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Voorwoord 

Voorwoord 
Voor u ligt de eerste ruwe schets van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Een werkdocument dat de 
komende maanden samen met u als stakeholder verder vorm krijgt. Een document dat is opgebouwd 
uit de bouwstenen die eveneens in gezamenlijkheid vorm hebben gekregen.  

Het doel van deze eerste ruwe schets is een overzicht krijgen wat er speelt in Zeeland, op de langere 
(2050) en middelange termijn (2030). In deze eerste ruwe schets zijn de instrumenten nog niet 
opgenomen. Deze worden de komende tijd samen met u, in de Gebiedstafels, geïnventariseerd. Het 
behalen van de doelen is immers een gezamenlijk proces en ook aan de wijze waarop we deze 
doelen gaan behalen, geven we samen met u vorm. Samen maken we het verschil voor Zeeland en 
de Zeeuwen in onze unieke Zeeuwse omgeving. 
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Inleiding en leeswijzer 

Inleiding 
De naam Zeeland zegt genoeg: Zeeland is zee + land. Zeeland is land in zee. Dat onderscheidt ons 
van alle andere regio’s in dit deel van Europa. 

Wie op de kaart naar de Noordzeekust kijkt, ziet van Calais tot het noorden van Denemarken één 
lange, vloeiende lijn. In het noorden ligt een rij Waddeneilanden voor de kust, maar verder is die kust 
strak. Behalve in het zuidwesten van Nederland. Daar ligt land in zee. Een groepje eilanden, van 
elkaar en de rest van de wereld gescheiden door diepe zeearmen en ermee verbonden door dijken, 
dammen en Deltawerken. 
De ligging van Zeeland is uniek. En die ligging is allesbepalend: voor het landschap, voor het karakter 
van de bevolking en voor de economie. Die ligging biedt een unieke leefomgeving, innovatieve en 
duurzame kansen, mogelijkheden en ruimte om te pionieren. Kansen, die op het rand van zee en land 
letterlijk voor het oprapen liggen. Deze Omgevingsvisie biedt een kader van waaruit we juist die 
kwaliteiten van Zeeland koesteren, en tegelijkertijd de kansen en mogelijkheden benutten om Zeeland 
duurzaam door te ontwikkelen zodat we klaar en ‘fit’ zijn én dat blijven voor de toekomst. 

De kracht van Zeeland is de verbondenheid. 

Verbondenheid tussen mensen, verbondenheid van landschappen. 

De Zeeuwen zijn verbonden, in de eerste plaats door het water dat de eilanden en gebiedsdelen 
scheidt: waar je ook bent, je kunt binnen een half uur open water bereiken. Samen streden de 
Zeeuwen tegen dat water, samen recreëren ze er nu, leven ervan en waarderen de prachtige 
vergezichten. 

Zeeland is een land van overkanten, eilanden en schiereilanden met elk eigen karakteristieken. De 
Zeeuwse mentaliteit is bij elke ontmoeting voelbaar, de Zeeuw is op typisch ingetogen manier trots op 
zijn provincie:  grôôs, in het Zeeuwse dialect. Het betekent zoveel als ‘fier’, maar op een stille manier. 
Niet te uitbundig, dat wordt gezien als opscheppen. Daar houden Zeeuwen niet van. De Zeeuwse trots 
is meer subtiel en ingetogen, maar oh zo krachtig en eigen. 

De komende decennia zal onze omgeving veranderen. 

Dat heeft te maken met grote ontwikkelingen die in de wereld gaande zijn, het veranderende klimaat, 
zeespiegelrijzing, grondstoffenschaarste, maar ook migratie. Veranderingen komen daarnaast voort 
uit de veranderende wensen van de inwoners van Zeeland. De levensbehoeften zijn in 2050 
waarschijnlijk heel anders dan nu. 

Zeeland staat voor de uitdaging deze nieuwe wensen en grote ontwikkelingen te faciliteren en de 
vooral de mogelijkheden en kansen ervan te benutten, zonder dat de karakteristieke eigenheid van 
onze provincie verloren gaat.  

De Omgevingsvisie geeft handvatten om zowel de Zeeuwse karakteristieken de komende dertig jaar 
te kunnen behouden als om kansen en mogelijkheden te benutten die passen bij Zeeland. Kansen en 
mogelijkheden die op Zeeuwse schaal een antwoord vormen op de wereldvraagstukken van vandaag 
en de toekomst. Érgens dromen wij Zeeuwen  ervan om niet alleen een ‘bij Zeeland passend’ 
antwoord te vinden op die vraagstukken. We zouden een stap verder kunnen gaan en het voortouw 
nemen.  

Wat de Omgevingsvisie nastreeft is verbondenheid binnen en buiten de Zeeuwse regio’s in de ruimste 
zin van het woord. 

De verwachte veranderingen zijn de aanleiding voor het benoemen van vier grote maatschappelijke 
uitdagingen. 

1. Uitstekend wonen en leven in Zeeland  

o Verandering van de bevolkingssamenstelling en de noodzaak voor toegankelijke 
voorzieningen 

o Noodzaak om barrières weg te nemen zodat alle Zeeuwen gemakkelijk deel kunnen 
nemen aan de samenleving 
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o Vernieuwing van de Zeeuwse woningmarkt 
 

2. Balans in de grote wateren en het landelijk gebied  

o Verbeteren van de balans tussen het gebruik en de draagkracht van de ondergrond 

o Ruimte voor nieuwe ontwikkeling 

3. Naar een volledig circulaire Zeeuwse economie  

o Hergebruik van afval- en reststoffen 

o Lokale kringloopeconomie (minder transport nodig) 
 

4. Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland  

o Aanpassen aan  wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen 

o Minder uitstoot van broeikasgas 

Het zijn deze maatschappelijke uitdagingen die bepalend zijn voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. 
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Leeswijzer 
De Zeeuwse Omgevingsvisie is opgebouwd uit drie delen: A, B en C. 

Deel A bevat de algemene uitgangspunten voor de hele visie en de vier grote maatschappelijke 
uitdagingen. Hierin komen de met alle betrokken partijen opgestelde bouwstenen samen, maar alleen 
op hoofdlijnen en vanuit de gezamenlijke ambitie voor 2050. 

Deel B gaat dieper op de onderwerpen in zoals die in de bouwstenen zijn uitgewerkt. Het beschrijft de 
ambitie voor 2050 en tussendoelstellingen voor 2030, huidige situatie en ontwikkelingen. De 
onderwerpen staan op alfabetische volgorde. 

Deel C is nog niet volledig gevuld. Dit deel gaat over de uitvoering en moet duidelijk maken hoe de 
ambities uit delen A en B gaan worden gehaald. Het beschrijft welke partijen betrokken zijn bij de 
uitvoering, welke (wettelijke) taken en rollen zij hebben en welke instrumenten zij tot hun beschikking 
hebben. Het geeft ook inzicht in bestaande en mogelijk toekomstige uitvoeringsprogramma’s waar de 
acties in worden opgenomen. De gebiedstafelbijeenkomsten van 16 en 19 maart worden gebruikt om 
deze onderdelen aan te vullen.   
In deel C is ook een aantal randvoorwaarden opgenomen die voor een goede doorvertaling van de 
visie naar concrete activiteiten van belang zijn. 
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Deel A - Maatschappelijke uitdagingen 
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1. Een sprong voorwaarts: Zeeland in 2050 

Een sprong voorwaarts: Zeeland in 2050 
Zeeland in 2050 

Hoe ziet Zeeland eruit in 2050? Hoe meer details je helder wilt hebben, des te ingewikkelder blijkt de 
vraag. Er zullen de komende jaren ongetwijfeld verrassende ontwikkelingen en maatschappelijke 
veranderingen plaatsvinden, die we nu nog niet kunnen bedenken. Toch is niet alles onvoorspelbaar. 
Een groot deel van de toekomst wordt gevormd door logische stappen te zetten van gisteren naar 
morgen. Niet alles verandert. De Zeeuwen zijn er zelf ook nog: ze kunnen snel en soepel inspringen 
op veranderende situaties en weten dan van aanpakken. 

Land in zee 
Al sinds het ontstaan van het gebied wat nu Zeeland is, heeft het land de zee als buur. Het overgrote 
deel van de provincie is gelegen beneden zeeniveau. Grillig en wispelturig sleepten stormvloeden stad 
en land weg. Zoals de stad Reimerswaal van de aardbodem verdween in 1530, bij de Sint-Felixvloed. 
Grote stormvloeden, maar ook verzandingen, inpolderingen, waterkeringen en bruggen hebben het 
land zijn uiterlijk van vandaag gegeven: Land in zee. 

Klimaat 
Stormvloeden, barre winters, droogte… Die overkomen ons van buitenaf en maken deel uit van ons 
klimaat. Het klimaat verandert autonoom onder invloed van de zon, de warme golfstroom, 
meteorietinslagen en seismische activiteiten. 

Sinds het begin van deze eeuw blijkt steeds duidelijker dat sommige weersomstandigheden beïnvloed 
worden door menselijk handelen. Ongeveer sinds het begin van de Industriële Revolutie (±1880) is op 
grote schaal methaan en CO2 uitgestoten. Als de uitstoot van deze broeikasgassen niet verandert, 
wordt de hele aarde warmer (de temperatuurstijging was de afgelopen 130 jaar al 1,7 graad). Gevolg 
van het warmen worden is  extreem weer. Stortregens, drogere en hetere periodes en de stijging van 
de zeespiegel. De meest recente studie van het IPCC[1] (medio september 2019) gaat uit van een 
stijging  van onze zeespiegel met 1,10 meter tot 2100. 

Identiteit 
‘Ik worstel en kom boven’, zo wordt de Zeeuwse wapenspreuk ‘Luctor et Emergo’ vertaald. 
Eeuwenlang strijden tegen het water, winst maken dankzij het water en genieten van het water op 
allerlei manieren, droegen bij aan de Zeeuwse identiteit. Enerzijds koppig en volhardend, anderzijds 
vindingrijk en innovatief, leeft de Zeeuw al eeuwen met de elementen. Op je eentje kun je het tij niet 
keren of een dijk behouden. Daarom staat samenwerking in Zeeland zo hoog in het vaandel. Door hun 
gemeenschappelijke geschiedenis zijn de Zeeuwen verbonden in hun eigenheid. De Zeeuwse 
identiteit heeft ruimschoots zijn weerslag gehad op het uiterlijk en gebruik van de Zeeuwse 
omgeving. Om ook in 2050 de Zeeuwen een thuis te garanderen om grôôs  op te zijn, waar ze kunnen 
genieten, (samen)werken, inspiratie vinden en zichzelf ontwikkelen, is de Zeeuwse identiteit in de 
Omgevingsvisie de bril waarmee we kijken naar onze omgeving en de veranderende 
toekomstperspectieven. Kijkend naar Zeeland door die bril vallen vier kernkwaliteiten op. 

  

De grootste gemene deler: de vier kernkwaliteiten in Zeeland zichtbaar gemaakt 

1- Koppig en volhardend. Kansen pakken 
Zonder economische noodzaak waren er niet zoveel gewassen geplant, gebouwen gebouwd, vis 
gevangen of grond verzet. Ook de opwekking van energie, de bedrijvigheid, het toerisme vragen 
allemaal nieuwe pragmatische ingrepen in de steden en landschappen. Hoewel we geen kansen laten 
liggen om de economie te laten bloeien, zijn we ons steeds meer bewust van 
de  omgevingskwaliteiten die hiermee onder druk staan. 

2- Vindingrijk en innovatief 
Vindingrijkheid en een sterke relatie met het landschap en de natuurlijke elementen hebben Zeeland 
doen groeien. Hierdoor is Zeeland nationaal en internationaal van betekenis. Nog steeds is dat de 
basis voor verdere innovatie en verfijning in het landschap. Als we het doen, doen we het goed. De 
juiste balans tussen tijd, geld en kwaliteit is op veel plekken zichtbaar in het landschap, met name 
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daar waar vindingrijkheid geboden is. Bedrijven zijn alert op de juiste scholing en werken samen met 
het onderwijs. 

3- Samenwerken om sterker te staan 
Zeeland kenmerkt zich door een bijzondere delta met een eilandenstructuur. Het ‘land van overkanten’ 
is een gevleugelde uitspraak. De deltawateren scheiden de eilanden, waardoor de mensen van 
oudsher op elkaar waren aangewezen. De fysieke verbindingen van bruggen, dammen en een tunnel 
slechten deze barrières, maar nog steeds is sprake van een eilandgevoel en een onderlinge 
saamhorigheid. Bijvoorbeeld in het vinden van collectieve oplossingen. Geen mens legt in zijn eentje 
een dijk aan. Daarom ontstonden al in de vroege Middeleeuwen waterschappen specifiek gericht op 
beheer van het water. Samen sta je sterker. De behoefte om samen zaken op te lossen, vind je terug 
op alle schaalniveaus; interregionaal, in de dorpen, de steden en de havens. 

4- Genieten en opladen 
In de lange bewoningsgeschiedenis van Zeeland is het landschap door menselijk toedoen veranderd. 
Polders die één voor één ontgonnen en bebouwd raakten, vererving en splitsing van percelen, grote 
overstromingen en bombardementen hebben gezorgd voor unieke landschapskwaliteiten. Duurzaam 
beheer en zorgvuldigheid bij beslissingen voor toekomstig gebruik dragen bij aan een provincie waarin 
men van landschap en omgeving kan genieten en zich kan opladen voor een nieuwe dag. 

 

[1] IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. Deze Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering is een organisatie van de Verenigde Naties. 

 

  

Het vertrekpunt: Zeeland nu 
Zeeland nu 

Zeeland heeft in 2020 ruim 380.000 inwoners. Veel van deze inwoners wonen in dorpen en kleine 
steden en het platteland is dunbevolkt. 

Gemiddeld verplaatst de Zeeuw zich vooral per auto van en naar het werk. In Zeeland zijn de 
reisafstanden relatief groot ten opzicht van de rest van Nederland, maar de gemiddelde reistijd woon-
werkverkeer korter. 

Voorzieningen zoekt men liefst binnen de eigen gemeente. Bewoners van de grensstreek gaan ook 
graag naar Vlaanderen. Inwoners van Vlaanderen daarentegen komen graag naar Hulst of Sluis om te 
winkelen of lekker te eten in een van de vele restaurants.  Bewoners van Tholen gaan gemakkelijk 
naar West-Brabant. 

Een groot deel van de Zeeuwse bevolking is ouder dan 65 jaar. Dit vertaalt zich in de 
bevolkingsstatistieken door een relatief slechte gezondheid en meer overgewicht. 

Zeeland heeft vooral in het zomerseizoen veel extra inwoners. 2,6 miljoen gasten logeren ruim 10 
miljoen nachten in Zeeland (cijfers 2018 – Kenniscentrum Kusttoerisme) 

Na Utrecht en Flevoland is Zeeland de provincie met het kleinste landoppervlak (1.783 km2), maar de 
hoeveelheid oppervlaktewater (1.152 km2) is alleen groter in Noord-Holland en Friesland. Zeeland 
heeft veel ruimte voor landbouw, van de 1.200 km2 is 75 % in gebruik voor de akkerbouw. 

Vrijwel de gehele Zeeuwse beroepsbevolking heeft werk. De werkloosheid is nergens in Nederland zo 
laag als in deze provincie. Er zijn in Zeeland relatief veel mensen werkzaam op lagere en middelhoge 
functies. Het aantal hogere en wetenschappelijke beroepen met (zeer) complexe en gespecialiseerde 
taken is in Zeeland relatief gering. De inkomsten van de Zeeuwse bevolking lopen minder uiteen dan 
gemiddeld in Nederland waardoor er minder huishoudens zijn met een heel hoog of een heel laag 
inkomen. 

Zeeland in verandering 
De wereld verandert in de komende 30 jaar. Dat is nauwelijks te beïnvloeden vanuit Zeeland, maar 
heeft wel een effect op de Zeeuwse samenleving, omgeving en economie. Hieronder een overzicht 
van belangrijke trends en ontwikkelingen: 



  

 11 

Klimaat  
De gemiddelde temperatuur neemt toe en de zeespiegel stijgt. Als de internationale afspraken uit 
huidige en toekomstige klimaatakkoorden worden nagekomen, kan dat versnelling van het proces 
beperken. Ook in Zeeland worden maatregelen genomen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. 

De effecten van klimaatverandering verschillen mondiaal flink en tot nu toe stijgt de zeespiegel bij 
Zeeland relatief beperkt (ca 2 mm per jaar). Er wordt vooral na 2050 rekening gehouden met een veel 
snellere zeespiegelstijging. De klimaatverandering zorgt in Zeeland voor gemiddeld hogere 
temperaturen en meer extreme hitte, droogte en neerslag (IPCC/KNMI). 

Natuur  
De omvang en kwaliteit van de natuur gaat wereldwijd achteruit en daarmee ook de bijdrage van de 
natuur aan de economie en samenleving. De mogelijkheden om CO2 vast te leggen, als bron van 
nieuwe materialen, medicijnen en gewassen en de zuiverende werking in lucht, water en bodem zijn 
daar voorbeelden van. De laatste 50 jaar is de afname versneld, o.a. door verandering van gebruik 
van land en water, overexploitatie van ecosystemen, klimaatverandering en vervuiling. Internationale 
doelen voor het jaar 2030 voor behoud en duurzaam gebruik van natuur worden met de huidige 
inspanningen niet gehaald. Met meer inzet is het wel mogelijk om natuur duurzaam te beheren en te 
herstellen én sociale en economische doelen te halen (IPBES).   

De biodiversiteit neemt wereldwijd ook af. Een analyse van vijfhonderd experts uit vijftig landen gaf 
een waarschuwing voor het wereldwijd uitsterven van één miljoen plant- en diersoorten. De grootste 
veroorzaker van dit verlies is de mens. Ook in Nederland neemt de biodiversiteit af. Om de verdere 
achteruitgang te stoppen en de biodiversiteit te herstellen, moeten we zorgvuldiger gebruikmaken van 
natuurlijke hulpbronnen en de ruimtelijke inrichting onder de loep nemen. Met het oog op onze 
typische deltanatuur, dragen we internationale verantwoordelijkheid voor het behoud en de uitbreiding 
van de biodiversiteit op land en in het water (WUR). 

Energie  
Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch afnemen. In het Integraal Nationaal 
Energie en Klimaatplan heeft Nederland getekend voor een reductie van 49 procent in 2030 ten 
opzicht van 1990. In 2050 moet de energievoorziening in ons land volledig duurzaam zijn. In plaats 
van fossiele energie gebruiken we vanaf 2050 alleen nog zonne- en windenergie, aardwarmte en 
energie uit andere duurzame bronnen, zoals biomassa (WUR). 

Bevolking  
De wereldbevolking vergrijst, maar groeit door tot ca 9,7 miljard in 2050. Vooral in Afrika neemt de 
bevolking nog toe (VN). In Europa als geheel stabiliseert de bevolking naar verwachting, maar binnen 
de EU zijn grote verschillen. Het aantal inwoners in Nederland en België neemt nog toe 
(Eurostat).  De bevolking van Zeeland gaat in de periode tot 2040 nog geleidelijk stijgen tot bijna 
400.000. Dit komt omdat het hoge buitenlands migratiesaldo het sterfteoverschot teniet doet. In 
Zeeland zal de binnenlandse vestiging en vertrek ongeveer in evenwicht blijven. Door het oplopende 
sterfteoverschot zal de bevolkingsgroei uiteindelijk (na 2040) wel afnemen (Provincie Zeeland). 

Economie  
De wereldeconomie groeit en de gemiddelde welvaart neemt toe. Beide ontwikkelingen zorgen er voor 
dat de vraag naar drinkwater, voedsel, brandstoffen en grondstoffen sterk toeneemt. 

Vanuit (inter)nationale en economische doelen wordt de omslag gemaakt naar een circulaire 
economie: een industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het 
herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in het 
totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. 

Hergebruik van producten en terugwinning van grondstoffen is daar een belangrijk onderdeel 
van.  Afval wordt de nieuwe grondstof. Door bioraffinage kunnen onder meer eiwitten, suikers en 
vetten worden teruggewonnen uit biomassa voor de productie van biobased materialen, chemicaliën 
en brandstoffen (WUR). 

Wereldwijd neemt het aantal toeristen met ca 40% toe in 2030 met een afname in groei tot 2050. De 
groei wordt vooral veroorzaakt door toenemende welvaart in Azië en vergrijzing van de 
wereldbevolking. Bij de keuze van vakantiebestemmingen neemt het belang van technologische 
ontwikkelingen, klimaatverandering, bereikbaarheid en veiligheid toe (OECD). Voor Nederland wordt 
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verwacht dat het aantal inkomende bezoekers in 2030 met minimaal 50% is toegenomen. Er wordt op 
gerekend dat vooral het aantal Duitse toeristen groeit; bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. 
Het aantal binnenlandse toeristen neemt veel minder snel toe (NBTC).   

Technologie 
Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden. In alle onderzoeksvelden zullen in 30 
jaar tijd grote stappen worden gezet. Het is niet te voorspellen hoe snel de ontwikkelingen gaan en 
hoe ingrijpend deze de samenleving veranderen. Bio-, nano- en informatietechnologie en robotisering 
kunnen leiden tot grote veranderingen in alle aspecten van het dagelijks leven: werk, mobiliteit, 
onderwijs, gezondheid en vrije tijd. Technologie kan helpen om problemen op te lossen, maar zal ook 
nieuwe en onvoorspelbare uitdagingen en risico’s opleveren. 

Sociaal 
De gemiddelde welvaart van de wereldbevolking neemt toe, maar ook de verschillen tussen arm en 
rijk. Deze ontwikkeling, groei van de wereldbevolking, schaarste aan water, voedsel en grondstoffen 
gecombineerd met ingrijpende gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging in 
kustgebieden, kan leiden tot politieke instabiliteit, humanitaire crises en migratiestromen. 
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2. Grote maatschappelijke uitdagingen 

2.1 Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen? 

Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen? 
De Zeeuwse Omgevingsvisie gaat over heel veel verschillende onderwerpen die allemaal met elkaar 
samenhangen. Al die onderwerpen zijn belangrijk, maar voor het creëren van een omgevingsvisie zijn 
ze niet allemaal even urgent. 

De integratiegroep heeft daarom de afzonderlijke bouwstenen getoetst aan een aantal criteria om 
tot  enkele grote en herkenbare maatschappelijke uitdagingen te komen. Daarbij zijn de volgende 
criteria aangehouden: 

 De uitdagingen zijn groot en urgent. De komende jaren moeten er acties plaatsvinden om tot 
oplossingen te komen. 

 De maatschappelijke uitdagingen zijn verbonden met andere maatschappelijke opgaven. 

 De maatschappelijke uitdagingen zijn voor heel Zeeland relevant. 

 De maatschappelijke uitdagingen zijn integraal en alleen door samenwerking op te lossen. 

 De aangekaarte problematiek is van grote invloed op de fysieke leefomgeving. 

Uit de bouwstenen die voor de omgevingsvisie zijn opgehaald, komen dan vier grote maatschappelijke 
uitdagingen naar voren die nauw samenhangen met de grote veranderingen in dit tijdsgewricht: 

1. Uitstekend wonen en leven in Zeeland 

2. Balans in de grote wateren en het landelijk gebied 

3. Naar een volledig circulaire Zeeuwse economie 

4. Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland 

Lagenbenadering en de maatschappelijke uitdagingen 

De vier maatschappelijke uitdagingen zijn tegen het licht gehouden van de lagenbenadering, een 
bekend instrument afkomstig uit het werkveld Ruimtelijke ordening. Hierdoor wordt de samenhang in 
problematiek helder en tastbaar.   
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De lagenbenadering verbeeldt de fysieke leefomgeving en is een hulpmiddel om de effecten van het 
gebruik van de omgeving in kaart te brengen. Uitgangspunten: 

 Het landschap is een opeenstapeling van lagen. 

 Tussen de verschillende lagen zijn interacties gaande. Binnen de lagen zien we samenspel 
tussen verschillende onderwerpen. Ook wordt het effect dat verschillende plannen op de 
lagen kunnen hebben, inzichtelijk gemaakt. 

 Op elke laag zijn andere termijnen van toepassing: de effecten op en van de ondergrond 
hebben veelal een langetermijnkarakter. De netwerklaag is dynamischer en kent effecten op 
de middellange termijn. De gebruikslaag is het meest dynamisch en kent effecten op de korte 
termijn. 

De ondergrond is een gegeven, het fundament waarop we leven. Beïnvloeding van deze laag heeft op 
de lange termijn gevolgen die we vaak pas overzien op het moment dat de negatieve effecten zich 
manifesteren. De netwerklaag biedt de verbinding van, naar en binnen Zeeland. De gebruikslaag is de 
laag waarin we onze activiteiten ontplooien. 

Voorbeelden:  

 Het bouwen van een huis beïnvloedt de gebruikslaag. Deze invloed kán van korte duur zijn, 
want als het nodig is, wordt het huis weer afgebroken.  

 Als voor uitwisseling van grondstoffen in de industrie pijpleidingen nodig zijn, heeft dit effect 
op de netwerklaag. Dit betekent dat de aanleg langere tijd zal duren. Bovendien kunnen er 
ook effecten zijn op de ondergrond, bijvoorbeeld op archeologisch erfgoed, als leidingen in de 
bodem liggen. 

 Het laten overstromen van een gebied met zout water heeft invloed op de ondergrond. De 
effecten hiervan werken op lange termijn door. 

Inspelen op de maatschappelijke uitdagingen is altijd rechtstreeks van invloed op de gebruikslaag, de 
laag waarin het dagelijks leven zich afspeelt. Er is ook altijd sprake van een koppeling met de 
netwerklaag of met de ondergrond, omdat de kwaliteit van die lagen bepalend is voor de haalbaarheid 
van ambities die in de gebruikslaag spelen. Bij het gedetailleerd beschrijven van de  uitdagingen met 
onderliggende bouwstenen en deelonderwerpen, kan de lagenbenadering worden benut om de 
effecten van beleid op de omgeving en de verwachte knelpunten inzichtelijk te maken. 
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2.2 Samenhang 

Samenwerking 
Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de 
regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet wordt daarmee 
de basis voor een integraal beheer van deze vakgebieden. Ook biedt de Omgevingswet een kader 
voor nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.   

Oók tegelijk met invoering van de Omgevingswet moet elke provincie een visie op het gebruik van de 
ruimte hebben. Die visie is een politiek-strategisch instrument voor de koersbepaling van de provincie 
tot 2050. Gelijktijdig biedt de Omgevingsvisie een duidelijk kader voor iedereen die iets doet waarbij 
van de omgeving gebruik wordt gemaakt. Daarom is deze Omgevingsvisie een gezamenlijk product 
van de Provincie Zeeland met een groot aantal stakeholders. 

Op 4 juli 2018 is het proces om te komen tot een breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie samen 
met onze stakeholders gestart. Bij de start van het proces hebben we samen met onze stakeholders 
samenwerkingsprincipes opgesteld die dienen als leidraad voor de onderlinge samenwerking. 

De samenwerkingsprincipes zoals deze aan het begin van het proces gezamenlijk zijn vastgesteld: 

1. Provinciale Staten. Het vaststellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is een 
bevoegdheid van Provinciale Staten. Provinciale Staten maken gebruik van deze 
bevoegdheid nadat de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 via participatie met de 
stakeholders tot stand gekomen is en via de integratiegroep is samengevoegd. 
Eventuele inhoudelijke tegenstellingen waar de integratiegroep in gezamenlijkheid niet 
uitkomt zullen worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Provinciale Staten worden 
tussentijds geconsulteerd indien afgeweken wordt van de provinciale inzet of indien er 
dilemma’s ontstaan. 

2. Samenwerken vanuit een gezamenlijk belang. We hebben allen het belang van de 
Zeeuwse samenleving in het oog. Ruimte voor maatwerk is nodig als de lokale 
omstandigheden daar om vragen. 

3. Gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. Gelijkwaardigheid met respect voor 
ieders bevoegdheid is het uitgangspunt bij het meewerken aan de Zeeuwse 
Omgevingsvisie 2021. Iedereen werkt vanuit de eigen kennis en kunde mee aan de 
gezamenlijke visie. Dit betekent dat verschillen in belangen en bevoegdheden worden 
gerespecteerd. 

4. Stakeholders zijn welkom aan tafel. De stakeholders voor het opstellen van de 
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 zijn de collega-overheden (ambtelijk en dagelijks- en 
algemene besturen), de ketenpartners, de koepelorganisaties, de maatschappelijke 
instellingen, het bedrijfsleven, de onderwijs- en kennisinstellingen. 

5. Burgers vormen een nieuwe categorie in het samenwerkingsproces. Voor de 
Provincie is de rol van de burgers ingewikkeld. Gemeenten zijn het eerste 
aanspreekpunt voor de inwoners en op lokaal niveau het meest betrokken bij 
initiatieven van en contact met burgers. De Provincie wil het contact van de 
gemeenten met burgers benutten bij het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 
2021. Daarnaast wordt bij bouwstenen die in gezamenlijkheid worden opgestart de 
burger zoveel als mogelijk  betrokken. 

6. De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 wordt gevormd uit bouwstenen. De 
bouwstenen worden breed opgehaald en samen met onze stakeholders opgesteld. 
Een bouwsteen is Strategisch van aard en op tijd klaar voor opname in de Zeeuwse 
Omgevingsvisie 2021.  
Voor invulling van die bouwstenen die niet op tijd gereed zijn wordt gebruik gemaakt 
van het huidige beleidskader zoals het Omgevingsplan 2018. Een door de provincie 
geleide (nog in te stellen) integratiegroep zal fungeren als bouwmeester die de 
individuele bouwstenen samenvoegt. Eventuele inhoudelijke tegenstellingen tussen de 
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verschillende bouwstenen worden door de integratiegroep benoemd en bestuurlijk 
geagendeerd. 

7. We doorlopen een helder proces met duidelijke regie en een goede planning. 
Vanaf de start spreken wij af hoe het proces wordt vormgegeven en welk doel wij voor 
ogen hebben. Het doel is het opstellen van een Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Dit 
wordt een gezamenlijk product van de stakeholders, onder regie van de Provincie. De 
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 treedt op 1 januari 2021 in werking. 

8. Niets dubbel doen. We sluiten zoveel mogelijk aan op processen die al lopen en 
bouwstenen die al beschikbaar  zijn. Als er voldoende uitgewerkte en gedragen 
initiatieven of bouwstenen zijn, zal geen nieuw proces worden gestart. Zo wordt dubbel 
werk voorkomen. Goede voorbeelden hiervan zijn de regionale energiestrategie en de 
klimaatadaptatiestrategie, maar ook al lopende trajecten vanuit de verschillende 
gemeenten mits passend binnen de bouwstenen. De afstemming tussen lopende 
trajecten en de Omgevingsvisie wordt verzorgd door één of meerdere stakeholders die 
aan beide trajecten meedoen. 

9. Provinciale Staten. Het vaststellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is een 
bevoegdheid van Provinciale Staten. Provinciale Staten maken gebruik van deze 
bevoegdheid nadat de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 via participatie met de 
stakeholders tot stand gekomen is en via de integratiegroep is samengevoegd. 
Eventuele inhoudelijke tegenstellingen waar de integratiegroep in gezamenlijkheid niet 
uitkomt zullen worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Provinciale Staten worden 
tussentijds geconsulteerd indien afgeweken wordt van de provinciale inzet of indien er 
dilemma's ontstaan. 

 

Na de start op 4 juli is in gezamenlijkheid een agenda met de meest relevante onderwerpen voor de 
Zeeuwse Omgevingsvisie opgesteld. Er zijn ongeveer 600 onderwerpen verzameld van landbouw tot 
paptaart en van mosselfeesten tot woningbouw. Tijdens een bijeenkomst met de stakeholders op 15 
maart 2019 zijn deze onderwerpen zoveel mogelijk samengevoegd en beoordeeld op relevantie.  Dit 
resulteerde in 22 thema’s. 

Het omzetten van de thema’s naar bouwstenen is de tweede fase van het proces om te komen tot een 
Zeeuwse Omgevingsvisie. Ook bij deze fase hebben we onze stakeholders nauw betrokken. Zo’n 
tachtig externe meedenkers en vijfentwintig externe schrijvers hebben met de provincie samen de 
bouwstenen opgesteld: de basis van de Omgevingsvisie. 

Via de (bestuurlijke) integratiegroep heeft de integratie van de bouwstenen plaats gevonden. Door 
middel van gebiedstafels zijn onze stakeholders breed betrokken bij het tot stand komen van de 
Omgevingsvisie. 

Om de doelen te kunnen nastreven die in de Zeeuwse Omgevingsvisie worden geschetst, moet eerst 
duidelijk zijn welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden. 

In maart 2020 gaan we over de inzet van de verschillende instrumenten met onze stakeholders in 
gesprek tijdens gebiedstafels. Dit kunnen provinciale instrumenten zijn maar ook instrumenten die 
onze stakeholders hanteren. Bij instrumenten kun je denken aan onder andere subsidie, 
verordeningen, overleg, convenanten, (gezamenlijke) programma’s. Hoe en wie welke instrumenten 
gaat gebruiken om de doelen uit de omgevingsvisie te halen wordt in maart onderwerp van gesprek in 
de gebiedstafels.  Na de ruwe schets van de Zeeuwse Omgevingsvisie die besproken worden in de 
(ambtelijke) integratiegroep gaan we onze achterban consulteren. Hiervoor zijn 8 weken gepland in 
mei/juni. De laatste fase van het proces om te komen tot een Zeeuwse Omgevingsvisie is de formele 
procedure van inspraak. Deze start in augustus en eindigt op 18 december met de behandeling van 
de omgevingsvisie in Provinciale Staten. 
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Relaties met andere visies 
De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is de enige beleidsvisie van de Provincie Zeeland, maar het is niet 
de enige visie in de provincie Zeeland. Dat vraagt om uitleg. 

Er zijn vier typen visies naast de Zeeuwse Omgevingsvisie: 

1. Omgevingsvisies van Rijk en Gemeenten 
De Omgevingsvisie 2021, vastgesteld door het Rijk, de Nationale OmgevingsVIsie oftewel 
NOVI  en de Omgevingsvisies die door de Zeeuwse gemeenten voor (hun deel) van de 
provincie Zeeland worden opgesteld tussen 2021-2023.  
De Zeeuwse Omgevingsvisie wordt dus opgesteld terwijl er nog geen gemeentelijke 
omgevingsvisies zijn vastgesteld. Maar zodra deze zijn vastgesteld en voor de Zeeuwse 
Omgevingsvisie relevante onderdelen bevatten, kunnen ze alsnog worden meegenomen. De 
Zeeuwse Omgevingsvisie wordt immers een dynamisch document dat zodra de actualiteit 
daarom vraagt, kan worden herzien.  
 

2. Gebiedsvisies die door meerdere partijen, waaronder Provincie Zeeland,  zijn opgesteld 
Het provinciale deel uit deze visies heeft een plaats gekregen in de voorliggende  Zeeuwse 
Omgevingsvisie. Denk hierbij aan de Kustvisie en de  Oosterschelde visie. Deze visies zullen 
blijven bestaan naast de Zeeuwse Omgevingsvisie en hebben de status van een nadere 
uitwerking.  
 

3. Sectorale visies die eerder door Provinciale Staten van Zeeland zijn vastgesteld 
Sectorale visies worden in zijn geheel opgenomen in de Zeeuwse Omgevingsvisie. De 
oudere, sectorale visie houdt dan op te bestaan na opname in de Zeeuwse Omgevingsvisie. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de Natuurvisie 2017-2022 en de voorloper van de Zeeuwse 
Omgevingsvisie, het Omgevingsplan Zeeland 2018. 
 

4. Gebieds- of sectorale visies die door andere partijen zijn opgesteld  
Gebieds- of sectorale visies die in totaliteit door andere partijen zijn opgesteld, bijvoorbeeld 
intergemeentelijke visies. De visies die al zijn vastgesteld door de betreffende besturen, zijn 
gebruikt als bouwsteen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie. Dit geldt voor het statement uit de 
regiovisie De Bevelanden en Tholen, de concept Regionale energiestrategie Zeeland en de 
Grensvisie voor de Scheldemond regio. Visies die niet op tijd gereed zijn worden na 
vaststelling door het desbetreffende bestuur opgenomen in de volgende versie van de 
Zeeuwse Omgevingsvisie. Dit geldt voor de regiovisie De Bevelanden en Tholen, de 
regiovisie Zeeuws-Vlaanderen, de Veerse Meervisie, de landschapsvisie Deltadammen, de 
definitieve Regionale energiestrategie Zeeland, de Zeeuwse klimaatadaptatiestrategie, 
regionale mobiliteitsstrategie en de natte gebiedsagenda voor de Zuidwestelijke Delta. 

