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Inhoudelijke reactie of vraag  Antwoord 

3.   inzetten op de mobiliteit van en naar zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan een "Zorg-Ta xi": dit komt neer op een 

'ambulance-light': enkel het vervoeren van mensen van en naar zorginstellingen. 

In de Omgevingsvisie voor heel Zeeland is goede bereikbaarheid van voorzieningen een belangrijk doel. 

Lees daarover meer in de bouwsteen mobiliteit. De gemeente zorgt echter voor de invulling van speciaal 

vervoer. 

  groei van het aantal "huisjesmelkers" > hoge huurprijzen. Gebieden aanwijzen waarin onderverhuur niet is 

toegestaan en/of een provinciaal beheerde portfolio van huurwoningen. 

Huurwoningen van woningcorporaties mogen meestal niet worden onderverhuurd. Die woningen zijn en 

blijven in eigendom van de corporatie en blijven beschikbaar voor de reguliere verhuur. Woningen die 

eigendom zijn van particulieren mogen worden verhuurd, maar voor verhuur in losse eenheden is een 

vergunning van de gemeente nodig. De gemeente kan daar voorwaarden in opnemen, bijvoorbeeld een 

maximum aantal huurders per woning. Onder andere gemeente Vlissingen gebruikt dit om huisjesmelken te 

voorkomen.  

   

  "Loket voor Innovatie en Duurzaamheid" om elkaar te kunnen vinden en voor hulp van overheden.  Er worden al diverse initiatieven ontplooid in het kader van innovatie en duurzaamheid. Dit gebeurt vooral 

op gemeentelijk niveau. Een voorbeeld is het Bespaarhuis van Goes. Kijk ook eens op Energie voor 

Zeeuwen (digitaleetalages.nl)  

  landbouwgrond van boeren 'die ermee stoppen' om te bouwen naar ' mini-natuurparken': stukje nieuw bosgebied Die komen er, in de bosvisie zijn gebieden zijn aangewezen.  

4.  2de huisje alleen in daartoe ingerichte vakantieparken De gemeente bepaalt of reguliere woningen ook als recreatiewoning mogen worden gebruikt. Dat kan per 

dorp of wijk verschillen, omdat het op de ene plaats prima kan en op de andere juist niet. Andersom, 

permanent wonen in recreatiehuisjes, is niet toegestaan. 

5.   Een gedegen opleidingsmogelijkheid met culturele bewaking als restaureren ipv nieuwbouw De provincie gaat niet over het opleidingsaanbod van scholen.  

  Gemeente Terneuzen breekt historie af voor kille nieuwbouw. Respecteer de historie die wij hier hebben en bewaak 

dit ook op scholen. 

Het Rijk, de Provincie en de Gemeente beschermen belangrijke historische gebouwen en objecten. 

Monumenten mogen niet worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw.  

  Te weinig parkeerplaatsen bij strand vanuit Terneuzen.   In de Omgevingsvisie voor heel Zeeland is goede bereikbaarheid van voorzieningen, zoals stranden een 

belangrijk doel. De gemeente (en soms het waterschap) zorgt voor aanleg en onderhoud van 

parkeervoorzieningen. Als er te weinig parkeerplaatsen zijn, is dat iets om bij de gemeente te melden. 

6.  Stop met bebouwing, wordt niet als Vlaanderen.  Juist om ‘Vlaamse’ kustbebouwing te voorkomen is voor de hele Zeeuwse kust een Kustvisie opgesteld. In 

deze visie is vastgelegd wat mogelijk is en onder welke voorwaarden.   

  verplicht vervuilende fabrieken aanpassingen te doen, geef ze geen geldboetes want dat heeft geen zin ! beboet ze 

met subsidie afschaffing en werkt ze tegen tot dat ze de aanpassing doen ! 

Provincie heeft verantwoordelijkheden op het gebied van reguleren van grote bedrijven. Bedrijven moeten 

zich houden aan de wet- regelgeving. Provincie ziet daarop toe middels het VTH-systeem (vergunning-

toezicht-handhaving). Omgevingsdiensten reguleren, houden toezicht en gaan over tot 

handhaving volgens de handhavingsstrategie. Het zit ingebouwd in de landelijke 

handhavingsstrategie dat sancties zwaarder worden naarmate het nalevingsgedrag slechter wordt. Boetes 

zijn daar onderdeel van. Op dit moment is een lopend handhavingstraject geen reden om 

https://www.digitaleetalages.nl/thema/energie/voor-zeeuwen.html
https://www.digitaleetalages.nl/thema/energie/voor-zeeuwen.html


subsidie te weigeren. Subsidies en medewerking zijn er juist op gericht om bedrijven te helpen 

milieumaatregelen te nemen en te verduurzamen 

De provincie zal bij beoordeling van subsidieaanvragen ook meewegen hoe goed een bedrijf de regels 

naleeft. Een subsidie mag geen beloning zijn voor slecht naleven van de regels. 

