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Bij de vertaling van doelstellingen naar acties en bij de 
uitvoering van die acties wordt uiteindelijk bepaald wat er 
terecht komt van de gezamenlijke ambities uit de visie. In de 
uitvoering doen zich kansen en knelpunten voor die vragen 
om een keuzes. Keuzes die bepalend zijn voor het succes 
van het beleid. Gezien de grootte en de complexiteit van de 
uitdagingen, zijn de ambities alleen te halen als iedereen de 
keuzes maakt die zoveel mogelijk bijdragen aan deze ambi-
ties. Om te bepalen hoe een keuze zoveel mogelijk bijdraagt 
aan de gezamenlijke ambities zijn afwegingsfactoren bedacht 
en wordt een ‘beste keuze hulp’ gemaakt. 

Afwegingsfactoren
Het Rijk geeft in de NOVI drie afwegingsprincipes mee. Deze 
zijn vertaald naar vier afwegingsfactoren voor Zeeland:
1. Doe meer met minder grond
2. Werk samen en deel kosten en baten
3. Maak gebruik van de Zeeuwse kernkwaliteiten
4. Denk aan de toekomst en aan de rest van de we-
reld.

De ‘beste keuze hulp’
De afwegingsfactoren maken duidelijk dat het erg belangrijk 
is om bij ieder initiatief vooraf goed na te denken. Niet alleen 
over het doel dat je met het initiatief voor ogen hebt, maar 
met een brede blik. Om het nadenken hierover en het maken 
van de keuze eenvoudiger te maken, wordt voor de uitvoe-
ring van deze visie een ‘beste keuze hulp’ gemaakt. De par-
tijen die aan de visie hebben meegewerkt, gaan hier samen 
mee aan de slag. Het doel van dit hulpmiddel is door slimme 
uitvoering aan zoveel mogelijk doelen bij te dragen. 

Kernkwaliteiten
In de afwegingsfactoren verwijzen we naar de Zeeuwse 
kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn herkenbare, fysieke 
kenmerken zoals bebouwing, openbare ruimte, landschap, 
natuur en cultuurhistorie. Ze zijn zichtbaar in de omgeving. 
Ze gaan samen met de immateriële waarden zoals rust, 
gezondheid, leefbaarheid, levendigheid, aantrekkingskracht 
en andere culturele en sociale aspecten. Kernkwaliteiten zijn 
niet objectief; ze drukken een bepaalde mate van waardering 
uit. 
De kernkwaliteiten zijn uitgezet en besproken met deelne-
mers aan het proces van opstellen van de Zeeuwse Om-
gevingsvisie en via een onderzoek getoetst bij de Zeeuwse 
bevolking. Op die manier hebben zijn we gekomen tot drie 
Zeeuwse kernkwaliteiten en een kernkwaliteit die we willen 
ontwikkelen:
1. Genieten en opladen
2. Waarderen en beschermen van het mooie Zeeuwse 
landschap
3. We voelen ons verbonden met de historie
4. Kernkwaliteitswens: passende werkgelegenheid en 
ontwikkelmogelijkheden voor iedereen in Zeeland

KEUZES IN DE UITVOERING



De ambitie voor 2050

 In 2050 is er voor ieder een passende woning beschik-
baar. In de omgeving van je huis kun je je veilig voelen. Je leeft 
gezond: wandelen, fietsen, gezond eten, ontmoeten en ont-
spannen. De woonomgeving draagt bij aan biodiversiteit en is 
ingericht op langere droogte en op overtollig regenwater. Voor-
zieningen zijn klimaatneutraal voor iedereen bereikbaar, ook 
wanneer je geen auto hebt. Mobiliteit is snel, slim, veilig, schoon 
en betaalbaar voor zowel reiziger als overheid. De digitale 
bereikbaarheid is snel en goed. Het onderwijs in de provincie 
is goed bereikbaar, betaalbaar en van hoogstaande kwaliteit. 
Zeeland beschikt verspreid door de provincie over een aantal 
onderscheidende kleinschalige top- en kwaliteitsvoorzieningen. 
De Zeeuwse culturele infrastructuur is robuust en veerkrachtig 
en biedt de regio een vernieuwend, toegankelijk en compleet 
cultuuraanbod.
Onderwerpen binnen deze ambitie zijn: cultuur, gezondheid, 
mobiliteit, onderwijs, voorzieningen en evenementen, woning-
voorraad, woonomgeving

Doelen voor 2030

1. Cultuur
De Zeeuwse culturele infrastructuur is structureel op orde. Op 
provinciale schaal is er een aanbod dat aansluit bij de vraag 
van de inwoners en bezoekers van Zeeland. Goede spreiding 
en complementair denken voorkomen dat het aanbod te veel 
versnippert.

