de klimaatcrisis, het stikstof- en
biodiversiteitsprobleem, het behoud van landschapskwaliteit, het zoet watervraagstuk en waterveiligheid. Wij
geven met deze menukaart alvast suggesties en aanbevelingen met het oog op de Deltawateren, klimaat en
energie, natuur, biodiversiteit, stikstof, landbouw, landschap, recreatie, water en circulaire economie. De
punten die we hierin aanreiken vormen een fundering voor een evenwichtige verhouding tussen economie
en ecologie en kunnen de verkiezingsprogramma’s verrijken. Zo werken we samen verder aan 
een groenere, aantrekkelijkere, gezondere een toekomstbestendige provincie. 
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Thema 1: Deltawateren 
Getijde brengt dynamiek en dynamiek is essentieel voor een gezonde en welvarende delta.
Fundamenteel voor de komende jaren is het herstel van de condities waardoor voedselrijke platen,
schorren en slikken ontstaan en herstellen.

Een gezonde waterkwaliteit in alle Deltawateren. Een veelheid aan toxische stoffen (stikstof,
fosfaten, zware metalen, geneesmiddelenresten, PFAS, microplastics, plastic nurdles) bedreigen
de waterkwaliteit. Lozen van PFAS moet zo snel mogelijk stoppen! Er zijn heldere tussendoelen
nodig voor het tegengaan van lozingen van zeer zorgwekkende stoffen.

Natuurinclusieve bescherming tegen zeespiegelstijging. Wij willen
veilig blijven achter de duinen en dijken. De natuur kan ons daarbij helpen,
mits we snel starten. Daar heeft ze namelijk tijd voor nodig. Onderzoek of in
de toekomst dijken naar landinwaarts kunnen worden verplaatst en dubbele
dijken kunnen worden aangelegd. Dit om nieuwe slikken en schorren te
laten ontstaan die onze kust helpen verdedigen. Als dit soort ingrepen
zorgvuldig worden uitgevoerd vormen ze een goede uitgangssituatie voor
het noodzakelijke natuurherstel én verhogen ze de waterveiligheid van de
Zeeuwse eilanden, ook bij een stijgende zeespiegel. 
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Waterdynamiek in de Delta. Willen we de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer en het Veerse
Meer verbeteren en goed houden dan zal er meer waterdynamiek moeten komen. Dat kan door
waterdoorlaten te maken in de dammen. Vergeet daarbij de vismigratie niet mee te nemen. In het
Krammer-Volkerak ligt de oplossing voor de waterkwaliteit in het terugdringen van de hoeveelheid
nutriënten.

Bescherm de randen van de Deltawateren. De toeristische sector richt zich, met hulp van
natuurorganisaties, steeds meer op het omvormen van hun bestaande accommodaties en
faciliteiten naar kwalitatief hoogwaardige terreinen waar meer ruimte is voor natuur en
biodiversiteit. Dit in plaats van alleen te richten op verdere uitbreiding. Recreatie zou altijd samen
moet gaan met een mooi landschap. Stop de bouw van nieuwe vakantieparken langs de randen
van de Deltawateren! Alleen dan kunnen we de natuur beschermen en de leefbaarheid van onze
omgeving behouden. Na de Kustvisie en Veerse Meervisie is er nu dus ook een visie nodig voor de
overige Deltawateren. Daarnaast wordt de natuur nog te vaak verstoord door menselijke
activiteiten, broedende en foeragerende vogels hebben hier last van. 

Vernieuw de Natura 2000 beheerplannen in de Deltawateren. De beheerplannen raken
verouderd. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het behalen van natuurdoelen. Maar ook
voor onze economie, omdat bijvoorbeeld waterrecreatie en visserij onder druk komen te staan.
Dus vernieuw de Natura2000-beheerplannen voor de Deltawateren en voer deze uit.
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 Maak de Westerschelde een rechtspersoon! De Westerschelde heeft heel veel functies, voor mens,
dier en plant. Maar het fundament van dit ecosysteem is er slecht aan toe. Natuur- en milieuwetten lijken
onvoldoende bescherming te bieden voor een gezonde Westerschelde. Door één entiteit Westerschelde
te creëren in de vorm van een rechtspersoon, kan er juridisch beter rekening worden gehouden met haar
rechten. En daarmee kan ze beter worden beschermd, zodat ze een gezonde bron van leven blijft voor al
het leven in en om haar heen. Vrij van schadelijke stoffen.  
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Thema 2: Klimaat en Energie
Zet actief in op het halen van het Akkoord van Parijs en FitFor55. 1,5 graad t.o.v. 1990 moet de norm
zijn. Wetenschap (ook recent weer IPCC) is duidelijk: nú handelen, er is geen tijd te verliezen!