In het traject van totstandkoming van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021, zijn door Provinciale Staten 
criteria vastgesteld waar andere visies aan moeten voldoen om te kunnen worden meegenomen in 
deze Zeeuwse Omgevingsvisie. 
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Deze criteria zijn hieronder weergegeven: 

Principes voor het opstellen van een bouwsteen [Bron: kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie, 
vastgesteld door provinciale Staten op 7 juni 2019] 

Een regio- en/of gebiedsvisie kan fungeren als bouwsteen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 
2021.  
Om een regio- en/of gebiedsvisie mee te kunnen nemen als bouwsteen voor de Zeeuwse 
Omgevingsvisie 2021 is het gewenst dat de regio- en/of gebiedsvisie de relevante onderdelen van de 
fysieke leefomgeving meeneemt. Voor de Deltawateren gaat dat in ieder geval om natuur, landschap, 
(verblijfs-)recreatie en waterveiligheid. 

Bij het opstellen van een regio- en/of gebiedsvisie zijn stakeholders welkom aan tafel.   
De stakeholders voor het opstellen van een regio- en/of gebiedsvisie worden ook betrokken bij  het 
opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Uit de visie blijkt hoe de betrokkenheid van de 
stakeholders vorm heeft gekregen. 

De regio- en/of gebiedsvisie is op tijd gereed.  
De Provincie moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 gereed hebben vóór 1 januari 2021. Om een 
regio- en/of gebiedsvisie daarin op te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat het traject om tot die 
regio- en/of gebiedsvisie te komen, op tijd is afgerond. In de praktijk betekent dit dat 2019 kan 
worden benut om de conceptregio- en/of gebiedsvisie op te stellen. Hiertoe maken we in december 
2019/januari 2020 een rondje langs de partners. Daarna moet gezamenlijke weging plaatsvinden 
over de onderdelen die in de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 een plaats krijgen. 

De provincie inventariseert de bestaande visietrajecten.  
De komende maanden inventariseert de provincie welke gebieds- en regiovisies op dit moment 
bestaan of worden opgesteld en welke planning daarbij hoort. 

We voegen de bouwstenen samen.  
Na de inventarisatie van de verschillende visietrajecten neemt de integratiegroep het initiatief om de 
visie op te stellen met gebruik van de bouwstenen. 

  

Visies die specifiek betrekking hebben op een thema of op een gebied, hebben niet altijd dezelfde 
opbouw en reikwijdte als de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. In de Zeeuwse Omgevingsvisie worden 
deze thematische, of gebiedsvisies daarom steeds in een bredere context behandeld. Op deze manier 
komt de gehele fysieke leefomgeving aan de orde. 

  

Relatie met de Nationale Omgevingsvisie 
Op 20 juni 2019 is de ontwerp-NOVI gepresenteerd. In de ontwerp-NOVI wordt aan de hand van een 
toekomstperspectief op 2050 de langetermijnvisie in beeld gebracht. Het Rijk wil sturen op de 
nationale belangen, en deze zijn kort samen te vatten in vier prioriteiten; 

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie. Het klimaat verandert. De gevolgen 
hiervan merken we soms al. Denk aan de steeds drogere zomers, de hevigere regenval en 
stijgende zeespiegel. Op deze en andere gevolgen van de klimaatverandering moeten we 
tijdig inspelen. Tegelijkertijd willen we met elkaar de overstap maken naar duurzame energie. 
Het is de bedoeling dat ons land in 2050 een duurzame energievoorziening heeft. We dragen 
hier zelf aan bij door bijvoorbeeld zoveel mogelijk woningen aardgasvrij te maken. Maar er 
zullen ook aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld met windenergie, die we moeten inpassen in 
het landschap. Mensen in de omgeving moeten ook voordelen ervaren van geplaatste 
windmolens. 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel. Nederland heeft een sterke internationale 
concurrentiepositie. Vanuit die positie willen we werk maken van een nieuw economisch 
verdienmodel dat duurzaam is en circulair. Door grondstoffen te hergebruiken in de bouw 
bijvoorbeeld. De overstap naar duurzame energie en het zorgen voor een gezond milieu zijn 
belangrijk. Ook willen we dat bedrijven zich hier goed kunnen vestigen met voldoende ruimte 
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voor bedrijvigheid. Daarvoor is het zaak alle verschillende aspecten te betrekken die hierbij 
een rol spelen, zodat we duurzaam ons geld kunnen blijven verdienen. 

3. Sterke en gezonde regio’s. Veel mensen zijn op zoek naar een geschikte, betaalbare 
woning. We willen graag wonen in een prettige omgeving. Een omgeving met voldoende 
groen en met aandacht voor onze veiligheid en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan groen en 
fonteinen op plekken waar het erg warm kan worden (hittestress). Tegelijkertijd is het 
belangrijk dat de woningen goed bereikbaar zijn door goede fiets- en wandelpaden en 
aansluiting op het wegennet en het openbaar vervoer. Kortom, het gaat niet alleen om 
voldoende woningen, maar ook om een aantrekkelijke woonomgeving. 

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied.  In sommige regio’s staan 
de natuurlijke systemen en het landschap onder druk. Soms is daar sprake van een 
verzakkende bodem, onder meer door een te laag waterpeil. Als we het waterpeil omhoog 
brengen, kan dat gevolgen hebben voor de landbouw en de veeteelt. In sommige gebieden 
wordt het dan misschien logischer om duurzame energie te produceren in plaats van voedsel. 
Tegelijkertijd willen we de kwaliteiten van het landschap graag behouden om te kunnen 
recreëren en ook vanwege ons cultureel erfgoed. 

De door het Rijk geformuleerde nationale prioriteiten en de maatschappelijke uitdagingen die in 
Zeeland uit de bouwstenen naar boven zijn gekomen zijn sterk met elkaar verbonden. De schaal en 
het uitvoeringsniveau zijn natuurlijk wel anders. Door deze sterke overeenkomsten liggen er vooral 
kansen om verbindingen te leggen en in sommige gevallen samen te werken om de maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden. Voorbeelden kunnen zijn; de woningmarkt en demografische 
ontwikkelingen, vernieuwing van het mobiliteitssysteem of de energietransitie. Goede samenwerking, 
afstemming en verbinding zijn hierbij sleutelwoorden. Om hieraan verder invulling te geven is samen 
met het Rijk gestart met de uitwerking van een gezamenlijke omgevingsagenda Zuid-West Nederland. 

De ontwerp-NOVI introduceert de NOVI gebieden als één van de instrumenten om grote en 
geïntegreerde (transitie) opgaven in de fysieke leefomgeving aan te pakken. Het gaat hierbij om 
gebieden waarin complexe, omvangrijke en urgente opgaven en verschillende nationale belangen uit 
de NOVI samenkomen en waar samenwerking tussen alle overheidslagen noodzakelijk is om 
succesvol uitvoering te geven aan deze opgaven. Het Rijk heeft de regio opgeroepen om gebieden 
hiervoor aan te melden. Als regio hebben we het gebied van de Zeeuwse havens aangemeld als 
NOVI-gebied. 

Het Sloegebied en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone staan niet los van hun omgeving. De Kanaalzone 
is onderdeel van de regio Zeeuws-Vlaanderen, met de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. 
Zeeuws-Vlaanderen is een krimpgebied met de daaraan gerelateerde opgaven rond wonen en 
leegstand, arbeidsmarkt en voorzieningen als onderwijs en zorg. Bovendien is het een grensregio 
waar specifieke opgaven spelen rond wet- en regelgeving. 

Tegelijk zijn de Zeeuwse havens economisch sterk verbonden met Oost Vlaanderen. Het Kanaal 
Gent-Teneuzen verbindt Gent met de Westerschelde en sinds 2018 zijn de havens van Vlissingen, 
Terneuzen en Gent onderdeel van één grensoverschrijdend havenbedrijf North Sea Port. Daarmee is 
het gebied onderdeel van de grote stedelijke agglomeratie van Gent en het Oost-Vlaams kerngebied. 
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3. Uitstekend wonen en leven in Zeeland 

3.1 Beschrijving 

Beschrijving 
Maatschappelijke uitdaging 1: “Uitstekend wonen en leven in Zeeland”  
De Zeeuwse bevolking verandert. De prognose is dat tot 2040 de Zeeuwse bevolking dankzij de 
komst van nieuwe Zeeuwen doorgroeit tot ca 400.000 inwoners en dat het aandeel inwoners van 
boven de 80 jaar groeit naar ongeveer 10%. Dit leidt tot grote uitdagingen op vrijwel alle terreinen. 

Gebruikslaag  
De Zeeuwse woningmarkt is een belangrijk deel van deze uitdaging. Het huidige Zeeuwse 
woningaanbod is kwantitatief meer dan voldoende om het aantal huishoudens te huisvesten, maar 
sluit kwalitatief niet aan op de vraag. Het aanbod is niet afgestemd op de huidige, maar evenmin op 
de toekomstige bevolkingssamenstelling van Zeeland. 

De veranderende bevolkingssamenstelling heeft gevolgen voor de leefbaarheid en inclusiviteit. Hierbij 
gaat het erom dat iedereen, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst of vitaliteit, toegang heeft tot 
alle voorzieningen. Dit wordt enerzijds bereikt door beschikbaarheid van voldoende voorzieningen, 
anderzijds door de bereikbaarheid van die voorzieningen. Een ander aspect van leefbaarheid is een 
gezonde leefomgeving. Hierbij worden de inwoners door hun leefomgeving explicitet uitgenodigd of 
verleid tot gezond gedrag. De gezonde keus is de gemakkelijkste keus en gezondheidsrisico’s voor de 
mens zijn verlaagd. 

De vergrijzing heeft zijn weerslag op de beroepsbevolking. Om te voorzien in voldoende 
arbeidskrachten is het nodig om een aantrekkelijke leefomgeving te bieden, en die ook te laten zien 
buiten Zeeland. Promotie speelt hierbij een rol. Naast bovengenoemde aspecten is ook het aanbod 
van cultuur en evenementen hiervoor van belang. 

Netwerklaag  
De veranderende bevolkingssamenstelling stelt andere eisen aan de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen worden steeds meer gecentraliseerd. Dit heeft 
vooral voor scholieren en studenten, ouderen en minder validen grote gevolgen omdat zij in grote 
mate afhankelijk zijn van het steeds meer onder druk staande collectief vervoer. Een toekomstgericht 
mobiliteitssysteem is nodig om hiervoor perspectief te bieden. 

Ondergrond 
Bij het inrichten van een gezonde leefomgeving en bij het aanpassen van het aanbod van woningen 
en voorzieningen aan de veranderende vraag is het van belang om te starten vanuit de kwaliteiten van 
een gebied. Dit betekent dat functies op plekken terecht komen die zich er qua waterhuishouding, 
ontsluiting, ecologie of landschap voor lenen. 

3.2 Ambitie 

Ambitie 
In 2050 beschikken we over een toekomstbestendige woningvoorraad die in kwaliteit en kwantiteit 
volledig aansluit op de vraag. Onze woonomgeving is veilig, lokt gezond gedrag uit en heeft weinig 
gezondheidsrisico’s, draagt bij aan biodiversiteit en is klimaatadaptief. 

De bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen is in 2050 voor elke Zeeuw en toerist 
gegarandeerd. Zeeland beschikt over een aantal onderscheidende kleinschalige top- en 
kwaliteitsvoorzieningen. 

Mobiliteit is snel, slim, veilig, schoon en betaalbaar. De digitale bereikbaarheid is snel en volledig 
dekkend. 

Evenementen dragen bij aan het imago en de promotie van Zeeland, mede met het oog op werving 
van arbeidskrachten. De evenementen in Zeeland passen bij de omgeving en identiteit van de 
provincie. De evenementen vinden goed gespreid plaats, in tijd en in plaats. Evenementen worden 
klimaatneutraal georganiseerd. 
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3.3 Huidige situatie en trends en ontwikkelingen 

Huidige situatie en trends en ontwikkelingen 
Veranderende bevolkingssamenstelling en beroepsbevolking 

Ondanks dat er sinds 2014 structureel meer mensen overlijden dan dat er worden geboren is er 
sprake van een stabiele tot licht groeiende bevolkingsomvang in Zeeland. Deze toename is 
voornamelijk toe te schrijven aan de toestroom van nieuwe Zeeuwen. Vermoedelijk durven meer 
huishoudens de verhuizing naar Zeeland aan door het aantrekken van de woningmarkt. Het vertrek 
van jongeren die een opleiding buiten de provincie gaan volgen (en niet meer terugkomen) wordt 
hiermee gecompenseerd. Ook de instroom van buitenlandse werknemers en vergunninghouders 
(vluchtelingen met een verblijfsstatus) draagt bij aan de groei van de Zeeuwse bevolking in de 
afgelopen jaren. Enkele regio’s binnen de provincie profiteren niet van de bevolkingsgroei. 

De Zeeuwse bevolking neemt de komende jaren nog geleidelijk toe tot bijna 400.000 in 2040. Dit komt 
doordat een hoog buitenlands migratiesaldo het sterfteoverschot teniet doet. In Zeeland zal de 
binnenlandse vestiging en het vertrek van mensen naar andere provincies ongeveer in evenwicht 
blijven. Door het oplopende sterfteoverschot neemt de  bevolkingsgroei op lange termijn af. 

De leeftijdsopbouw van de Zeeuwse bevolking zal fors veranderen. Opvallend is dat de groep tot 15 
jaar na jarenlange afname weer licht gaat groeien met 4000 tot 2040. De bevolking in de leeftijdsgroep 
15 tot 60 jaar neemt met 15.000 af tot 2040. Het aantal 80+ers neemt met 20.000 toe. Dit is een 
verdubbeling ten opzichte van 2020. De potentiële beroepsbevolking daalt door de vergrijzing met 
20.000 tot 2040. 

Er wordt een marketingorganisatie Wonen en Werken in Zeeland opgezet. Zeeland wordt steeds 
nadrukkelijker in beeld gebracht wat betreft wonen, studeren, werken. De start is gemaakt met de pilot 
om huisartsen te interesseren voor Zeeland. Vooralsnog lijkt Zeeland minder aantrekkelijk voor hoger 
opgeleiden (imago). 

Een gezamenlijke aanpak van onderwijs, overheden en bedrijfsleven in het Aanvalsteam 
Arbeidsmarkt heeft geleid tot diverse concrete resultaten en acties voor het vergroten van de 
beroepsbevolking: extra middelen van het Rijk (Zeeland in stroomversnelling) t.b.v. plaatsing van 400 
werkzoekenden op Zeeuwse vacatures, extra middelen om  hoger opgeleiden van elders voor 
Zeeuwse vacatures te interesseren via maatwerk en gerichte activiteiten om jongeren meer te binden 
aan Zeeland. 

Woningvoorraad 
Zeeland heeft op dit moment genoeg woningen om het aantal huishoudens te huisvesten. Het betreft 
hier een kwantitatieve match maar niet perse een kwalitatieve match. Er zijn in de meeste regio’s 
meer dan voldoende woningbouwplannen om de uitbreidingsbehoefte op te vangen. Veel plannen zijn 
echter in het verleden gemaakt toen er een andere vraag was en er andere verwachtingen waren. De 
situatie ziet er op dit moment anders uit, waardoor plannen soms niet van de grond komen en er 
gewacht wordt op betere tijden.Totstandkoming van actuele, op de behoefte toegesneden 
bouwplannen lijkt hierdoor te worden geblokkeerd. Gemeenten hebben geen bewegingsvrijheid meer 
en staan daardoor niet meer echt aan het roer.  

Door de toename van met name alleenstaande 80+ huishoudens lijkt er een mismatch te ontstaan 
tussen de huidige woningvoorraad en de woningvoorraad die er op lange termijn zou moeten staan. 
De behoefte aan nultredenwoningen en beschutte woonzorgwoningen neemt immers fors 
toe. Koophuizen met tuin of terras en  sociale huurwoningen zijn er in bijna elke regio wel genoeg.  
Bewoners worden kritischer over de gewenste woning en de daarbij horende woonomgeving. Hierdoor 
worden er steeds meer verschillende woningtypes op de markt gebracht in de rest van 
Nederland. Ook in Zeeland is die vraag er, maar de ontwikkeling van andere typen woningen is vaak 
risicovoller. Daarom blijft het aanbod van dergelijke huizen laag.   

De Zeeuwse woningvoorraad is kwetsbaar: relatief oud, veel woningen uit de Wederopbouwperiode 
1945-1970 met lagere bouwkwaliteit. De woningvoorraad staat aan de vooravond van een enorme 
verduurzamingsopgave. Doel is duurzaam en milieubewust bouwen. De eerste circulaire projecten en 
successen zijn geboekt. Er worden jaarlijks weinig particuliere woningen onttrokken aan de 
woningmarkt door sloop, functieverandering of samenvoeging. Om alle beschikbare huizen in dit 
tempo te verduurzamen zouden ze allemaal  nog zo’n 2000 jaar mee zouden moeten gaan. Om 
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doeltreffend tegemoet te komen aan de veranderende bevolkingssamenstelling en de energietransitie 
te accommoderen is in de particuliere sector een hoger sloop- en nieuwbouwtempo nodig.   

Mensen die tijdelijk op korte termijn een woning nodig hebben i.v.m. werk of privéomstandigheden, 
ondervinden veel moeite bij het vinden van een acceptabele, betaalbare woning. Het ontbreekt aan 
een ‘flexibele schil’ in de woningvoorraad die dit op kan vangen. Dit is één van de oorzaken van het 
gebrek aan doorstroming op de woningmarkt. 

Bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied en zorgvuldig gebruik van de beschikbare ruimte is altijd 
het uitgangspunt geweest. In het stedelijk gebied verliezen steeds meer vormen van vastgoed hun 
functie, zoals maatschappelijk vastgoed, scholen, winkels, kerken en kantoren. Voor de dynamiek van 
het stedelijk gebied is het cruciaal dat woningen toegevoegd kunnen worden in of in plaats van deze 
gebouwen. 

Met name aan de kust worden veel woningen gebruikt als tweede woning/deeltijdwoning. Enerzijds 
kan dit deeltijdwonen een uitkomst zijn om leegstand te voorkomen, anderzijds komt de ervaren 
leefbaarheid van permanente bewoners onder druk te staan. 

Woonomgeving 
Gezond gedrag, en hoe dit kan worden uitgelokt door de inrichting van de woonomgeving staat steeds 
meer in de belangstelling. Dit kan bereikt worden door voorzieningen, bereikbaarheid en woningtypes 
geschikt voor ouderen en minder validen te concentreren. Hierbij hoort ook een sterke, veilige en 
aantrekkelijke openbare ruimte. Het stimuleren van een omgeving die uitnodigt tot bewegen, 
ontmoeten en ontspannen wordt steeds belangrijker, omdat dit een positief effect op gezond gedrag 

heeft. De huidige woonomgeving wordt als stenig ervaren. Het gebrek aan groen zorgt voor een 
lage waardering van de buitenruimte. De klimaatverandering zorgt voor toenemende overlast: door 
hogere temperaturen ontstaan ‘hitte-eilanden’ op plaatsen met weinig groen, water en schaduw. Door 
de toenemende verstening van onze tuinen en openbare ruimte wordt het risico op overstromingen 
groter. Daarnaast wordt de gezondheid en leefomgeving ook aangetast door luchtverontreiniging, 

doordat de schadelijke stoffen tussen de gebouwen blijven hangen. De aanwezigheid van groen 
draagt bij aan het zuiveren van de lucht (afvangen fijn stof) en heeft een positief effect op de 
mentale gesteldheid van mensen. De aanwezigheid van natuur dichtbij zorgt voor meer bewegen 
en minder overgewicht. Een bepaalde vorm van natuurverbreding die al heel lang in Zeeland 
bestaat, is de inrichting en het beheer van natuur op tal van particuliere terreinen (groot en klein) 
buiten het natuurnetwerk. Veelal verspreid door het boerenland. Vaak gaat het om (voormalige) 
boerenerven, maar bijvoorbeeld ook kleine natuurterreintjes, dorpsbosjes en -boomgaarden of 
tijdelijke natuur op bedrijventerreinen. Andere initiatieven op het vlak van natuurverbreding in 
Zeeland zijn vergroening van schoolpleinen en zorginstellingen. In het stedelijk gebied kan op 
maat gesneden hoogbouw de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren (mooi, levendig, 
sociaal veilig). Er bevinden zich dan immers meer mensen en veel functies op een gering 
bouwoppervlakte, waardoor er reuring is en financieel draagvlak om het gebied in te richten en te 
onderhouden. 

De huidige woonomgeving wordt als autogericht ervaren, waardoor de straat onveilig en 
onaantrekkelijk is om te voet of fiets te gaan. Gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving staat 
hierdoor onder druk. Concepten op het gebied van Slimme Mobiliteit kunnen zorgen voor een 
afnemend ruimtegebruik voor verkeersdoeleinden in het bebouwd gebied. Dit biedt kansen voor 
verdere inbreiding, klimaatadaptatie en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door toevoeging van 
stedelijk groen. Tegelijkertijd zorgt de mobiliteitstransitie voor het goedkoper worden van mobiliteit, 
waardoor het aantal vervoersbewegingen ook juist kan toenemen en een grotere druk op de ruimte 
kan veroorzaken. 

De kwaliteit van de woonomgeving wordt ook bepaald door de aan- of afwezigheid van overlast door 
geluid, stof of bodemvervuiling. De overlast is in de afgelopen decennia voor de meeste bronnen sterk 
afgenomen door maatregelen aan de bron en zonering. Op sommige locaties is echter nog sprake van 
overschrijding van normen. Een opkomende vorm van geluidhinder vormt laag frequent geluid (LFG), 
wat mogelijk in de toekomst meer aandacht gaat vragen. Op dit moment zijn er nog geen wettelijke 
normen voor laag frequent geluid. Wel zijn er diverse richtlijnen. Een andere nieuwe milieufactor is 
straling, veroorzaakt door systemen voor mobiele communicatie (3G, 4G), en diverse andere 
toepassingen van draadloze communicatie. Naar verwachting zal de stralingsbelasting door 
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technologische ontwikkelingen toenemen. Ca. 3-5% van de bevolking (ca. 10.000 in Zeeland), hebben 
gezondheidsklachten door straling.  

Externe veiligheid is een andere milieufactor die van belang is voor de woonomgeving. Rondom en in 
het stedelijk gebied zijn er verschillende risicobronnen. Ook is er een transportroute gevaarlijke 
stoffen. Het aantal transporten met gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor nemen toe. Door 
deze toename is de kans op incidenten groter. Ook kan door klimaatverandering het 
overstromingsrisico toenemen met daardoor mogelijk meer kans op incidenten bij de risicobronnen. 
Daarnaast nemen het aantal woningen rond deze bronnen en transportassen toe door o.a. 
binnenstedelijke inbreiding. Tegelijk zijn er in het stedelijk gebied een groot aantal (zeer) kwetsbare 
objecten, zoals woningen, scholen, ziekenhuizen, tehuizen, hotels. Hoewel er momenteel geen 
saneringssituaties bestaan vanwege externe veiligheidsrisico’s, kan er lokaal wel sprake zijn van een 
verhoogd groepsrisico. 

Voor de kwaliteit van de woonomgeving is de aanwezigheid of bereikbaarheid van voorzieningen 
essentieel. Dit wordt behandeld bij het punt hieronder. 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen 
De aanwezigheid van een bereikbaar en toegankelijk winkelbestand en (basis)voorzieningen op 
gebied van onderwijs, zorg en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid van een gebied voor mensen die 
daar wonen, en vormen tegelijkertijd een belangrijke voorwaarde om als gebied aantrekkelijk te zijn en 
te blijven. Zeeland heeft sinds jaren te maken met opschaling van organisaties op het gebied van 
zorg, onderwijs en dienstverlening. Veelal heeft dit te maken met het ontbreken van de noodzakelijke 
massa om een bepaald aanbod exploitabel te houden.  

Het Zeeuwse onderwijs is hier een voorbeeld van. Voor basisscholen is de grootste krimp voorbij. 
Deze bereikt inmiddels de poorten van het voortgezet onderwijs. In het MBO is de bereikbaarheid 

van schoollocaties van invloed op keuze scholieren. De ontwikkeling naar meer digitaal onderwijs zal 
dit in de toekomst mogelijk wijzigen. 

Ook voor goede ziekenhuiszorg is het hebben van medische specialisaties steeds meer afhankelijk 
van grotere volumen aan patiënten. Gelet op de relatief geringe Zeeuwse bevolking kan niet langer in 
alle specialisaties worden voorzien en is samenwerking binnen Zeeland en met andere 
ziekenhuisorganisaties buiten de regio noodzakelijk. 

Toerisme draagt in sommige streken van onze provincie in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en 
instandhouding van voorzieningen, zelfs in de kleine kernen van Zeeland. Winkels, openbaar vervoer 
en publieke voorzieningen zijn er mede dankzij het draagvlak van het toerisme. Daar waar de 
toeristen niet komen, is bijvoorbeeld de supermarkt een voorziening die onder druk staat en daardoor 
mogelijk zal verdwijnen. 

Mobiliteit 
Het gros van de mensen kan zich zelfstandig verplaatsen met een betrouwbare reistijd. 
Verplaatsingen vinden veelal plaats met de auto. Het hoge autobezit geeft voor veel mensen goede 
mogelijkheden tot zelfstandige mobiliteit. Ook overheden zetten in op gedeelde mobiliteit. Het wordt 
drukker op de weg. Met name in de zomerperiode zullen de intensiteiten gaan toenemen. Naar 
verwachting zit de (met name de hoofd-) infrastructuur rond 2030 op een aantal trajecten tegen haar 
capaciteitsgrenzen aan. 

Scholieren/studenten, mensen met een beperking en ouderen zijn minder zelfstandig mobiel en 
daarom meer afhankelijk van openbaar- en doelgroepenvervoer. Zij ervaren wel belemmeringen in 
hun mobiliteit. Door centralisering zijn niet alle voorzieningen aan te fietsen. De E-bike/Speed pedelec 
biedt voor steeds meer scholieren, forenzen en ouderen uitkomst voor dagelijkse verplaatsingen. Er 
zijn grote regionale verschillen. De gebieden nabij de Zeeuwse spoorlijn en A58 hebben betere 
verbindingen en meerdere reisopties, waar dat in andere gebieden beperkt is. De 
grensoverschrijdende verbindingen zijn beperkt. De noord-zuid verbindingen worden bediend door de 
bus. Het busvervoer in Zeeland kent een teruglopend aantal gebruikers en de kosten voor het 
systeem nemen toe. Voor doelgroepenvervoer geldt dat het gebruik toe neemt, wat voor gemeenten 
een kostbare onderneming is. Lokale mobiliteitsinitiatieven ontstaan uit initiatief van bewoners als 
aanvulling op het bestaande aanbod van collectief vervoer.  
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Door bovenstaande ontwikkelingen schiet de klassieke vorm van openbaar vervoer te kort, er is vraag 
naar flexibele en vraaggerichte vormen van (openbaar) vervoer. Slimme mobiliteit biedt mogelijkheden 

voor een mobiliteitssysteem dat in de toekomst beter aansluit op de wensen. 

De treinverbinding biedt een goede bereikbaarheid voor de Bevelanden en Walcheren, maar de 
verbinding met de Randstad en Noord-Brabant is langzamer geworden. Met betrekking tot 
vestigingsklimaat is dit een zorg.  

Zeeland kent één publiek georganiseerde verbinding over water; het fietsvoetveer tussen Breskens en 
Vlissingen. Deze dienst kent met name toeristische reizigers, maar biedt ook voor studenten en 
forenzen een betrouwbare aansluiting over het water. 

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema, zowel in weginrichting als in verkeersgedrag. 

Incidenten en piekdagen leiden tot grote verstoringen, omdat de infrastructuur naast het hoofdnetwerk 
slechts beperkt kan overnemen. Ons wegennet en spoor zijn daarmee weinig robuust. Ook extreme 
weersomstandigheden en klimaatverandering beïnvloeden de betrouwbaarheid van de infrastructuur. 
Zeker voor hulpdiensten kan dit problematisch zijn. Ook bij grote incidenten zijn de vluchtroutes 
beperkt. 

Cultuur en evenementen 
De afgelopen 25 jaar waren er grote ontwikkelingen in de evenementensector in Nederland: groei 
aantal, omvang, aandacht die ze genereren, professionaliteit. Evenementen en festivals spelen in op 
de behoefte aan unieke belevingen, tijdelijke beschikbaarheid, meedoen. Ook in Zeeland zien we dat. 
Veel evenementen zijn ontstaan in de afgelopen 25 jaar, denk aan: Concert at Sea, Kustmarathon 
Zeeland, Vestrock Hulst, Ride for the Roses, Nazomerfestival et cetera. Vooral het laatste decennium 
zien we ook in Zeeland een sterke groei in omvang, deelname, en (media)aandacht. Het aantal 
evenementen in Zeeland bedraagt duizenden op jaarbasis anno nu (2019). De omvang en impact 
verschilt en de evenementen zijn niet gelijkmatig verdeeld in tijd noch over het gebied. Die groei in 
omvang brengt eenzelfde soort zorgen mee als de groei van het toerisme, namelijk uitdagingen op het 
gebied van infrastructuur. De doorgangswegen en bruggen tussen de eilanden raken regelmatig 
overvol en leveren problemen op voor bewoners, bezoekers en zorg- en veiligheidsdiensten.  

De behoeften van recreanten veranderen. Consumenten zijn op zoek naar belevingen en 
ervaringen. Consumenten zijn steeds vaker milieubewust en willen duurzame, eerlijke producten 
en diensten. Evenementen zorgen voor een directe aanleiding/actie voor mensen om Zeeland te 
bezoeken en koppelen een positieve beleving aan de regio. We streven ernaar dat evenementen 
klimaatneutraal worden georganiseerd en dat de druk op de omgeving, omwonenden en zorg- en 
veiligheidsdiensten door coördinatie en afstemming beter wordt verdeeld. Dit kan doordat 
evenementen worden gespreid in plaats en tijd. 

Het overgrote deel van de evenementen drijft op vrijwilligers. Het aantrekken van vrijwilligers blijkt 
lastig. Voor sommige evenementen kan het organiseren daardoor onwerkbaar worden. 

Een element van cultuur is erfgoed. Toenemend(e) belangstelling voor erfgoed en draagvlak voor 
behoud en ontwikkeling ervan bij inwoners en bezoekers van Zeeland leidt tot herwaardering van 
dit (streekeigen) erfgoed, Voorbeelden hier van zijn monumenten, landschapselementen, 
cultuurlandschap, streekproducten en streekdrachten. De mate waarin inwoners hun eigen 

geschiedenis en identiteit ervaren, bepaalt voor een groot deel hun binding met de provincie. Zeeuwse 
ankers bevordert de inhoudelijke samenhang bij cultureel erfgoed door de informatie uit verleden en 
heden van een plek, een persoon, een voorwerp, een gebouw of een document samen te brengen. In 
de komende periode wordt Zeeuwse Ankers uitgebreid naar andere facetten van cultuur en zoekt de 
verbinding met andere beleidsterreinen, zoals ruimte, natuur en landschap, samenleving en recreatie 
en toerisme. 

Marketing en promotie van Zeeland gaat veel verder dan alleen de evenementen. Niettemin zijn 
evenementen óók essentieel in de profilering van Zeeland. Met ‘sportevenementen die inspireren’  zijn 
er in het door veel partners opgestelde Zeeuwse Sportakkoord, ambities benoemd voor 
sportevenementen die impact hebben op de profilering van Zeeland. Grote wielerrondes en festivals 
zetten Zeeland op de (inter)nationale kaart. Daarnaast is natuur ook belangrijk als factor in het 
Zeeuwse promotie-/vestigingsbeleid. Aangetoond is dat een groene omgeving bijdraagt aan de 
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aantrekkelijkheid. Investeren in natuurbeleving en natuurbranding is dus belangrijk in het totaal van de 
Zeeuwse marketingstrategie. 

Zeeland is benoemd tot 5-sterren fietsprovincie door het Landelijk Fietsplatform. De kwaliteit 
van het fietsknooppuntensysteem, het onderhoud van het netwerk, de toegankelijkheid van de 
route informatie en de vele fietscafés met oplaadpunten langs de routes zijn daarbij 
doorslaggevend. Fietsers maken de provincie ook gezonder. Fietsers maken een goede keuze 
voor hun eigen gezondheid en dragen bij aan een gezonde omgeving.   

In 2019 zijn de Zeeuwse Erfgoedlijnen opgehaald in het netwerk en gepresenteerd aan het 
veld. De erfgoedlijnen zijn een nieuwe structuur om de vele verhalen over Zeeland te ordenen, 
focus en samenhang aan te brengen én om handvatten te geven voor het ‘vermarkten’ van het 
erfgoed. De Zeeuwse erfgoedlijnen onderstrepen het belang van erfgoed voor het toeristisch 
aanbod in Zeeland en geven een impuls aan meer kwaliteitsgericht, duurzaam toerisme in de 
‘schouderseizoenen’. 

  

3.4 Dilemma's, kansen en knelpunten 

Dilemma's, kansen en knelpunten 
In deze eerste ruwe versie van de omgevingsvisie zijn de dilemma’s , kansen en knelpunten 
opgenomen. Deze zijn uit de bouwstenen naar voren gekomen als punten waar een keuze 
noodzakelijk lijkt. 

De meest relevante dilemma’s, kansen en knelpunten zijn: 

Knelpunten maatschappelijke uitdaging 1, uitstekend wonen en leven in Zeeland. 

1. In het huidige tempo zijn we nog 2000 jaar bezig om de bestaande (particuliere) 
woningvoorraad te verduurzamen. Dit is niet op te lossen met meer subsidie vanuit 
bijvoorbeeld het Provinciale impuls wonen. 

2. De huidige woningmarkt heeft een kleine flexibele schil waardoor mensen die tijdelijk en/of op 
korte termijn een woning nodig hebben niet makkelijk een betaalbare woning kunnen vinden. 

3. In het bestaande stedelijke gebied verliezen steeds meer typen vastgoed hun functie. Voor de 
dynamiek van het stedelijk gebied is het van belang dat woningen kunnen worden toegevoegd 
in of in plaats hiervan. 

4. De Zeeuwse infrastructuur is weinig robuust. Naast grote verstoringen tijdens incidenten en 
piekdagen beïnvloeden ook extreme weersomstandigheden en de verandering van ons 
klimaat de betrouwbaarheid van de infrastructuur.  

5. Door de afname van vrijwilligers staan de culturele evenementen onder druk. Deze 
evenementen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van Zeeland. 

Kansen maatschappelijke uitdaging 1, uitstekend wonen en leven in Zeeland 

1. Onze huidige woonomgeving wordt als autogericht ervaren. Door de komst van smartmobility 
concepten (oa autodelen, e-bike) ontstaan kansen voor een nieuwe inrichting van het stedelijk 
gebied.  

2. Toerisme draagt in met name de kleine kernen bij in de leefbaarheid. Winkels, openbaar 
vervoer en publieke voorzieningen zijn mede levensvatbaar door het toerisme. Betere 
spreiding van het toerisme helpt ook in andere regio’s in Zeeland de voorzieningen op pijl te 
houden. 
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Dilemma's doelbereik maatschappelijke uitdaging 1, uitstekend wonen en leven in Zeeland 

Woningvoorraad en woonomgeving 
De markt wordt vooral gestuurd door financiële prikkels. De behoefte in de toekomst speelt daarbij 
een minder belangrijke rol. Actief beïnvloeden van de benodigde transformatie vraagt daadkracht, 
geld, investeringen, subsidies en fondsen. Kunnen en willen Zeeuwse partijen hier actief (en 
risicodragend) op inzetten? 

Voorzieningen 
Voor het behalen van de ambitie van deze maatschappelijke uitdaging (een aantrekkelijk 
woonklimaat) is de kwaliteit en diversiteit van voorzieningen, evenals de bereikbaarheid daarvan, van 
groot belang. Het voorgestelde beleid leidt onvoldoende tot verbetering. 
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4. Balans in de grote wateren en het landelijk gebied 

4.1. Beschrijving 

Beschrijving 
Maatschappelijke uitdaging 2: “Balans in de grote wateren en het landelijk gebied” 
Het behalen van doelen op sociaal, ecologisch en economisch terrein stelt eisen aan de draagkracht 
van de fysieke leefomgeving. Op dit moment voldoet de fysieke leefomgeving niet aan alle wensen. 
Met de huidige ontwikkelingen nemen de wensen toe en staat de draagkracht onder druk. 

Gebruikslaag 
Alle activiteiten die gebruik maken van de ondergrond en netwerken, zijn terug te zien in de 
occupatielaag. Het landelijk gebied wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw. Daarnaast is een 
deel van de ruimte in gebruik voor natuur en stedelijke functies zoals wonen, bedrijven, 
voorzieningen, energieopwekking, groen, infrastructuur en recreatie. De grote wateren worden 
gebruikt voor natuur, schelpdierteelt, visserij, recreatie en scheepvaart. Omdat de gebruiksruimte 
begrensd is, gaat uitbreiding van de ene vorm van gebruik meestal ten koste van een andere. De 
optelsom van de verschillende lagen en activiteiten bepaalt hoe het landschap er uit ziet. Verandering 
van gebruik leidt tot een ander landschap. 