7.  Geef ruimte aan duurzame initiatieven van burgers, zoals tiny houses of een buitenschool. De omgevingswet is erop ingesteld om ruimte te geven aan initiatieven. In de bouwstenen klimaatadaptatie 

en woningvoorraad komt dit ook aan de orde.  

8  Terugdringen verstening. Dus minder parkeerplaatsen in de steden. Verplicht groen % per km2. Meer ruimte 

rondom bomen die er zijn i.p.v. parkeren de ruimte geven. Langs alle huizen geveltuintjes van 0,5 m - inleveren van 

straatruimte 

Het tegengaan van verstening is een van de onderwerpen in de klimaatadaptatiestrategie. Zulke concrete 

maatregelen zijn gemeentelijke taken. 

  Landbouw heeft veel te sterke positie, terwijl alle productie in Zeeland en Nederland niet nodig is. Voedselproductie 

uit eigen streek, seizoensgebonden. Maak afleverpunten in de stad naast supermarkten, zodat er alternatief voor 

Lidl en AH en Jumbo is. 

Het maken van verkooppunten van voedingsmiddelen is geen taak van de overheid. Dat is ook niet nodig. 

Er zijn verschillende organisaties die zorgen voor verkoop van producten uit de streek. Het gaat dan zowel 

om verkoop als nevenfunctie van een agrarisch bedrijf (bijv. Landwinkel), maar ook om verkoop van lokale 

producten door de grote supermarktformules. 

  Gelijktijdig belasten cq niet vergunnen van wat vervuilend is: logistiek, industrie. De provincie gaat niet over het belasten van producten.  

9.   niet betekent dat Zeeland vol gebouwd wordt en we een tweede Randstad worden Het waarderen en beschermen van het Zeeuwse landschap is een van de vier geformuleerde 

kernkwaliteiten. Lees meer over de kernkwaliteiten in deel A 1.5.  

10.  Zorg bij vernieuwing dat je ook het oude karakter niet verliest van de dorpen en steden Dat is precies waar we in de omgevingsvisie op inzetten. Vernieuwing met behoud van de kernkwaliteiten. 

Lees daarover meer in deel A 1.5.  

  Betrek burgers bij het vergroenen van hun straat en stimuleer opwekking locaal door met micronetwerken energie 

op te wekken. 

Het tegengaan van verstening is een van de onderwerpen in de klimaatadaptatiestrategie. Bovendien 

stellen gemeenten een Transitievisie warmte op (gereed in december 2021). Daarin zullen zij aangeven 

welke warmtebronnen in welke wijken mogelijk geschikt zouden kunnen zijn. Kleine collectieve oplossingen 

kunnen daar deel van uitmaken. In de volgende stap, die van de Wijkuitvoeringsplannen, wordt dit verder in 

samenspraak met buurten of wijken, concreet gemaakt. 

11.  I.p.v. aardgas overschakelen op waterstofgas, de leidingen zouden daar voor geschikt zijn en hoet er minder een 

beroep gedaan worden op (groene) elektriciteit. 

Dit is een doelstelling, te lezen in de bouwsteen energietransitie.  

13.   Biodiversiteits-inclusief denken moet de norm worden, niet iets bijzonders. Bermen (ook die van het Waterschap!) 

moeten ecologisch worden beheerd. Dat kost geld, maar levert biodiversiteit op. 

Verbeteren van de biodiversiteit komt in de voorontwerp omgevingsvisie als subdoelstelling naar voren bij 

vier onderwerpen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit: Woonomgeving, 

Landschap, Natuur en Landbouw. 

  Grotendeels mee eens: ik mis natuur als kernkwaliteit. Zeeland is een prachtig deltagebied. Het landschap is één, 

maar de natuur (vogels, zoogieren, etc) die daar gebruik van maken zijn uniek in Europa en worden door veel 

kenners uitermate gewaardeerd. 

Kerkkwaliteiten komen voort  uit Dit wordt geadresseerd in de bouwsteen Natuur.  

14.   Het zou mooi zijn als de Provincie het aandurft om ECHTE NATUUR te creëren. gebieden waar mensen voor 100 

procent van af blijven. 

Die bestaan reeds.  



15.   Beplant de honderden kilometers "kale" dijken met bomen.Zij vormen het milieuverbeterende en groene decor van 

het open landschap 

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over het aanleggen van nieuw bos en het planten van bomen. In de 

Zeeuwse bosvisie zijn gebieden aangewezen.  