Koppel de energietransitie aan Agenda Natuurinclusief. Duurzame energieproductie mag
niet ten koste gaan van de natuur, daarvoor gaat het te slecht met de biodiversiteit.
Natuurinclusief betekent om te beginnen: energiebesparing. Vervolgens combineren we functies
in ruimtegebruik, zoals zonne-energie op daken en in andere slimme toepassingen zoals ramen.
In nieuwe projecten moet die integrale benadering de norm zijn. Nieuwe energie-

Participatie is van groot belang voor draagvlak. Lokale klimaat-
oplossingen kampen met een slecht imago. Dat bemoeilijkt het vinden van
draagvlak voor energietransitie in de samenleving. Inwoners worden te
weinig betrokken. Stimuleer lokaal eigendom (min. 50%) en geef regionale
energiecoöperaties de ruimte. Laat particulieren in een klimaatberaad
meebeslissen over het ‘hoe’ van het provinciaal klimaat- en energiebeleid.
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initiatieven in het buitengebied zouden ontworpen moeten worden met oog
voor het eigen karakter van het landschap en haar functies voor 
(kwetsbare) natuur en biodiversiteit. 



Start een actieplan energiebesparing met provinciale subsidies. Ga voor het schetsen van
concrete (tussen)doelen voor energiebesparing. Niet alleen bij inwoners, maar vooral ook bij de
(grote) bedrijven. Denk aan relatief simpele maatregelen als verlichting uitzetten, isoleren,
ledverlichting bij bedrijven en kassen en aanbrengen van HR++ glas.

Kernenergie is niet dé oplossing.  We zoeken in de komende jaren naar oplossingen met een
snelle CO₂-reductie zonder grote risico’s of neveneffecten. Kernafval is radioactief en
levensgevaarlijk en blijft dat ook voor honderden generaties na ons. Daarmee nemen we een
verantwoordelijkheid op ons die we, tot in de verre toekomst, niet kunnen overzien. Kernfusie en
thorium, die mogelijk minder gevaarlijk zijn, hebben nog decennia lang ontwikkelingstijd nodig en 
 bieden dus geen oplossing voor het prangende klimaatprobleem op dit moment.

Steun industrie met concrete CO₂-reductiedoelen. Geef de Zeeuwse industrie een helder
kader door concrete CO₂-reductiedoelen te stellen voor het havengebied tot 2030, 2040 en 2050.
De industrie moet haar verantwoordelijkheid nemen in het reduceren van CO₂-uitstoot. Dat mag
direct starten en zeker ook op eigen kosten. Laten we als natuur- en milieuorganisaties en
overheden de industrie helpen om hun ambities en jullie reductiedoelen te verwezenlijken. 
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Thema 3: Natuur en Biodiversiteit
De biodiversiteit, de hoeveelheid soorten planten en dieren en hoe die in balans zijn met hun
omgeving, is de laatste decennia flink afgenomen in Zeeland. Dat is zorgelijk: de natuur levert ons
namelijk grondstoffen, voedsel, ontspanning en veiligheid. Duinen en dijken beschermen ons tegen
de (stijgend) zee. Bomen en struiken geven verkoeling als het heet is, ze zijn ook onmisbaar in de stad.
Als we niet beter voor de natuur gaan zorgen, kunnen we er steeds minder goed van profiteren. 

Behaal de biodiversiteitsambities uit de Zeeuwse Omgevingsvisie.
Waterschap en provincie komen, aansluitend op het uitvoeringsprogramma
Landelijk Gebied én Omgevingsvisie, met een Actieprogramma Biodiversiteit
en voeren dit uit. Het Actieprogramma gaat in op de samenhang met
stikstof, nutriënten, zoet water, energietransitie en klimaatadaptatie. 