2. Gezondheid
Onze leefomgeving is veilig, lokt gezond gedrag uit en heeft 
weinig gezondheidsrisico’s. De gezonde keus is de gemakkelijk-
ste keus en gezondheidsrisico’s voor de mens zijn verlaagd.

3. Mobiliteit
Mobiliteit is snel, slim, veilig, schoon en betaalbaar. Digitale 
bereikbaarheid is snel en voldoende dekkend.

4. Onderwijs
Zeeland heeft een duurzame onderwijs- en onderzoekinfrastruc-
tuur, waarbij wordt samengewerkt tussen overheid, bedrijfsle-
ven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen binnen en buiten 
Zeeland. De opleidingen sluiten aan op de Zeeuwse economie, 
het Zeeuwse DNA en de Zeeuwse opgaven.

5. Voorzieningen en evenementen
De bereikbaarheid en beschikbaarheid van (basis)voorzienin-
gen en evenementen zijn voor elke Zeeuw en toerist gegaran-
deerd. 

6. Woningvoorraad
Een toekomstbestendige en CO2-neutrale woningvoorraad die 
in kwaliteit en kwantiteit aansluit op de vraag. 

7. Woonomgeving
Onze woonomgeving is veilig en klimaatadaptief, lokt gezond 
gedrag uit en draagt bij aan biodiversiteit.

UITSTEKEND WONEN, WERKEN EN LEVEN IN ZEELAND



 De ambitie voor 2050
 In 2050 zijn bodem, grondwater en alles wat daarin 
te vinden is van robuuste, hoogwaardige kwaliteit. Weersex-
tremen schaden de bodem niet. Door aanwezigheid van meer 
organische stoffen draagt de bodem bij aan CO2-opslag en een 
betere bodemstructuur. Planten, mensen en dieren worden nau-
welijks meer bedreigd door risicovolle milieufactoren, doordat 
het landbouwsysteem functioneert in evenwicht met de natuurlij-
ke omgeving, op basis van marktvraag en kringlopen op een zo 
laag mogelijk niveau. De visserij opereert duurzaam en houdt 
in zijn bedrijfsvoering rekening met natuurwaarden. Synergie 
tussen visserij en natuur is daarbij het uitgangspunt. De wijze 
waarop natuurorganisaties en visserijbedrijfsleven in Zeeland 
samenwerken vormt een voorbeeld voor de rest van het land.
Het gebruik en de draagkracht van landelijke gebieden en de 
grote wateren zijn duurzaam in balans gekomen. Door het sta-
biele beheer kunnen ze tegen een stootje.
In 2050 is de biodiversiteit rond de grote wateren, in het lande-
lijk gebied en in de steden hersteld. De stikstofproblematiek is 
iets van vroeger. Het natuurnetwerk is voltooid en de milieukwa-
liteit is er in de hele provincie op vooruit gegaan. Het is heerlijk 
recreëren en werken in het mooie, gezonde en waardevolle 
Zeeuwse landschap!

Doelen voor 2030

8. Archeologie
Archeologische waarden zijn beschermd en optimaal beleef-
baar.

9. Bodem
Een robuuste bodem met een goede kwaliteit die zich leent voor 
verscheidene grondgebruikers en die duurzaam wordt beheerd.

10. Deltawateren
De delta is veilig, economisch aantrekkelijk en ecologisch 
gezond.

11. Erfgoed
Ons erfgoed is behouden en wordt benut. Daarnaast is het 
ontsloten, beleefbaar en toegankelijk.

12. Landbouw
Een volhoudbaar landbouwsysteem dat functioneert in even-
wicht met de omgeving, waarbij kringlopen op een zo laag 
mogelijk niveau gesloten zijn en er sprake is van een adequaat 
verdienmodel.

13. Landschap
Een karakteristiek en gewaardeerd Zeeuws landschap dat veer-
krachtig en aantrekkelijk is en waarin natuur verweven is met 
andere (economische) functies.

14. Milieu
Een schoon en veilig Zeeland: de milieukwaliteit van de fysieke 
leefomgeving is beschermd en versterkt.

15. Natuur
De Zeeuwse biodiversiteit ontwikkelt zich positief. Specifiek 
wordt daarbij ingezet op het bereiken van een 70% doelbereik 
van stikstofgevoelige binnendijkse Natura 2000-gebieden.

16. Watersysteem
Gezond water: Grond- en oppervlaktewater zijn van goede kwa-
liteit en aanvulling en onttrekking zijn blijvend in balans.