16.   Ik daag de Provincie uit zich niet neer te leggen bij wat er daarmee op ons afkomt, maar juist actief met gemeenten 

en inwoners nog veel meer bomen te planten. 

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over het aanleggen van nieuw bos en het planten van bomen. In de 

Zeeuwse bosvisie zijn gebieden aangewezen. 

17.   Door de schaalvergroting van de landbouw wordt Zeeland een vlak gebied zonder andere nuancering dan de 

gewassen die er op staan. Boeren hebben vlak land nodig om efficiënt te produceren en hebben soms geen oog 

voor de opbouw van het landschap in de historie. In Arnemuiden werd een 100 meter oude dijk geegaliseerd. De 

provincie en de gemeente hadden in hun omgevingsvisie/bestemmingsplannen geen beschermende maatregelen 

beschikbaar. Landschappelijk en cultuur historisch horen de dijken en watergangen bij het verhaal van de 

ontwikkelingsgeschiedenis van Zeeland. Bij Arnemuiden zijn waterlopen gedempt. 

Dijken en historie die het landschap nog 'vertelt' moeten beschermd worden of door de provincie of door de gemeente. Er 

is al veel te veel plat Zeeland!! 

De provincie en gemeenten beschermen een groot deel van de dijken, omdat ze zo belangrijk zijn voor de 

geschiedenis, het landschap en de natuurwaarde van Zeeland. Bij de inventarisatie van waardevolle 

landschapselementen is een selectie gemaakt, daarom zijn niet alle dijken beschermd. Binnendijken zijn in 

principe beschermd als bestaande natuur in het Natuurbeheerplan via de omgevingsverordening. Maar als 

meneer binnendijken kent die niet in het natuurbeheerplan beschermd zijn als bestaande natuur, zou u 

deze kunnen inbrengen. Hier kunt u het natuurbeheerplan raadplegen:   Natuurbeheer | Zeeland 

 

  Ook absoluut geen horizon vervuiling erbij !!! De horizon is nu al te veel vervuild door huizen / gebouwen, wegen, 

windmolens enz enz 

Het behoud van open landschappen en vrij zicht op zee zijn belangrijke uitgangspunten in de 

omgevingsvisie. Via het landschapsbeleid worden waardevolle gebieden beschermd. Daarnaast worden 

nieuwe gebouwen zoveel mogelijk in de steden neergezet om het omliggende gebied open te houden.  

  

18.   Graag stevig inzetten op meer zout en getijden buitendijks, ontpoldering, en ook op beleid voor meer natuur en bos 

binnendijks 

In de bosvisie zijn gebieden aangewezen waar nieuw bos wordt aangelegd. In de klimaatadaptatiestrategie 

wordt gekeken naar gebieden die in aanmerking  

19.  Sancties voor de industrie. Zij zijn in (ook) het Zeeuwse de grote milieuvervuiler en voor hen zijn nog te weinig 

regels 

Provincie heeft verantwoordelijkheden op het gebied van reguleren van grote bedrijven. Bedrijven moeten 

zich houden aan de wet- regelgeving. Provincie ziet daarop toe middels het VTH-systeem (vergunning-

toezicht-handhaving). Omgevingsdiensten reguleren, houden toezicht en gaan over tot 

handhaving volgens de handhavingsstrategie. Het zit ingebouwd in de landelijke 

handhavingsstrategie dat sancties zwaarder worden naarmate het nalevingsgedrag slechter wordt. Boetes 

zijn daar onderdeel van. 

21.   Een belangrijke barriere is de Westerscheldetunnel. Bewegingsvrijheid zonder daarvoor een financiele barriere op te 

werpen. En het gemis van de aansluiting van een personenspoorlijn in Zeeuws-Vlaanderen met de rest van NL en 

de verbinding met Vlaanderen dient opgelost te worden. 

Provincie Zeeland heeft een lobby gestart om de tunnel ook tolvrij hebben. We werken aan een spoorlijn 

naar Gent. In eerste instantie voor het goederenvervoer, in tweede instantie voor personen.  

22.  Schouwen-Duiveland voorzien van 4-baanswegen (N57/N59). Daarnaast een treinverbinding van Rt-Goeree-

Zierikzee-Middelburg-Vlissingen. De huidige druk op deze N-wegen rechtvaardigt al láng een verdubbeling van de 

capaciteit. 

Verkeersopstoppingen zijn er in Zeeland op dit moment alleen op zomerse stranddagen en bij incidenten. 