De provincie geeft vorm aan de Zeeuwse bosvisie. Per saldo neemt het
bosareaal toe, ook in de landelijke lijn van o.m. de bossenstrategie. Dit mag
niet ten koste gaan van bestaande natuur en sluit aan bij het Zeeuwse
landschap. 
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Zeeuwse overheden handelen natuurinclusief. In de provincie dient elke ontwikkeling per
saldo bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. Provincie Zeeland kan hiervoor beleidsregels
toepassen in eigen plannen en projecten en instructieregels in de provinciale verordening naar
gemeenten toe. 

Provincie en Waterschap beheren hun terreinen én wateren ecologisch. In de komende
vier jaar wordt ecologisch groenbeheer de norm voor alle provinciale en waterschapsterreinen.
Wij denken graag mee over de aanpak en uitvoering hiervan!

Recreatiedruk in de natuur verlagen. Tijdens de afgelopen jaren met Covid-19 zijn mensen
massaal de natuur in getrokken. Er is een nieuwe waardering voor onze omgeving ontstaan. Maar
de druk op de natuur is daardoor ook groter geworden. Om kwetsbare natuur te beschermen is
recreatiezonering daarom belangrijk. De provincie neemt die mee in de beheerplannen voor
Natura2000 gebieden. In landschapszones krijgt de recreatie de benodigde eigen ruimte. In en
om steden, dorpen en verblijfsrecreatie worden nieuwe groene gebieden ingericht, al dan niet
gecombineerd met extensieve landbouw. Deze fungeren als bufferzones naar natuurgebieden,
bieden plek voor extra bosaanleg en vangen intensievere vormen van dagrecreatie op, zoals
mountainbiken.
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In de natuur is er rust. Boven en naast Natuurnetwerk Zeeland en Natura2000 zijn luidruchtige
recreatievormen (bijvoorbeeld speedboten, motorcrossers, paramotors, gemotoriseerd deltavliegen en
helikoptervluchten) niet toegestaan. En er is nog een echte donkere nacht in Zeeland. Hier zie je nog een
oneindig uitgebreide sterrenhemel. Bescherm die duisternis! Ze is van belang voor het welzijn van mens,
dier en plant.

Geen extra verstoring van natuur bij nieuwe plannen. Bij nieuwe plannen en projecten wordt het
voorzorgsbeginsel toegepast. Dit betekent dat er geen verstoring optreedt van leefgebieden van
beschermde dier- en plantsoorten. Voor richtlijnen daarvoor baseren we ons op de Wet
Natuurbescherming en de best beschikbare wetenschappelijke kennis . 
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Thema 4: Natuur en Stikstof
Ondanks de intenties om het stikstofprobleem aan te pakken, wordt de natuur in de praktijk nog altijd
meer en meer verzuurd en vermest. Oplossingen in Zeeland zijn niet altijd simpel en komen deels uit
maatregelen in het buitenland. Toch zijn er in Zeeland legio mogelijkheden voor herstel van de
aangetaste natuur. Een gezamenlijke aanpak met alle sectoren is harde noodzaak.

Bronmaatregelen zijn keihard nodig. De terreinbeheerders nemen in de
natuurgebieden natuurherstelmaatregelen. Maar deze werken alleen als het probleem
bij de bron wordt aangepakt. De stikstofkraan moet dicht. Durf de broodnodige stevige
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provinciale keuzes te maken die vandaag nog de uitstoot bij de bron tegengaan,
onder andere bij industrie, mobiliteit én landbouw. Stuur daarnaast samen
met de landelijke politiek op reductie in het buitenland.

Zorg voor duidelijkheid bij boeren die deel zijn van de oplossing.  
 

Geef boeren die willen stoppen een passende vergoeding. Borg als overheid 
dat hun gronden, al dan niet als nieuwe landschapsgrond, weer beschikbaar 
komen voor boeren die een gecombineerde maatschappelijke opgave dienen; 
toekomstgericht en natuurinclusief. 



Zorg voor praktische gebiedsoplossingen met perspectief voor natuur én ondernemers.
We zoeken naar een integrale gebiedsbenadering in ons buitengebied rondom kwetsbare natuur.
Dat doen we met innovaties, natuurinclusieve landbouw, extensief belaste landschapszones,
agrarisch natuurbeheer en het verplaatsen of stoppen van piekbelasters. Het is zoeken naar een
aanvaardbare verhouding tussen kosten en opbrengsten, maar ook naar goede perspectieven
voor telers die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomt.