Netwerklaag 
De ontwikkeling en het gebruik van de ondergrond hangt nauw samen met de netwerken die op en in 
die ondergrond aanwezig zijn. Het ecologisch netwerk bestaat uit een uitgebreid stelsel van 
natuurgebieden, wateren, binnendijken en watergangen. De kwaliteit en omvang van dit netwerk zijn 
bepalend voor de biodiversiteit en robuustheid van de natuur. 

Het watersysteem heeft ook een belangrijke distributiefunctie: reguleren van aan- en afvoer van 
water om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Via het watersysteem worden ook voedingsstoffen 
en verontreinigingen verspreid.  

Verschillende typen infrastructuur maken het mogelijk om personen, energie, informatie, 
afvalstoffen, grondstoffen en goederen te verplaatsen. Vanwege de realisatietermijn en de kosten voor 
aanleg en onderhoud, is de bestaande infrastructuur niet alleen het resultaat van, maar ook sturend 
voor het gebruik van de omgeving. 

Ondergrond 
De ondergrond, bestaande uit het land, het binnendijkse watersysteem en de buitendijkse grote 
wateren, is de afgelopen millennia gevormd tot wat nu is. De ondergrond is bepalend voor de fysieke 
leefomgeving in Zeeland. De ondergrond met alle aanwezige elementen heeft een intrinsieke waarde, 
omdat de ontstaansgeschiedenis van Zeeland er in vast ligt. Daarnaast levert de ondergrond nu en in 
de toekomst onmisbare diensten voor mens en natuur. Een kwalitatief robuust bodemsysteem, 
inclusief grondwater en bodemleven, is een belangrijke voorwaarde voor alle activiteiten op het land. 
Robuuste deltawateren zijn een voorwaarde voor alles wat in en op het water plaatsvindt.  

4.2. Ambitie 

Ambitie 
De titel van de uitdaging beschrijft ook de ambitie voor Zeeland in 2050: balans in de grote wateren en 
het landelijk gebied. Balans vraagt letterlijk om evenwicht tussen de beschikbare fysieke en 
milieuruimte en de verschillende vormen van gebruik van de omgeving. De ambitie voor 2050 bestaat 
uit twee onderdelen: 

1. Een hoogwaardige en robuuste ondergrond die optimaal kan worden benut, zonder 
kwaliteit te verliezen of uitgeput te raken. 

2. Een goede afstemming van alle vormen van milieu- en ruimtegebruik. 

  

Ambitie voor een hoogwaardige en robuuste ondergrond 

De ondergrond bestaat uit de bodem, het water en alles wat daar onderdeel van uitmaakt. Een 
hoogwaardige en robuuste ondergrond is alleen haalbaar als dit complete systeem in balans is. 

Een robuuste bodem die optimaal bruikbaar is, heeft: 
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 geen verontreinigingen 

 een goede structuur 

 een stabiel en voldoende hoog organisch stofgehalte een gezond bodemleven 

 voldoende hoge grondwaterstand en –kwaliteit 

 voldoende bescherming van bekende archeologische en aardkundige waarden 

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de bodem ook bestand tegen weersextremen 
zoals  langdurige droogte en hevige neerslag. Gebruik van de bodem en ruimtelijke inrichting moeten 
zijn aangepast om de kwaliteit van de bodem optimaal te houden. Bodemverdichting, verslemping, 
uitputting en erosie worden zo voorkomen. Meer organische stoffen in de bodem draagt ook bij aan 
CO2-opslag. 

De grote wateren moeten optimaal en blijvend bijdragen aan veiligheid, ecologie en economie. Elk 
van de deltawateren heeft een eigen karakter en kwaliteiten, en daarmee samenhangende ambities. 
Het doel is dat de kernwaarden van de verschillende deltawateren worden behouden en versterkt. 

De doelstelling bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Behouden van het waterveiligheidsniveau waarbij in toekomst onderscheid gemaakt kan 
worden naar deelgebieden 

 Behouden en verbeteren van de beschikbaarheid van zoetwater voor landbouw, industrie, 
drinkwater, natuur en recreatie; anticiperend op verandering van de zoetwaterbeschikbaarheid 
in de toekomst. 

 Behouden en verbeteren van klimaatrobuuste, kwalitatief hoogwaardige water- en 
ecosystemen 

 Verbeteren van de bijdrage aan innovatieve deltatechnologie, circulaire economie en 
energietransitie; 

 Verbeteren van de economie met voldoende werkgelegenheid in watergebonden sectoren; 

 Verbeteren van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreëren 

Het binnendijkse watersysteem moet in 2050 zijn aangepast aan de veranderde klimatologische 
omstandigheden en wordt effectief en betaalbaar beheerd. Goed beheer van het watersysteem is een 
voorwaarde voor vervullen van belangrijke maatschappelijke functies. Dit bestaat uit: 

 beschermen tegen overstromingen 

 het voorkomen en waar nodig beperken van wateroverlast en waterschaarste, 

 de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het regionale watersysteem 
(oppervlaktewater en grondwater) 

  

Ambitie voor goede afstemming van milieu- en ruimtegebruik 

Een goede onderlinge afstemming van het gebruik van de fysieke ruimte en milieuruimte is essentieel 
om de gebruiksruimte optimaal te benutten en de sociale, economische en ecologische ambities te 
kunnen realiseren. Alle bedrijfstakken en maatschappelijke functies moeten voldoende ruimte hebben 
om hun activiteiten uit te voeren. 

De landbouw is in Zeeland de grootste gebruiker van de ruimte. De landbouw staat voor grote 
uitdagingen. Het is de ambitie om in 2050 een volhoudbaar landbouwsysteem te hebben, dat 
functioneert in evenwicht met de omgeving, produceert op basis van marktvraag en waarbij kringlopen 
op een zo laag mogelijk niveau gesloten zijn. Deze ambitie helpt milieuruimte te vergroten, het gebruik 
van milieuruimte te verminderen én de economische functie te versterken. 

Op de grote wateren is de visserij de grootste gebruiker. De ambitie voor 2050 is een moderne, goed 
uitgeruste, economisch gezonde en duurzaam opererende visserijsector die in zijn bedrijfsvoering 
rekening houdt met de natuurwaarden. Synergie tussen visserij en natuur is het uitgangspunt. 
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De recreatie ontwikkelt door in balans met de omgeving. De ontwikkeling vraagt meer fysieke ruimte, 
maar dit draagt ook bij aan andere gebruiksfuncties. Water, natuur, landschap en cultuur worden beter 
geïntegreerd in het recreatief-toeristisch product, waarbij het unieke uitgangspunt als Deltagebied 
optimaal wordt benut. 

In 2050 zijn de woningvoorraad en woonomgeving aangepast aan de veranderde woningbehoefte, 
energietransitie en klimaatadaptatie. Omdat de opgave vooral ligt in het verbeteren van de bestaande 
bebouwde omgeving, is de extra benodigde fysieke ruimte beperkt gebleven. Als de kwaliteit van de 
woningen en woonomgeving toeneemt, heeft dat positieve effecten op de benodigde milieuruimte. 

Zeeland beschikt in 2050 over een mobiliteitssysteem (voor zowel personen als goederen over de 
weg), waarbij de vijf steden (Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Zierikzee) goed bereikbaar 
zijn vanaf de hoofdwegen. Het onderliggende wegennet is hiermee verknoopt. De havens, 
industriegebieden en bedrijventerreinen zijn multimodaal ontsloten. Buisleidingen verbinden 
industriële clusters, binnen en buiten de provincie. Naast de milieuwinst die wordt geboekt door 
omslag naar een circulaire en CO2-neutrale productie dragen ook een verbeterd systeem van 
buisleidingen en CO2-neutraal vervoer bij aan de ambities te komen tot een klimaatneutrale haven. 

De kwaliteit van het milieu is de optelsom van de kwaliteit van lucht, bodem en water voor zover die 
van belang is voor levende organismen. De milieukwaliteit hangt sterk samen met de gezondheid van 
planten, mensen en dieren. De ambitie voor 2050 is dat voor alle milieufactoren die 
gezondheidsrisico’s veroorzaken tenminste wordt voldaan aan wettelijke normen en, waar zo veel 
mogelijk extra gezondheidswinst is geboekt. 

Natuur is overal. De ambitie voor 2050 is dat in alle Zeeuwse ecosysteemtypen (inclusief boerenland 
en stedelijk milieu) de biodiversiteit is hersteld en blijvend gegarandeerd. De natuurkwaliteit van de 
natuurgebieden is op orde, qua aantallen kwalificerende soorten, milieucondities en ruimtelijke 
samenhang. De eigenheid van de Zeeuwse natuur is versterkt en goed herkenbaar. Deze ambitie 
vraagt fysieke ruimte voor voltooiing van het natuurnetwerk en verbetering van de milieukwaliteit in de 
hele provincie.   

Het Zeeuwse landschap is een landschap waarin harmonisch gewoond, gewerkt en gerecreëerd 
wordt door bewoners en bezoekers van de provincie. Ontwikkelingen in de fysieke ruimte en 
milieuruimte in de periode tot 2050 hebben bijgedragen aan een nieuw waardevol Zeeuws landschap 
dat breed wordt gewaardeerd. 

4.3. Huidige situatie en trends en ontwikkelingen 

Huidige situatie en trends en ontwikkelingen 
Bodem 
De bodemstructuur gaat achteruit als gevolg van verslemping, verdichting, erosie, teruglopende 
biodiversiteit en afname van het organisch stofgehalte. Dit heeft ook gevolgen voor het bodemleven 
en de waterinfiltratiecapaciteit van de bodem. 

Gebieden met bijzondere aardkundige waarden op provinciaal, nationaal of internationaal niveau zijn 
beschermd als aardkundig monument. 

Vooral in oudere dorpen en steden zijn veel archeologische resten aanwezig. Overheden werken 
samen aan de bescherming. Vondsten worden gedocumenteerd bewaarde en uitgeleend aan musea 
vanuit het Zeeuws Archeologisch Depot. Er is geen volledige digitale ontsluiting van de collectie. 

De bodemkwaliteit in het landelijk gebied heeft te maken met diffuse verspreiding van o.a. zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS) van de industrie, zoals PFAS, PFOS en GenX die in de 
voedselketen terecht kunnen komen. De sanering van spoedlocaties bodemverontreiniging in het 
landelijk gebied is afgerond, in het stedelijk gebied resten er nog twee. De bodemkwaliteit neemt 

af door uitputting, versnippering, toename van bebouwing en infrastructuur, intensivering van 
grondgebruik, afname van biodiversiteit en klimaatverandering. Ook archeologische waarden gaan 
hierdoor achteruit. 

Er komen wel meer technieken beschikbaar voor verbetering van de bodemstructuur en –
vruchtbaarheid en betere mogelijkheden voor onderzoek, kennisdeling en monitoring. 
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Deltawateren 
Door de aanleg van de Deltawerken is de waterveiligheid sterk verbeterd en is het watersysteem sterk 
veranderd. Er zijn verschillende waterbekkens ontstaan: zoet en zout, met en zonder getij. De 
bekkens kennen verschillende problemen zoals (blauw)algenbloei, zandhonger en een zuurstofloze 
bodem. De Grevelingen kampen met zuurstofloosheid, het Volkerak-Zoommeer met algenbloei en de 
Oosterschelde met zandhonger. In het Veerse Meer en Westerschelde is vooral de balans tussen 
verschillende functies een uitdaging. De Deltawateren zijn onderdeel van Natura2000, maar de 
instandhoudingsdoelen worden niet gehaald. Naast de al genoemde problemen spelen daarbij de 
waterkwaliteit, verstoring en predatie een rol. 

De zeespiegelstijging neemt op termijn toe naar 1 tot 2 meter. De huidige strategie voor de 
kustverdediging voldoet voorlopig, maar op langere termijn niet meer. Strandsuppleties nemen toe om 

de veiligheid op peil te houden. Klimaatverandering zorgt ook voor verandering van het ecosysteem 
van de deltawateren, door hogere watertemperaturen en de hogere waterstand. 

De verbetering van de waterkwaliteit is onzeker, vanwege nieuwe stoffen zoals PFAS. 

Watersysteem 
De beschikbaarheid van zoetwater verschilt per gebied. In het oosten van Zeeland is er zoetwater 
beschikbaar voor de landbouw. Dit wordt via het watersysteem verspreid. Vanuit de Biesbosch wordt 
zoetwater aangevoerd via de zoetwaterleiding, waarvan fruitteeltbedrijven in de Bevelanden en de 
industrie gebruik maken. In de rest van Zeeland heeft 40% van het landbouwareaal de beschikking 
over zoet grondwater, de overige 60% is afhankelijk van regenwater. 

De chemische en ecologische waterkwaliteit de regionale wateren (Kaderrichtlijn Water) zijn nog niet 
op orde en de daarvoor benodigde uitvoeringsmaatregelen liggen niet op schema.  De kwaliteit van 
het grondwater is overwegend goed. De kwaliteit van zoete grondwaterlichamen ‘Kreek’ en ‘Dekzand’ 
zijn niet goed door een te hoge concentratie bestrijdingsmiddelen. 

Extreme neerslag komt steeds vaker voor, wat eisen stelt aan de capaciteit van het watersysteem om 

overlast te voorkomen. Extreme droogte zorgt voor een grote vraag naar zoet water. De technische 
mogelijkheden voor zoetwaterbuffering nemen wel toe. Door zeespiegelstijging nemen de kweldruk 

en verzilting toe. 

Goede afstemming van milieu- en ruimtegebruik 
Een goede onderlinge afstemming van het gebruik van de fysieke ruimte en milieuruimte is al heel 
lang het uitgangspunt voor het beleid. Alle bedrijfstakken en maatschappelijke functies moeten 
voldoende ruimte hebben om hun activiteiten uit te voeren. Het gebruik van het landelijk gebied 
verandert continu. De trend van de laatste tientallen jaren is dat het ruimtegebruik voor wonen, 
werken, water en natuur toeneemt en de ruimte voor landbouw afneemt.   

De landbouw is vanouds in Zeeland veruit de grootste gebruiker van de ruimte. Het aantal 
landbouwbedrijven neemt continu af, terwijl de gemiddelde bedrijfsgrootte toeneemt. Niet alleen de 
economische voordelen van schaalvergroting, maar ook vergrijzing en ontgroening spelen daar een 
rol in. De agrarische sector is in Zeeland van oudsher van groot belang. Boerenbedrijven, ver- en 
bewerking  opslag en logistiek, toe- en aanleverende bedrijvigheid en kennisbedrijven en ook als 
werkgever maakt de sector van economisch belang voor Zeeland.  

De landbouw loopt steeds vaker tegen grenzen aan. Tekorten aan zoet water, achteruitgang van de 
bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en bodemweerbaarheid, waterkwaliteit, biodiversiteit (onder- 
en bovengronds), fijn stof, stikstof, fosfaat, etc. maar ook regelgeving speelt parten. Door de 
ontwikkelingen staat het verdienmodel onder druk en is een transitie naar andere productievormen 
noodzakelijk. 

De Zeeuwse visserijsector bestaat uit zee- en kustvisserij, mossel- en oesterkweek, visserij met 
vaste vistuigen en sportvisserij. Door klimaatverandering verandert de visstand en is er sprake van 
een toename van invasieve exoten, plagen en ziektes. Ook neemt de waterkwaliteit af, zoals 
bijvoorbeeld in de Grevelingen. 

De recreatie heeft te maken met een grotere vraag naar beleving, onderscheidende concepten, 
ontspanning en moderne accommodaties. Nieuwe vervoersmethoden, maatregelen in het kader van 
de energietransitie en inzet op een circulaire economie bieden kansen voor verduurzaming van de 
recreatie. Lokaal leidt intensief toerisme tot afnemend maatschappelijk draagvlak. Er is sprake van 
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een toenemende aandacht voor (natuur)activiteiten, gezondheid, streekproducten en uitjes naar de 
boer. Het aantal particuliere verhuurders neemt toe en er is een verandering in de behoefte aan 
behoefte aan jachthavens. 

De woningvoorraad en woonomgeving veranderen langzaam, maar continu. Er zijn voldoende 
woningen, maar het aanbod sluit niet goed aan op de vraag. Die mismatch zal als gevolg van de 
vergrijzing en energie-eisen verder toenemen. Vooral de particuliere woningvoorraad wordt niet snel 
genoeg vervangen om hier op in te spelen. Door voorrang te geven aan woningbouw binnen bestaand 
stedelijk gebied blijft de extra benodigde ruimte beperkt. 

Het mobiliteitssysteem in Zeeland is door een aantal grote aanpassingen in qua hoofdinfrastructuur 
op orde. Tot 2030 zal er nog sprake zijn van een  toename van verkeer door bevolkingsgroei, meer 
toerisme, groei woon-werkafstand en meer wegtransport. Tussen 2030 en 2050 nemen de 
verkeersbewegingen niet meer zo sterk toe door vermindering van woon-werkverkeer en betere 
digitale mogelijkheden. Het verkeer is in 2050 emissieloos. Door deze ontwikkelingen neemt de 
benodigde milieuruimte af. 

Door verduurzaming van de industrie, door de energietransitie, zal het elektriciteitsnet, met name via 
hoogspanning van 150 kV en 380 kV verbindingen verzwaard worden.  Dit wordt nog belangrijker als 
Zeeland gaat fungeren als stopcontact voor offshore windmolenparken. 

Door verduurzaming van de industrie verandert ook de behoefte aan transport. In het havengebied 
van North Sea Port is voorzien in een buisleidingnetwerk, dat tussen bedrijven vloeistoffen en gassen 
uitwisselt. Ook zal het buisleidingnetwerk vanuit het havengebied aansluiten op buiten de provincie 
gelegen industriële clusters. 

De havens, industriegebieden en bedrijventerreinen groeien mee met de behoefte van bedrijven. 
Die behoeften veranderen door de omvorming naar een circulaire economie. De verwachting is dat er 
op termijn geen extra fysieke ruimte meer nodig is voor bedrijven en dat de benodigde milieuruimte 
sterk afneemt door schonere productie.  

Milieu 
De kwaliteit van lucht, water en bodem in Zeeland is redelijk goed, maar voldoet nog niet overal aan 
de normen. 

De luchtkwaliteit is de afgelopen decennia sterk verbeterd, omdat bedrijven en wegverkeer veel 
schoner zijn geworden. Desondanks speelt luchtverontreiniging nog een belangrijke rol bij 
gezondheidsproblemen. Wegverkeer, industrie, landbouw en scheepvaart zijn in Zeeland de 
belangrijkste bronnen voor luchtverontreiniging. Het nationale Schone Lucht Akkoord (SLA) zet in op 
verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zal ook 
bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit.   

Geluidhinder wordt in Zeeland vooral veroorzaakt door het wegverkeer en bedrijven. Hinder door 
laagfrequent geluid neemt toe en kan door aanleg van meer warmtepompsystemen verder 
toenemen.   

De chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet niet aan de KRW-normen, 
maar de waterkwaliteit verbetert wel. Dit is het gevolg van toepassing van de best beschikbare 
technieken bij afvalwaterlozingen. Een negatieve ontwikkeling is dat er meer medicijnresten en nieuwe 
zeer zorgwekkende stoffen in het water voorkomen. 

De bodemkwaliteit in het landelijk gebied heeft te maken met diffuse verspreiding van o.a. zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS) van de industrie, zoals PFAS, PFOS en GenX die in de voedselketen 
terecht kunnen komen. De sanering van spoedlocaties bodemverontreiniging in het landelijk gebied is 
afgerond, in het stedelijk gebied resten er nog twee. 

Risico’s voor burgers als gevolg van opslag, productie en bewerking van gevaarlijke stoffen zijn een 
continu aandachtspunt, maar er zijn in Zeeland geen gevallen van externe veiligheidsrisico’s die zo 
ernstig zijn dat sanering nodig is. Lokaal zijn er wel verhoogde groepsrisico’s. 

In milieubeleid wordt gezondheid (of wellbeing) steeds meer het uitgangspunt. Inwoners van Zeeland 
leven langer en er is in Zeeland minder sterfte aan kanker en dementie in vergelijking met Nederland. 
Gemiddeld bewegen ouderen meer, wordt er minder gerookt, voelen mensen zich veiliger en zijn ze 
tevreden over hun woonomgeving. De leefomgeving heeft invloed op gezond gedrag en ervaren 
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gezondheid. Zowel positief als negatief. Zeeland heeft van nature alle ingrediënten in huis voor een 
gezond en prettig leven. Rust, ruimte, natuur, water en vruchtbare aarde. Mooie dorpen en steden met 
voorzieningen; deze ingrediënten hebben een positieve invloed op gezondheid. Vanuit de 
leefomgeving zijn er ook bedreigingen voor gezondheid, zoals vervuiling van water en lucht door de 
industrie scoort Zeeland relatief slecht. 

De natuur is in Zeeland in kwaliteit en omvang nog niet op orde, maar de achteruitgang in de 
biodiversiteit lijkt wel minder snel te gaan. De doelen voor veel N2000-soorten en -habitats worden 
nog niet gehaald. Met name de staat van instandhouding van soorten en habitats van buitendijkse 
gebieden en delen van de duinen zijn matig tot zeer ongunstig. De oorzaken zijn vooral 
stikstofdepositie, verstoring, tekort aan leefgebied, verdroging, verzuring en versnippering. Het 
Natuurnetwerk Zeeland is nog niet voltooid en vraagt tot 2027 extra inzet om de benodigde gronden te 
verwerven en in te richten. De nadruk komt (inter)nationaal meer te liggen op  intensivering van het 
natuurbeleid via verbreding en verbinding met andere sectoren van de samenleving en de economie. 
Vooral in de combinatie met de landbouw liggen mogelijkheden.  

Het Zeeuwse landschap wordt gemiddeld hoog gewaardeerd door inwoners en toeristen, maar het is 
ook voortdurend in ontwikkeling. Een deel van de landschapselementen is beschermd om ze te 
behouden. Het gaat zowel om groene landschapselementen zoals natuur, bos en erfgoedbeplanting 
als om cultuurhistorisch waardevolle structuren en gebouwen zoals deltawerken, polders, dijken, 
historische boerderijen, molens en vestingwerken. Bestaande elementen verliezen voor een deel hun 
functie en kunnen dan in verval raken, waardoor de kwaliteit van het landschap afneemt. Nieuwe 
ontwikkelingen als gevolg van van energietransitie, klimaatverandering en de landbouwtransitie zullen 

het landschap ook veranderen.  

  

4.4. Dilemma's, kansen en knelpunten 

Dilemma's, kansen en knelpunten 
In deze eerste ruwe versie van de omgevingsvisie zijn de dilemma’s , kansen en knelpunten 
opgenomen. Deze zijn uit de bouwstenen naar voren gekomen als punten waar een keuze 
noodzakelijk lijkt. 

Knelpunten maatschappelijke uitdaging 2, Balans in grote wateren en het landelijk gebied 

1. De bodemstructuur gaat achteruit as gevolg van verslemping, verdichting, erosie, 
teruglopende biodiversiteit en afname van het organische stofgehalte. Om de balans in het 
landelijk gebied en de grote wateren te herstellen is een transitie nodig waarbij de natuur en 
biodiversiteit als randvoorwaarde moeten gaan gelden bij nieuwe ontwikkelingen. 

2. De Zeeuwse Delta is een uniek gebied waar de afgelopen jaren de waterkwaliteit sterk 
verbeterd is en door de aanleg van de deltawerken het bestaande watersysteem veranderd. 
Door de verandering van ons klimaat veranderd ook het ecosysteem van de Deltawateren. 
Zeespiegelstijging vragen om maatregelen op de langere termijn, verzilting langs de randen 
van de Deltawateren om maatregelen op de kortere termijn. 

3. De landbouw, traditioneel de grootste gebruiker van het Zeeuwse landelijke gebied, loopt 
steeds meer tegen zijn grenzen aan. Een transitie in de landbouw is noodzakelijk, waarbij 
vanuit de overheid prikkels nodig zijn om naar een volhoudbare landbouw te gaan. 

4. Door de verandering van ons klimaat veranderd de visstrand en is er sprake van de komst va 
invasieve exoten, plagen en ziektes. 

Kansen maatschappelijke uitdaging 2, Balans in grote wateren en het landelijk gebied 

1. Door inwoners en toeristen wordt het Zeeuwse landschap hoog gewaardeerd. Door het 
beschermen van de landschapselementen blijft een deel van het Zeeuwse landschap 
behouden. Nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe toeristische bebouwing en zonneparken gaan 
invloed hebben op het landschap. Door een goede inpassing kunnen deze een versterking 
van het Zeeuwse landschap zijn in plaats van een bedreiging. 
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Dilemma's doelbereik maatschappelijke uitdaging 2, Balans in grote wateren en het landelijk 
gebied 

Natuur en biodiversiteit 
Op basis van de trends van de afgelopen jaren kan worden vastgesteld dat er voor natuur een forse 
opgave is. Nodig is het ombuigen van de neergaande trend in biodiversiteit, die vooral waarneembaar 
is buiten de natuurgebieden. Het behalen van de ambitie is sterk afhankelijk van andere ambities.  

Landbouw 
Hoofdvraag is hoe het landbouwbeleid afgestemd kan worden op autonome (exogene) ontwikkelingen 
(klimaatverandering, bodemverdichting, teruglopen biodiversiteit) 

 Welke ruimte wordt agrariërs geboden om hun landbouwactiviteiten te ontplooien of andere 
verdienmodellen te zoeken? 

 Welke stimuleringsmiddelen worden ingezet om de transitie naar natuurinclusie en/of 
circulariteit? 

 Hoe gaan we om met vrijkomende agrarische bebouwing? 

Ondergrond 
De landbouw  in Zeeland is een belangrijke economische sector met een mondiale oriëntatie. De 
keerzijde van deze intensieve landbouw is een intensief bodemgebruik dat een negatief effect heeft op 
de gezondheid van de bodem. De trend is licht negatief. Omdat de realisatie van kringlooplandbouw 
onzeker is, is ook de realisatie van de ambitie voor de bodem onzeker. 

Sturing op de kwaliteit en structuur van de bodem is ingewikkeld, omdat iedere ruimtegebruiker op 
een bepaalde wijze invloed uitoefent op de ondergrond. Daardoor is het voornaamste dilemma hoe er 
omgegaan dient te worden met de verslechtering van de ondergrond. 
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5. Naar een volledig circulaire Zeeuwse economie  

5.1. Beschrijving 

Beschrijving 
Gebruikslaag  
Enerzijds zal de vraag naar arbeid veranderen door grote technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
op het gebied van informatietechnologie en robotisering. Anderzijds zijn er door demografische 
ontwikkelingen aan de aanbodzijde ook veranderingen. Bedrijven en het onderwijs in Zeeland zullen 
moeten anticiperen op deze ontwikkelingen om concurrerend en relevant te kunnen blijven. De 
aanwezigheid van goede (culturele) voorzieningen kan hieraan bijdragen. 

Door het sluiten van kringlopen op lokaal niveau is er minder verlies in productieprocessen door 
bijvoorbeeld de verminderde noodzaak tot transport over grote afstand. Dit leidt ook tot minder 
uitstoot van broeikasgassen. Tevens kan de afhankelijkheid van andere landen van grondstoffen 
verminderen. 

Netwerklaag  
Dit heeft grote gevolgen voor de benodigde infrastructuur in de toekomst. De infrastructuur moet 
geschikt gemaakt worden voor het uitwisselen van grondstoffen tussen bedrijven en meer vervoer 
over korte afstand. Vooral voor de grote haven- en industriegebieden in Zeeland zal dit grote invloed 
hebben. 

Ondergrond 
Er is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% is gereduceerd. Traditionele 
grondstoffen worden schaarser. We kunnen hierop anticiperen door het faciliteren en stimuleren van 
de zoektocht naar verdienmodellen waarbij afval- en reststromen worden gebruikt als nieuwe 
grondstof door hergebruik en terugwinning. 

5.2. Ambitie 

Ambitie 
In 2050 zullen de economische sectoren  innovatief zijn en zich meer in evenwicht met de omgeving 
ontwikkelen. Hogere eisen voor biodiversiteit en duurzame economie. Niet alleen met de directe 
fysieke omgeving, in bijvoorbeeld ruimtegebruik of verduurzaming,  maar ook met alles waarop ze 
invloed hebben. De sectoren denken niet op zichzelf maar staan  in contact met hun omgeving: ze 
hebben de hebben de juiste middenweg gevonden om gezond te functioneren binnen de ecologische 
grenzen. Duurzaamheid betekent dat de economische ontwikkeling niet ten koste zal gaan van 
gezondheid, van milieu en van natuur. De economie kan niet alleen waarde toevoegen op het gebied 
van handel en zorgen dat er geld in het laadje komt, maar kan zich niet meer los zien van het 
menselijk welzijn. Winst is pas winst als ook daar gewonnen wordt.   

Over het algemeen zijn de sectoren gezond en hebben werken ze in samenwerkingsverbanden met 
onderwijs en onderzoek. Zowel binnen de regio als over de (lands)grenzen. Voor de afzonderlijke 
sectoren zijn er de volgende accenten. Zeeland zal een moderne, goed uitgeruste, economisch 
gezonde en duurzaam opererende visserijsector te hebben die in zijn bedrijfsvoering rekening houdt 
met de natuurwaarden. Waar mogelijk vindt synergie plaats tussen visserij en natuur. 

De landbouwsector zal een evenwichtige sector zijn. Daaronder verstaan we dat de sector 
evenwichtig zal omgaan met productiemiddelen en -omgeving. We kunnen op een volhoudbare 
manier landbouw bedrijven. Dat raakt o.a. aan zaken als gezondheid, milieu, leefbaarheid en natuur. 
De boer krijgt een eerlijke prijs voor zijn producten. De prijs wordt deels gebaseerd op een duurzame 
werkwijze. Dat betekent dat het verbouwen van ons voedsel in evenwicht met productiemiddelen en –

omgeving wordt omgegaan. Kringlooplandbouw is daarbij het uitgangspunt. In grond, arbeid en 

kapitaal en natuur en milieu. 

Economie en milieu 
De Zeeuwse economie zal een dynamischer karakter hebben dan nu het geval is.  De regio zal 
dankzij haar innovatiekracht in kunnen spelen op de veranderende vraag die de moderne uitdagingen 
met zich meebrengen.  Het haven- en industriegebied zal bezig zijn de transitie door te maken  naar 
de nieuwe economie:  een CO2-neutrale industrie en een 100% circulaire economie. Daarin hebben 
we een circulair productieproces, andere verdienmodellen en een andere energievoorziening. Er is 



  

 35 

geen afval meer en energie wordt volledig duurzaam opgewekt. De oliegeoriënteerde economie is 
bijna volledig vervangen door een circulaire economie, gebaseerd op duurzame energiebronnen. 
Gezondheid is daarbij een uitgangspunt. Het streven is een CO2-reductie van 95 %. Dit betekent dat 
ook bedrijven volledig duurzaam en circulair werken.  

Transport en infrastructuur 
Zeeland beschikt in 2050 over een mobiliteitssysteem (voor zowel personen als goederen over de 
weg), waarbij de vijf steden (Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Zierikzee) goed bereikbaar 
zijn vanaf de hoofdwegen. Het onderliggende wegennet is hiermee verknoopt. De havens, 
industriegebieden en bedrijventerreinen zijn multimodaal ontsloten. Buisleidingen verbinden 
industriële clusters, binnen en buiten de provincie. Naast de milieuwinst die wordt geboekt door 
omslag naar een circulaire en CO2-neutrale productie dragen ook een verbeterd systeem van 
buisleidingen en CO2-neutraal vervoer bij aan de ambities te komen tot een klimaatneutrale haven. 

Arbeidsmarkt 
Een innovatieve regio met de bijbehorende banen van verschillende opleidingsniveaus. Zeeuwen en 
mensen van buiten Zeeland hebben hier veel werkgelegenheid. Ook de onderwijsinstellingen staan 
in contact met het bedrijfsleven en weten wat er speelt en nodig is in het werkveld. 

 

5.3. Huidige situatie en trends en ontwikkelingen 

Huidige situatie en trends en ontwikkelingen 
Zeeland heeft een gunstige kostenstructuur en financieringsmogelijkheden. Ook kent de regio 
een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur. Het Bruto Regionaal Product van Zeeland 
bedraagt  2,18 % van BNP (bruto nationaal product).  Een groot deel van de Zeeuwse economie is 
gekoppeld aan de zeehaven. Indirect is 18% van de Zeeuwse werkgelegenheid en 46% van de 
Zeeuwse toegevoegde waarde gekoppeld aan de havens. North Sea Port is de derde zeehaven van 
Europa op basis van toegevoegde waarde.  

Wat betreft werkgelegenheid is dat het MKB de motor van de Zeeuwse economie. Voor wat betreft 
toegevoegde waarde zijn dat de havens en industrie. Er is een goed havencomplex en nichemarkten. 
Er zijn weinig middelgrote ondernemingen, dat is een zwakte. 

Er liggen kansen in de transitie naar een circulaire economie.  De Chemiesector heeft te maken met 
een mondiale concurrentiestrijd en een opgave in de energietransitie. De recreatie en toerismesector 
is sterk in beweging en er ligt een vraag om kwaliteitsverbetering en een gemeenschappelijke 
infrastructuur. Tevens is er sprake van een toenemende havensamenwerking, ook buiten de eigen 
regio.  

Het MKB scoort onder het Nederlands gemiddelde wat betreft innovatie. Publieke investeringen in 
R&D zijn laag.  Ook kent de Zeeuwse bevolking minder hogeropgeleiden dan het landelijk 
gemiddelde. 

Milieu en geluid 
Zeeland is een diverse provincie met een  groenblauw en landelijk karakter waar diverse economische 
sectoren een belangrijke rol spelen. Deze sectoren zijn toerisme, de industrie, landbouw, visserij, 
transport met daarbij nog diverse ondersteunende sectoren. Alle sectoren hebben een invloed op een 
of meerdere milieuthema’s.  Andere ontwikkelingen (energietransitie, CO2 reductie, circulaire 
economie, meer duurzamere economie,  technologische ontwikkelingen, klimaatverandering (o.a. 
extreme neerslag en hitte), digitalisering, deregulering, actuele en nieuwe milieuproblemen, 
burgerparticipatie, draagkracht natuur en ruimte en gezondheid) zorgen ook voor mogelijke 
veranderingen in de milieukwaliteit.  Bij de provincie Zeeland past vanzelfsprekend een adequate 
milieukwaliteit.  De Provincie Zeeland voorkomt waar dat noodzakelijk is en technisch en financieel 
haalbaar, geluid-, geur en lichthinder afkomstig van provinciale wegen en de bedrijven waarvoor wij 
bevoegd gezag zijn op basis van de wet.  Nieuwe situaties met overlast worden voorkomen. De 
wettelijke normen worden strikt gehanteerd en waar mogelijk doen we een stapje extra. Voor de 
invulling van het acceptabel hinderniveau en voor een goede afstemming met het ruimtelijk beleid 
hanteren we een toetsingskader waarbij de hinderlijkheid, de tijd en aard van de bestemming worden 
meegewogen. 
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Circulaire economie 
Op verschillende niveaus (Mondiaal, Europees, Nationaal en Regionaal / Zeeuws) 
zijn  richtinggevende kaders en doelen gesteld voor de inzet van circulair economie. ‘Nederland 
Circulair’ is , als nationaal richtinggevend programma, de vertaling van de nationale bijdrage aan de 
Sustainable Development Goals. Er is een goed richtinggevend nationaal doel en kader via het 
Grondstoffenakkoord. 

De regionale kansen zijn  met name in de bouw -  verblijfsrecreatie / voorbeeldwerking provincie via 
inkoop- en aanbesteding / duurzaam GWW -, industrie / maintenance én circulaire projecten in de 
Zuidwestelijke Delta. Eerste circulaire projecten en successen zijn geboekt die passen in de 
ontwikkeling van de gestelde doelen (o.a. circulair bouwen Emergis, MVI-platform, Europees project 
CBCI (circular biobased construction industry), maintenance procesindustrie, SDR ( Smart Delta 
Resources) maakt projecten in industriële symbiose (o.a. Steel 2 Chemical Dow AM,  chemische 
recycling via pyrolyse van end use plastic tot grondstof voor industrie) en biobased economy projecten 
(zoals Biobased Innovations Garden, biobased asfalt). Samenwerking gemotiveerd door 
zoetwaterschaarste resulteert in plannen voor robuust watersysteem in Zeeuws-Vlaanderen. 
Bestaande samenwerkingen in regio ‘werken’ (partijen kennen elkaar, het netwerk kent elkaar). 

Er is een toenemende aandacht voor ‘natuurlijk kapitaal’ en ‘regionale kwaliteit’ en ook een 
toenemende schaarste in zoet water, grondstoffen en zeldzame materialen. IT, datamanagement en 
blockchain nemen toe in kracht en gaan dienen in de transitie naar een circulaire economie.  

Arbeidsmarkt 
Er is een tekort aan arbeidskrachten in alle sectoren en op alle niveaus. Er is sprake van een lage 
werkloosheid, maar er zitten toch  meer dan 12.000 mensen in een uitkeringssituatie. De krapte is wel 
aan het afnemen. Er is nog veel onbenut potentieel: een hoog aandeel statushouders in de bijstand en 
jongeren die wegtrekken i.v.m. een opleiding buiten de provincie en niet meer terug komen. 