De verwachting is wel dat dit in de toekomst steeds vaker zal gebeuren, o.a. vanwege de verdere groei van 

het toerisme. De oplossing zien wij vooral in het beter benutten van de bestaande wegen. Doordat 

wegbeheerders data over o.a. incidenten beter gaan delen, kunnen we de weggebruiker beter informeren 

over de beschikbaarheid van routes en de doorstroming. We kunnen weggebruikers verwijzen naar andere 

routes via slimme apps en in car informatie. Ook kunnen we de reiziger via MaaS apps in de toekomst 

beter wijzen op de alternatieven, zoals de trein, bus of deelmobiliteit om de reis op een andere wijze of op 

een ander moment in te richten, waardoor we pieken spreiden en vertraging zo veel mogelijk voorkomen. 

https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer


  De aantallen vakantiewoningen die gebouwd worden langs de kust bezorgd ons veel ongerustheid. Nu er een 

kustvisie is verplaatsen ontwikkelaars zich naar de zeedijken. Wij willen dat er geen buitendijkse toeristische 

verblijfsbebouwing op zeedijken plaatsvindt. Zowel Westerschelde als Oosterschelde moeten vrij blijven. En alleen 

dienen als bescherming tegen het water. 

In de omgevingsverordening is niet alleen beleid voor de kust, maar ook voor de rest van Zeeland 

opgenomen. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen is beperkt, waarmee het waterbedeffect ook beperkt 

wordt. Wat het wat verwarrend maakt is dat er vergunningen zijn afgegeven voor ontwikkelingen onder het 

oude beleid die nu nog rechtsgeldig zijn.  

Wat de Oosterschelde en Westerschelde betreft: die zijn benoemd tot ‘Natura-2000-gebied’ (evenals de 

andere Deltawateren: Veerse Meer en de Grevelingen). In Natura-2000-gebied is het heel lastig iets te 

mogen ontwikkelen. Het is niet helemaal uitgesloten.  

23.   Verkoop de kust niet aan investeerders. Houd de rust. Dat is de parel die men moet koesteren en dat kunnen we 

zonder nog meer toeristen. Zeeland betekent RUST. Het aantal ondernemers is beperkt en kortzichtig, dus laat hen 

geen ( grote) rol meer spelen. Stop met ontwikkelingen zoals in Cadzand en Veerse Meer 

Om teveel kustbebouwing te voorkomen is voor de hele Zeeuwse kust een Kustvisie opgesteld. In deze 

visie is vastgelegd wat mogelijk is en onder welke voorwaarden.   

25.   Ik mis: "verandering van de Zeeuwse arbeidsomgeving". Gelet op het forse grond-areaal, is er ruimschoots plaats 

voor nieuwe werkgelegenheidsprojecten. Daarbij niet op voorhand projecten uitsluiten die enigszins milieu-belastend 

zijn. Er zal ergens ruimte moeten zijn voor deze projecten, mits duidelijke randvoorwaarden en een goede boost 

voor de werkgelegenheid. 

Voldoende werkgelegenheid is geen probleem in Zeeland. De uitdaging is om te zorgen voor voldoende en 

goed opgeleid personeel. Voor nieuwe bedrijven is voldoende bedrijventerrein beschikbaar. Er is trouwens 

geen ‘lege ruimte’ in Zeeland. Iedere vierkante meter heeft een functie.  

27.   De omgevingsvisie munt uit in kwalitatieve wensen. Een doorrekening is nodig om keuzes te kunnen maken. Ik pleit 

met velen met mij in West Zeeuws-Vlaanderen voor een gebiedsgerichte aanpak richting 2035. Het rapport 

dienaangaande kunt u toegestuurd krijgen (zie adres email). De ontbrekende beleidsinstrumenten zijn: Grondbank 

2.0 (zie ook ABDTOP rapport stikstofruimte voor de toekomst, 2021), prestatie-indicatoren, doelvoorschriften ipv 

middelenvoorschriften, compensatieregelingen voor ondernemingen, kenniscentrum zeeland voor gebiedsgerichte 

aanpak landbouw. 

De omgevingsvisie is een strategische visie die alle ontwikkelingen in Zeeland bij elkaar brengt. De 

uitvoering loopt via uitvoeringsprogramma’s en een gebiedsgerichte aanpak. De voorbeelden die u noemt 

komen aan bod in de Nota Grondbeleid, het Uitvoeringsprogramma Landelijk gebied 2021-2030, het 

Milieuprogramma en het nieuwe Economisch uitvoeringsprogramma. Allemaal te raadplegen via de 

provinciale website,  

28.  m.b.t. punt 1: leg geen zonneparken aan op landbouwgrond, maar uitsluitend op daken. Uitsluitend op daken behalen we onze doelen niet. Zie de bouwsteen 23 duurzame energie.   

 

 