Inrichten stikstofbanken én vergunningen actualiseren. Natuurinclusieve plannen
realiseren kan met het inrichten van stikstofbanken. Het vullen van die banken zal een uitdaging
zijn voor de economische sectoren. Een deel van de vulling ervan moet eerst naar natuurherstel.
Ongebruikte ruimte vanuit bestaande vergunningen mag niet gaan dienen als vulling voor een
stikstofbank. Dan zou er een fictieve depositie gebruikt worden om ontwikkelingen mogelijk te
maken en zullen stikstofemissies eerst alleen toenemen, alle goede initiatieven van anderen ten
spijt. Het zou goed zijn om deze vergunningen te actualiseren en vergunde emissies gelijk te
stellen aan de feitelijke situatie.  
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Schone scheepvaart stimuleren. Stimuleer schone scheepvaart bij aanbesteding van werken voor
bijvoorbeeld baggeren én bij nieuwe of gewijzigde omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld laden en
lossen van goederen. Er is nu al techniek die met een hightech nabehandeling de uitstoot van
stikstofdioxiden met 80 tot 90 procent kan verminderen! Richt je als provincie daarnaast proactief tot
Rijksoverheid en Europese Unie om zo snel mogelijk stringente regelgeving tegen stikstofemissies in te
voeren in de scheepvaart. 
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Thema 5: Landbouw en Visserij
Landbouw, visserij en natuur zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Gezamenlijk werken we aan
de grote maatschappelijke opgaven en een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Voor alle telers,
maar vooral die grondgebonden werken, geen of beperkt gebruik maken van geïmporteerd veevoer
en die afzien van kunstmest en chemische middelen, is een rijke biodiversiteit en goede
bodemkwaliteit cruciaal voor hun teelt en oogst. Duurzame vissers weten van de kracht van het
zeeleven om zich te herstellen als we het voldoende rust en ruimte geven. 

Verstoring en vervuiling van Noordzee en Deltawateren voorkomen.
Zorg dat rustgebieden in de Zeeuwse wateren ook echt beschermd worden.
Geef zeeleven de rust en ruimte die ze nodig heeft, ook ten behoeve van een
economisch perspectief voor duurzame visserij. De wateren in en om
Zeeland zijn een van de drukste ter wereld. Er is maar weinig ruimte voor
natuur en het leven boven en onder water wordt verstoord door de
intensieve scheepvaart, vervuiling, grote ladingen plastic en niet-duurzame
visserij.
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Samen met vissers op weg naar duurzame visvangst. Biedt overheidssteun aan om
duurzame vormen van visvangst te onderzoeken, bijvoorbeeld door de bodem met rust te laten,
aquacultuur, of natuurinclusieve en integrale plannen met een combinatie van kustbescherming,
natuurontwikkeling en schelpdierkweek.

Versterk de positie van de boeren in de korte keten. Investeer in gezamenlijke
klimaatneutrale en regionale systemen tussen lokale toekomstbestendige agrarische
ondernemers, producenten en regionale Zeeuwse verkopers in bijvoorbeeld de toeristensector.  

Grondbeleid ten dienste van duurzame landbouw. Extensieve landbouw kan niet tot bloei
komen zonder betaalbare grond. De grondprijzen zijn hoog. Zorg als provincie en waterschap
voor investeringen in landbouwgrond. Verpacht aan boeren die aantoonbaar rekening houden
met de natuur en op weg zijn naar een toekomstbestendige en duurzame landbouw.

Aantrekkelijk en rechtvaardig toekomstgericht landbouwbeleid. Voer een aantrekkelijk
beleid, zodat telers op een natuurinclusieve en duurzame wijze van landbouw over kunnen
stappen. Wees consequent en kies voor het sluiten van kringlopen en natuurinclusiviteit in
strategieën en subsidies. Help boeren die hun bedrijf verder wil verduurzamen. Benut daarbij de
kennis bij telers die al stappen hebben gezet in kringlooplandbouw en stimuleer collegiale
toetsing.
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Volledig plantaardige of gemengde bedrijven zijn de kringloopoplossing. De focus mag liggen op
het koppelen van volledig plantaardige en gemengde landbouwbedrijven. Vervolgens kunnen bedrijven
verbonden worden die regionaal mest en voer uitwisselen. Ga bij het samenbrengen van bedrijven uit van
toekomstbestendige bedrijven waar dieren op een dierwaardige manier worden gehouden. Grote
intensieve bedrijven met weinig of geen grond, horen niet thuis in de kringloop. Zij moeten als eerste in
aanmerking komen voor uitkoop. 
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Thema 6: Polderwater
In de manier waarop we polderwater beheren zullen we meer moeten gaan kijken naar het
voorkomen van verdroging en zoutindringing door klimaatverandering. Ook moeten we de
waterkwaliteit in polders verder verbeteren.