Door de lage werkloosheid lijkt het probleem klein, maar het echte probleem is dat bedrijven worden 
beperkt in hun groei en succes door gebrek aan personeel. Een overkoepelende aanpak hierin 
ontbreekt nog. Ook zijn er grensoverschrijdende belemmeringen door wet- en regelgeving. Het imago 
van Zeeland als goede plek om te wonen, studeren, werken wordt beter. 

Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van wonen, werk en recreatie in Zeeland is goed en gebeurt veelal met de auto. 
Wel belemmerd in hun bereikbaarheid zijn scholieren/studenten, mensen met een beperking en 
ouderen. In Zeeland ligt ongeveer 400 km Rijkswegen, 400 km provinciale wegen en 3.500 km 
waterschapswegen. De weginfrastructuur is op orde, maar er dreigt toename van congestie op de A58 
en het knooppunt A58/A4. 

Voor het huidige openbaar vervoer geldt een mobiliteitsgarantie, wat inhoudt dat tussen ca 6 uur ’s 
morgens en ca 11 uur ’s avonds in ieder dorp elk uur een bus of haltetaxi (op afroep) rijdt en de 
steden verbonden zijn via bus of trein. Er is wel een toename van mogelijkheden voor werken, 
studeren of dienstverlening op afstand. Het openbaar vervoer staat onder druk door een afnemende 
vraag. Er is een transformatie van openbaar vervoer naar een ontschot mobiliteitssysteem nodig. Ook 
verwachten we een afname van autobezit en een toename van autogebruik. Betere technieken zorgen 

voor een slimmer mobiliteitssysteem. De veerdienst Vlissingen-Breskens kent met name 
toeristische reizigers, maar biedt ook voor studenten en forenzen een betrouwbare aansluiting 
over het water. De grote zeehavens kennen voor het goederenvervoer een goede bereikbaarheid 
over het water. 

Er zijn grote regionale verschillen qua bereikbaarheid. De gebieden nabij de Zeeuwse spoorlijn en 
A58 hebben betere verbindingen en meerdere reisopties, waar dat in andere gebieden beperkt is. De 
grensoverschrijdende verbindingen zijn beperkt. De verbinding met de Randstad en Noord-Brabant is 
langzamer geworden. Met betrekking tot vestigingsklimaat is dit een zorg. 

Verkeersveiligheid is een blijvend belangrijk thema, zowel in weginrichting als in verkeersgedrag. 

Onderwijs 
Basisscholen: grootste krimp is voorbij, redelijk stabiel. De middelbare scholen hebben nog wel te 
maken met een afname van het aantal leerlingen. Op gemeentelijk niveau nadruk op schaalvergroting 
(kwaliteit onderwijs) en integrale huisvesting (IKC’s). In heel Zeeland grote uitdaging voor vinden van 
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genoeg leerkrachten, o.a. door vergrijzing. Geldt ook voor aantal docent op VO. In Zeeuws-
Vlaanderen last van ‘concurrentie Belgische scholen’. 

Initiatief Statersgroep (gefinancierd door gemeenten, provincie en onderwijs) werkt samen met 
provincie aan structurele financiering vanuit Rijk. Hoger- en beroepsonderwijs is er in Zeeland op alle 
niveaus. Met name het hoger en universitair onderwijs trekt ook studenten van buiten Zeeland. Scalda 
(MBO). Bereikbaarheid van schoollocaties is een aandachtspunt omdat dit van invloed is op de keuze 
van scholieren. De nadruk ligt in het MBO op ontwikkeling Praktijkroutes (leren en werken in de regio, 
in samenwerking met netwerk van lokale bedrijven). Ontwikkeling van hybride docenten (mensen uit 
bedrijfsleven die deels les geven aan mbo-leerlingen). Er zijn nieuwe beroepen in opkomst waar ook 
steeds meer aandacht voor komt. 

Onderzoek 
Bij de combinatie van onderwijs en onderzoek ligt de nadruk op versterking onderwijskolom (PO-VO-
MBO-HBO-WO), doorlopende leerlijnen en kennisinfrastructuur, met focus op DNA van economisch 
Zeeland (energie, water en food). Tevens samenwerking met o.a. Universiteit van Gent en 
Wageningen UU, TUe. In kennis- en innovatienetwerken komen bedrijven en kennisinstellingen 
samen. Kansen die het bedrijfsleven ziet en vragen waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen, 
vormen zo de basis voor gezamenlijke onderzoeksprojecten en nieuwe opleidingen. 

In tegenstelling tot de nationale cijfers  heeft bijna de helft van de beroepsbevolking in Zeeland een 
middelbare beroepsopleiding en zijn lager en hoger opgeleiden gelijk verdeeld. 

Landbouw 
De landbouwsector is van economisch belang dankzij een relatief vruchtbare bodem, geschikt klimaat 
en goede verbindingen over weg en water. De bruto toegevoegde waarde van de landbouw (inclusief 
bosbouw en visserij) schommelt tussen de 400 en 600 miljoen euro en stijgt gemiddeld licht. Het 
aantal banen in de landbouw en toeleverende bedrijven bedraagt 9500. 

Klimaatverandering brengt echter verzilting, hitte- en wateroverlast en tekort aan zoet water met zich 
mee. Gecombineerd met wet- en regelgeving, kostprijs-, markt- en ketenontwikkeling, 
bedrijfsvergroting en gebrek aan opvolging, wordt het ondernemen er voor de boer niet makkelijker 
op.  Door vergrijzing en ontgroening zien we een afname in het aantal agrarische bedrijven.  

Er komen steeds betere technieken beschikbaar voor productieverhoging. De vraag naar duurzame 
levensmiddelen neemt toe.  

Visserij 
In Zeeland zijn 30 kotters (kust en zee), ca 50 mosselkwekers, ca 30 oesterkwekers en ca 40 vissers 
met vast vistuig actief in de Deltawateren. Samen leveren ze 50 miljoen kilo mosselen, 16 miljoen 
oesters en 35.000 kg kreeft. Tong, garnalen, schol, bot en tarbot zijn belangrijke soorten voor de 
Zeeuwse visserij. Yerseke is hét handels- en verwerkingscentrum voor schaal- en schelpdieren in 
Noord-West Europa met importen uit en export naar heel Europa en landen daarbuiten. Het gaat om 
handels- en verwerkingsbedrijven met een omzet van € 350 miljoen. 

De Zeeuwse visserijsector levert een bijdrage aan de voedselvoorziening van de wereldbevolking in 
de vorm van kwalitatief hoogwaardig, duurzaam gevangen en gekweekte vis, schaal- en schelpdieren. 
De sector heeft te kampen met een aantal problemen: negatieve ontwikkeling als gevolg van verbod 
pulsvisserij, aanlandplicht en Brexit. Gevolg hiervan is dat de inkomsten dalen, uitgaven stijgen en er 
minder personeel nodig is. Bovendien nemen de kosten voor mosselzaadinvang toe. Door 
klimaatverandering is er een verandering in het visbestand en een toename van invasieve exoten. 
Tegelijkertijd neemt de mondiale vraag naar vis toe. Afname waterkwaliteit Grevelingen 
problematisch. De afname van populaties vis in Deltawateren is een probleem voor zowel de visserij 
als de sportvisserij 

Recreatie en toerisme 
Recreatie en toerisme zijn zeer belangrijk voor Zeeland, als pijler voor de economie, werkgelegenheid 
en leefbaarheid. 9,4% van de totale werkgelegenheid in Zeeland houdt verband met deze sector 
(16.000 banen). De opbrengst van overnachtingen bedraagt 17 miljoen euro per jaar en die van de 
totale bestedingen van dag- en verblijfstoeristen bedraagt 1,8 miljard euro. 

Het aantal overnachtingen blijft groeien, met name in de vorm van korte vakanties. De warmere 
zomers zijn een kans voor Zeeland als vakantiebestemming. Er is een groeiend tekort aan goed 
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opgeleid personeel. De agrarische sector draagt steeds meer bij aan de vrijetijdseconomie door 
verbreding in de vorm van bijvoorbeeld verblijfsaccommodatie, boerderijwinkels en theetuinen. We 
zien een toenemende aandacht voor (natuur)activiteiten, gezondheid, streekproducten en uitjes naar 
de boer. Dit is een trend van een grotere vraag naar beleving, onderscheidende concepten, 
ontspanning en moderne accommodaties. De toerist komt vooral voor de omgeving. De beleving van 
Zeeland is daarom van grote waarde. Voor de kleine kernen aan de kust is de leefbaarheid een 
aandachtspunt. De ergernis jegens toerisme neemt toe en het maatschappelijk draagvlak voor 
toerisme neemt af door de groei. 

Zeeland heeft een veelzijdig aanbod. De provincie scoort hoog op het gebied van buitenrecreatie 
(vooral wandelen en fietsen), en watersport (met name actieve sporten, zoals kitesurfen en duiken). Er 
is een verandering in de behoefte aan jachthavens. 

De recreatiesector heeft een grote opgave wat betreft energietransitie. Nieuwe vervoersmethoden 
kunnen bijdragen aan verduurzaming recreatie. Vergrijzing vraagt aangepaste accommodaties, 
voorzieningen en biedt kansen voor zorgtoerisme. 

Transport en infra 
Zeeland kent een hoofdnetwerk infrastructuur van hoofdwegen, vaarwegen railwegen, kabels en 
leidingen en een vliegveld. Deze hebben verbindingen met rijkswegen, Vlaamse netwerken, 
vaarwegen naar de Rotterdamse en Antwerpse haven en treinverbindingen naar randstad. De 
digitalisering en robotisering van mobiliteit zullen effect hebben op inrichting van weginfrastructuur en 
op het systeem van laadpunten. Versterking van de transportinfra op de lijn Rotterdam – Antwerpen 
heeft aandacht. Er is een toenemende behoefte van transport van goederen in vloeistof of gasvorm in 
plaats van in traditionele vormen. 

De bereikbaarheid en doorstroming van het wegverkeer zijn aanzienlijk verbeterd door diverse 
projecten, zoals de Westerscheldetunnel en de verdubbeling van de Sloeweg en Tractaatweg. Tot 
2030 is er sprake van toename van verkeer door groei bevolking, toerisme, groei woon-werkafstand 
en wegtransport. Tussen 2030 en 2050 is er mogelijk een stagnatie van verkeersbewegingen door de 
uitrol van mogelijkheden zoals smart mobility, ‘home office’, deelauto’s, autonoom rijden en mobility as 
a service. 

Meer dan 50% van het transport gaat via binnenvaartschepen. Met de uitbreiding van de capaciteit 
van de Volkerak en Krammersluizen is een belangrijk knelpunt verdwenen.  

Het transport per spoor is nog gering van omvang (8%). Dat heeft o.a. te maken met twee knelpunten, 
namelijk met de missende verbindingen met Antwerpen (Veza) en Gent (KGT). Er is wel een toename 
te verwachten van het vervoer gevaarlijke stoffen over weg, spoor en vaarwegen. 

Verdere verwachtingen zijn een doorontwikkeling van bedrijvigheid en modal shift Kanaalzone (Rail 
Gent – Terneuzen, fietssnelweg Zelzate – Terneuzen). Daarnaast is er sprake van een toenemende 
aandacht voor milieukwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en circulariteit.  

  

5.4. Dilemma's, kansen en knelpunten 

Dilemma's, kansen en knelpunten 
In deze eerste ruwe versie van de omgevingsvisie zijn de dilemma’s , kansen en knelpunten 
opgenomen. Deze zijn uit de bouwstenen naar voren gekomen als punten waar een keuze 
noodzakelijk lijkt.  

Knelpunten maatschappelijke uitdaging 3, Naar een volledig circulaire Zeeuwse economie 

1. Doordat de Zeeuwse economie naar een circulaire economie toegaat, ontstaat een 
veranderende vraag en kansen voor innovatie. Het risico is dat het lastig zal zijn voor de 
Zeeuwse economie om winstgevend en concurrerend te blijven als er duurzamer wordt 
geproduceerd. 

2. Door de ontwikkeling van de Zeeuwse bevolking (vergrijzing) is het onzeker of de bedrijven 
ook in de toekomst kunnen blijven beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel. 
Nieuwe werknemers van buiten Zeeland blijven hard nodig. 
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Kansen maatschappelijke uitdaging 3, Naar een volledig circulaire Zeeuwse economie 

1. Door de verduurzaming die hoort bij een circulaire economie kunnen we als regio inspelen op 
de daarbij horende veranderingen. Hierdoor ontstaan sectoren die gezond zijn en spelen we 
in op de veranderingen die er op ons afkomen. 

2. Door de invoering van de volhoudbare landbouw ontstaat ruimte voor een eerlijkere prijs voor 
de landbouwer die mede gebaseerd is op de duurzame productie. 

3. De ontwikkelingen van autonoom en elektrisch rijden zullen effect hebben op de toename van 
het van het verkeer waardoor de groei na 2030 af zal nemen. 

 

Dilemma's doelbereik maatschappelijke uitdaging 3, Naar een volledig circulaire Zeeuwse 
economie 

Economische ontwikkeling en bereikbaarheid 
Bij deze hoofdambitie speelt de afweging tussen de economische belangen en de belangen van 
landschap, natuur en milieu een rol.  

Moeten randvoorwaarden worden gesteld aan de economische activiteiten en aan de ruimtevraag 
vanuit de markt, zodat ook de doelen voor de andere maatschappelijke uitdagingen in beeld komen? 
En zo ja, hoe werkt dit uit voor de verschillende Zeeuwse economische sectoren en zijn ze dan nog 
volhoudbaar? Welke rol spelen de verschillende partijen? 

Circulaire economie 
Vanuit de m.e.r. bestaat er twijfel in hoeverre de provincie samen met andere overheden invloed kan 
uitoefenen op het gebruik van primaire (niet-hernieuwbare) grondstoffen, zodanig dat de ambitie 
volledig gehaald wordt.  

Beroepsbevolking 
Gezien de autonome bevolkingsontwikkeling is het onzeker of bedrijven kunnen beschikken over 
voldoende en gekwalificeerd personeel. Door vergrijzing zullen vraag en aanbod werknemers verder 
uit balans raken. Van belang is dat de woon- en werkomgeving aantrekkelijk genoeg is om 
arbeidskrachten van buiten Zeeland aan te trekken. De haalbaarheid van de ambitie voor de uitdaging 
"Uitstekend wonen en leven in Zeeland" is bepalend voor het behalen van de ambitie voor 
beroepsbevolking. Welke extra maatregelen kunnen ingezet worden om de balans tussen vraag en 
aanbod te realiseren? 
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6. Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland 

6.1. Beschrijving 

Beschrijving 
Klimaatverandering beperken en de effecten van klimaatverandering opvangen is een enorme 
uitdaging voor Zeeland, Nederland, Europa en de wereld. Zeeland levert via de Regionale 
Energiestrategie een bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan. 
Daarnaast wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan een Klimaatadaptatiestrategie Zeeland om 
de risico’s van klimaatverandering voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid aan te 
pakken. 

Gebruikslaag 
Klimaatverandering heeft rechtstreeks effect op alle facetten van de samenleving. Aanpassing aan 
de veranderende weersextremen is noodzakelijk om negatieve gevolgen te voorkomen. Dit varieert 
van ruimtelijke locatiekeuzen op Zeeuws niveau, de inrichting van een straat en positionering van 
bebouwing tot het aanpassen van houding en gedrag. 

Opwekking van hernieuwbare energie heeft gevolgen voor de omgeving. Een CO2-neutrale 
samenleving is alleen haalbaar als gebouwen en activiteiten efficiënt omgaan met grondstoffen, 
warmte en energie. Sociaal, particulier, publiek, commercieel en recreatief vastgoed dragen op korte 
termijn bij door vermindering van de warmtevraag en toepassing van duurzame installaties en 
producten. CO2-neutrale mobiliteit vraagt in Zeeland extra inzet voor de logistieke sector, 
scheepvaart, recreatievaart en landbouw. 

Netwerklaag 
Om de waterveiligheid tegen overstroming te garanderen, zal het stelsel van waterkeringen moeten 
worden aangepast en een stelsel voor evacuatie en hulpverlening moeten worden opgesteld. Opvang 
van extreme neerslag en beschikbaarheid van zoetwater vragen om aanpassing van het 
bodemwatersysteem. 

De omschakeling van fossiele naar duurzame energie leidt in ieder geval tot verzwaring en 
uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, aanleg van warmtenettenen en aanpassing van het netwerk 
van transportleidingen. 

Ondergrond 
De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe door de 
klimaatverandering. 

De ondergrond zal intensiever worden gebruikt door de omschakeling naar een CO2-neutrale 
samenleving. Het aantal bodem- en aardwarmtesystemen neemt toe en het stelsel aan de kabels en 
leidingen in de bodem wordt aangepast. Het intensiever gebruik van de ondergrond gebeurt ook door 
nieuwe vormen van bodemgebruik zoals zonneparken en windmolens. 

Tegelijkertijd is de kwaliteit van de ondergrond en bodemstructuur van cruciaal belang om 
weerbaar te zijn voor weersextremen. Een goede bodemstructuur helpt extremen als droogte, hitte en 
wateroverlast op te vangen. 

  

6.2. Ambitie 

Ambitie 
Het kader voor klimaatadaptatie is de nationale Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. Deze stelt dat 
in 2050 de ruimte in ons land zodanig moet zijn ingericht dat we voorbereid zijn op extreme regenval, 
langdurige droogte, een grotere kans op hittegolven en een toename van het overstromingsrisico. 
Nederland dient dan voorbereid te zijn, zodat extreem weer niet tot grote schade en maatschappelijke 
ontwrichting leidt. Deze ambitie is in 2019 onderschreven door de Zeeuwse overheden middels het 
convenant Klimaatadaptatie Zeeland. 

De ambitie voor energietransitie is dat Zeeland in 2050 geen CO2 meer uitstoot. Industrie, mobiliteit, 
verwarming en elektriciteitsproductie zijn dan fossielvrij en/of CO2 vrij.  
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6.3. Huidige situatie en trends en ontwikkelingen 

Huidige situatie en trends en ontwikkelingen 
Klimaatadaptatie 
Het klimaat verandert. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. 
Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid. In 2019 zijn de risico’s in 
beeld gebracht via klimaatstresstesten. De klimaatstresstesten zijn gebruikt voor het voeren van een 
risicodialoog waarin de effecten worden gewogen van maatschappelijke ontwrichting, schade en 
slachtoffers tot lokale overlast en hinder. Om een indruk te geven van wat er nodig is om de 
kwetsbaarheden voor klimaatverandering op te vangen zijn mogelijke acties verkend. De acties 
vormen een eerste indicatie van zaken die in de strategie opgenomen kunnen worden. De 
Klimaatadaptatie Strategie Zeeland wordt door alle Zeeuwse overheden opgesteld en nadien geborgd 
in beleid, regelgeving en uitvoering. 

Waterveiligheid 
Het nationale Deltaprogramma signaleert dat de zeespiegel vanaf halverwege deze eeuw sneller kan 
stijgen dan is aangenomen in de deltascenario’s. Uit kwalitatief onderzoek komt naar voren dat de 
huidige strategie met intensivering van onderzoek en enkele maatregelen, - zoals zandsuppleties en 
dijkverhogingen - grotendeels standhoudt tot 1,00 meter zeespiegelstijging. Een mogelijk versnelde 
zeespiegelstijging van 1,00 tot 2,00 m (die op zijn vroegst na 2050 optreedt) zal leiden tot grote 
veranderingen op het gebied van waterpeilen, sedimentbeheer- en transport en sluitingsfrequentie van 
stormvloedkeringen. Er ontstaan omslagpunten voor waterveiligheid, natuur en ecologie en het 
economisch gebruik (o.a. scheepvaart en landbouw), omdat we met de huidige strategie niet meer 
kunnen voldoen aan normen en doelen. Bij een progressieve zeespiegelstijging zijn principieel andere 
keuzes nodig om op termijn toe te groeien naar een klimaat robuuste en samenhangende strategie 
voor de gehele Zuidwestelijke delta. 

Energietransitie 
Om klimaatverandering tegen te gaan is wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken 
om de CO2- uitstoot te beperken. Hier is een transitie in onze energievoorziening voor nodig. 
Verschillende partijen in Zeeland hebben de ambitie uitgesproken dit proces samen te gaan 
vormgeven en uitvoeren via een Regionale energiestrategie (RES). Binnen het 
samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord werken meer dan honderd partijen samen aan het 
opstellen en uitvoeren van de RES voor de regio Zeeland.  

 

6.4. Dilemma's, kansen en knelpunten 

Dilemma's, kansen en knelpunten 
In deze eerste ruwe versie van de omgevingsvisie zijn de dilemma’s, kansen en knelpunten 
opgenomen. Deze zijn uit de bouwstenen naar voren gekomen als punten waar een keuze 
noodzakelijk lijkt. 

De meest relevante dilemma’s, kansen en knelpunten zijn: 

Knelpunten maatschappelijke uitdaging 4, Klimaatbestendig en CO2 neutraal Zeeland 

1. De Zeeuwse risicodialoog Klimaatadaptatie heeft tot de ‘Notitie: Zeeuwse risico’s in beeld’ 
geleid. In deze notitie is een aantal Zeeuwse kwetsbaarheden benoemd die om een strategie 
vragen. Voor een groot aantal kwetsbaarheden is nog geen aanpak beschikbaar. 

2. Keuzes over aanpassing van de primaire waterkeringen kunnen voorlopig nog niet worden 
gemaakt, maar deze kunnen wel ingrijpende gevolgen hebben. 

Kansen maatschappelijke uitdaging 4, Klimaatbestendig en CO2 neutraal Zeeland 

1. De Zeeuwse risicodialoog Klimaatadaptatie heeft ook al een groot aantal maatregelen 
gevonden die zeker helpen om klimaatverandering het hoofd te bieden. 

2. In het kader van deze RES zijn de kansen en mogelijkheden in Zeeland onderzocht van 
energiewinning uit zon, wind en water. Er lijkt in Zeeland ruim voldoende potentieel aanwezig 
om de doelstelling voor de opwekking van duurzame energie te kunnen halen. 
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Dilemma's doelbereik maatschappelijke uitdaging 4, Klimaatbestendig en CO2 neutraal 
Zeeland 

CO2-neutraal Zeeland 
Met het beperken van de CO2-uitstoot wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de 
klimaatverandering. Andere broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld methaan, blijven in de visie buiten 
beeld, terwijl deze ook een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatverandering. Moet de ambitie 
verbreed worden naar andere broeikasgassen? 
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Deel B - Bouwstenen bij de maatschappelijke uitdaging 
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7. Beleid per bouwsteen 

7.1. Arbeidsmarkt 

Beleid 
In 2050 is Zeeland een innovatieve regio waar je carrièrekansen en -uitdagingen hebt voor iedereen: 
van ongekwalificeerd tot wetenschappelijk opgeleid en waar het goed wonen, studeren en werken 
is. Arbeidsmigranten blijven naar Zeeland komen vanwege goed werkgeverschap, goede huisvesting 
en geringe reistijd om het werk te bereiken.  De arbeidsmarkt is grensoverschrijdend (ook regionale 
grens binnen Zeeland, en t.o.v. Nederland).  Tot 2030 willen we zorgen dat de Zeeuwse arbeidsmarkt 
conjunctuurproof is. 

Het tekort aan arbeidskrachten voor de Zeeuwse arbeidsmarkt is in 2030 (grotendeels) opgelost, 
het arbeidsaanbod sluit goed aan op de vraag van werkgevers en het (beroeps)onderwijs is in 
staat toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te duiden en in te passen in de curricula. 
Bedrijven, onderwijsinstellingen, private en publieke organisaties (zoals W&S-
/detacheringsbureaus, uitzendorganisaties, UWV en AMZ) en de overheden werken nauw, 
effectief, efficiënt en zo nodig onorthodox samen om de vraag naar – en het aanbod van 
arbeidskrachten met elkaar in evenwicht te brengen en up to date te houden. Toekomstige krapte 
wordt in kaart gebracht en daarvoor  wordt gericht opgeleid en geworven.  Het spel van vraag- en 
aanbod, scholing en training wordt optimaal ondersteund door een up to date en goed 
functionerende digitale infrastuur en inzet van social media etc.  

Nieuwe sectoren en werkgelegenheid ontstaan op het gebied van biobased, zon-, wind- & 
waterenergie & food. De groei en ambitie van North Sea Port, de fusie tussen de zeehavens Gent, 
Vlissingen en Terneuzen (nu 525 bedrijven en de ambitie om door te groeien naar 100.000 
banen). Energyport Zeeland wordt een centrum voor innovatief vakmanschap wind op zee, technici op 
het gebied van wind met diverse gespecialiseerde uitzendbureaus en de Zeeuwse vacaturebank.  

Ook het Imago van Zeeland als goede plek om te wonen, studeren, werken groeit. 

Het huidige tekort aan arbeidskrachten in Zeeland speelt in alle sectoren en op alle niveaus ( m.u.v. 
taalkundige en creatieve beroepen). Dit remt de economische groei. Achterliggende oorzaken 
zijn: 

 De beroepsbevolking neemt af door de vergrijzing 

 Zeeland lijkt (nog) niet aantrekkelijk voor hogeropgeleiden (imago) 

 Zeeland scoort significant minder in het aandeel hoger opgeleide bevolking 

 De pendel Zeeland uit is groter dan de pendel Zeeland in 

 Een deel van de jongeren trekt weg i.v.m. opleiding elders en komt niet meer terug 

De tekorten en achterliggende oorzaken worden aangepakt. De huidige aanpak bestaat onder andere 
uit: 

 Steeds nadrukkelijker in beeld brengen van Zeeland wat betreft wonen, studeren, werken. De 

start is gemaakt met de pilot om huisartsen te interesseren voor Zeeland. Er wordt een 

marketingorganisatie Wonen en Werken in Zeeland ontwikkeld. 

 Een gezamenlijke aanpak van onderwijs, overheden, bedrijfsleven in het Aanvalsteam 
Arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot diverse concrete resultaten en acties: extra middelen Rijk 
(Zeeland in stroomversnelling) t.b.v. plaatsing 400 werkzoekenden op Zeeuwse vacatures, 
extra middelen t.b.v. op maat interesseren van hogeropgeleiden van elders voor Zeeuwse 
vacatures, gerichte activiteiten om jongeren meer te binden aan Zeeland 

 Evenementen zijn essentieel in de profilering van Zeeland. Grote wielerrondes en 
festivals zetten Zeeland op de (inter)nationale kaart. Met ‘sportevenementen die 
inspireren’  zijn er in het door veel partners opgestelde Zeeuwse Sportakkoord, ambities 
benoemd voor sportevenementen die impact hebben op de profilering van Zeeland en 
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waar mensen mee geïnspireerd worden om in beweging te komen, met name in de 
buitenruimte.  

 Natuur benutten als factor in het Zeeuwse vestigingsbeleid. Aangetoond is dat een 
groene omgeving bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een regio. Investeren in 
natuurbeleving en natuurbranding is dus belangrijk in het totaal van de Zeeuwse 
marketingstrategie. 

 Versterken van de kennis- en innovatienetwerken in Zeeland 

 Het beter laten aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt en op de vraag van 
werkgevers, onder andere door bijvoorbeeld hybride onderwijsvormen, een doorlopende 
leerlijn en living labs.  

Aanvullend is het nodig dat meer preventief wordt gehandeld daar waar sprake is van dreigend 
ontslag. Voorkomen moet worden dat mensen via de WW doorstromen naar de bijstand. Het zittend 
bestand én toekomstig bestand van uitkeringsgerechtigden (bij UWV en gemeenten) is goed in beeld 
gebracht in termen van competenties, motivatie, leervermogen en ambities (de soft skills), de 
opgedane werkervaring en opleidingen. Dit betekent ook dat werkgevers zich flexibel(er) zullen 
moeten gaan opstellen in termen van wervings- en selectie-eisen en via bijvoorbeeld hybride 
leervormen, learning-on-the-job en jobcarving het beschikbaar (en latent) arbeidspotentieel maximaal 
laten instromen in het arbeidsproces zodat niemand buiten de boot hoeft te vallen én op zijn of haar 
niveau kan participeren op de arbeidsmarkt. 

  



  

 46 

7.2. Archeologie 

 
De inzet voor 2030 is het onderwerp archeologie breder te benaderen dan alleen het behouden van 
archeologische waarden zoals dat wettelijk is verankerd. Goede samenwerking tussen overheden 
onderling en met andere partijen is nodig om het beste resultaat te halen. 

Wettelijke taken 
Rijk, provincie en gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende aspecten van het archeologisch 
beleid. Het Rijk beschermt en beheert 73 archeologische rijksmonumenten in Zeeland en beheert de 
nationale Archeologische database. De gemeente beschermt archeologische (verwachtings)waarden 
planologisch op basis van eigen archeologiebeleid en regionaal georganiseerde deskundigheid. De 
bescherming van archeologische waarden heeft baat bij introductie van 4D-ruimtelijke ordening: 
integraal afwegen van boven- en ondergrond, mogelijkheden voor functiestapeling en rekening 
houdend met de tijdsfactor. Bij vergunningverlening voor ontgrondingen wordt rekening gehouden met 
archeologie en cultuurhistorie. 

Rijk en provincie stellen eisen voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en rapportage. In de 
Provinciale Onderzoeksagenda  Archeologie Zeeland (POAZ) worden kernthema’s voor archeologisch 
onderzoek benoemd om kennislacunes te vullen.   

In het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) worden vondsten en documentatie van archeologisch 
onderzoek in Zeeland bewaard. Het doel is om kennis beter te benutten en te delen, meer te werken 
via publieksparticipatie en de toeristische en maatschappelijke meerwaarde te vergroten.  

Bredere invulling 
Publieksparticipatie en kennisdeling hebben baat bij het UNESCO Geopark Schelde-Delta, een 
informatiepunt bij de ingang van Zeeland (A58), betere digitale ontsluiting van onderzoeken en 
vondsten en aanvullend onderzoek om leemten in kennis op te vullen. 

Samenwerking met een hogeschool en een universiteit tilt wetenschappelijk onderzoek in Zeeland 
naar een hoger niveau. 

Toename van publieksparticipatie leidt ook tot een grotere inzet van vrijwilligers. 

Extra aandacht voor verdronken dorpen, de Staats-Spaanse Linies, Atlantik Wall en de 
havengeschiedenis vergroot de recreatieve waarde van archeologie. 
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7.3. Bodem 

Beleid 
Voor behoud en verbetering van de bodem in de periode tot 2030 zijn met name kringlooplandbouw, 
energietransitie en klimaatverandering belangrijke ontwikkelingen. Daarnaast is er een wettelijk stelsel 
voor bescherming van de bodemkwaliteit en aardkundige waarden. 

Deelambities 
Voor de landbouw is de ambitie vanuit het Rijk om in 2030 volledig overgestapt te zijn op 
kringlooplandbouw. In 2030 is ook de hele Zeeuwse landbouw overgestapt. Dat betekent dat 
kringlopen zoveel mogelijk op het eigen bedrijf en de eigen regio gesloten zijn. Als voor 
kringlooplandbouw meer behoefte aan organische mest onstaat, kan het nodig zijn om nationale 
regelgeving aan te passen om meer aanvoer van goede kwaliteit mest mogelijk te maken.  Daarnaast 
is er ‘Carbon Farming’, waarbij boeren door het omhoog brengen van het organisch stofgehalte in de 
bodem CO2 vastleggen, praktijk geworden. Hiervoor wordt ook een beloningssysteem opgezet. 

Voor het behalen van de energiedoelen zullen bodemenergiesystemen mogelijk meer moeten worden 
benut. De bodem is een kwetsbaar geheel  waarin veel functies en opgaves samenkomen. 
Daarom  geldt bij meervoudig bodemgebruik dat  betere bovengrondse alternatieven voorrang hebben 
mits deze voorhanden zijn.  

Voor klimaat zal nog onderzoek nodig zijn om te kijken hoe de bodem klimaat-robuust gemaakt kan 
worden. Er liggen hier nog geen landelijke visies, maar het zal zeker een ambitie zijn om zo snel 
mogelijk iets te doen aan de bodemstructuur. 

De toestand van de bodem 
De bodemstructuur gaat achteruit als gevolg van verslemping, verdichting, erosie, teruglopende 
biodiversiteit en afname van het organisch stofgehalte. Dit heeft ook gevolgen voor het bodemleven 

en de waterinfiltratiecapaciteit van de bodem. Er komen wel meer technieken beschikbaar voor 
verbetering van de bodemstructuur en –vruchtbaarheid en betere mogelijkheden voor onderzoek, 
kennisdeling en monitoring. 

Gebieden met bijzondere aardkundige waarden op provinciaal, nationaal of internationaal niveau zijn 
beschermd als aardkundig monument. Vooral in oudere dorpen en steden zijn veel archeologische 
resten aanwezig. Overheden werken samen aan de bescherming. Vondsten worden gedocumenteerd 
bewaarde en uitgeleend aan musea vanuit het Zeeuws Archeologisch Depot. Er is geen volledige 
digitale ontsluiting van de collectie. 

De bodemkwaliteit in het landelijk gebied heeft te maken met diffuse verspreiding van o.a. zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS) van de industrie zoals PFAS, PFOS en GenX die in de voedselketen 
terecht kunnen komen. De sanering van spoedlocaties bodemverontreiniging in het landelijk gebied is 
afgerond, in het stedelijk gebied resten er nog twee. De bodemkwaliteit neemt af door uitputting, 
versnippering, toename van bebouwing en infrastructuur, intensivering van grondgebruik, afname van 
biodiversiteit en klimaatverandering. Ook archeologische waarden gaan hierdoor achteruit. 
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7.4. Circulaire economie 

 
“De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van 
producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt 
neemt, waardenvernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardencreatie in iedere schakel 
van het systeem nastreeft” (Ellen Mc Arthur Foundation). 

 

Verschillende niveaus (Mondiaal, Europees, Nationaal en Regionaal / Zeeuws) bieden voldoende 
richtinggevende kaders voor de inzet van circulair economie. ‘Nederland Circulair’ is , als nationaal 
richtinggevend programma, de vertaling van onze (nationale) bijdrage aan de Sustainable 
Development Goals (VN). Goed richtinggevend nationaal doel en kader via het Grondstoffenakkoord. 

Doel: Europees, landelijk en regionaal de vraag naar primaire grondstoffen - mineralen, fossiele 
grondstoffen en metalen-  verminderen door 1) Grondstoffen efficiënt en hoogwaardig te benutten, 

2) Vervangen ‘niet duurzaam’ door ‘duurzaam geproduceerde hernieuwbare en algemeen 
beschikbare’ grondstoffen 

3) gebieden anders in te richten.  50% circulair in 2030; 100% in 2050. 
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Zeeuwse ‘vertaling’ circulaire economie 

We hebben de landelijke doelstellingen regionaal vertaald naar kansen voor Zeeuwse 
sectoren. Uitgangspunten: 1) sluiten van kringlopen op regionale schaal i.c.m. het hoogwaardig 
toepassen van materialen, 2) stimuleren van circulariteit in de keten.  Daarom richten we ons in 
Zeeland  voornamelijk op circulaire verdienmodellen, biobased economie en hergebruik grondstoffen.  

De regionale kansen: Met name in de bouw -  verblijfsrecreatie / voorbeeldwerking provincie via 
inkoop- en aanbesteding / duurzaam GWW -, industrie / maintenance én circulaire projecten in de 
Zuidwestelijke Delta.Eerste circulaire projecten en successen zijn geboekt die passen in de 
ontwikkeling van de gestelde doelen (o.a. circulair bouwen Emergis, MVI-platform, Europees project 
CBCI (circular biobased construction industry), maintenance procesindustrie, SDR ( Smart Delta 
Resources) maakt projecten in industriële symbiose (o.a. Steel 2 Chemical Dow AM,  chemische 
recycling via pyrolyse van end use plastic tot grondstof voor industrie) en biobased economy projecten 
(zoals Biobased Innovations Garden, biobased asfalt). Samenwerking gemotiveerd door 
zoetwaterschaarste resulteert in plannen voor robuust watersysteem in Zeeuws-Vlaanderen. 
Bestaande samenwerkingen in regio ‘werken’ (partijen kennen elkaar, het netwerk kent elkaar). 

Er is een toenemende aandacht voor ‘natuurlijk kapitaal’ en ‘regionale kwaliteit’ en ook een 
toenemende schaarste in zoet water, grondstoffen en zeldzame materialen. IT, datamanagement en 
blockchain nemen toe in kracht en gaat dienen in de transitie naar een circulaire economie. 
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7.5. Cultuur en evenementen 
De ambitie voor 2050 is dat evenementen het duurzame uithangbord van de ultieme Zeeuwse 
beleving zijn. De evenementen in Zeeland worden afgestemd op de mogelijkheden van een gebied en 
passen bij omgeving en identiteit van Zeeland, zoals ook verwoord in Zeeland LandinZee. Het belang 
van het onderscheidende karakter van het evenement neemt toe naarmate omvang en uitstraling 
groter is. De evenementen vinden goed gespreid plaats, in tijd en in plaats, om de druk op de 
omgeving, omwonenden en zorg- en veiligheidsdiensten beter te verdelen. Bewoners zijn trots op de 
evenementen, voelen alsof deze ook een beetje ‘van hen’ zijn, bezoeken ze graag en nemen hun 
vrienden mee, ook van buiten provincie. De toerist boekt niet alleen om te ontspannen aan de kust, 
maar om die combinatie van rust en beleving. Organisatoren voelen zich erkend en ondersteund. 
Evenementen worden klimaatneutraal georganiseerd. 