BALANS IN DE GROTE WATEREN EN HET LANDELIJK GEBIED



De ambitie voor 2050
 In 2050 heeft Zeeland net als de rest van Nederland 
een circulaire economie. De meeste sectoren maken gebruik 
van reststoffen die door anderen onbenut zijn gelaten, dan wel 
zijn uitgestoten als afval of producten die aan het eind van de 
levensduur zijn en worden hergebruikt. Hierdoor staan de secto-
ren niet langer op zichzelf maar houden ze contact met andere 
branches. Nieuwe productieprocessen maken dit rendabel. 
Grondstoffen hebben in de biobased economie zoveel moge-
lijk een groene herkomst. Ze worden als dat kan, in Zeeland 
geteeld en worden geleverd aan regionale afnemers.
 Het Zeeuwse onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt. 
Het bedrijfsleven biedt werk op maat.
De infrastructuur is modern en betrouwbaar en biedt ruimte aan 
CO2-neutraal vervoer via verschillende modaliteiten. Hierbij is 
een belangrijke plaats ingeruimd voor buisleidingen van en naar 
industrieën en bedrijven; tussen de verschillende haventerrei-
nen, ook over en weer van de provincie- en landsgrens. Vervoer 
van gevaarlijke stoffen vindt in hoofdzaak alleen nog plaats op 
ruime afstand van woongebieden.
 De haven- en industriegebieden bieden plaats aan 
clusters van bedrijven. Ook elders heeft een concentratie van 
bedrijventerreinen plaatsgevonden. Dit geeft bedrijven de ruimte 
om te ondernemen. Hierdoor wordt hinder zoveel mogelijk be-
perkt.Er is een eerlijk speelveld voor bonafide ondernemers en 
burgers. 
 In Zeeland wordt werk gemaakt van innovatie. Er zijn 
financieringsvouchers beschikbaar en ondernemers nemen 
deel aan kennistrajecten, waarbij samen met onderwijsinstel-
lingen en studenten wordt gewerkt aan concrete oplossingen 
voor uitdagingen. Zeeuwse experimenten en proeftuinen in alle 
sectoren dragen substantieel bij aan de Nederlandse economie.
Zeeuwse bedrijfsvormen in alle sectoren spelen actief in op ac-
tuele ontwikkelingen. Bedrijfsvormen die grotendeels afhankelijk 
zijn van natuurlijke omstandigheden, zoals de visserij, opereren 
duurzaam en houden in hun bedrijfsvoering rekening met de 
natuurwaarden.

EEN DUURZAME EN INNOVATIEVE ECONOMIE
 Doelen voor 2030

17. Arbeidsmarkt
De Zeeuwse arbeidsmarkt is conjunctuurproof en kan voorzien 
in de vraag van de Zeeuwse werkgevers: voldoende gekwalifi-
ceerde arbeidskrachten voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

18. Circulaire economie
Binnen de Zeeuwse economie is het gebruik van primaire grond-
stoffen (mineraal, fossiel en metalen) met 50% gedaald.

19. Havens en bedrijven
Zeeland staat op de kaart als regio met internationaal toonaan-
gevende innovatiekracht en een uitstekend vestigingsklimaat. 
De economie is voor 50% circulair en er wordt 49% minder CO2 
uitgestoten dan in 1990. 

20. Recreatie en toerisme
Zeeland als toeristische bestemming is in balans met haar om-
geving. De vrijetijdssector is toekomstbestendig. 

21. Transport en infrastructuur
Binnen Zeeland is de hoofdinfrastructuur op orde.

22. Visserij
De visserij- en aquacultuursector is een duurzaam opererend 
cluster: modern, goed uitgerust, economisch gezond en reke-
ning houdend met natuurwaarden. De sector levert een wezenlij-
ke bijdrage aan de productie van gezond en eiwitrijk voedsel.



Doelen voor 2030

23. Duurzame energie
In Zeeland wordt tenminste 1800 MW aan duurzame energie 
opgewekt.

24. Energietransitie
De CO2-uitstoot in Zeeland is met 49% afgenomen

25. Klimaatadaptatie
Zeeland is voldoende waterrobuust en klimaatbestendig inge-
richt.

26. Waterveiligheid
Zeeland is goed beschermd tegen (de gevolgen van) overstro-
ming uit zee.

27. Zoet water
De vraag naar en de beschikbaarheid van zoet water zijn in 
balans.

  De ambitie voor 2050
 In 2050 is Zeeland klimaatbestendig en waterrobuust, 
overeenkomstig het in 2019 door alle Zeeuwse overheden 
ondertekende convenant Klimaatadaptatie Zeeland. De ver-
schillende overheden zorgen hiermee samen voor een zo groot 
mogelijke beperking van schade door hittestress, wateroverlast, 
droogte en overstromingen. Bij de aanleg van nieuwe woonwij-
ken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande be-
bouwing, vervanging van rioleringen en onderhoud van wegen 
wordt dit een belangrijk aandachtspunt. 
Zeeland stoot vrijwel geen CO2 en andere broeikasgassen uit. 
Industrie, mobiliteit, verwarming en elektriciteitsproductie zijn 
nagenoeg fossielvrij en/of CO2 vrij.

KLIMAATBESTENDIG EN CO2 NEUTRAAL ZEELAND