Voer de Kaderrichtlijn Water uit. Schoon water in ons leefmilieu is
essentieel voor mens en natuur. Hoewel de KRW stelt dat grond- en
oppervlaktewater vóór 2027 in een goede toestand moeten zijn, wordt een
deel van de doelen nog niet gehaald. Hoe kom je daar? Leg
natuurvriendelijke oevers aan, voer een natuurlijker peilbeheer, verminder
de hoeveelheid chemische stoffen in het water, herstel kreken en richt
wateren zo in dat er natuurlijke zoet-zoutovergangen kunnen ontstaan. 

Bouw aan samenwerking op polderniveau. Natuurherstel en een
toekomstbestendige landbouw vragen om gezamenlijk nadenken over de
toekomst van de polder. We hebben allemaal een belang bij goed
waterbeheer. Oplossingsrichtingen zijn o.a. een natuurlijker peilbeheer,
beter vasthouden van regenwater en goed kijken naar het maatschappelijk
nut en toekomstbestendigheid van grondwateronttrekking.
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Drinkwaterbesparing promoten. Het drinkwater in Nederland is van zeer goede kwaliteit. Winnen,
zuiveren en vervoeren van drinkwater kost energie, maar veel minder dan die van mineraalwater. Tegelijk
wordt drinkwater ook gebruikt voor veel meer dan dorst lessen. Help besparing promoten bij
grootverbruikers zoals de industrie en ook bij particulieren. Dit doormiddel van bespaartips en technische
maatregelen bij nieuwbouw. Promoot waar mogelijk het gebruik van regenwater. 
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Thema 7: Circulaire en gezonde samenleving 
De economie zorgt voor een grote variëteit aan bedrijvigheid en economische voorspoed in Zeeland. 
 Maar zonder transitie naar een circulaire economie zijn het klimaatakkoord of biodiversiteitsdoelen
niet haalbaar. Een gezonde en veilige samenleving nodigt uit om gezond te leven (voldoende bewegen
en goed en gevarieerd eten) en voelt prettig om in te leven. Kortom: een evenwichtige omgeving
maakt Zeeuwen gelukkig. 

Bruto Provinciaal Geluk in plaats van Bruto Provinciaal Product. Laat de
komende decennia bij alle politieke keuzes brede welvaart en welbevinden leidend zijn in
plaats van economische groei.
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Geef zelf het goede voorbeeld. Koop 100% circulair in en voer eigen 
plannen, projecten en activiteiten circulair uit. Maak in de regio proactief 
afspraken over circulair bouwen, stelt een daarvoor een kader op en deel 
 informatie over hoe je dat aanpakt.

Geef ruimte aan circulaire initiatieven. Circulaire ondernemers én 
bewonersinitiatieven hebben opslag en overlegplekken nodig. Maak in om-
gevingsvisies en -verordeningen ruimte voor regionale circulaire initiatieven
en denk mee met initiatieven die een plek zoeken. 



WHO luchtkwaliteit. De richtlijn voor luchtkwaliteit van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is op
22 september 2021 flink aangescherpt. Schone lucht is belangrijk voor iedereen en vooral voor de
gezondheid van onze kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Meten is weten en daarom is
het belangrijk dat de provincie in samenwerking met gemeenten en milieudiensten de luchtkwaliteit laat
meten met een betrouwbaar real time meetsysteem.

Investeer in milieudiensten. De milieudiensten RUD Zeeland en DCMR zien toe op de milieu-
handhaving en dus op een gezonde samenleving. We zien steeds vaker dat er wordt bespaard op toezicht
op groene handhaving. Val niet in die kuil! Aan de milieudiensten hangt uiteraard een prijskaartje, maar
het handhaven voor een gezonde leefomgeving is dat meer dan waard! 
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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.

Heb je vragen of wil je je plannen voor vergroening en 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

Deze menukaart werd samengesteld met hulp van o.a.:

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