Samenwerking en coördinatie is noodzakelijk om de hierboven omschreven ambities te halen. 
Afhankelijk van omvang en impact van het evenement gaat dat van gemeentelijk naar regionaal naar 
Zeeuwsbreed. Binnen deze gewenste coördinatie kunnen evenementen op elkaar en op de belasting 
voor een gebied, kern, toegangswegen, vrijwilligers en hulpdiensten worden afgestemd. Doel is dat de 
Zeelandbrede coördinatie in 2030 operationeel is. Ook is er dan geïnvesteerd in  ondersteuning bij 
werven en inzet van vrijwilligers. Hiermee wordt geborgd dat een organisatie voldoende handjes en 
voetjes heeft om een evenement op het Zeeuwse kwaliteitsniveau te organiseren.  Er is een 
gezamenlijke aanpak voor benutting van evenementen voor arbeidsmarktbewerking en toeristische 
promotie. Om evenementen in het teken te laten staan van klimaat en duurzaamheid is aansluiting 
gevonden bij partners die zich bezighouden met energietransitie en klimaatadaptatie, met name voor 
kennis en expertise.  

Opkomst evenementen 
De afgelopen 25 jaar waren er grote ontwikkelingen in de evenementensector in Nederland: groei 
aantal, omvang, aandacht die ze genereren, professionaliteit. Evenementen en festivals spelen in op 
de behoefte aan unieke belevingen, tijdelijke beschikbaarheid, meedoen. Ook in Zeeland zien we dat. 
Veel evenementen zijn ontstaan in de afgelopen 25 jaar, denk aan: Concert at Sea, Kustmarathon 
Zeeland, Ride for the Roses, Nazomerfestival et cetera. Vooral het laatste decennium zien we ook in 
Zeeland een sterke groei in omvang, deelname, en (media)aandacht. Die groei in omvang brengt 
eenzelfde soort zorgen mee als de groei van het toerisme, namelijk uitdagingen op het gebied van 
infrastructuur. De doorgangswegen en bruggen tussen de eilanden raken regelmatig overvol en 
leveren problemen op voor bewoners, bezoekers en zorg- en veiligheidsdiensten. 

Het aantal evenementen in Zeeland bedroeg in 2019 duizenden op jaarbasis, uiteenlopend van 

grotere meerdaagse festivals en sportevenementen tot een kleedjesmarkt. De omvang en impact 
verschilt en de evenementen zijn niet gelijkmatig verdeeld in tijd noch over het gebied. Het overgrote 
deel van deze evenementen drijft op vrijwilligers. Het aantrekken van vrijwilligers blijkt lastig. Voor 
sommige evenementen kan het organiseren daardoor onwerkbaar worden.  

Evenementen en vestigingsklimaat 
Evenementen hebben verschillende waarden; maatschappelijk, economisch, merkwaarde etc. In het 
Bidbook voor stedelijke aantrekkelijkheid en het Cultureel profiel van Zeeland wordt enerzijds het 
belang van festivals voor de stedelijke aantrekkelijkheid benoemd, maar ook de ambitie uitgesproken 
om de expertise die festivalorganisaties hebben met het creatief inzetten van de ruimte en identiteit 
van het gebied, breder te benutten voor die stedelijke aantrekkingskracht. Een veel genoemd 
vraagstuk is ‘hoe behouden we jongeren in Zeeland’? In het onderzoeksrapport ‘Provinciale 
bevolkings- en huishoudenprognose’ wordt benoemd dat de leeftijdsgroep 80+ toeneemt. De 
leeftijdsgroepen 15-29 jaar en 30-59 jaar nemen zichtbaar af. Evenementen kunnen een rol spelen bij 
de aanpak van dit vraagstuk. 

Veranderende wensen 
Er is sprake van een groei van het aantal internationale en binnenlandse toeristen. Ook veranderen de 
behoeften van recreanten . Consumenten zijn steeds vaker milieubewust en willen duurzame, eerlijke 
producten en diensten. Ook neemt het aantal mensen toe dat rekening houdt met zijn ecologische 
voetafdruk. Consumenten zijn op zoek naar belevingen en ervaringen. Evenementen zorgen voor een 
directe aanleiding/actie voor mensen om Zeeland te bezoeken en koppelen een positieve beleving 
aan de regio. Evenementen zijn steeds meer op zoek om de impact op klimaat en omgeving te 
verminderen. Men ondervindt wel drempels als het gaat om kennis over de mogelijkheden en 
ontwikkelingen en de kosten die er soms mee gemoeid zijn.  
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7.6. Deltawateren 

 
De ambitie is een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale 
Zuidwestelijke Delta. De deltawateren zijn daarbij nationaal en internationaal bijzonder gewaardeerde 
gebieden vanwege de natuurwaarden, recreatiemogelijkheden en (schelpdier)visserij. In de Delta 
werken we samen op regionaal, nationaal en internationale schaal. Het gebied ligt op het kruispunt 
van twee internationale natuurcorridors: de oost-westroute in de vismigratie en de noord-zuidroute van 
de vogeltrek. En ook voor onze economie zijn deze wateren erg belangrijk. De gebiedsagenda moet 
bijdragen aan de centrale doelstelling van de Zuidwestelijke Delta: een veilige, economisch 
aantrekkelijk en ecologisch gezonde delta. 

In 2030 is helder wat het perspectief is voor Zeeland tot 2100 en verder en hoe we Zeeland daarop 
kunnen voorbereiden. Via het kennisprogramma zeespiegelstijging is duidelijk geworden welke 
knikpunten er bestaan in de verschillende deltawateren en hoe hiermee omgegaan kan worden. De 
betekenis voor de verschillende gebruiksfuncties afzonderlijk en in samenhang is duidelijk waardoor 
beter ingespeeld kan worden op de toekomstige veranderingen.  

Klimaatverandering brengt problemen met nautische toegankelijkheid met zich mee:  peilbeheer 
kanaal Gent-Terneuzen, operationeel beheer, levensduur watergebonden infra. Er is ook een afname 
beschikbaarheid zoet water voor procesindustrie.  

De gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging verschillen sterk per deelsysteem. Daarnaast 
bestaan er nog veel onzekerheden over de mate en snelheid van zeespiegelstijging, evenals de 
mogelijke gevolgen ervan op het systeem in de Zuidwestelijke Delta en de belangrijkste functies én 
over de alternatieven. Er is voldoende tijd om nieuw beleid voor te bereiden voor een onzekere 
toekomst in 2050 en 2100. De urgentie van kennisontwikkeling om op tijd gesteld te staan met 
adaptieve strategieën en maatregelen is echter hoog. Met versnelde zeespiegelstijging liggen 
keuzemomenten namelijk al ver voor de knikpunten, en mogelijk al voor 2050. In de hernieuwde 
strategie van de Zuidwestelijke Delta zijn daarom onderzoeken en verkenning van lange termijn 
alternatieven opgenomen voor de gehele Zuidwestelijke Delta. Hierin wordt de gehele regio in 
samenhang en integraal benaderd en komen de noodzaak en mogelijkheden van grotere ingrepen 
tussen 2050 en 2100 aan bod. Deze inzichten zijn nodig alvorens keuzes gemaakt kunnen worden 
over eventuele koerswijzingen. Daarbij zullen ook de mogelijke consequenties voor 
kortetermijnbesluiten, bijvoorbeeld ten aanzien van Natura2000-beheerplannen, voorwaarden aan 
buitendijkse bebouwingen of ruimtelijke reserveringen, worden meegenomen.  

Grevelingen en Volkerak-Zommeer 
Voor de Grevelingen is het ontwikkelperspectief het terugbrengen van een beperkt getij, door middel 
van de aanleg van een extra doorlaatmiddel in de Brouwersdam. De planvoorbereiding en uitwerking 
vindt in het Project Getij Grevelingen plaats. Het ontwikkelperspectief uit 2014 voor het Volkerak-
Zoomeer is het terugbrengen van beperkt getij. Voorwaarde daarbij is dat de alternatieve 
zoetwatervoorziening is geregeld. De financieringsbeslissing vanuit het rijk is gepland na 2032.   

Voor zowel Volkerak-Zoommeer als Grevelingen wordt onderzoek gedaan naar de effecten van 
versnelde zeespiegelstijging en mogelijke maatregelen of alternatieven. In 2019 is een studie gestart 
naar de klimaatrobuustheid, inclusief knikpuntanalyse, van het Volkerak-Zoommeer voor het huidige 
waterbeheer (peil-, zoutgehalte- en waterkwaliteitsbeheer) en (gebruiks)functies van het meer, zoals 
natuur, scheepvaart, recreatie en zoetwatervoorziening. 

Oosterschelde 

De voorkeursstrategie voor de Oosterschelde is gericht op een toekomstbestendige optimalisatie van 
het huidige “afsluitbaar-open” en bestaat uit een aanpak van de waterveiligheidsopgave, die ook 
bijdraagt aan de aanpak van de erosie van het intergetijdengebied ten gevolge van zandhonger, en 
het economisch gebruik van de Oosterschelde. Dat is mogelijk door steeds een combinatie van drie 
knoppen te kiezen: aangepast beheer van de Oosterscheldekering (aanpassen sluitregime, fysieke 
aanpassingen), structurele plaat- en vooroeversuppleties in de Oosterschelde 
(Roggeplaat/Galgeplaat) en (innovatieve) dijkversterkingen. Bij zeespiegelstijging zal de 
Oosterscheldekering vaker dicht moeten. Dit heeft consequenties voor natuur, landschap, 
ruimtegebruik en economie. Daarom is nader onderzoek naar de verbinding van de klimaat- en 
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zandhongeropgaven met de economische gebruiksfuncties, de ecologie en het landschap van de 
Oosterschelde gestart (onderzoek Effecten Zeespiegelstijging en Zandhonger Oosterschelde). 

Voor de Oosterschelde zijn een visie en een programma opgesteld dat uitvoeringsgericht is en 
projecten formuleert die de komende 6 jaar opgepakt gaan worden.  De Oosterscheldevisie focust op 
het water en de gebieden die dan eens land, dan eens water zijn, de platen, slikken en schorren, 
alsmede op de dijkzones die de Oosterschelde omkaderen. De Oosterschelde wordt in de visie naar 
het westen begrensd door de stormvloedkering en naar het oosten door de Oesterdam. Naar het 
noorden en het zuiden wordt de grens bepaald door de binnendijkse voet van de dijken. In de 
Oosterscheldevisie zijn een prangende kwesties geformuleerd die betrekking hebben op het 
functioneren van het natuurlijke systeem, de mogelijke conflicten tussen de functies onderling en de 
ruimtelijke kwaliteit. In de Oosterscheldevisie wordt een kader Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Het 
doel hiervan is het bieden van heldere richtlijnen voor initiatiefnemers zodat de authenticiteit van het 
Oosterscheldelandschap  en de samenhang der dingen behouden blijft.  

Veerse Meer 
Naar aanleiding van de Kustvisie is gestart met het opstellen van een visie op het Veerse Meer. De 
randen van het Veerse Meer worden daarbij meegenomen. Bij verdere zeespiegelstijging is op enig 
moment een toekomstbestendige strategie voor het Veerse Meer nodig, die waar mogelijk in de tijd 
afgestemd wordt met de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Veerse Meer en in samenhang met de 
keuzes voor de Oosterschelde 

Westerschelde 
De voorkeursstrategie voor de Westerschelde is gericht op indien nodig (innovatieve) 
dijkversterkingen in combinatie met optimalisatie van de bagger- en stortstrategie. Eind 2018 is ook 
het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst van de VNSC afgerond. De 
resultaten onderstrepen onder meer dat een integrale sedimentstrategie op het niveau van het hele 
estuarium - inclusief het mondings- en kustgebied – belangrijk is voor de ontwikkeling van een 
klimaatbestendig, veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal Schelde-estuarium. 
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7.7. Duurzame energie 

 
Wind en zon gaan een hoofdrol spelen in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. Daar zijn 
windparken op zee én zonne- en windparken op land voor nodig. Zeeland zet natuurlijk ook in op 
energie uit water, zoals het benutten van de kracht van het getij. Op dit moment produceren we in 
Zeeland al 50% van onze stroom met de wind en de zon. De elektriciteitsopgave is om maximale 
ontwikkeling van duurzame energie in Zeeland te faciliteren (11 PJ aan duurzame stroom in 2030), 
knelpunten en aanpassingen in het elektriciteitsnet in beeld te brengen en na te denken over meer 
flexibiliteit in het energiesysteem van de toekomst. 

Wind op land 
Voor windenergie op land is een groei tot 700 MW in 2030 de ambitie. Eind 2020 zal in Zeeland 570 
MW aan opgesteld vermogen windenergie beschikbaar zijn. 

Voor windenergie voeren we een beleid dat zich kenmerk door concentratie van de windturbines 
binnen een aantal locaties. Deze bevinden zich op of bij grootschalige industrie terreinen en op en bij 

grootschalige infrastructurele werken. De turbines staan voornamelijk op concentratielocaties die in 
het provinciaal Omgevingsplan Zeeland 2018 zijn aangewezen, maar het is ook mogelijk om 
enkele extra projecten toe te voegen. (zie kaart, bron: RES 1.0).  Hiermee wordt ruimte geboden 
om de realisatie van de duurzame energie ambitie mogelijk te maken. 

De aangewezen locaties zijn vanuit initiatieven in het verleden tot stand gekomen maar er zijn meer 
mogelijkheden zonder de concentratiegedachte geweld aan te doen. Daarom wordt ruimte geboden 
voor enkele extra projecten wanneer deze aansluiting zoeken bij grote infrastructuurlijnen als 
bijvoorbeeld waterkeringen langs de grote wateren. Dit beleid heeft geen betrekking op windturbines 
tot een maximale tiphoogte van 21 m. Dergelijke turbines zijn primair een zaak van de gemeenten. 
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Op basis van plannen en initiatieven die nu bekend zijn bij verschillende gemeenten, wordt geraamd 
dat er tot 2030 extra ruimte is binnen een bandbreedte van 100 tot 170 MW. Dit zou voldoende 
moeten zijn om het beoogde doel van 700 MW in 2030 daadwerkelijk te realiseren. Besluitvorming en 
afweging vindt plaats in de separate procedures per project.  

Zonne-energie 
Voor zonne-energie is de ambitie 1000 MW in 2030, bij voorkeur op dak en aanvullend met projecten 

op land en water. Sinds 2018 is het zonbeleid op land en water voor de provincie geregeld. Uit 
berekeningen van ECN blijkt dat het bruto vermogen van zon op dak in Zeeland ca 2600 MW 
bedraagt. Netto wordt dit geschat op ca 700 MW (niet alle daken zijn immers geschikt). Zon op 
dak is vergunningsvrij en maakt geen onderdeel uit van het ruimtelijk beleid. Het provinciaal 
beleid voor zon op land/water is een regeling op hoofdlijnen en de uitwerking tot op projectniveau 
vindt door de gemeenten plaats. 

Met alleen zon op dak kan mogelijk onvoldoende vermogen gerealiseerd worden. Aanvullend kunnen 
zonprojecten worden gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied of in combinatie met andere functies. 
Hiermee wordt ruimte geboden voor zonne-energie, maar wel met behoud van omgevingskwaliteit, 
zorgvuldig ruimtegebruik en behoud van de agrarische functie van gronden in het buitengebied. 

Daarom is gekozen voor een opzet waarbij zonne-energie kan worden gecombineerd met andere 
reeds aanwezige functies zoals bedrijfsterreinen, glastuinbouw, nutsvoorzieningen, stortplaatsen, 
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zonneparken, windmolens, infrastructuur of op water. Gemeenten dragen binnen het zonbeleid 
naar mogelijkheid bij. Voor water geldt dan aanvullend dat aangetoond moet worden dat er geen 

negatieve effecten zijn voor natuur,  recreatie, waterkwaliteit en visserij. Ook voor zonprojecten geldt 
dat het maatwerk aan de gemeenten wordt overgelaten. 

Energie uit water 
In het kader van deze RES zijn de kansen en mogelijkheden in Zeeland onderzocht van 
energiewinning uit water. Energie uit water kan naar schatting ruim 100 MW bijdragen. Drie 
technologieën blijken het meest kansrijk voor de regio: getijden- of stromingsenergie, zoet-zoutenergie 
en thermische energie.  Met name zoet-zoutenergie (via osmose) kan een grote bijdrage leveren en is 
in principe overal toepasbaar waar een harde scheiding tussen zoet en zout water aanwezig is. 
Provincie, gemeenten en maatschappelijke partners werken samen aan benutting van de kansen.  

Biomassa 
Diverse studies laten zien dat het potentieel aan beschikbare biomassa in Zeeland beperkt is. Het is 
mogelijk om op grote schaal CO2-neutrale energie via de Zeeuwse diepzeehavens te importeren. Een 
voorbeeld hiervan is het importeren van biomassa, deze optie heeft veel potentieel, maar is echter niet 
onomstreden. Houtkap voor de productie van houtpellets bijvoorbeeld, kan veel impact hebben op 
landschap en biodiversiteit ter plekke. Ook wordt getwijfeld aan de CO2-neutraliteit van 
houtverbranding. 
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7.8. Energietransitie 

 
Energietransitie algemeen 
Om er voor te zorgen dat Zeeland in 2050 geen CO2 meer uitstoot, is als tussendoel voor de 
energietransitie een CO2-reductie van 49% voor 2030 gesteld. Om dat te bereiken stellen we in 2020 
een regionale energiestrategie (RES) vast. In de RES worden per sector concrete ambities en 
maatregelen benoemd. De industrie wordt in de RES maar zijdelings en op cross-overs benoemd, 
omdat aanpak en uitvoering van energiemaatregelen in de industrie worden gecoördineerd via het 
samenwerkingsplatform Smart Delta Resources (SDR). 

  

In landbouw en industrie 
Voor landbouw en industrie worden landelijk afspraken gemaakt. De Zeeuwse opgave wordt daar in 
meegenomen. 

Zeeland herbergt één van de grootste clusters van zware energie-intensieve industrie van Nederland: 
North Sea Port (Kanaalzone en Sloegebied). Dit is één van de grootste chemische clusters in 
Noordwest-Europa,  de derde zeehaven van Nederland en voorloper in activiteiten binnen de offshore 
energie. Verder kent Zeeland ook nog kleinere industrie, veelal in de foodsector, die door heel 
Zeeland gevestigd is op bedrijventerreinen. De industrie drukt een grote stempel op het 
energielandschap in Zeeland. De industriële clusters nemen zo'n 75% van het Zeeuwse 
energieverbruik voor hun rekening. SDR heeft een Roadmap opgesteld met programmalijnen om de 
CO2-reductie doelstellingen te realiseren voor de industrie.  Er wordt ingezet op elektrificatie van de 
industrie, maar dat vraagt om grote aanpassingen in bedrijfsprocessen en het elektriciteitsnetwerk. 
Ook is het belangrijk dat wordt overgeschakeld op groene waterstof en dat CO2 wordt afgevangen en 
opgeslagen (CCS). Hiervoor is de aanleg van een pijpleidingeninfrastructuur een belangrijke 
voorwaarde. Ook kijkt de industrie actief naar gebruik van restwarmte voor verwarming van 
gebouwen. 

De landbouw  heeft een relatief klein aandeel in het Zeeuwse energieverbruik, met uitzondering van 
de glastuinbouw. Glastuinbouwbedrijven staan in de top van Zeeuwse CO2-uitstoters wegens het 
hoge gasgebruik. De agrarische sector levert, met de inzet boerendaken voor zonnepanelen en 
landbouwgronden voor windmolens en (incidenteel) zonneparken, een belangrijke bijdrage aan de 
opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Dit is een economische kans voor de agrarische 
sector, hoewel de ruimtelijke impact van energieprojecten tevens een bedreiging kan vormen. Voor 
warmte moet ook gekeken worden naar gebruik biomassa, maar hier is onderzoek voor nodig. De 
glastuinbouw heeft hoge ambities voor gebruik van restwarmte uit de industrie en gebruik van lokale 
biomassa centrales. Per glastuinbouwcluster wordt een aanpak ontwikkeld. 

  

In de gebouwde omgeving 
Het doel voor CO2-reductie in 2030 in de gebouwde omgeving verschilt tussen woningen, 
commerciële dienstverlening en publieke dienstverlening. In de concept Regionale Energiestrategie is 
deze ambitie uitgesplitst: woningen -215 kton, commercieel -127 kton en publiek -55 kton. Bij elkaar 
komt dit op bijna 400 kton CO2 reductie in de gebouwde omgeving. Dit komt neer op ca 34 % ten 
opzichte van 2017. Deze ambitie is iets hoger dan het Zeeuwse aandeel in de landelijke ambitie van 
3,4 Mton CO2-reductie in de totale Nederlandse gebouwde omgeving. Deze reductie moet uiteindelijk 
in de gemeenten en op dorps- en wijkniveau worden gerealiseerd. 

Voor de verwarming van woningen en gebouwen moet een duurzaam alternatief worden ontwikkeld. 
Om het CO2-reductie doel te behalen moeten op termijn alle woningen en gebouwen goed geïsoleerd 
en aardgasvrij zijn. Dat betekent een enorme verduurzamingsslag. Er komen passende lokale en 
regionale initiatieven en maatregelen om alle partijen in de gebouwde omgeving tot actie aan te 
sporen. Deze geven richting aan beleid en acties van gemeenten, provincies en belanghebbende 
partijen. 

  

In mobiliteit 
Rijden en varen zonder uitstoot moet in 2030 leiden tot een reductie van 49% CO2 voor mobiliteit. Dit 
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is ook gelijk aan de landelijke klimaatdoelstellingen van het kabinet en betekent dat wij in Zeeland 
voor de opgave staan in 2030 minimaal 1029 Kton CO2 te besparen.  

Een duurzame infrastructuur en het zorgen voor voldoende laadpalen en snellaadvoorzieningen, zijn 
belangrijk om deze omslag te maken. De vergroening van de goederenstroom is bijvoorbeeld mogelijk 
door het instellen van zero emissie zones in steden en dorpen. Na 2030 moeten alle bussen met zero 
emissie rondrijden, vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen zero-emissie zijn. De ontwikkeling naar 
slimmer autogebruik (smart mobility), door bijvoorbeeld het aandeel deelvoertuigen te vergroten en 
bezit te verkleinen, is belangrijk. 
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7.9. Erfgoed 

 
Er is sprake van een toename van bebouwing en intensivering van het land- en bodemgebruik. 
Daarnaast is er een toename van leegstaand vastgoed. Er zijn betere technieken beschikbaar voor 
onderzoek en monitoring. Er is sprake van een toename van de behoefte aan een collectieve 
identiteit. We streven er naar dat erfgoed optimaal wordt benut voor economische en sociale 
activiteiten. Erfgoed is en blijft behouden, bereikbaar en toegankelijk. Erfgoed maakt verschillen in 

karakter en identiteit van regio’s zichtbaar. De toenemend(e) belangstelling voor erfgoed en 
draagvlak voor behoud en ontwikkeling ervan bij inwoners en bezoekers van Zeeland leidt tot 
herwaardering van het (streekeigen) erfgoed, waaronder monumenten, groene en gebouwde 
(kleine) landschapselementen, cultuurlandschap, streekproducten, streekdrachten, volksspelen, 
wandel- en fietsnetwerken.  

Voor 2030 streven we naar: 

 Bewustwording van het belang van erfgoed bij maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen. Er 
is een goed opgezet ondersteuningsprogramma voor herbestemming en behoud van niet-
woonhuismonumenten (óók kleine landschapselementen). Bijvoorbeeld een 
herbestemmingsmakelaar. Herbestemming middels participatie is een goede manier om de 
inwoners te betrekken en het eigenaarschap in de gemeenschap te vergroten. 

 Goede samenwerking tussen Zeeuwse overheden en andere partijen om de 
cultuurhistorische, landschappelijke en omgevingskwaliteiten op een lager schaalniveau uit te 
werken en toe te passen. 

 Het voorzieningenniveau in de dorpen blijft op peil, maar de focus ligt op inbreiding en 
duurzaam ruimtegebruik. Nieuwe initiatieven zoals ‘erfdelen’ behoren tot de mogelijkheden. 

 Eigenaren van de geselecteerde historische boerderijen van provinciaal belang zijn, indien 
gewenst, ondersteund bij behoud en ontwikkeling van hun boerderij. 

 De Zeeuwse erfgoedlijnen zijn tot op lokaal niveau ingevuld met concrete verhalen, producten 
en arrangementen, waardoor inwoners, recreanten en toeristen erfgoed op een betekenisvolle 
manier beleven. Er is een goede “Zeeuwse sense of place”; het landschap is per gebied 
herkenbaar, de geschiedenis is leesbaar en inspirerend. 

 Benutten van nieuwe technologische ontwikkelingen voor duurzame en betaalbare 
mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van erfgoed, daarnaast nemen 
publieksontsluitingsmogelijkheden toe (v.b. augmented en virtual reality). 

  

7.10. Gezondheid 

 
De vergrijzing vergroot de druk op gezondheid. Klimaatverandering heeft effecten op gezondheid door 
hitte, droogte en overstromingen. Gemiddeld neemt de gezondheid toe, maar er is een toename van 
ouderdomsziekten. Een groene en natuurlijke omgeving heeft een positief effect op gezondheid.  

De ambitie voor 2050 is een omgeving die van nature goed is voor gezondheid, expliciet uitnodigt en 
verleidt tot gezond gedrag, waar de gezonde keuze de makkelijke keuze is en waar 
gezondheidsrisico’s zijn verlaagd. Dit is te bereiken door gezondheid leidend te laten zijn bij alle 
maatschappelijke opgaven en bij opgaven op gebied van economie, ruimtelijke ordening, landbouw, 
toerisme etc. Dit betekent dat bij iedere beleidsbeslissing of vergunningverlening is ingezet op een 
positieve uitwerking op gezondheid. 

Doel is dat in 2030 gezondheid een uitgangspunt is bij alle maatschappelijke opgaven. Dit is te 
bereiken via de volgende tussenstappen: 

 gezondheid centraal stellen 

 één gezondheidsthema voorop te stellen (bv bewegen of luchtkwaliteit) 

 gezondheid ‘mee koppelen’ met niet-gezondheidsthema’s. 



  

 59 

Dit vraagt een andere manier van werken. Nog meer integraal samenwerken. 

In deze Zeeuwse Omgevingsvisie komt dit tot uiting doordat het onderwerp gezondheid in alle 
maatschappelijke uitdagingen terugkomt. In deel B komt wordt gezondheid bij meerdere onderdelen 
beschreven, o.a. bij woonomgeving, milieu en recreatie en toerisme. In de uitvoering van de visie 
moeten de kansen voor gezondheidswinst in alle activiteiten worden verzilverd. 
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7.11. Havens en industrie 

 
Havens en industrie (inclusief MKB) 

Internationalisering van de economie is het sterkst zichtbaar in de Haven- en industrieterreinen. 
Economische ontwikkelingen hebben invloed op Zeeuwse bedrijven en daarmee op de ruimtevraag. 
Internationalisering en veranderingen in de verdienmodellen en productieprocessen bepalen de vraag 
naar transport en modaliteiten. 

Ambitie voor 2050 is Een CO2-neutrale industrie. En een 100% circulaire economie. Er is geen afval 
meer en energie wordt volledig duurzaam opgewekt. De oliegeoriënteerde economie is bijna volledig 
vervangen door een circulaire economie, gebaseerd op duurzame energiebronnen. Gezondheid is 
daarbij een uitgangspunt. Het streven is een CO2 reductie van 95 %. Dit betekent dat ook bedrijven 
volledig duurzaam en circulair werken. North Sea Port is een slimme innovatieve haven en is 
katalysator voor economische ontwikkeling in de regio met moderne, duurzame verbindingen met het 
achterland. Er zijn Waterstoffabrieken in Zeeland, Zeeland staat op de kaart als regio van Nederland: 
goed werken, ondernemen, wonen, recreëren, studeren met uitstekend voorzieningenniveau. 
Provincie heeft zich ontwikkeld als regio waar field labs (experimenteerruimte), living-labs (reeks van 
experimenten vanuit clusters) en proeftuinen niet meer zijn weg te denken en dragen substantieel bij 
aan de BV Nederland. Grenzen vormen hierbij géén belemmering. 

Chemische en technische industrie is op voldoende afstand van woongebieden. We bevorderen 
optimale afstemming van vraag en aanbod van bedrijventerreinen en zorgvuldig ruimtegebruik. 
Tevens worden gevaarlijke stoffen niet meer door woongebieden vervoerd.  Infrastructuur is op 
moderne en betrouwbare wijze verbeterd zodat er geen emissie plaatsvindt. 

In 2018 is door SDR de Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region gepubliceerd. 
In dat rapport is een routekaart met maatregelen opgenomen die de bijdrage van de deelnemende 
bedrijven aan de landelijke klimaatdoelen omschrijft. In de roadmap zijn drie strategische prioriteiten 
geformuleerd: 

1. elektriciteit en waterstof 

2. circulaire grondstoffen 

3. CO2-opslag en gebruik (CCS en CCU). 

De drie prioriteiten zijn vervolgens vertaald in acht concrete projecten. Bij uitvoering ervan kan dit 
leiden tot het beoogde effect van CO2-reductie tot -90% in 2050. Het gaat om onder meer een 
waterstofnetwerk voor uitwisseling van waterstof tussen Gent en Vlissingen, een electrolyser van 100 
MW om waterstof te produceren, het aanleggen van een netwerk ten behoeve van de opslag van CO2 
en het project steel to chemicals, waarbij restromen van de staal- en chemische industrie worden 
omgezet in synthesegas. Verder worden de mogelijkheden van geothermie in West-Brabant 
onderzocht.  Deze roadmap overziet de periode tot 2050 met daarin verschillende projecten die voor 
2030 als daarna gerealiseerd moeten zijn. 

Zeeland staat in 2030 op de kaart als regio van Nederland: goed werken, ondernemen, wonen, 
recreëren, studeren met uitstekend voorzieningenniveau.  In 2030 willen we een 50% circulaire 
economie hebben bereikt en een CO2 reductie van 49%. In Ambitie duurzame havens 2030 (Ambitie 
2030 Visie op de verduurzaming van het Zeeuwse industrieel logistieke complex met concrete doelen) 
zijn diverse KPI’s opgenomen voor de economische motor van Zeeland, Lucht en waterkwaliteit, 
Verbindingen, Ruimte voor de natuur , Circulair en biobased en Klimaatverandering en energie, zoals: 

 Directe werkgelegenheid havens Zeeland stijgt tot 15.500 fte in 2030. 

 Directe toegevoegde waarde havens Zeeland stijgt naar 3,2 miljard in 2030. 

 Aandeel biobased productie chemie 15% in 2030. 

 Aandeel op recycling gebaseerde productie 5-10% in 2030 

 40% CO2-emissiereductie in vergelijking met 2005 in 2030 
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Algemeen: 

Wat betreft wekgelegenheid is dat het MKB de motor van de Zeeuwse economie. Voor wat betreft 
toegevoegde waarde zijn dat de havens en industrie. Er is een goed havencomplex en nichemarkten. 
Er zijn weinig middelgrote ondernemingen, dat is een zwakte. 

Bruto Regionaal Product: 2,18 % van BNP. Economische structuur: groot deel van de Zeeuwse 
economie is gekoppeld aan de zeehaven. Indirect is 18% van de Zeeuwse werkgelegenheid en 46% 
van de Zeeuwse toegevoegde waarde gekoppeld aan de havens. North Sea Port is de derde 
zeehaven van Europa op basis van toegevoegde waarde. 

Zeeland heeft gunstige kostenstructuur en financieringsmogelijkheden en een hoogwaardige 
onderwijsinfrastructuur. 

Er liggen kansen in de transitie naar een circulaire economie: 

Chemiesector: mondiale concurrentiestrijd en opgave inzake energietransitie. Recreatie en toerisme: 
sterk in beweging en er ligt een vraag om kwaliteitsverbetering en een gemeenschappelijke 
infrastructuur. Toenemende havensamenwerking, ook buiten de eigen regio. 

MKB scoort onder het Nederlands gemiddelde wat betreft innovatie. Publieke investeringen in R&D 
zijn laag. Ook scoort Zeeland significant minder inzake aandeel hoger opgeleide bevolking. 

Als belangrijkste trends met een impact op Haven, Industrie en MKB worden gezien: 

Transitie in industrie (schoner/energie/circulair). 

Groei buisleidingennetwerk en electriciteitsinfra. 

Groter aanbod groene energie. 

Groei import groene waterstof en ammoniak. 

Technologische ontwikkelingen: robotisering, digitalisering, kunstmatige intelligentie, blockchain, Big 
Data, machine learning, fotonica, nanotechnologie, quantumtechnologie, biotechnologie 
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7.12. Klimaatadaptatie 

 
Door klimaatverandering is sprake van toenemende kans op overstroming, wateroverlast, langdurige 
droogte en extreme hitte. Iedereen in Zeeland is nodig om onze fysieke leefomgeving stap voor stap 
aan te passen. Uiterlijk in 2050 moet Zeeland waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Deze 
ambitie is in 2019 onderschreven door de Zeeuwse overheden middels het convenant 
Klimaatadaptatie Zeeland. In 2019 zijn de risico’s in beeld gebracht via klimaatstresstesten. De 
klimaatstresstesten zijn gebruikt voor het voeren van een risicodialoog waarin de effecten worden 
gewogen van maatschappelijke ontwrichting, schade en slachtoffers tot lokale overlast en hinder. Om 
een indruk te geven van wat er nodig is om de kwetsbaarheden voor klimaatverandering op te vangen 
zijn mogelijke acties verkend. De acties vormen een eerste indicatie van zaken die in de strategie 
opgenomen kunnen worden. De Klimaatadaptatie Strategie Zeeland wordt door alle Zeeuwse 
overheden opgesteld en nadien geborgd in beleid, regelgeving en uitvoering. De uitkomsten uit dit 
proces worden in de Zeeuwse Omgevingsvisie verwerkt. Daarnaast wordt er een 
uitvoeringsprogramma opgesteld om maatregelen te financieren en uit te voeren.  

Het is voor uitvoering van activiteiten niet nodig om te wachten op de klimaatadaptatiestrategie, maar 

wel om zoveel mogelijk rekening te houden met mogelijke effecten van klimaatverandering. Er is al 
veel informatie beschikbaar over geschiktheid van gronden op basis van het bodem- en 
watersysteem. Vooral bij grotere (gebieds)ontwikkelingen en vitale en kwetsbare functies moet 

hiermee rekening worden gehouden. Het is nodig om kansen te benuttten om de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering te verminderen of, bij nieuwe ontwikkelingen, te voorkomen dat er door 
klimaatverandering problemen ontstaan.  Het kan in het uiterste geval ook betekenen dat bepaalde 
gebieden niet geschikt zijn voor bepaalde functies. Als de locatiekeuze al een vaststaand feit is, kan 
een slimme gebiedsinrichting de nadelige effecten (schade/slachtoffers) wellicht alsnog beperken.  

Hemelwater 
Na een aantal jaren met perioden met extreem veel neerslag is ingezet op het terugdringen van 
regionale wateroverlast in het landelijk en stedelijk gebied (Waterbeheer 21ste eeuw). De toename 
van extreme regenbuien als gevolg van de klimaatverandering wordt daarbij betrokken. Het 
waterschap voert maatregelen uit en draagt zorg dat uiterlijk in 2027 wordt voldaan aan de 
vastgestelde wateroverlastnormen (WB21 normering). Bij uitvoering van maatregelen is de trits 
vasthouden-bergen-afvoeren het uitgangspunt. Provincie en waterschap bepalen samen de 
prioritering voor het op orde brengen van het beheergebied op basis van  de normen. 

Grote delen (naar schatting 40%) van het agrarische gebied hebben te kampen met bodemverdichting 
vrij dicht onder het oppervlak. Deze bodemverdichting zorgt ervoor dat neerslag slechter kan infiltreren 
in de bodem, wordt de opbouw van de gewenste zoetwaterlens belemmerd en neemt de kans op 
gewasschade door verdroging in de zomer toe.  

Droogte 
Vooral de dunne zoete grondwaterlenzen worden bedreigd door klimaatverandering. Er zijn voorlopig 
geen aanwijzingen dat de grotere zoetwatervoorkomens, zoals het grondwater in beschermde 
gebieden met de functie drinkwatervoorziening, binnen afzienbare tijd worden aangetast door 
verzilting. Met onderzoek en proefprojecten wordt bekeken welke maatregelen de beste zijn om de 
zoetwaterlenzen in stand te houden of te vergroten. Voorkomen en waar mogelijk opheffen van 
bodemverdichting in combinatie met een goede organische stofbalans helpt ook om neerslag beter 
vast te houden in de bodem. 

Hitte 
Hittestress is een relatief nieuw thema in Zeeland. Dit extra opwarmings- en vertraagde 
afkoelingseffect in het bebouwd gebied heeft negatieve effecten op gezondheid, leefbaarheid en 
economie. Door het vele oppervlaktewater in Zeeland zien we nu al dat in warme periodes Zeeland de 
hoogste nachttemperatuur van Nederland heeft. Bij de inrichting van het bebouwd gebied (meer 
vergroening en minder verharding) maar ook bij de bouw van woningen en kantoren moet hier 
rekening mee gehouden worden door onder andere te voorzien in de mogelijkheid voor duurzame 
koeling, zoals de toepassing van Warmte-Koude Opslag (WKO: in de zomer voor koeling gebruikt en 
dus opgewarmd water wordt in de bodem wordt opgeslagen voor gebruik voor verwarming in de 
winter en vice versa).   
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7.13. Landbouw 

 
We werken aan een volhoudbaar landbouwsysteem dat functioneert in evenwicht met de omgeving, 
wat produceert op basis van marktvraag en waarbij kringlopen op een zo laag mogelijk niveau 
gesloten zijn. De verwachting is dat over 30 jaar is het aantal agrarische ondernemingen in aantal is 
gehalveerd. De resterende bedrijven zullen in omvang zijn vergroot. Ondernemingen functioneren 
meer in netwerken onderling maar ook tussen verwerkende industrie en markt en ketenpartijen. De 

ondernemer krijgt een eerlijke prijs voor zijn product. De prijsstelling is tevens gebaseerd op 
duurzame instandhouding van productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal maar ook de 
productieomgeving als natuur en milieu.   

Meer samenwerking in de keten met een betere prijsstelling, ook gebaseerd op omgeving zal 
meer leiden tot natuurinclusief boeren in balans.  Er wordt gewerkt en gestuurd op basis van een 

concurrerend verdienmodel.  

Ieder bedrijf heeft zijn uniciteit en tezamen leveren de bedrijven een scala aan diversiteit in producten 
en diensten. Ontwikkelingsmogelijkheden en planologische ruimte gaan hand in hand om 
ondernemerschap en innovatie kansen te geven. Maatwerk op gebiedsniveau met 
ontwikkelingsplanologie is de kers op de taart.  

Ten aanzien van teelten en gewassen is een scala aan nieuwe en vernieuwende teelten ontwikkeld. 
Dit wordt enerzijds mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van zoet water en anderzijds de 
doorontwikkeling en teeltvernieuwing waarbij door vormen van veredeling wordt gestuurd op 
inhoudsstoffen. Dit proces wordt ook bij zilte teelten doorlopen. Hoogwaardige teelten en gewassen 
vereisen optimale groeicondities waarbij risico’s gemeden worden door gebruik te maken van 
geconditioneerde ruimtes en “telen uit de grond”, gepositioneerd bij dorpen en steden dan wel 
industrieterreinen. Aquacultuur ontwikkelt zich in hoofdzaak in gebieden bij de kernen Bruinisse, 
Colijnsplaat en Yerseke, dit is een voortzetting van huidig beleid.  

Voor 2030 zijn de doelstellingen voor de landbouw: 

1. Het bevorderen van de transitie naar een volhoudbare landbouw  

Stappen zetten op weg naar een op langere termijn volhoudbare landbouw. Het gaat dan om 
economische uitdagingen, verdienmodellen, innovatie, de aanpak in en samenwerking met de keten, 
het sluiten van kringlopen, grond en financiering, voedselveiligheid enz. En ook om fysieke 
uitdagingen als de bodem, het beheer (zoet) water en de  (functionele) biodiversiteit. 

2. Het bevorderen van de biodiversiteit in agrarische gebieden 

De biodiversiteit in Zeeland in het algemeen en met name in de agrarische gebieden versterken. Het 
gaat dan om het versterken van het Zeeuwse natuurnetwerk, groenblauwe dooradering, een inclusief 
en functioneel landschap. Binnen de landbouw draait Zeeland een succesvolle kringlooplandbouw 
(circulair), zonder de bodem uit te putten, doordat er duurzaam bodembeheer plaatsvindt. Ook hierbij 
zijn bodemgesteldheid en beschikbaarheid van (zoet)water van essentieel belang. 

3. Het realiseren van de klimaatopgave uit het klimaatakkoord voor landbouw en landgebruik 

Met de RES (regionale energie strategie) wordt uitwerking gegeven aan de meeste doelen en 
ambities uit het klimaatakkoord. Voor de onderdelen landbouw en landgebruik volgt deze uitwerking 
via het uitvoeringsprogramma landelijk gebied. 

4. Samen het verschil maken in het landelijk gebied 

Het realiseren van doelen en ambities voor landbouw, biodiversiteit en klimaat vergt vergaande 
samenwerking tussen diverse betrokken partijen in landelijk gebied. Met het uitvoeringsprogramma 
landelijk gebied willen we inzetten op het realiseren van (nieuwe) uitvoeringscoalities van 
samenwerkende partijen die bijdragen aan het realiseren van integrale oplossingen.  

  

De agrarische sector bepaalt voor een belangrijk deel het karakter van het Zeeuwse landschap. 
Vanwege een in potentie vruchtbare bodem, geschikt klimaat en goede verbinden over weg en water, 
is de sector van economisch belang. Er zijn 2834 agrarische bedrijven. De bruto toegevoegde waarde 
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van de landbouw (inclusief bosbouw en visserij) schommelt tussen de 400 en 600 miljoen euro en 
stijgt gemiddeld licht. Het aantal banen in de landbouw en toeleverende bedrijven bedraagt 9500. 
Klimaatverandering en verzilting, wet- en regelgeving, kostprijs-, markt- en ketenontwikkeling, 
bedrijfsvergroting en gebrek aan opvolging maken het ondernemen echter complex.  

Boerenbedrijven, ver- en bewerking , opslag en logistiek, toe- en aanleverende bedrijvigheid en 
kennisbedrijven en ook als werkgever maken de sector van economisch belang voor Zeeland. Mede 
door meerdere grotere verwerkers van producten zoals frietfabrieken en uien centra maken Zeeland 
complementair en niet te vergeten de goede verbindingen per weg en haven. Daarnaast is de bodem 
in potentie zeer productief en het klimaat geschikt, zodat mooie producten worden geoogst. 

De sector loopt steeds vaker tegen grenzen aan. Bodemvruchtbaarheid neemt af. Er is een 
toename van bodemgebruik en -bebouwing. Tekorten aan zoet water, achteruitgang van de 
bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en bodemweerbaarheid, waterkwaliteit, biodiversiteit (onder- 
en bovengronds), fijn stof, stikstof, fosfaat, etc. maar ook regelgeving speelt parten. 

Binnendijkse aquacultuur betreft het kweken en telen van watergebonden organismen op het land. De 
sector bevindt zich nog in een experimentele fase, met op dit moment een beperkt aantal 
gespecialiseerde bedrijven.  

Klimaatverandering brengt echter verzilting, hitte- en wateroverlast en tekort aan zoet water met zich 
mee. Gecombineerd met wet- en regelgeving, kostprijs-, markt- en ketenontwikkeling, 
bedrijfsvergroting en gebrek aan opvolging, wordt het ondernemen er voor de boer niet makkelijker 
op.  Door vergrijzing en ontgroening zien we een afname in het aantal agrarische bedrijven.  

Betere technieken beschikbaar voor productieverhoging. De vraag naar duurzame levensmiddelen 
neemt toe.  
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7.14. Landschap 

 
Het bestaande landschapsbeleid  zet in op het behoud van bestaande landschappelijke en 
cultuurhistorische kernkwaliteiten. In de handreiking landschap zijn alle kernkwaliteiten van het 
Zeeuwse landschap beschreven en is aangegeven of deze van provinciaal, regionaal of gemeentelijk 
belang zijn. De kernkwaliteiten van provinciaal belang zijn via de verordening beschermd en de 
gemeenten beschermen landschappelijk waarden van regionaal en gemeentelijk belang. 

Een landschap is het resultaat van fysieke factoren, historie en het (huidige) gebruik. In een 
aantrekkelijk landschap is sprake van een evenwichtige balans in de gebruikswaarde, de 
belevingswaarde en de toekomstwaarde van het betreffende landschap. Een landschap waar je alleen 
maar naar mag kijken heeft misschien een hoge belevingswaarde, maar geen toekomstwaarde. Om 
die reden is het landschap ook altijd in ontwikkeling. Het past zich aan aan de eisen van een 
tijdsperiode. 

Het Zeeuwse landschap wordt met tal van transities geconfronteerd. Transities die zeker ook hun 
impact gaan hebben op de manier waarop wij het landschap ervaren. Hoe zorgen we ervoor dat het 
voor het Zeeuwse landschap van 2050 ook sprake is van een evenwichtige balans van 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde? 

Het doel voor 2030 is dat een nieuw waardevol Zeeuws landschap ontstaat, dat breed wordt 
gewaardeerd en optimaal ruimte biedt voor wonen, werken en recreëren. 

Dit vraagt naast behoud van bestaande waarden ook om een visie en/of kader voor de ontwikkeling 
van ‘nieuw’ landschap. 
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7.15. Milieu 

 
Het Zeeuwse mielieu en geluidsbeleid heeft als algemeen doel het beschermen en het versterken van 
de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Uitdaging is om met de uitvoering van het Zeeuwse 
Milieubeleid de milieukwaliteit te versterken terwijl de economische belangen niet uit het oog worden 
verloren. Dit doet de provincie samen met andere overheden en maatschappelijke partners. Milieu is 
veelomomvattend en is onder te verdelen in de onderstaande thema's. 

Bodem (verontreiniging en –sanering) 

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de gemeenten het bevoegd gezag in het kader 
van bodemverontreiniging en -sanering. Op basis van een overgangsregeling zal de provincie voor 
bepaalde lopende saneringszaken verantwoordelijk blijven.      

Een nieuwe zorg is de diffuse verspreiding van o.a. zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in de bodem 
(maar ook in de lucht, het water en in afval) zoals PFAS, PFOS en GenX die in de voedselketen 
terecht kunnen komen. Voor de aanpak van de diffuse verspreiding van zeer zorgwekkende stoffen in 
de bodem is er een tijdelijk handelingskader. 

Water (indirecte lozingen) 
In geen van de wateren in Zeeland waarvoor doelen zijn vastgesteld in het kader van de Kaderrichtlijn 
water (KRW) wordt volledig voldaan aan de doelen voor de chemische en ecologische kwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt onder meer bepaald door directe lozingen van 
particulieren en bedrijven, riool overstorten en van de rioolwaterzuiveringen (RWZI). Provincie is hierin 
geen bevoegd gezag, maar enkel van industriële afvalwaterlozingen. Deze kan d.m.v. vergunningen 
worden verbeterd. De invulling van de eisen is een constant verbeterproces. 

Een probleem is dat van veel stoffen de samenstelling en/of de stofeigenschappen niet of 
onvoldoende bekend zijn. Hierdoor kan geen inschatting gemaakt worden van de milieueffecten en de 
invloed van deze stoffen op de rioolwaterzuivering. Op landelijk niveau wordt hiervoor een strategie 
opgesteld die leidend zal zijn. 

Lucht  
De concentratie van vervuilende stoffen in de Nederlandse lucht nam de afgelopen decennia af, 
omdat veel bedrijven en ook wegverkeer schoner zijn geworden. Hoewel de luchtkwaliteit in 
Nederland de afgelopen decennia sterk is verbeterd, zijn er desondanks negatieve gevolgen voor de 
volksgezondheid en de natuur. De gezondheidsimpact van luchtverontreiniging groot is, ongeveer 
3,5% van de totale ziektelast in Nederland is te wijten aan slechte lucht. Gemiddeld leven 
Nederlanders door luchtverontreiniging 8-14  maanden korter en jaarlijks overlijden 11.000 mensen 
(vroegtijdig) als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging (Bron: RIVM en IBO Luchtkwaliteit). 

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging in Zeeland zijn het wegverkeer, industrie, landbouw 
en scheepvaart. Daarnaast is een stijging te zien van de luchtverontreiniging door huishoudens als 
gevolg van hout- en pelletkachels. 

De luchtkwaliteit in het landelijk gebied is wat betreft stikstofoxiden en fijnstof redelijk goed. De 
jaargemiddelde concentraties voor NOx en fijn stof (PM10) in Zeeland liggen zowel onder de WHO- 
advieswaarden en de EU-grenswaarde voor goede luchtkwaliteit. In het stedelijk gebied en in de 
haven- en industriegebieden liggen de jaargemiddelde concentraties voor zowel stikstofoxiden tussen 
de WHO-advieswaarden en EU-grenswaarden van beide parameters. Ook voor wat betreft PM 2,5 
(fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) is de luchtkwaliteit in Zeeland redelijk goed en 
blijven de jaargemiddelde concentraties ver onder de  EU grenswaarde. 

Door klimaatverandering en de toename van het aantal tropische dagen met veel zon, neemt het 
risico op ozon en smogvorming toe. 

Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren gaat het Rijk samenwerken met gemeenten en 
provincies. Dit krijgt vorm in het Schone Lucht Akkoord. 

Bedrijven/industrie/wegtransport 

Via vergunningverlening wordt een evenredige bijdrage geleverd aan het halen van de nationale 
emissiedoelstellingen, de NEC plafonds 2020 en 2030 (met een ijkmoment in 2025). Dit betreft de 
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uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), vluchtige organische stoffen 
(VOS) en fijn stof (PM2,5). 

Voor bestaande emissies door bedrijven van stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor de mens, dier en 
plant (prioritaire stoffen) wordt ingezet op het zo snel mogelijk bereiken van het verwaarloosbaar 
risiconiveau. De provincie volgt de lijn uit het rijksbeleid voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS); 

Scheepvaart  

Om de emissie daarvan terug te dringen heeft de Provincie Zeeland, samen met andere provincies, 
een verbod op varend ontgassen van deze stoffen opgenomen in de Omgevingsverordening. De 
verbodsbepaling geldt niet voor vaarwegen die beheerd worden door het Rijk. Het Rijk werkt aan de 
implementatie van een (inter)nationaal verbod. Dit wordt in fases ingevoerd vanaf 2020. 

Geur 
Voor bedrijven waarvoor de Provincie Zeeland bevoegd gezag is, wordt ten minste een situatie bereikt 
waarbij sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau. In de Kanaalzone en het Sloegebied bevinden 
zich bedrijven met een geurcontour. 

Geluid 
Voor provinciale wegen blijkt uit de rapportage van het actieplan EU Richtlijn omgevingslawaai 2018-
2023 dat er ruim 1000 geluidgehinderden en meer dan 400 ernstige geluidgehinderden zijn. Het totaal 
aantal slaapgestoorden (gebaseerd op Lnight > 50 dB) aan provinciale wegen is berekend op 
ongeveer 150. 

De havens in de Kanaalzone en het Sloegebied zijn gezoneerde industrieterreinen. Door middel van 
actief zonebeheer en monitoring wordt zorggedragen dat het geluid niet onbeperkt uit kan breiden, wat 
niet wil zeggen dat er geen hinder op kan treden van met name kortstondige hoge geluidniveaus of 
tonaal en laag frequent geluid. Deze gebieden kenmerken zich tevens door een grote hoeveelheid 
windturbines. De RUD Zeeland registreert geluidsklachten vanwege bedrijven. 

CO2 
Wereldwijd, in Europees en nationaal verband is afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. Hier is 
een transitie in onze energievoorziening voor nodig. Verschillende partijen in Zeeland hebben de 
ambitie uitgesproken dit proces samen te gaan vormgeven en uitvoeren via een Regionale 
energiestrategie (RES). Binnen het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord werken meer 
dan honderd partijen samen aan het opstellen en uitvoeren van de RES voor de regio Zeeland.  

Externe veiligheid 
De provincie richt zich op het voorkomen van ongevallen door het zoveel mogelijk beperken van 
risico’s waaraan burgers worden blootgesteld die verbonden zijn aan de opslag, productie, bewerking 
van gevaarlijke stoffen. 

Rond twee bedrijfsterreinen, waarop BRZO bedrijven zijn gevestigd, is een veiligheidscontour, 
vastgesteld. Voor het Sloegebied in 2012 en voor het industriegebied DOW, Mosselbanken 
en  Logistiek Park in 2016. Binnen deze veiligheidscontouren kunnen zich bedrijven vestigen met 
risico’s op brand- en explosiegevaar en emissies van gevaarlijke gassen. Vestiging van deze 
bedrijven binnen de veiligheidscontour mag niet leiden tot nieuwe saneringssituaties voor externe 
veiligheid buiten deze veiligheidscontour. 

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet en de modernisering omgevingsveiligheid zullen rond 
BRZO- en Bevi bedrijven aandachtsgebieden voor explosie- en brandgevaar en gevaar voor het 
vrijkomen van gevaarlijke gassen berekend worden. Deze zgn. brand- en explosieaandachtsgebieden 
moeten in een aantal gevallen door gemeentes als brand- of explosievoorschriftengebied worden 
opgenomen in hun Omgevingsplan, danwel op een andere wijze kenbaar worden gemaakt. Voor 
voorschriftengebieden geldt dat bij nieuwbouw brand- en/of explosiewerende maatregelen moeten 
worden getroffen. De provincies kunnen instructies opnemen in de omgevingsverordening hoe om te 
gaan met deze aandachtsgebieden. 

De grote transities waar Nederland voor staat, zoals de energietransitie en de transitie naar een 
circulaire economie kunnen ook nieuwe risico’s voor externe veiligheid opleveren. Hierbij kan men 
denken aan nieuwe energiedragers als waterstof en accu’s. Ook kunnen als gevolg van 
klimaatverandering mogelijk gebieden, waar BRZO-bedrijven liggen overstromingsgevoeliger worden. 
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Afval en grondstoffen 
Innovatie en circulaire economie zijn rode draden voor economisch beleid (coalitieakkoord). Zeeland 
wil topregio zijn op biobased economie. Zeeland wil graag bijdragen aan de landelijke ambitie: 
Nederland circulair in 2050 (en 50% circulair in2030). Dit betekent grondstoffenneutraal: Alle 
materialen blijven in een kringloop; er ontstaat geen afval en gaan er geen kostbare grondstoffen 
verloren. Het grondstoffenakkoord richt zich op de sectoren bouw, biomassa/voedsel, maakindustrie, 
kunststoffen en consumptiegoederen. 

Het huidige lineaire economische systeem put uit eindige (fossiele) grondstoffen en creëert afval. De 
circulaire economie behelst een economisch systeem waarin zoveel mogelijk kringlopen worden 
gesloten en zo min mogelijk afval wordt geproduceerd en producten gebaseerd op fossiele olie 
vervangen worden door producten die gemaakt zijn uit hernieuwbare grondstoffen. 

Een volledig circulair systeem vraagt om een goed functionerende keten van ontwerp, productie, 
gebruik, inzameling en verwerken van reststromen naar nieuwe inzet van grondstoffen. Deze keten 
kent vele schakels en is op vele punten nog zwak en niet gesloten. Er zijn nog niet voldoende 
gesloten kringlopen, er verdwijnen nog veel afvalstoffen/producten al dan niet illegaal naar het 
buitenland, bijvoorbeeld elektronische apparaten. Ketengericht afvalbeheer en samenwerking tussen 
marktpartijen in de keten kan leiden tot nieuwe oplossingen en innovaties. Het ultieme doel van 
recycling is om uit afvalstoffen grondstoffen te maken (grondstoffenrotonde of 
grondstoffenverbindingen). 

Door de relatief hoge energie- en grondstofkosten kunnen bedrijven uit West-Brabant, Zeeland en 
Vlaanderen moeilijk concurreren met industrieën buiten Europa. Naast een inzet op de reductie van 
energie- en grondstoffenverbruik is ook met verbindingen tussen bedrijven, om hergebruik van 
grondstoffen en energie mogelijk te maken, veel winst te behalen. Grote energie- en grondstof 
intensieve bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen werken samen in het programma 
Smart Delta Resources (SDR). Provincie Zeeland, Impuls Zeeland en North Sea Port zijn partner. 
Door het realiseren van industriële symbiose projecten wordt de concurrentiepositie van de bedrijven 
versterkt en het energie- en grondstoffenverbruik beperkt. 

Luchtvaart 
Vliegveld Midden-Zeeland is als regionaal vliegveld belangrijk voor recreatie, de economie en 
werkgelegenheid. Hiervoor is een luchthavenbesluit genomen. Dit vliegveld geeft ruimtelijke 
hoogtebeperkingen als gevolg van aan- en afvliegroutes en beperkingen vanwege geluid en externe 
veiligheid. In verband met een toename van het aantal helikoptervluchten ten behoeve van het 
onderhoud van de windmolenparken voor de kust van Borsele is een wijziging van het huidige 
luchthavenbesluit in voorbereiding. 

De provincie streeft naar behoud en continuering van bestaande luchtvaartterreinen binnen de voor 
deze luchthaventerreinen geldende besluiten en/of regelingen. Er worden geen mogelijkheden 
geboden voor nieuwvestiging van luchthaventerreinen waarvoor een luchthavenbesluit moet worden 
afgegeven. Gemotoriseerde luchtsporten zijn in principe alleen toegestaan op bestaande hiervoor 
bestemde locaties. 

De volgende algemene maatschappelijke ontwikkelingen zijn van belang voor dit onderwerp. 

Energietransitie. Grotere inzet op duurzame energie zorgt ervoor dat de lucht schoner wordt. Ook zal 
er minder geluidhinder zijn als gevolg van wegverkeer. Geluid als gevolg van installaties en (warmte) 
pompen, veelal LFG, zal mogelijke toenemen. Tevens zullen door toename gebruik van zeldzame 
grondstoffen en gebruik en productie van (gevaarlijke) nieuwe stoffen voor de energievoorziening 
andere milieuproblemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld EV-problemen als gevolg van opslag van 
energie in bijv. accu’s en nieuwe energiedragers, zoals waterstof. EV als gevolg van wiekafslag of 
breuk bij windmolen kan ook een item zijn. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld bij het recyclen van 
bepaalde soorten accu’s, batterijen en zonnepanelen na einde van hun levensduur problemen 
optreden. Tot slot zijn er veel schaarse grondstoffen nodig. 

Klimaat CO2  reductie: Er is een sterke correlatie tussen schone lucht en minder broeikasgassen. 
Maatregelen voor het verminderen van de CO2 uitstoot kunnen bijdragen aan het behalen van de 
doelen voor luchtkwaliteit. (Bijvoorbeeld alternatief vervoer en verschoning van het wagenpark. 
Maatregelen in het openbaar vervoer en een snelle verbetering van de laadinfrastructuur kunnen 
positief bijdragen.) 
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Circulaire economie. Het doel is om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. Hiervoor is 
een transitie nodig in denken en gedrag bij productie en verwerking van producten. Deze gaat 
langzaam. Verwerking van afvalstoffen anders dan hergebruik en recycling zal nog lange tijd nodig 
blijven is de verwachting.  Een volledig circulaire economie, zonder verdere uitputting van de aarde, 
zal moeilijk te realiseren zijn als het doel blijft dat de wereldeconomie op de huidige wijze blijft groeien, 
dan zullen er toch steeds nieuwe grondstoffen nodig zal hebben. Zie ook paragraaf 7.7 Circulaire 
econiomie. 

Klimaatverandering (o.a. extreme neerslag en hitte). Overstromingsrisico’s met gevolgen voor 
bedrijven die buitendijks liggen. 

Technologie   Technologische ontwikkelingen gaan snel. Voor de oplossing van milieuproblemen 
wordt vaak verwezen naar technologische ontwikkelingen. Alhoewel dit deels waar is, moeten deze 
zich vaak nog eerst bewijzen in de praktijk. Preventie van milieuproblemen heeft de voorkeur, gevolgd 
door bronmaatregelen. Wat betreft het beperken van milieuvervuiling door het toepassen van 
technologische oplossingen is de afgelopen jaren een verschuiving te zien van best beschikbare 
technieken (BBT) naar uiteindelijk clean technology (cleantech). 

Digitalisering, gebruik data, gebruik drones. Gebruik slimme sensoren, data, drones etc. zorgen er 
steeds meer voor dat de belasting voor het milieu verfijnder en op afstand meetbaar en controleerbaar 
wordt.  Hiervoor zullen steeds snellere netwerken nodig zijn. Op dit moment is de uitrol van 5G een 
hot item. De gevolgen voor de gezondheid van de straling worden hiermee weer actueel. De vraag 
naar het zoeken en aanwijzen van stralingsvrije plekken zal  toenemen. Aan straling is een aparte 
bouwsteen gewijd. 

Economie. Steeds meer zal de nadruk op duurzaamheid komen te liggen. Maatschappelijke 
ontwikkelingen vragen hierom.  Op de langere termijn zal de op olie gebaseerde industrie vervangen 
worden door de biobased economie. Er zal schaarste aan grondstoffen ontstaan, waardoor de 
circulaire economie meer noodzaak wordt.  Het gevolg is dat er een heel nieuw soort bedrijvigheid zal 
ontstaan, met een heel eigen infrastructuur. 

Deregulering. Meer wordt overgelaten aan de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. Vergunningen 
worden steeds meer vervangen door algemene regels en bevoegdheden gaan steeds meer naar de 
gemeentes. Het stellen van minimaal te halen milieudoelen zal steeds noodzakelijker worden. 
Regelgeving is niet voldoende. 

Actuele en nieuwe milieuproblemen. Microplastics, ZZS, emissie lachgas, toename laag frequent 
geluid, drugs(afval)dumpingen, medicijn- en/of drugsresten in afvalwater etc. Veel van deze 
milieuproblemen zijn vaak lange tijd onzichtbaar, waardoor deze tot maatschappelijk problemen 
kunnen leiden, wanneer deze (plots) bekend worden. 

Citizen science/burgerparticipatie. Mensen willen steeds meer zelf invloed kunnen uitoefenen op hun 
eigen leefomgeving. Men wil een gezonde en veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld voor het 
milieucompartiment lucht leveren projecten zoals Samen meten aan Luchtkwaliteit en Citizen Science, 
kennis en bewustwording. De verbinding tussen mensen is een bijkomend positief aspect. Het is een 
belangrijk onderdeel van de aanpak, zeker in dossiers als houtstook en de invloed van gedrag op de 
leefomgeving. Het belang van burgerbetrokkenheid en burgerparticipatie zit ook in het creëren van 
draagvlak en stimuleren van nieuwe oplossingen. 

Draagkracht natuur en ruimte komt in geding. De druk op de natuur door economische ontwikkelingen 
neemt alsmaar toe. Economie en natuur gaan steeds meer botsen. Denk aan de stikstofproblematiek. 
Daarnaast is aan elk stukje ruimte een functie toebedeeld. Er is geen schuifruimte meer. De 
ontwikkeling van de ene functie gaat ten koste van een andere. 

Gezondheid. Het thema gezondheid gaat een steeds belangrijker rol spelen in de relatie tot de 
leefomgeving. Gezondheidbelastende milieuhinder wordt steeds minder geaccepteerd. 

Laag frequent geluid Ten gevolge van isolatie maatregelen, de daarmee gecreëerde geluidsruimte zal 
worden opgevuld of overschreden door een toename van het (weg-, rail- en vlieg-) verkeer en een 
toename van het aantal installaties. Tegelijkertijd echter wordt door de (niet specifiek LF) 
isolatiemaatregelen het geluidsspectrum zodanig veranderd dat de relatieve en absolute hoeveelheid 
LFG zal toenemen. De hinder en slaapverstoring, - en de daarmee gepaard gaande (bewezen) 
ziekmakende effecten -, bij de bevolking zal dan ook bij gevolg toenemen. 
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In het denken over milieubeleid wordt een beweging gemaakt waar gezondheid (of wellbeing) het 
uitgangspunt is. 

Door inzet op volledige elektrificatie van productieprocessen, verkeer en vervoer en verwarming van 
woningen, maar ook door toename robotisering, automatisering en dataverkeer zal de vraag naar 
elektriciteit toenemen, ondanks energiebesparingen. Tevens zullen door toename gebruik van 
zeldzame grondstoffen en gebruik en productie van (gevaarlijke) nieuwe stoffen voor de 
energievoorziening andere milieuproblemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld problematiek met externe 
veiligheid als gevolg van opslag van energie in accu’s en nieuwe energiedragers, zoals waterstof. 

Geluidhinder zal voor een groter deel voortkomen uit toename van organiseren evenementen en 
toerisme en minder uit verkeer en industrie/bedrijven. Overlast van Laag Frequent geluid wordt, waar 
mogelijk, aangepakt. De stikstofproblematiek vereist maatregelen ter compensatie van de stikstof 
uitstoot door het toepassen van extra stikstof vasthoudende maatregelen, zoals extra natuur en/of 
bos. 

Verbetering van de luchtkwaliteit zet door als gevolg van schoner verkeer en schonere 
productieprocessen van bedrijven. Zo is bijvoorbeeld het varend ontgassen naar de atmosfeer 
gestopt. 

Er zal steeds meer bekend worden over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze stoffen vervolgens 
zullen uitgefaseerd moeten worden in de productieprocessen. Chemische producten zullen steeds 
meer vervangen worden. Biobased en circulaire producten zijn daarbij de norm. 

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Voor de oplossing van milieuproblemen wordt vaak 
verwezen naar technologische ontwikkelingen. Alhoewel dit deels waar is, moeten deze zich vaak nog 
eerst bewijzen in de praktijk. Preventie van milieuproblemen heeft de voorkeur, gevolgd door 
bronmaatregelen. Wat betreft het beperken van milieuvervuiling door het toepassen van 
technologische oplossingen is de afgelopen jaren een verschuiving te zien van best beschikbare 
technieken (BBT) naar uiteindelijk clean technology (cleantech). 

Voor 2030 is het streven dat: 

 gezondheid en milieu centraal staan bij maatschappelijke ontwikkelingen; 

 er een level playing field is in de hele provincie en met de gebieden daar buiten; 

 de risico’s van nieuwe energiedragers en alternatieve grondstoffen in beeld zijn gebracht; 

 er is 49 % CO2 reductie behaald; 

 de Zeeuwse economie 50 % circulair is; 

 op weg naar de WHO geluidnormen en er zijn normen geformuleerd voor LFG; 

 op weg naar WHO luchtnormen; 

 De term Best Beschikbare Technieken wordt losgelaten en er wordt toegewerkt naar 
cleantech maatregelen; 

 Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen worden niet meer ontwikkeld en op de markt gebracht; 

 Strategisch provinciebreed VTH beleid is volledig geaccepteerd. 
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7.16. Mobiliteit 

 
De ambitie voor 2030 en 2050 is dat mobiliteit is snel, slim, veilig, schoon en betaalbaar is. Digitale 
bereikbaarheid is snel en volledig dekkend. 

Auto 
Het hoge autobezit geeft mogelijkheden tot zelfstandige mobiliteit. Over het algemeen zijn door 
fysieke barrières de reisafstanden vrij groot. Alleen bij incidenten of zomerdrukte ontstaat 
reistijdverlies. Het wordt drukker op de weg. Met name in de zomerperiode zullen de intensiteiten 
gaan toenemen. Naar verwachting zit de (hoofd)infrastructuur rond 2030 op een aantal plaatsen tegen 
haar capaciteitsgrenzen aan. De Westerscheldetunnel wordt in 2033 of eerder tolvrij; dat zal verkeer 
aantrekken. Het bezit van met name auto’s brengt veel vaste lasten met zich mee, terwijl de auto het 
grootste gedeelte van de tijd stil staat. Als het autoverkeer autonoom wordt, zal het particulier bezit 
waarschijnlijk afnemen. Een mogelijk gevolg van gedeelde mobiliteit is een kleinere 
parkeerbehoefte. Een steeds groter deel van de vloot is zero emission. Dat geldt voor automobiliteit, 
treinverkeer, scheepvaart en luchtvaart. 

Fiets, openbaar en doelgroepenvervoer 
De groepen die belemmeringen in hun mobiliteit ervaren zijn scholieren/studenten, mensen met een 
beperking en ouderen. Zij zijn minder zelfstandig mobiel en daarom meer afhankelijk van fiets en 
openbaar- en doelgroepenvervoer. De E-bike/Speed pedelec biedt voor steeds meer scholieren, 
forenzen en ouderen uitkomst voor dagelijkse verplaatsingen. Een algemeen acceptabele fietsafstand 
wordt daarmee van 7 naar 15 km (ca.half uur fietsen).  
Er zijn grote regionale verschillen in aanbod van openbaar vervoer. De gebieden nabij de Zeeuwse 
spoorlijn en A58 hebben betere verbindingen en meerdere reisopties, waar dat in andere gebieden 
beperkt is. De treinverbinding biedt een goede bereikbaarheid voor de Bevelanden en Walcheren, 
maar de verbinding met de Randstad en Noord-Brabant is langzamer geworden. Met betrekking tot 
vestigingsklimaat is dit een zorg.  
De grensoverschrijdende verbindingen zijn beperkt. De noord-zuid verbindingen worden bediend door 
de bus. Het busvervoer in Zeeland kent echter een teruglopend aantal gebruikers en de kosten voor 
het systeem nemen toe. De klassieke vorm van openbaar vervoer schiet te kort, er is vraag naar 
flexibele en vraaggerichte vormen van (openbaar) vervoer. Een steeds groter deel van de mobiliteit 
zal vraagafhankelijk worden ingericht. Voor doelgroepenvervoer geldt dat het gebruik toe neemt, wat 
voor gemeenten een kostbare onderneming is. Lokale mobiliteitsinitiatieven ontstaan uit initiatief van 
bewoners als aanvulling op het bestaande aanbod van collectief vervoer.Zeeland kent één publiek 
georganiseerde verbinding over water; het fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen. Deze dienst 
kent met name toeristische reizigers, maar biedt ook voor studenten en forenzen een betrouwbare 
aansluiting over het water. 
Op de knooppunten zijn overstapmogelijkheden tussen fiets, auto, bus en/of trein. Deze knooppunten 
zijn niet altijd gelegen op locaties met horeca, detailhandel of andersoortige voorzieningen, waardoor 
deze voor de reiziger niet altijd een prettige verblijfsplek zijn. In de toekomst bieden hubs 
mogelijkheden voor multimodale overstappen en andere faciliteiten zoals verzamelpunt voor pakjes of 
boodschappen. 
Innovatieve mobiliteitsconcepten (zoals hyperloop, drones) bieden nieuwe mogelijkheden voor de 
toekomst. 

Smart mobility en digitale ontwikkelingen 
Slimme Mobiliteit biedt mogelijkheden om mobiliteit beter te organiseren door het aanbod beter te 
laten aansluiten op de mobiliteitsvraag. Dit kunnen aanpassingen van bestaande mobiliteitsystemen 
zijn, maar ook de toevoeging van nieuwe (flexibele vraagafhankelijke) mobiliteitsconcepten. 
Betaalgemak gaat verbeteren. Waar nu nog verschillende passen nodig zijn voor haltetaxi, wmo, trein 
en fast ferry ligt het in de lijn der verwachting dat een oplossing met één pas of app alle betalingen 
kan gaan verzorgen. Mobility as a Service (MaaS) biedt de reiziger de mogelijkheid om middels een 
app de reis te plannen, boeken en betalen, waarbij de reiziger eigen voorkeuren (snelheid, delen, 
prijs) kan bepalen. In 2020 en de eerste helft van 2021 wordt het onderwerp Slimme Mobiliteit verder 
uitgewerkt.  
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Digitale toepassingen maken het ook mogelijk om thuis werken, thuis onderwijs te volgen en gebruik 
te maken van velerlei diensten, waardoor reizen niet meer gemaakt hoeven te worden. Hiervoor is het 
wel nodig om het digitale netwerk verder te verbeteren.  

Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema, zowel in weginrichting als in verkeersgedrag. Jaarlijks zijn 
er ca 25 dodelijke ongevallen, ca 500 ziekenhuisgewonden en vele andersoortige ongelukken. 
Incidenten en piekdagen leiden tot grote verstoringen omdat de infrastructuur naast het hoofdnetwerk 
deze rol slechts beperkt kan overnemen. Ons wegennet en spoor zijn daarmee weinig robuust. Zeker 
voor hulpdiensten kan dit problematisch zijn. Ook bij grote incidenten zijn de vluchtroutes beperkt. 
Voertuigen krijgen steeds meer functionaliteiten die mobiliteit vergemakkelijken en veiliger maken. 
Autonoom vervoer zal steeds normaler worden in het straatbeeld. Dit zal mogelijk een andere 
inrichting van wegen vragen. Bieden drones de mogelijkheid voor snel transport van goederen in 
noodsituaties.  

Extreme weersomstandigheden en klimaatverandering beïnvloeden de betrouwbaarheid van de 
infrastructuur. In geval van dijkdoorbraak, extreme hitte, overstroming, chemische calamiteit of 
nucleair incident moet elke Zeeuw weten wat hij of zij moet doen en waar nodig en (nog) mogelijk kan 
terugvallen op aangewezen veilige plekken in de provincie, zgn. shelters. De positie van het 
toenemend aantal ouderen vraagt hier speciale aandacht. Hoe worden deze geïnformeerd en hoe 
gaan deze zich verplaatsen naar een veilige plek? Tot slot moet omgekeerd ook elke plek bereikbaar 
en vindbaar zijn voor hulpverleners in geval van een calamiteit.   

Bereikbaarheid 
Snelle digitale (minimaal 5G) bereikbaarheid in Zeeland en omstreken is 100% gedekt. 
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7.17. Natuur 

 
In alle Zeeuwse ecosysteemtypen is de biodiversiteit in 2030 hersteld. Het voorkomen van alle 
planten- en diersoorten in Zeeland is duurzaam gegarandeerd. De natuurkwaliteit van de 
natuurgebieden binnen en buiten Natura 2000 is op orde. Waar de natuurwaarden dit toelaten, is de 
natuur optimaal toegankelijk, beleefbaar en vindbaar. 

Biodiversiteit 

De doelstellingen voor biodiversiteit in 2030 komen voort uit de Europese biodiversiteitsstrategie 
2021-2030. Dit beleid is de basis voor het Nederlandse en daarmee ook het provinciale natuurbeleid.  

Natuurbescherming 
Voor de natuurbescherming wordt het beleid met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden, 
soorten en houtopstanden (bos en bomen) via de bestaande wetgeving voortgezet. Voor alle 16 
geheel of gedeeltelijk in Zeeland gelegen Natura 2000-gebieden is er een vastgesteld beheerplan. En 
alle gebieden van het Natuur Netwerk Zeeland met de status bestaande natuur hebben een passende 
bestemming in de gemeentelijke omgevingsplannen. Toezicht en handhaving wordt voortgezet, 
buitendijks wordt de inzet geïntensiveerd. In aanvulling op de wettelijke toezichthoudende rol kiest de 
Provincie voor een proactieve benadering van de soortenbescherming in samenwerking met andere 
overheden, bedrijfsleven, ondernemers en partijen als woningbouwcorporaties. Door deze rol worden 
hindernissen die op een later moment kunnen optreden weggenomen.  

Natuurbeheer 
Beheer van het Natuurnetwerk Zeeland 
Het aansturen op en het vergoeden van een effectief en efficiënt natuurbeheer op grond van het 
subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL) wordt 
gecontinueerd. Vanuit het klimaatakkoord wordt bekeken in welke natuurgebieden het beheer kan 
worden aangepast om meer CO2 vast te leggen, zonder dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit 
en/of bijzondere natuurwaarden. In dat verband wordt ook bezien waar binnen het natuurnetwerk 
(zowel bestaande als nieuwe natuur) en agrarische gronden nog plaats is voor meer bos. In het 
beheer verder ook rekening houden met de klimaatbestendigheid van de natuur, om zo de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering voor natuur tegen te gaan (zie Trends en Ontwikkelingen - 
Klimaatverandering). De werkwijze voor distels wordt gecontinueerd via de verordening (instrument).   

Agrarisch natuurbeheer 
Het integrale karakter van het agrarisch natuurbeheer wordt verder uitgebreid. Het vergoeden van 
Agrarisch Natuurbeheer via Poldernatuur Zeeland wordt gecontinueerd om bij te dragen aan 
biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden.   

Ecologisch berm- en dijkbeheer 

Er wordt ingezet op een gezamenlijk programma voor ecologisch bermbeheer met de medeoverheden 
en North Sea Port en uitbreiding van het areaal ecologisch beheerde bermen, dijken, overhoeken, etc. 
Tevens wordt uitvoering gegeven aan het Dijkenactieplan (herijking van de ecologische functie en het 
beheer van alle afzonderlijke binnendijken in Zeeland met als doel een efficiënt en effectief ecologisch 
beheer). 

Bij de uitwerking van de bossenstrategie worden de kansen onderzocht voor de aanplant van meer 
weg- en dijkbeplanting. 

Faunabeheer en exotenbestrijding 

De bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor 
faunabeheer (bijvoorbeeld ganzen in ganzenrustgebieden) wordt volgens de landelijke lijn 
gecontinueerd. Volgens de beleidsnota Natuurwetgeving wordt actief uitvoering gegeven aan het 
exotenbeleid. 

Monitoring 

Voortzetten van het monitoren en beoordelen van de kwaliteit de van natuurgebieden conform 
landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan. Doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van 
alle ecosysteemtypen in Zeeland (nu alleen nog bos, grasland, moeras en open duin). Ook is het 
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gewenst meer zicht te krijgen in de staat van instandhouding van soorten (ook buiten Natura 2000 
gebieden) en habitats in Zeeland. Nu is dit nog niet van alle soorten en habitats even goed bekend. 

Verder is het van belang dat de kennis die de evaluatie van de monitoring oplevert breed wordt 
gedeeld zodat partijen lering kunnen trekken uit de conclusies. 

Natuurherstel 
Herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden en voor Europees beschermde 
soorten worden genomen. Nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland, voor zover deze niet vallen 
onder regulier beheer, met als doel het verbeteren van de natuurkwaliteit, worden uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld door het wegnemen van knelpunten in milieucondities en ruimtelijke samenhang van de 
natuurgebieden zoals het nemen van ontsnipperingsmaatregelen bij infrastructurele werken. Ook 
wordt onderzocht in welke gebieden klimaatverandering een negatieve impact op de natuurkwaliteit 
kan hebben en hiertegen maatregelen treffen (zie Trends en Ontwikkelingen - Klimaatverandering). 

Natuurontwikkeling 
Het Natuurnetwerk Zeeland is in 2027, conform het Natuurakkoord, afgerond en is dan 5.713 hectare 
groot. Dit betekent dat er vanaf 2020 nog 802 hectare nieuwe natuur ontwikkeld moet worden. Om het 
tempo van de natuurontwikkeling te versnellen, is de systematiek van het Natuurbeheerplan iets 
gewijzigd. Kansrijke percelen buiten de begrenzing kunnen direct worden toegevoegd aan het 
Natuurnetwerk zonder elders een gelijk aantal hectares te ontgrenzen. De toe te voegen percelen 
moeten daarbij wel voldoen aan de uitgangspunten van de Natuurvisie. Er is geen sprake van een 
gewijzigde ambitie qua hectares. Verdere versnelling kan mogelijk behaald worden door zelf percelen 
aan te kopen plus eventueel in te richten en op de markt te zetten. Een actieve benadering van 
eigenaren van begrensde percelen of percelen die grenzen aan het huidige natuurnetwerk en een 
gelijke ecologische potentie hebben kan tevens een versnelling bieden. 

Natuurverbreding 
Er is uitvoering gegeven aan de ambities uit de Natuurvisie Zeeland met betrekking tot het vergroten 
maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur en versterken relatie tussen natuur en economie. 
Tevens wordt een bossenstrategie opgesteld en uitgevoerd. Monitoring van deze activiteiten is 
belangrijk zodat de kennis breed kan worden gedeeld zodat partijen hieruit lering kunnen trekken om 
zo nog efficiënter en effectiever aan de opgaven te kunnen werken.   

Natuurbeleving 
In de Nota Natuurbeleving zijn de doelen en ambities op het vlak van natuureducatie, -promotie en -
activiteiten in concrete doelen en beleidsstrategieën, in samenspraak met maatschappelijke partners, 
uitgewerkt en verwoord. De doelen voor 2030 zijn daarmee in beeld gebracht. Er wordt ingezet op het 
voortzetten van het beheer van de bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden. 
Het beleid dat 90% van de natuurgebieden toegankelijk en beleefbaar moet zijn, wordt gecontinueerd. 
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7.18. Onderwijs 

 
Voor de lange termijn is de ambitie een duurzame, betaalbare en bereikbare onderwijsinfrastructuur 
waar kinderen goed en inspirerend onderwijs krijgen. Zowel door een hoogstaand aanbod van 
nicheopleidingen als van een aantrekkelijk onderwijsaanbod van reguliere opleidingen over de hele 
breedte. Zeeland is, door het goede onderwijsaanbod, kennisklimaat, studentenhuisvesting, 
leefklimaat en innovatieve, duurzame vervoersmogelijkheden aantrekkelijk voor Zeeuwse jongeren én 
jongeren van elders om te studeren, leven en werken.  

Dat krijgt vorm in een  Zeeuwse Campus: 

 Een ‘fysieke hub’ bestaande uit een keten van onderwijs-en onderzoekstellingen, bedrijvigheid 
en inspiratie waar studenten leren, onderzoeken, wonen en leven; bedrijven in- en uit lopen 
i.v.m. samenwerking en innovatie over en weer. Fysiek veilige, duurzame omgeving.  

 Met verbinding naar ‘living labs’ door heel Zeeland (zoals ‘living lab gezondheid, agro, food en 
sport’ in Goes/Bevelanden en ‘living lab Maintenance en biobased in Zeeuws-Vlaanderen). 

Om dit te bereiken wordt nu en in de nabije toekomst (2030) ingezet op  samenwerking van 
triplehelixpartijen om onderwijs/kennisinfrastructuur in Zeeland kwalitatief goed en betaalbaar overeind 

te houden en door te ontwikkelen. Deze vormen robuuste kennis- en innovatienetwerken waar de 
triple helix partijen elkaar treffen, inspireren en gezamenlijk project opzetten; sterk verbonden aan 
ontwikkelingen over de grens (nationaal en internationaal). Onderwijs/kennisinfrastructuur die 

uitdagend is voor (voldoende) leerkrachten / docenten.   
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7.19. Recreatie en toerisme 
 

In 2050 dragen recreatie en toerisme als ‘schone industrie’ bij aan maatschappelijke opgaven in 
Zeeland. De sector is klimaatbestendig en CO2-neutraal en draagt bij aan nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van Klimaatadaptatie. Recreatie en toerisme dragen significant bij aan het 
voorzieningenniveau zowel in de steden als de kleine kernen. 

Samenhangend ontwikkelen 

De uitdaging voor de periode tot 2030 is om het toerisme als bedrijfstak op een 
toekomstbestendige manier te laten doorontwikkelen in balans met de omgeving. Verduurzaming 
van de sector is daarbij een belangrijke opgave en in het bijzonder de energietransitie. Belangrijk 
is om deze transitie van de sector naar meer kwaliteit en verduurzaming in goede banen te leiden 
en hier met overheden en bedrijfsleven gezamenlijke uitgangspunten te definiëren in een 
regionale aanpak waarbinnen deze transitie in balans met de omgeving verder plaats kan vinden. 
Nieuwe vormen van mobiliteit kunnen hier een bijdrage aan leveren. Met de integrale aanpak van 
de toeristische ontwikkeling, onstaat ook ruimte voor eventuele uitbreiding van aanbod. Als groei 
van het toerisme niet in balans is met de omgeving, leidt dat lokaal tot afnemend maatschappelijk 
draagvlak.  

De sector 
Recreatie en toerisme zijn zeer belangrijk voor Zeeland, als pijler voor de economie, werkgelegenheid 
en leefbaarheid. Circa 9,4% van de totale werkgelegenheid in Zeeland houdt verband met deze sector 
(16.000 banen). De opbrengst van overnachtingen bedraagt op dit moment 17 miljoen euro per jaar 

en die van de totale bestedingen van dag- en verblijfstoeristen bedraagt 1,8 miljard euro. Zeeland 
heeft een veelzijdig aanbod. De provincie scoort hoog op het gebied van buitenrecreatie (vooral 
wandelen en fietsen) en watersport (met name actieve sporten, zoals kitesurfen en duiken).  

Zeeland is benoemd tot 5-sterren fietsprovincie door het Landelijk Fietsplatform. De kwaliteit van 
het fietsknooppuntensysteem, het onderhoud van het netwerk, de toegankelijkheid van de route 
informatie en de vele fietscafés met oplaadpunten langs de routes zijn daarbij doorslaggevend. 
Fietsers maken de provincie ook gezonder. Fietsers maken een goede keuze voor hun eigen 
gezondheid en dragen bij aan een gezonde omgeving.  

Strand is de belangrijkste toeristische trekker. Zeeland beschikt over de meest schone en veilige 
stranden van Europa. Maar recreatie en toerisme zijn breder en zijn niet alleen drager in de 
kuststrook, ook de andere delen van Zeeland zijn goed toegankelijk. Daarbij is de combinatie van het 
aantrekkelijke landschap met afwisseling tussen natuur, agrarisch landschap en historische kernen 
het decor voor de recreant en toerist. Voor de kustzone is in de Zeeuwse Kustvisie vastgelegd hoe de 
Zeeuwse Kwaliteitskust beschermd, versterkt en waar nodig hersteld wordt. De nadruk ligt op kwaliteit 

en niet op kwantiteit. Voor de recreatie in overig Zeeland gelden deze uitgangspunten ook. 

Om de beoogde Zeeuwse Kwaliteitskust dichterbij te brengen wordt in de Kustvisie ingezet op een 
tweezijdige ontwikkelingsstrategie: 

 beschermen, versterken en beleven van bestaande kwaliteiten (natuur en landschap, 
(verblijfs)recreatie, water/strand en infrastructuur) 

 gebiedsgericht ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten 

Alle afspraken uit de Kustvisie blijven gelden. 

Veranderingen in vraag en aanbod 

De recreatiesector heeft te maken met een grotere vraag naar beleving, onderscheidende 
concepten, ontspanning en moderne en goed toegankelijke accommodaties en 
voorzieningen. De warmere zomers bieden een kans voor Zeeland als vakantiebestemming. Het 
aantal overnachtingen blijft groeien, met name in de vorm van korte vakanties. Er is sprake van 
een toenemende aandacht voor (natuur)activiteiten, gezondheid, streekproducten en uitjes naar 
de boer. De agrarische sector speelt daar steeds meer op in door verbreding in de vorm van 
bijvoorbeeld verblijfsaccommodatie, boerderijwinkels en theetuinen. Het aantal particuliere 
verhuurders neemt de afgelopen jaren toe en veranderingen in de recreatievaart zorgen voor een 
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andere vraag naar ligplaatsen (minder, maar groter).  Er is een toenemend tekort aan voldoende 
goed opgeleid personeel.   
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7.20. Transport en infrastructuur 

 
Er is sprake van een toenemende behoefte aan alternatieve vormen van transport van vloeibare 
goederen (vloeistoffen/gassen) in plaats van traditionele vormen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op 
het gebied van autonoom en elektrisch rijden. Dit heeft effect op inrichting van weginfrastructuur 
systeem van laadpunten.  

Tot 2030 zal er sprake zijn van een toename van verkeer door groei van de bevolking, toerisme, 
woon-werkafstand en wegtransport. Tussen 2030 en 2050 komt er mogelijk een stagnatie van 
verkeersbewegingen door de uitrol van smart mobility, ‘home office’, deelauto’s, autonoom rijden, etc. 
De snelle fiets (bijvoorbeeld speedpedelec) vormt voor woon-werkverkeer op korte afstanden tot 15 
kilometer een alternatief voor autoverkeer. Door deze ontwikkelingen neemt de benodigde 
milieuruimte af.  

De ambities voor transport en infrastructuur richten zich op multimodale ontsluiting van industrie- en 
verstedelijkte gebieden. Binnen de provincie is het hoofdnetwerk op orde. Door verduurzaming van de 
industrie, door de energietransitie, ontstaat wel een verzwaring van het elektriciteitsnet, met name via 
hoogspanning van 150 kV en 380 kV verbindingen. Dit zal een continue aandachtspunt vormen. 
Zeeland zal fungeren als stopcontact voor offshore windmolenparken. 

Bij alle modaliteiten en de infrastructuur spelen de volgende  veiligheidsaspecten een rol.  

1. Overstroming vanuit zee; 

2. Ramp met kerncentrales Doel en Borsele; 

3. Grieppandemie; 

4. Risico’s gerelateerd aan transportactiviteiten; 

5. Externe veiligheidsscenario’s (vervoer gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water); 

6. Ontwrichting samenleving via bijvoorbeeld terrorisme/cybercrime/verstoring telecommunicatie. 

In Zeeland zorgen we dat de effecten en risicos van deze aspecten voldoende worden beheersd zodat 
de beschikbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 

Ambitie 2050 (en tussen doelen 2030) voor de verschillende hoofdbeleidslijnen: 

Een mobiliteitssysteem (voor zowel personen als goederen over de weg), waarbij de vijf steden 
(Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Zierikzee) goed bereikbaar zijn vanaf de hoofdwegen. 
Het onderliggende wegennet is hiermee verknoopt en biedt voor verschillende modaliteiten ruimte. De 
havens en industriegebieden zijn tevens multimodaal onderdeel van het mobiliteitssysteem. 
Buisleidingen verbinden industriële clusters, binnen en buiten de provincie. Een systeem van 
buisleidingen voor bijvoorbeeld het transport van koolstofdioxide  en waterstof in de Kanaalzone en 
het Sloegebied draagt bij aan de ambities te komen tot een klimaat neutrale haven.   

Hoofdbeleidslijn hoofdwegen personen- en vrachtverkeer 
Het wegencategoriseringsplan zoals in 2016 vastgesteld is daadwerkelijk gerealiseerd. In 2028 
beschikt de provincie  over een betrouwbaar netwerk van hoofdwegen, waarbij een inrichting van deze 
wegen heeft plaatsgevonden conform de ideale variant van het Basiskenmerken Wegontwerp 
(CROW). Verkeersfunctie en vormgeving van de hoofdwegen zijn met elkaar in lijn gebracht. De 
hoofdwegen, zoals de A58, N256, N57, N59, N61 en N62, hebben voldoende capaciteit om de op dat 
moment aanwezige intensiteiten te vervoeren. Doel is om het autogebruik van woon-werkverkeer via 
de (snelle) fiets een volwaardig alternatief te bieden. Voor de periode 2020 – 2024 zal een nieuw 
uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Enkele snelfietsroutes zijn inmiddels aangelegd, 
bijvoorbeeld de route tussen Terneuzen en de grens bij Zelzate.  Ook hebben er investeringen 
plaatsgevonden op het gebied van mobiliteitsmanagement ten behoeve van gedragsverandering, 
autonoom rijden en modal shift van personenvervoer (toeristische mobiliteit).  

Hoofdbeleidslijn vaarwegen 
De meeste vaarwegen in de provincie Zeeland zijn geschikt voor binnenvaartschepen (container- en 
duwvaart) van minstens 4.500 ton. Hiermee vormen de Zeeuwse vaarwegen een onderdeel van de 
verbinding Rotterdam – Parijs. Gezien de ontwikkelingen van de Antwerpse haven wordt ingezet op 
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het verder optimaliseren van de vaarweg Westerschelde ten behoeve van de duurzame ontwikkeling 
van de Scheldehavens.  

Vanuit de Europese Unie is, aan de hand van een in juni 2019 in werking getreden Implementing Act, 
het doel gesteld om in 2030 de verbinding Seine – Schelde gereed te hebben als onderdeel van het 
moderne vaarwegennetwerk. De realisatie van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen draagt bij aan een 
verbeterde binnenvaartverbinding naar Vlaanderen en het noorden van Frankrijk tot aan Parijs. 

Het Kanaal door Walcheren wordt door de Provincie beheerd.  

Hoofdbeleidslijn railwegen 
De bestaande railwegen worden uitgebreid om tussen Zeeland en aangrenzende provincies een 
multimodale transportcorridor te faciliteren en duurzaam te laten groeien. Voor 2030 willen we 
een Snellere treinverbinding naar de Randstad, Noord-Brabant  door middel van een 
intercityverbinding over de Zeeuwse Lijn met enkel een stop op stations die tevens zijn ingericht als 
mobiliteitshub. Tevens dient de Ontwikkeling goederenvervoer Gent – Terneuzen te zijn geregeld. 
Voor 2030 vindt de concrete realisatie van een spoorverbinding. Er is daarbij aandacht voor 
tracékeuze in relatie tot externe veiligheid (passagiers vs. vervoer gevaarlijke stoffen). 

Hoofdbeleidslijn elektriciteit 
Binnen de provincie is het hoofdnetwerk op orde. Door verduurzaming van de industrie 
(energietransitie) ontstaat wel een verzwaring van het elektriciteitsnet, met name via hoogspanning 
van 150 kV en 380 kV verbindingen. Dit is een continu aandachtspunt. Zeeland zal fungeren als 
stopcontact voor offshore windmolenparken. 

Hoofdbeleidslijn buisleidingen 
Voor CO2-reductie doelstellingen van de industrie zijn buisleidingen essentieel. In 2019 is de 
noodzaak voor grootschalige buisleidinginfrastructuur in en om het havengebied onderzocht (CUST). 
Voor het Zeeuwse havencluster is behoefte aan met name infrastructuur voor transport van CO2 en 
waterstof, maar er zullen ook leidingen nodig zijn voor synthetische nafta en warmte. Er zijn tracés 
getekend waar deze buisleidingen het best kunnen komen. De provincie zet zich in om planologische 
en juridische borging van de tracés (grensoverschrijdend) te borgen. Voor 205 is het havengebied van 
North Sea Port voorzien van een buisleidingnetwerk, dat tussen bedrijven vloeistoffen en gassen 
uitwisselt (circulair/klimaat). Ook zal het buisleidingnetwerk vanuit het havengebied aansluiten op 
buiten de provincie gelegen industriële clusters. 

Hoofdbeleidslijn vliegvelden en luchtvaart 
Faciliteren verbinding tussen vliegveld Midden Zeeland en offshore windmolenparken. Helikopters en 
vliegtuigen niet onnodig over stedelijk gebied laten vliegen. 

Overzicht bestaand hoofdnetwerk infrastructuur in Zeeland:  

(PM KAART VAN MAKEN VOOR ONDERSTAANDE) 

Hoofdnetwerk infrastructuur van hoofdwegen, vaarwegen railwegen, kabels en leidingen en vliegveld. 
Deze hebben verbindingen met rijkswegen, Vlaamse netwerken, vaarwegen naar Rotterdamse haven 
en treinverbindingen naar randstad. 

1. Hoofdwegen personen- en vrachtverkeer 

Rijksweg A58, N57/N59 (Dammenroute), N62/N61 (Sloeweg/Tractaatweg), A256/N256 (Midden 
Zeeland route), N289 (Oude Rijksweg parallel aan A58, uitwijkroute voor calamiteiten A58), N255 
(Oost westweg op Noord-Beveland), N290 (Terneuzen – grens Kapellebrug in Zeeuws-
Vlaanderen), N253 (Schoondijke – grens Sluis in Zeeuws-Vlaanderen) 

2. Vaarwegen 

Westerschelde, Kanaal door Walcheren, Kanaal Terneuzen – Gent (Sluis bij Terneuzen in 
realisatie), Kanaal door Zuid-Beveland, Oosterschelde en Volkerak, Schelde – Rijnverbinding 

3. Railwegen 

Zeeuwse Lijn, Vlissingen-Oost met Sloelijn en Kanaalzone 



  

 80 

4. Kabels en leidingen 

Gevaarlijke stoffen door buisleidingen en Boven- en ondergrondse hoogspanningsverbindingen 
(150 kV en 380 kV) 

5. Vliegvelden en luchtvaart 

Vliegveld Midden Zeeland 

Naast het hiervoor beschreven hoofdnetwerk infrastructuur in Zeeland sluiten er een aantal 
hoofdwegen aan op de provincie die tevens relevant zijn binnen dit netwerk. Dat zijn de Rijkswegen 
A4, A15, A17, en de Vlaamse wegen A11, Expressweg E34 en R4. Daarnaast zijn er relevante 
vaarwegen, zoals Hollands Diep, Dordtsche Kil, Oude Maas (verbinding met haven Rotterdam). Ook 
het spoor richting West-Brabant en verder naar de Randstad is een relevante verbinding. 

Trends en ontwikkelingen 
Zeeland kent een hoofdnetwerk infrastructuur van hoofdwegen, vaarwegen railwegen, kabels en 
leidingen en vliegveld. Deze hebben verbindingen met rijkswegen, Vlaamse netwerken, vaarwegen 
naar Rotterdamse haven en treinverbindingen naar randstad. De ontwikkelingen van autonoom en 
elektrisch rijden en Mobility as a Service (MaaS) zullen effect hebben op inrichting van 
weginfrastructuur en een provincie dekkend systeem van laadpunten. Versterking transportinfra 
Rotterdam – Antwerpen. Er is een toenemende behoefte van transport van vloeibare en gasvormige 
goederen in plaats van traditionele vormen. 

De bereikbaarheid en doorstroming van het wegverkeer zijn aanzienlijk verbeterd door diverse 
projecten, zoals de Westerscheldetunnel, verdubbeling van de Sloeweg en Tractaatweg. Tot 2030 
toename verkeer door groei bevolking, toerisme, groei woon-werkafstand en wegtransport. Tussen 
2030 en 2050 mogelijk stagnatie verkeersbewegingen door uitrol mogelijkheden smart mobility, ‘home 
office’, deelauto’s, autonoom rijden, en mobility as a service. 

Congestie op A58 en knooppunt A58/A4 door toename verkeersbewegingen. 

De energietransitie zal zorgen voor een grotere elektrificatie en een verandering naar andere 
grondstoffen (merer circulair, meer biobased producten , groene waterstof, etc) Dit heeft zijn effect 
zowel voor 2030 als tussen 2030 en 2050 op transport en infrastuctuur. Het hoofdnet elektriciteit (150 
kV en 380 kV) is momenteel niet toegerust op de opgave rondom energietransitie; Toename van 
vervoer gevaarlijke stoffen over weg, spoor en vaarwegen; Transport waterstof vraagt om nieuwe 
normen op het gebied van veiligheid; Toenemende behoefte aan alternatieven vormen van transport 
vloeibare goederen (vloeistoffen/gassen) in plaats van traditionele vormen (transport over weg en 
trein), maw een aanpassing van de buisleidinginfrastructuur. 

Het goederenvervoer (inclusief transport gevaarlijke stoffen) door vrachtwagens neemt al jaren toe. 
Vrachtwagenparkeren dient gefaciliteerd te worden. Planvorming Central Gate ter hoogte van 
Vlissingen-Oost en mogelijk een locatie in Zeeuws-Vlaanderen.  

Meer dan 50% van het transport gaat via binnenvaartschepen. Met de uitbreiding van de capaciteit 
van de Volkerak en Krammersluizen is een belangrijk knelpunt verdwenen. 

Het transport per spoor is nog gering van omvang (8%). Dat heeft o.a. te maken met twee knelpunten, 
namelijk met de missende verbindingen met Antwerpen (Veza) en Gent (KGT). Er is wel een toename 
te verwachten van het vervoer gevaarlijke stoffen over weg, spoor en vaarwegen. 

Verdere verwachtingen zijn een doorontwikkeling van bedrijvigheid en modal shift Kanaalzone (Rail 
Gent – Terneuzen, fietssnelweg Zelzate – Terneuzen). Daarnaast een toenemende aandacht voor 
milieukwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid, circulariteit. 
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7.21. Visserij 

 
De ambitie voor Zeeland is om in 2050 een moderne, goed uitgeruste, economisch gezonde en 
duurzaam opererende visserijsector te hebben die in zijn bedrijfsvoering rekening houdt met de 
natuurwaarden. Waar mogelijk vindt synergie plaats tussen visserij en natuur. Het feit dat (schelpdier-
)visserij en –kweek plaats vindt in Natura 2000 gebieden impliceert dat productie plaats vindt met 
respect voor de natuur (en waar mogelijk zelfs een meerwaarde levert voor de natuur). Het oogsten 
van de zee is verder verfijnd en biodiversiteit en productiviteit van de zee worden nauwgezet bewaakt. 

Voor 2030 streven we er naar dat er flinke stappen gezet zijn op de weg naar een rendabel, duurzaam 
opererend visserijcluster. Behoud en vergroting van de ecologische draagkracht vormen belangrijke 
onderdelen van de ontwikkelingen.  

De kottervisserij heeft belangrijke stappen gezet op het gebied van brandstofbesparing en selectiviteit. 
De schelpdiersector heeft langlopende afspraken gemaakt over de uitbreiding van kweek in de 
kuststrook, Grote Zeeuwse Wateren en de Noordzee. De Waddenzee en Oosterschelde blijven nog 
altijd de belangrijkste productiegebieden voor deze vorm van schelpdierteelt. De oestersector heeft de 
kweek van oesters op tafels inmiddels uitontwikkeld. 

Uit monitoring is gebleken dat deze vorm van kweek geen significant negatieve effecten voor de 
natuurwaarden oplevert. Door efficiencyverbetering is het totale ruimtebeslag van deze kweek in de 
Oosterschelde en Grevelingen beperkt. Naast de Waddenzee, de Oosterschelde en de Grevelingen 
worden schelpdieren gekweekt in het Veerse Meer, de Westerschelde en de Noordzee-kuststrook. De 
mogelijkheden voor schelpdierteelt en kreeftenvisserij met vaste vistuigen op de Noordzee zijn door 
middel van praktijkproeven en experimenten onderzocht en worden nu structureel vorm gegeven. De 
paling- en kreeftenvissers in de Oosterschelde, Grevelingen en Veerse Meer werken goed samen en 
hebben voor de kreeftenvisserij sluitende afspraken gemaakt over de inventarisatie van de populatie, 
restocking, verdeling van de vrije gronden en andere relevante zaken. 

De monitoring van de draagkracht van de Deltawateren, opnieuw opgestart in 2020, levert inmiddels 
voldoende inzicht om de maximaal mogelijke productie in te kunnen schatten. De samenwerking 
tussen visserij en natuur is verder verbeterd. Zo is het opruimen van afval op de Noordzee en de 
kustwateren (“Fishing for Litter”) inmiddels structureel ingebed in de bedrijfsvoering en wordt door 
middel van projecten als ‘meerwaarde met mosselen’ gezocht naar nieuwe, rendabele 
productielocaties voor de schelpdiersector waarbij tevens de natuurwaarden van intertidale gebieden 
(het gebied dat boven water blijft bij laagtij en onder water staat bij hoogtij) in het kader van Natura 
2000 verhoogd wordt. 

De fossiele brandstoffen die thans nodig zijn voor de voortstuwing van de schepen zijn vervangen 
door duurzame en goedkopere alternatieven. Hiermee is een belangrijke kostenpost voor de 
kottervisserij (inclusief de schelpdiervisserij) aanzienlijk gereduceerd waardoor deze na een aantal 
magere jaren na de afschaffing van de pulsvisserij weer rendabel kan vissen binnen de mogelijkheden 
van gezonde Noordzeevisbestanden en de ecologische grenzen. De sector levert daarmee een 
bijdrage aan de voedselbehoefte van de wereldbevolking. Door continue innovaties is de sector in 
staat selectief te vissen op doelbestanden en is de bodemberoering geminimaliseerd. 
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7.22. Voorzieningen 

 
De ambitie voor 2050 is dat bereikbaarheid en beschikbaarheid van (basis)voorzieningen voor elke 
Zeeuw en toerist gegarandeerd is. Het gaat erom dat iedereen, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, 
afkomst of vitaliteit, toegang heeft tot alle voorzieningen. Zeeland beschikt over een aantal bijzondere 
en zich onderscheidende kleinschalige top- en kwaliteitsvoorzieningen op het gebied van onderwijs, 
zorg en cultuur, die de regio extra aantrekkelijk maken om te blijven of zich van elders te hier 
vestigen.  Waar deze er in Zeeland niet zijn, wordt samengewerkt met de grote steden in de 
omgeving, waarvan de bereikbaarheid optimaal is gegarandeerd. Door de klimaatsveranderingen trekt 
Zeeland meer toeristen dan ooit, die bijdragen aan het draagvlak voor voorzieningen.    

In 2030 worden de aanvullende voorzieningen zoveel mogelijk op knooppunten geconcentreerd, die 
optimaal bereikbaar zijn gemaakt voor zowel de jonge als de minder jonge Zeeuw. De hele kleine 
kernen zullen wellicht ook voor hun basisvoorzieningen hierop aangewezen zijn. Door ‘slimme 
mobiliteit’ is bereikbaarheid vrijwel geen vraagstuk meer. 

Wat zijn voorzieningen 
In dit kader verstaan we onder voorzieningen het volgende: Voorzieningen behoren tot de 
maatschappelijke infrastructuur. Het zijn de collectief georganiseerde voorwaarden die individuen en 
groepen mensen in staat stellen deel te nemen aan de samenleving en zich daarin te kunnen 
ontplooien. Voorzieningen kunnen de vorm hebben van stenen gebouwen, diensten (door 
organisaties, bedrijven of overheden) en netwerken tussen mensen (digitaal & fysiek). Voorzieningen 
zijn – als het goed is - een antwoord op behoeften van mensen. Niet alleen voor de bewoners van een 
gebied, maar niet in de laatste plaats ook voor de toeristen die hier tijdelijk verblijven. 

Voorzieningen zijn er in veel soorten en maten, maar grofweg kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen basisvoorzieningen, aanvullende voorzieningen en top- of kwaliteitsvoorzieningen. 

Onder basisvoorzieningen verstaan we essentiële zaken, zoals nutsvoorzieningen inclusief internet, 
levensmiddelen, detailhandel, eerstelijns gezondheidszorg, hulpdiensten en basisonderwijs, maar ook 
bijvoorbeeld een basisbibliotheek of bibliobus. De basisvoorzieningen kunnen veelal lokaal worden 
ingevuld en moeten voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn. De gezamenlijke overheden 
spelen hierin een centrale rol. Basisvoorzieningen bevinden zich vaak in de nabijheid,  bedienen in de 
regel een beperkt gebied en dragen direct bij aan de lokale leefbaarheid. 

Aanvullende voorzieningen vragen een groter verzorgingsgebied, qua inwoners of qua oppervlakte 
en hebben dan ook een bovenlokale, regionale functie. Zij dragen bij aan een aantrekkelijke 
woonomgeving voor een groter gebied en zijn vooral van invloed op de keuze van mensen en 
bedrijven om zich ergens te (blijven) vestigen. Deze vormen de plus ten opzichte van andere locaties 
en zullen niet in iedere kern aanwezig zijn. Het gaat bijvoorbeeld om zwembaden, winkelcentra, 
tweedelijns gezondheidszorg, middelbaar beroepsonderwijs, culturele instellingen en evenementen. 
Regionale afstemming over deze voorzieningen is nodig om vraag een aanbod goed aan te laten 
sluiten, overheidsinvesteringen effectief in te zetten en ongewenste ruimtelijke en 
leefbaarheidseffecten te voorkomen. En niet in de laatste plaats om kwaliteit van goede voorzieningen 
te bereiken. 

Bij de echte top- en of kwaliteitsvoorzieningen gaat het over voorzieningen die van bovenregionaal 
of (sub)nationaal belang zijn en effecten hebben die over gemeente en/of regiogrenzen heen gaan, 
zoals ziekenhuizen met specialisaties, top toeristische en culturele voorzieningen (musea, toeristische 
dagattracties, schouwburgen, theaters, bioscopen en festivals), hoger- en wetenschappelijk onderwijs 
met onderscheidende studierichtingen. De kwaliteit van deze topvoorzieningen is belangrijker dan de 
afstand / tijd die men moet afleggen om er te kunnen komen. Concreet als voorbeeld (niet uitputtend 
en discutabel)  kunnen worden genoemd als ‘top- of kwaliteitsvoorzieningen’ in de Zeeuwse context: 
Neeltje Jans, Zeeuws Museum, CineCity, Bevrijdingsmuseum, de Mythe, Zeeuwse Bibliotheek, UCR, 
HZ, Concert at Sea, NZF, FbtS, enz.  

Zeeland heeft sinds jaren te maken met opschaling van organisaties op het gebied van zorg, 
onderwijs en dienstverlening.  Veelal heeft dit te maken van het verdwijnen van de noodzakelijke 
massa om een bepaald aanbod nog exploitabel te houden.  
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Onderwijs 
In het Zeeuwse onderwijs heeft de ingezette ontgroening / vergrijzing van de bevolking de afgelopen 
jaren in het basisonderwijs geleid tot sluiting van veel scholen. Inmiddels bereikt deze trend de 
poorten van het voortgezet onderwijs. 

Voor basisscholen is de grootste krimp voorbij. Op gemeentelijk niveau is er nadruk op 
schaalvergroting (kwaliteit onderwijs) en integrale huisvesting (IKC’s). In heel Zeeland is het vinden 
van genoeg leerkrachten een grote uitdaging. Dit geldt ook voor docenten op VO. In Zeeuws 
Vlaanderen ondervindt men last van ‘concurrentie Belgische scholen’. Dit begint vanaf de 
kinderopvang. In het voortgezet onderwijs zet de leerlingendaling de komende jaren nog door. 
Gemiddeld 13 procent daling van leerling aantallen richting 2030 verwacht (lopend onderzoek ZB iov 
ZBO& provincie Zld), met uitschieters richting 20% in Zeeuws Vlaanderen en op Schouwen Duiveland. 
Dit heeft landelijke aandacht (commissie Dijkgraaf) en het Rijk gaat hiervoor (tijdelijk) extra budget vrij 
maken. 
In het MBO is de bereikbaarheid van schoollocaties van invloed op keuze scholieren. De ontwikkeling 
naar meer digitaal onderwijs zal dit in de toekomst mogelijk wijzigen. 

Zorg 
Ook voor goede ziekenhuiszorg is het hebben van medische specialisaties steeds meer afhankelijk 
van grotere volumen aan patiënten. Gelet op de relatief geringe Zeeuwse bevolking kan niet langer in 
alle specialisaties worden voorzien en is samenwerking binnen Zeeland en met andere 
ziekenhuisorganisaties buiten de regio noodzakelijk. 

Toerisme in relatie tot voorzieningen 
Toerisme draagt in sommige streken van onze provincie in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en 
instandhouding van voorzieningen, zelfs in de kleine kernen van Zeeland. Winkels, openbaar vervoer 
en publieke voorzieningen zijn er mede dankzij het draagvlak van het toerisme. Daar waar de 
toeristen niet komen, is bijvoorbeeld de supermarkt een voorziening die onder druk staat en daardoor 
mogelijk zal verdwijnen. Deze voorziening is dan enkel afhankelijk van de permanente bewoners, die 
veel gevallen de mogelijkheid hebben (en er ook voor kiezen) met de auto de boodschappen elders te 
halen. Het zijn de oudere, minder mobiele bewoners, die bij het verdwijnen van de supermarkt in een 
kern of dorp in de problemen kunnen raken. Niet alleen verliezen ze de plek waar ze hun dagelijkse 
boodschappen halen, maar tegelijkertijd ook een plaats waar ze elkaar regelmatig ontmoeten. De 
supermarkt kan gezien worden als het symbool van het ‘zelfvoorzienende dorp’.  Het verdwijnen van 
deze voorziening wordt dan ook ervaren als een verdere aantasting van de leefbaarheid.  Het 
verdwijnen van voorzieningen is daarmee niet alleen een ‘logistiek vraagstuk’, dat (deels) door de 
inzet van meer mobiliteit en internet voor kwetsbare bewoners kan worden ondervangen, maar kent 
vooral ook een sociale component. 

Voorzieningen en vestigingsklimaat 
De aanwezigheid van een bereikbaar en toegankelijk winkelbestand en zeker ook 
(basis)voorzieningen op gebied van onderwijs, zorg en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid van een 
gebied voor mensen die daar wonen. Ook zorgt dit ervoor dat de provincie aantrekkelijk is en blijft 
voor jongeren en nieuwe (jonge) gezinnen  die zich hier van buiten de provincie willen vestigen. 
Onderscheidende (top)voorzieningen kunnen hierin een rol spelen. Gelet op het aanwezig en 
dreigende tekort aan arbeidskrachten in Zeeland geen onbelangrijk aspect, in het kader van het 
economisch vestigingsklimaat.  90% van de jongeren geeft aan in de stad te willen wonen. Dit is van 
belang in relatie tot het aanbod aan stedelijke voorzieningen. De leegstand van winkelpanden in 

Zeeland neemt toe. Dit is een gevolg van toevoeging van winkelruimte aan de markt en afname 
van de verkoop via fysieke winkels. 

Bereikbaarheid van voorzieningen 
De bereikbaarheid van wonen, werk en recreatie in Zeeland is goed. Het gros van de mensen kan 
zich zelfstandig verplaatsen over een multimodale netwerk met een betrouwbare reistijd. 
Verplaatsingen vinden veelal plaats met de auto. Het hoge autobezit geeft goede mogelijkheden tot 
zelfstandige mobiliteit. Alleen bij incidenten of zomerdrukte ontstaat reistijdverlies. Het wordt drukker 
op de weg. Met name in de zomerperiode zullen de intensiteiten gaan toenemen. Naar verwachting zit 
de (met name de hoofd-) infrastructuur rond 2030 tegen haar capaciteitsgrenzen aan. Over het 
algemeen zijn door fysieke barrières de reisafstanden vrij groot. Centralisering van voorzieningen 
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zorgt ervoor dat reisafstanden toenemen en de reisduur daarmee ook. Het kopen op afstand (internet) 
versterkt deze trend. 

De groepen die wel belemmeringen ervaren in bereikbaarheid van voorzieningen zijn 
scholieren/studenten, mensen met een beperking en ouderen. Deze groepen zijn minder zelfstandig 
mobiel en daarom meer afhankelijk van fiets of openbaar- en doelgroepenvervoer. Door centralisering 
zijn niet alle voorzieningen aan te fietsen. De E-bike/Speed pedelec biedt voor steeds meer 
scholieren, forenzen en ouderen uitkomst voor dagelijkse verplaatsingen. Een algemeen acceptabele 
fietsafstand wordt daarmee van 7 naar 15 km (ca.half uur fietsen).  Het busvervoer in Zeeland kent 
echter een teruglopend aantal gebruikers en de kosten voor het systeem nemen toe. Voor 
doelgroepenvervoer geldt dat het gebruik toe neemt, wat voor gemeenten een kostbare onderneming 
is.  
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7.23. Watersysteem 

 
Doelmatig beheer en gebruik van water is de basis voor beheer van het watersysteem. Door 
klimaatverandering wordt het waterbeheer complexer en vraagt het om meer inspanningen. 

Voor een deel van het watersysteem (de KRW-oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen) zijn 
in de EU Kaderrichtlijn Water doelen opgenomen voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in 
2027. In 2030 moeten zijn deze doelen bereikt. Ook in de overige wateren moet de waterkwaliteit dan 
op orde zijn.  De klimaatverandering zal het moeilijker maken deze opgaven te halen. De KRW doelen 
voor Zeeland  worden uitgewerkt in het provinciaal waterprogramma 2022-2027.  

Onttrekking van grond- en oppervlaktewater is gereguleerd met als doel om onttrekking in evenwicht 
te houden met de aanvulling. Verwachte toename van de behoefte aan zoet water in droge periodes 

vraagt om betere afspraken over gebruik en verdeling van water. Voor perioden met droogte moeten 
voldoende strategische voorraden beschikbaar zijn. Grondwaterbeschermingsgebieden worden 
goed beschermd en beheerd.  

Het stedelijk waterbeheer is in alle gemeenten goed geregeld, met maximale opvang van overtollig 
regenwater via het watersysteem en in de bodem. Het rioleringsstelsel wordt zoveel mogelijk alleen 
benut voor afvalwater. 

De kwaliteit van zwemwater is een bijzonder aandachtspunt. Jaarlijks worden de zwemlocaties 
aangewezen waarvan de veiligheid en gezondheid worden gewaarborgd. 
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7.24. Waterveiligheid 

 
Primaire waterkeringen 
De Deltawerken hebben de waterveiligheid in dit gebied aanzienlijk vergroot, onder meer door de 
kustlijn sterk te verkorten. Hierbij zijn heel verschillende waterbekkens ontstaan: zoet en zout, met en 
zonder getij. De Deltawerken hebben ook nieuwe problemen veroorzaakt, zoals (blauw)algenbloei in 
het Volkerak-Zoommeer en de deltarandmeren (Binnenschelde en Markiezaat), zandhonger in de 
Oosterschelde en een zuurstofloze bodem in de Grevelingen. 

De doelstelling voor waterveiligheid wordt in de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 integraal 
beschreven. Het Nationaal Waterplan, Deltaprogramma en Programmatische Aanpak Grote Wateren 
leveren de uitgangspunten. De zeespiegelstijging heeft op waterveiligheid de grootste impact. Voor de 
periode tot 2050 wordt ingezet op de huidige “half open” veiligheidsstrategie. Dit is een combinatie van 
op orde houden van dijken, kustwerken en suppletie. Intensiteit en omvang van maatregelen verschilt 
per bekken. Na 2050 voldoet de huidige werkwijze niet meer. Met een kennis- en innovatieprogramma 
worden alternatieve opties en strategieën voor 2050 en daarna verkend. 

Meerlaagsveiligheid 
De basis voor waterveiligheid is het concept van de meerlaagse veiligheid, dat onderscheid maakt in 
maatregelen die de kans op een overstroming verkleinen (1e laag), de gevolgen van een overstroming 
verminderen (2e laag) of de rampenbeheersing verbeteren (3e laag). In de eerste laag – sterke 
waterkeringen – liggen de meekoppelkansen (‘werk-met-werk’) bij versterkingsprojecten van primaire 

keringen. De opgave van waterveiligheid wordt waar mogelijk verbonden met andere ruimtelijke 
ambities ten aanzien van bijvoorbeeld bouwen, natuur, recreatie en cultuurhistorie. 

Het Rijk stelt de normen voor de primaire waterkeringen en de provincie voor de regionale 
waterkeringen. Het Rijk stelt ook normen vast van de bij haar in beheer zijnde regionale waterkeringen 
langs het Kanaal Gent-Terneuzen en het Antwerps Kanaalpand. 

In Zeeland is wat betreft regionale keringen een onderscheid te maken tussen waterkerende (‘natte’) 
regionale waterkeringen, waaronder het Kanaal door Walcheren en langs het Veerse Meer, en (droge) 
regionale waterkeringen die feitelijk geen water keren (binnendijken). De normen zijn vastgelegd in de 
omgevingsverordening. Met het waterschap worden afspraken gemaakt over cyclus van beheer, 
toetsing en eventuele versterking. Voor de regionale keringen in beheer van het Rijk is de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) toezichthouder. 

Wat betreft ruimtelijke inrichting (2e laag) werken provincie en waterschap aan de optimalisering van 
het stelsel van regionale keringen, waaronder de binnendijken. In de 3e laag – crisisbeheersing – 
wordt vanuit de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s vooral gewerkt aan bewustwording.  

Gevolgen zeespiegelstijging 
Zeespiegelstijging leidt ertoe dat buitendijkse gebieden vaker kunnen overstromen. Voor binnendijkse 
gebieden geldt dat de kans op een overstroming toeneemt als de hoogste waterstanden stijgen en dat 
ook de gevolgen van een overstroming toenemen. Het algehele risico van een overstroming, kans x 
gevolg, neemt hierdoor toe. Voor sommige gebieden in Zeeland geldt bovendien dat als er een 
overstroming optreedt, al is de kans daarop zeer gering, er snel een grote waterdiepte ontstaat. Vanaf 
2014 neemt het aanbod en aantal overnachtingen in Zeeland sterk toe. De verwachting is dat deze 
groei door zet. Voor deze groeiende sector is het effect van de stijgende zeespiegel op het 
buitendijkse gebied (inclusief de stranden) de meest ingrijpende kwetsbaarheid. Op de lange termijn 
neemt de grootte van deze stranden door zeespiegelstijging af. Dit zet een belangrijke pijler van de 
Zeeuwse recreatiesector onder druk. 
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7.25. Woningvoorraad 
 

De ambitie voor 2050 is om in Zeeland een toekomstbestendige woningvoorraad te hebben die in 
kwaliteit en kwantiteit 100% aansluit bij de vraag.  

Om deze ambitie waar te maken zijn de volgende tussendoelen van belang: 

Strategisch voorraadbeheer van de particuliere woningvoorraad 
De woningvoorraad van Zeeland in 2050 staat er voor het overgrote deel al. Binnen deze voorraad 
moet de demografische en klimaattransitie opgevangen worden door sloop, nieuwbouw en renovatie. 
Dit vraagt om bewustwording, begeleiding en stimulering van woningeigenaren, maar ook om een 
cultuuromslag in beleid en focus bij provincie en gemeenten. Het vraagt om strategisch 
voorraadbeheer in nauwe samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen. Het is nodig om: 

 de focus te richten op bestaande voorraad met het vizier op de lange termijn, samen met 
belanghebbenden; 

 bewustwording te stimuleren bij woningeigenaren; 

 woningeigenaren te stimuleren te investeren in de eigen woning; 

 plaats te bieden voor nieuwe of afwijkende woonconcepten (patio, knarrenhofjes, 
wooncoöperaties), flexibel aanpasbare of verplaatsbare woningen. 

Gezonde woningmarkt met waardebehoud en doorstroming 
Onderhoud en verbouw van woningen is belangrijk om de woningvoorraad toekomstbestendig te 
houden. Er moet ingespeeld worden op de twee maatschappelijke opgaven ‘klimaat’ (isoleren, 
fossielvrije energieopwekking) en ‘demografische transitie’ (levensloopbestendig, geschikt voor 
nieuwe doelgroepen). Vertrouwen in de vastgoedwaarde van de eigen woning is essentieel om 
dergelijke investeringen te laten lonen. Dit vraagt om een gezonde marktspanning: beperking van het 
woningtekort en voorkomen van leegstand. Daarnaast moeten er voldoende keuzemogelijkheden zijn 
om stappen te zetten in de wooncarrière. Het is belangrijk dat alle prijscategorieën, huur en koop, in 
het aanbod opgenomen worden, evenals woningen voor specifieke doelgroepen. Om de woningmarkt 
gezond te houden is nieuwbouw een instrument om doorstroming te bevorderen en lange 
verhuisketens te creëren. De woningvoorraad moet verregaand vernieuwd worden om aan de vraag te 
blijven voldoen. Er moeten daarom veel meer nieuwe woningen gebouwd worden. Om tegelijkertijd 
het evenwicht van het aantal woningen en huishoudens te behouden moet hiervoor ruimte gecreëerd 
worden door het slooptempo verder op te voeren. Onze woningvoorraad staat dan ook aan de 
voorkant van een belangrijke transitie: het tempo waarin woningen gebouwd, gesloopt en verbouwd 
worden, moet omhoog. Dit vraagt om: 

 een realistische woningbouwprogrammering (balans vraag en aanbod); 

 het opvoeren van het slooptempo: slopen moet lonen (sloopfonds, verhandelbare 
bouwrechten) zodat er ruimte ontstaat voor nieuwbouw; 

 het stimuleren van doorstroming door het bouwen van woningtypes met lange verhuisketens 
waar ook op lange termijn behoefte aan is. 

Gemeenten aan het stuur, in afstemming met regio en provincie 
Het is belangrijk dat gemeenten in staat zijn om keuzes te maken bij de aanpak van de 
woningvoorraad. De markt zal de problemen op de lange termijn niet oplossen, zodat sturen met het 
oog op de lange termijn nodig is. Door de schaal van woningmarkten is afstemming op regioniveau 
onontbeerlijk. Kennis van de woningmarkt en goede monitoring zijn hierbij een randvoorwaarde. Door 
regionale afstemming kan woningbouw op veilige en gezonde locaties worden gestimuleerd. Ook is 
het essentieel dat overtollige plancapaciteit kwalitatief gewenste toevoegingen niet in de weg zit. Dit 
vraagt om: 

 keuzes maken op de woningmarkt gericht op de lange termijn; 

 kennisontwikkeling en monitoring: de voortgang bewaken, monitoren en rapporteren door 
middel van datagedreven sturing; 
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 wegnemen van overtollige of verouderde plancapaciteit om ruimte te creëren voor actuele 
plannen. 

Kwalitatieve match 
Zeeland heeft op dit moment genoeg woningen om het aantal huishoudens te huisvesten. Het betreft 
hier een kwantitatieve match maar niet perse een kwalitatieve match. Grondgebonden koop en sociale 
huurwoningen zijn er in bijna elke regio wel genoeg. Het aandeel middenhuurwoningen is in Zeeland, 
net als in de rest van Nederland, te laag. Dit type woning zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. 
De vraag naar extra woningen neemt nog toe in steden en in goed bereikbare kernen met 
voorzieningen. Daarbuiten is de vraag naar woningen wisselend. Voor ouderen is het soort huizen 
waar men woont vaak niet meer passend, maar doorstromen naar een passende woning wordt als erg 
lastig ervaren. Door de toename van met name alleenstaande 80+ huishoudens lijkt er een mismatch 
te ontstaan tussen de huidige woningvoorraad en de woningvoorraad die er op lange termijn zou 
moeten staan. De behoefte aan nultredenwoningen en beschutte woonzorgwoningen neemt daardoor 
fors toe. Bijna 20% van de voorraad is ‘levensloopgeschikt’, 60% van de woningen is geschikt te 
maken voor ouderen. Op dit moment staat 3% van de woningen in Zeeland leeg. 
Daarnaast worden bewoners kritischer over de gewenste woning en de daarbij horende 
woonomgeving. Hierdoor worden er steeds meer verschillende woningtypes op de markt gebracht in 
Nederland, zoals woonhoven voor gelijkgestemde ouderen (‘knarrenhof’), tiny houses of kleine 
appartementen voor jongeren in een stedelijke omgeving. Omdat de ontwikkeling hiervan vaak 
risicovoller is wordt het nog niet vaak toegepast in Zeeland, terwijl de vraag er wel is. 

Kwantitatieve match, uitbreiding 
In regioverband maken gemeenten afspraken waar, hoeveel woningen er worden toegevoegd in 
regionale woningmarktafspraken. Dit op basis van de behoefteraming van de meest recente 
Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose. Afspraken over soorten woningen en woonmilieus 
worden nog niet in elke regio gemaakt. Er zijn in de meeste regio’s meer dan voldoende 
woningbouwplannen om de uitbreidingsbehoefte op te vangen. Veel plannen zijn echter in het 
verleden gemaakt toen er een andere vraag was en er andere verwachtingen waren. De situatie ziet 
er op dit moment anders uit, waardoor plannen soms niet van de grond komen en er gewacht wordt 
op betere tijden. Deze plancapaciteit dreigt de totstandkoming van actuele plannen die beter 
aansluiten op de vraag te blokkeren. 
De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt toegepast bij nieuwe plannen voor woningbouw. 
Bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied en zorgvuldig ruimtegebruik is altijd het uitgangspunt 
geweest. Op die manier beschermen we het landschap, de agrarische functie van het buitengebied, 
natuurwaarden en die andere kwaliteiten die maken dat het in Zeeland goed wonen is. Het mes snijdt 
aan twee kanten, want in het stedelijk gebied verliezen steeds meer vormen van vastgoed hun functie, 
zoals maatschappelijk vastgoed, scholen, winkels, kerken en kantoren. Voor de dynamiek van het 
stedelijk gebied is het cruciaal dat woningen toegevoegd kunnen worden in of in plaats van deze 
gebouwen. Leegloop van het platteland leidt tot leegstand, verval en sloop van monumentale en 
beeldbepalende bebouwing. Woningbouw wordt gebruikt als middel om ruimtelijke problemen op te 
lossen, bijvoorbeeld voor het in stand houden van monumenten of amoveren van stallen in het 
buitengebied. Met het maken van een selectie van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen heeft de 
provincie focus aangebracht op een beperkt aantal boerderijen. Het behoud van deze boerderijen 
vormt een provinciaal belang waarvoor de provincie extra inspanningen wil leveren. Onder andere 
door het mogelijk maken van een of meerdere wooneenheden in de agrarische opstallen (niet zijnde 
het bestaande woonhuis).  
Hoogbouw is interessant in stedelijk gebied. Door hoogbouw kan de kwaliteit van de openbare ruimte 
verbeteren (mooi, levendig, sociaal veilig). Er bevinden zich dan immers meer mensen en veel 
functies op een gering bouwoppervlakte. Hoogbouw kan ook voor een rendabeler grondexploitatie 
zorgen. En hoogbouw kan de structuur van een stad of gebied beter zichtbaar maken (landmark, 
oriëntatie). In de groeiende stad kan het inzetten van hoogbouw zorgen voor het sparen van groen en 
landschap. In een verdichtingsslag wordt de ruimte in de stad beter benut en is uitbreiding niet of 
minder noodzakelijk. 

Voorraadbeheer en sloop 
Er worden jaarlijks weinig particuliere woningen onttrokken aan de woningmarkt door sloop, 
functieverandering of samenvoeging. In dit tempo zou dat betekenen dat alle woningen nog zo’n 2000 
jaar mee zouden moeten gaan. Om de verandering van de bevolkingssamenstelling en de 
energietransitie te accommoderen is in de particuliere sector een hoger sloop- en nieuwbouwtempo 
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nodig. Woningcorporaties hanteren een strategisch voorraadbeheer waarbij op de korte en lange 
termijn gekeken wordt naar de behoefte. Het slooptempo ligt hier hoger; corporatiewoningen worden 
gemiddeld na 100 jaar vervangen. Door overheidsmaatregelen hebben woningcorporaties minder te 
besteden aan de uitvoering van het strategisch voorraadbeheer. De nieuwbouw, sloop en renovatie 
van woonblokken ligt hierdoor helaas op een lager tempo. Door het uitponden van woningen door 
woningcorporaties is mogelijk versnipperd bezit ontstaan waardoor herstructurering, transformatie of 
renovatie ingewikkelder is geworden. 

Verduurzaming 
De woningvoorraad staat aan de vooravond van een enorme verduurzamingsopgave. De Zeeuwse 
woningvoorraad is kwetsbaar: relatief oud, veel woningen uit de bouwperiode 1945-1970 met lagere 
bouwkwaliteit. 45% van de woningen in Zeeland heeft label D of lager. Maar liefst 13% heeft label G. 
Het Zeeuws energieakkoord gaat uit van een energieneutrale particuliere woningvoorraad in 2045. 
Hierbij hoort ook de opgave van het gas af en de Warmtevisies die opgesteld moeten worden vanuit 
het concept Klimaatakkoord. Doel is duurzaam en milieubewust bouwen: minder belasting van 
bouwmaterialen en druk op het milieu/leefomgeving. Energieneutraal (duurzaam) bouwen is één, 
maar daarnaast dient de milieudruk omlaag gebracht te worden en minder milieubelastende 
bouwmaterialen worden toegepast. Hier speelt de toenemende schaarste van (grond)stoffen en 
materialen. Urban mining is een ontwikkeling die daarop inspeelt door bij sloop materialen terug te 
winnen en grondstoffen uit afval te halen.  
De eerste circulaire projecten en successen zijn geboekt (o.a. circulair bouwen 
Emergis,  onderzoeksproject Circulair Biobased Construction Industry, Kennis en Innovatienetwerk 
circulair bouwen). Bestaande samenwerkingen in de regio hebben effect. 

Flexibele schil 
Mensen die tijdelijk op korte termijn een woning nodig hebben i.v.m. werk of privéomstandigheden, 
ondervinden veel moeite om een acceptabele, betaalbare woning te vinden. De groeiende economie 
en de afnemende beroepsbevolking zorgen voor een toename van internationale werknemers die hier 
tijdelijk of (semi)permanent komen wonen. Deze doelgroep is divers van aard en kent ook 
verschillende woonwensen, die niet altijd binnen de huidige woningvoorraad zijn te vervullen. De 
internationale werknemers die hier langer dan twee tot drie jaar blijven, stromen door naar reguliere 
woningen in onze dorpen en wijken. Voor kort en middellang verblijf bestaan tekorten. Vooral de 
kwaliteit van de tijdelijke huisvesting laat te wensen over. Vaak moet men genoegen nemen met een 
te dure, brandgevaarlijke of illegale oplossing. Het ontbreekt aan een ‘flexibele schil’ in de 
woningvoorraad die dit op kan vangen. Dit vormt een van de oorzaken van het gebrek aan 
doorstroming op de woningmarkt.  

Deeltijdwonen 
Met name aan de kust worden veel woningen gebruikt als tweede woning/deeltijdwoning. Enerzijds 
kan deeltijdwonen een uitkomst zijn om leegstand te voorkomen en het draagvlak onder toeristische 
voorzieningen te vergroten. Anderzijds komt de ervaren leefbaarheid van permanente bewoners onder 
druk te staan. Gemeenten maken hier een eigen afweging in. 
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7.26. Woonomgeving 

 
De ambitie voor 2050 is dat onze woonomgeving veilig en klimaatadaptief is, gezond gedrag uitlokt en 
bijdraagt aan biodiversiteit. 

Om deze ambitie waar te maken zijn de volgende tussendoelen van belang: 

Investeren in toekomstbestendige locaties op de goede plek 
De herbestemmings- en herstructureringsopgave in het bebouwd gebied is fors. Hier liggen kansen 
voor het versterken van onze dorpen en steden, voor het creëren van woonmilieus waar nu een 
gebrek aan is, voor het vergroten van draagvlak van onze voorzieningen en om een antwoord te 
hebben op onze mobiliteitsopgave. Herbestemming en herstructureringsopgaven bieden kansen om 
de omgeving zo in te richten dat gezond gedrag wordt bevorderd. De woningbouwopgave ligt 
voornamelijk in het bestaand stedelijk gebied. Hier kunnen woonmilieus ontwikkeld worden waar 
tekort aan is. Om dit mogelijk te maken is het principe van de ladder relevant, evenals investeringen in 
de leefomgeving en sociale en fysieke veiligheid. Pas als er geen andere goede mogelijkheden zijn, 
moeten we onze steden of dorpen uitbreiden. Het is nodig om te: 

 Kiezen voor aantrekkelijke woonmilieus gericht op inbreiding, herstructurering en 
transformatie 

 Investeren in woonmilieus om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. 

Stimuleren veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptiviteit door ruimtelijke 
ordening en -inrichting 
De inrichting en ordening van onze ruimte kan zodanig gedaan worden dat gezond gedrag (bewegen, 
ontmoeten, ontspannen, eten) uitgelokt wordt. Dit vraagt om nabijheid van functies en het veilig en 
aantrekkelijk maken van onze buitenruimte. De openbare ruimte moet veilig, aantrekkelijk en 
toegankelijk zijn, ook voor ouderen en mensen met een beperking. Bij de inrichting van onze ruimte 
wordt rekening gehouden met natuurinclusief bouwen, opslag en opwekking van energie en het 
voorkomen van wateroverlast en hittestress bij inrichting . We stimuleren maatregelen voor veiligheid, 
gezond gedrag, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en milieu: 

 Bij inrichting en ordening van de ruimte sturen op bundeling van functies voor het uitlokken 
van gezond gedrag, duurzaamheid en veiligheid. 

 Rekening houden met natuurinclusief bouwen, opslag en opwekking energie en voorkomen 
van wateroverlast en hittestress bij inrichting van onze ruimte. 

Voorzieningen 
Voor de kwaliteit van de woonomgeving is de aanwezigheid of bereikbaarheid van voorzieningen 
essentieel. Door schaalvergroting en maatschappelijke ontwikkelingen staat dit onder druk, met name 
in dorpen en het buitengebied. Het draagvlak onder voorzieningen wordt bij een stabiele of 
afnemende bevolking kleiner. Naast het afnemende draagvlak zorgt de voortschrijdende 
schaalvergrotingstendens en de steeds kleiner wordende betekenis van het openbaar vervoer ervoor 
dat het voorzieningenniveau en daardoor de leefbaarheid onder druk staat. Door toekomstige smart 
mobility concepten kan de bereikbaarheid van voorzieningen sterk verbeterd worden. 
Door de toename van ouderen in onze samenleving moet onze woonomgeving hierop aangepast 
worden. De bereikbaarheid tot voorzieningen is een potentieel knelpunt, maar ook vereenzaming en 
isolement is een toenemend probleem. Het ontbreekt vaak aan toegankelijke wandel/fietsroutes met 
mogelijkheid om te rusten en naar het toilet te gaan: hierdoor mijden ouderen vaak om naar buiten te 
gaan, zodat eenzaamheid een steeds groter probleem wordt. 

Hittestress en vergroening 
De huidige woonomgeving wordt als stenig ervaren. De klimaatverandering zorgt voor 
toenemende overlast als gevolg van hitte en overstromingen. Door hogere temperaturen 
ontstaan ‘hitte-eilanden’ op plaatsen met weinig groen, water en schaduw. Door de toenemende 
verstening van onze tuinen en openbare ruimte wordt het risico op overstromingen groter. Niet 
alleen neemt de kans op toenemende temperaturen en overstromingen toe, doordat de 
schadelijke stoffen tussen de gebouwen blijven hangen wordt de gezondheid en leefomgeving 
ook aangetast door luchtverontreiniging. Het gebrek aan groen zorgt voor een lage waardering 
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van de buitenruimte. De aanwezigheid van groen heeft een positief effect op de mentale 
gesteldheid van mensen en draagt bepaalde vegetatie bij aan het zuiveren van de lucht 
(afvangen fijn stof). Bij de uitvoering van gebiedsontwikkelingen die in het kader van de 
transformatie van de woningvoorraad plaatsvinden zijn er kansen voor natuurinclusief bouwen, 
ontwerpen en beheren, het vergroenen op gebouw-, wijk- of stadsniveau en het versterken van 
de verbinding tussen stedelijk en landelijk gebied. 

Ruimte voor verkeer vs kwaliteit van de woonomgeving 
De huidige woonomgeving wordt als autogericht ervaren. Er is een vicieuze cirkel gaande, 
waarbij opstoppingen van autoverkeer worden opgelost door nog meer ruimte te geven aan 
autoverkeer, waardoor de straat nog onveiliger en onaantrekkelijker wordt om te voet of fiets te 
gaan. Gezondheid en de kwaliteit van de woonomgeving staan hierdoor onder druk. Toekomstige 
smart mobility concepten kunnen zorgen voor een afnemend ruimtegebruik voor 
verkeersdoeleinden in het bebouwd gebied. Dit biedt kansen voor verdere inbreiding, 
klimaatadaptatie en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door toevoeging van stedelijk groen. 

Overlast 
De kwaliteit van de woonomgeving wordt ook bepaald door de aan- of afwezigheid van overlast door 
geluid, stof of bodemvervuiling. De overlast is in de afgelopen decennia voor de meeste bronnen sterk 
afgenomen door maatregelen aan de bron en zonering. Op sommige locaties is echter nog sprake van 
overschrijding van normen. Een opkomende vorm van geluidhinder vormt laag frequent geluid (LFG), 
wat mogelijk in de toekomst meer aandacht gaat vragen. Op deze vorm van geluid is moeilijk vat te 
krijgen. Op dit moment zijn er nog geen wettelijke normen voor laag frequent geluid. Wel zijn er 
diverse richtlijnen. 
In 2020 kennen we meerdere systemen voor mobiele communicatie (2G, 3G, 4G), naast diverse 
andere toepassingen van draadloze communicatie, o.a. in de sectoren gezondheidszorg, transport, 
onderwijs en industrie. Deze draadloze communicatiesystemen veroorzaken  stralingsbelasting voor 
burgers, dieren en natuur door niet-ioniserende straling. De stralingsbelasting zal naar verwachting 
toenemen omdat de overheid van telecomoperators voor elke gemeente een dekking van 98% zal 
eisen. Om 5G netwerken te realiseren zal veel glasvezelkabel aangelegd moeten worden en dienen 
zeer veel antennes te worden geplaatst. Wetenschappers en artsen pleiten voor verlaging van 
blootstellingslimieten en het doen van onderzoek vóórdat 5G-netwerken worden gerealiseerd. Ca. 3-
5% van de bevolking (ca. 10.000 in Zeeland), heeft gezondheidsklachten door deze nieuwe 
milieufactor straling. Naar schatting 10% van de gedupeerden wordt dusdanig in het functioneren 
belemmerd dat ze met moeite thuis kunnen verblijven en al helemaal niet aan het maatschappelijk 
verkeer kunnen deelnemen. Voor hen is wonen, werken en recreëren nauwelijks nog mogelijk. Omdat 
voor nieuwe toepassingen steeds hogere frequenties gebruikt worden, zullen op grond van wat nu al 
bekend is van gezondheidsproblemen door de bestaande draadloze netwerken, naar verwachting de 
gezondheidsproblemen toenemen.  

Veiligheid 
Rondom en in het stedelijk gebied zijn er verschillende risicobronnen, zoals chemische bedrijven, 
opslagen van gevaarlijke stoffen, aardgasleidingen en  LPG-tankstations. Ook is er een transportroute 
gevaarlijke stoffen. Het aantal transporten met gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor nemen 
toe. Door deze toename is de kans op incidenten groter. Ook kan door klimaatverandering het 
overstromingsrisico toenemen met daardoor mogelijk meer kans op incidenten bij deze risicobronnen. 
Daarnaast nemen het aantal woningen rond transportassen toe door o.a. binnenstedelijke inbreiding. 
Ook zijn er in het stedelijk gebied een groot aantal (zeer) kwetsbare objecten, zoals woningen, 
scholen, ziekenhuizen, tehuizen, hotels. Hoewel er momenteel geen saneringssituaties bestaan 
vanwege externe veiligheidsrisico’s, kan er lokaal wel sprake zijn van een verhoogd groepsrisico. Met 
inwerkingtreding van de Omgevingswet en de modernisering omgevingsveiligheid zullen rond 
bedrijven met gevaarlijke stoffen die onder speciale wetgeving vallen aandachtsgebieden voor 
explosie- en brandgevaar en gevaar voor het vrijkomen van gevaarlijke gassen berekend worden. 
Deze zgn. brand- en explosieaandachtsgebieden moeten in een aantal gevallen door gemeentes als 
brand- of explosievoorschriftengebied worden opgenomen in hun Omgevingsplan, danwel op een 
andere wijze kenbaar worden gemaakt. Voor voorschriftengebieden geldt dat bij nieuwbouw brand- 
en/of explosiewerende maatregelen moeten worden getroffen. 
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Natuur 
Natuur is belangrijk voor mensen. Natuur zorgt voor minder stress en betere concentratie, zorgt voor 
meer bewegen en minder overgewicht en brengt mensen bij elkaar. De keerzijde van natuurbeleving 
is achteruitgang van de kwaliteit van de natuur door verstoring. Veel soorten zijn daarvoor gevoelig. 
Met de biodiversiteit gaat het in zijn algemeenheid slecht door klimaatverandering en onze manier van 
bouwen en bestraten. Gericht en goed investeren in de natuurbeleving biedt kansen te investeren in 
de gezondheid van mensen en geeft gelijktijdig de mogelijkheid te werken aan goede geleding en 
zonering. Dat laatste is met name van belang gezien de verwachte stijging van het aantal recreanten 
in de natuur en toeristen in Zeeland. Goede voorzieningen, zoals het wandel- en 
fietsknooppuntennetwerk, toegankelijkheid van gebieden en een goede informatieverstrekking zijn 
belangrijk, zowel voor bezoekers als bewoners. 
Een bepaalde vorm van natuurverbreding die al heel lang in Zeeland bestaat, is de inrichting en het 
beheer van natuur op tal van particuliere terreinen (groot en klein) buiten het natuurnetwerk. Veelal 
verspreid door het boerenland. De inspanningen van al die particulieren dragen positief bij aan de 
biodiversiteit buiten het natuurnetwerk en zonder die inspanningen zou het met die biodiversiteit nog 
slechter gesteld zijn. Vaak gaat het om (voormalige) boerenerven, maar bv. ook kleine 
natuurterreintjes, dorpsbosjes en -boomgaarden of tijdelijke natuur op bedrijventerreinen. Veel van 
deze particuliere initiatieven worden ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (vaak 
ook weer met inzet van veel vrijwilligers).  
Het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur (DZN) draagt bij aan een Zeeland waar kinderen in 
verbinding met natuur opgroeien en inwoners en recreanten toegang hebben tot beleefbare & rijke 
natuur, heel dichtbij.  
Daarnaast zijn we een groei van de “energieke” samenleving en een veranderende houding van het 
bedrijfsleven die leiden tot een toename van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur(beleid). 
Burgers ontplooien steeds meer activiteiten gericht op bescherming en versterking van natuur en 
biodiversiteit. Ook meer en meer bedrijven willen hier in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een steen aan bijdragen. Andere initiatieven die de laatste jaren op het vlak van 
natuurverbreding in Zeeland hun intrede hebben gedaan zijn: vergroening van schoolpleinen en 
zorginstellingen 
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7.27. Zoet water 

 
De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is van levensbelang. Het tussendoel voor 2030 is gelijk 
aan dat voor 2050, namelijk het bestendigen van de bestaande zoetwatersituatie. De belangrijkste 
opgave is om goed om te kunnen gaan met de effecten van klimaatverandering. 
Zoetwaterbeschikbaarheid kan alleen in samenhang worden gezien met een wateroverschot bij 
extreme neerslag. Het is van belang om beide met elkaar in verbinding te brengen. In dit kader wordt 
het Zeeuws Deltaplan Zoetwater opgesteld. Doelstelling van het Zeeuws Deltaplan Zoetwater is om 
een provinciedekkend beeld te hebben van de mogelijkheden voor het bestendigen van de huidige 
situatie, het optimaliseren van de zoetwaterbeschikbaarheid en het formuleren van een programma 
om dat te bereiken.  

In de praktijk vraagt de aanpak op de ene plek een veel grotere inspanning dan op de andere. 
Bovendien hoeft aanpassing niet perse een technische invulling te hebben zoals extra 
zoetwaterbuffering. Het kan ook gaan om meer acceptatie en aanpassing van gedrag aan droge 
perioden, zowel individueel als voor de hele samenleving. Het komt er vooral op neer dat we zodanig 
goed met een langdurige droogteperiode kunnen omgaan, dat die niet ontwrichtend is voor de 
samenleving. 

De beschikbaarheid van zoetwater verschilt op dit moment per gebied. In het oosten van Zeeland is er 
veel zoetwater vanuit het Volkerak-Zoommeer beschikbaar voor de landbouw. Vanuit de Biesbosch 
wordt zoetwater aangevoerd via de zoetwaterleiding, waarvan fruitteeltbedrijven in de Bevelanden en 
de industrie gebruik maken. In de rest van Zeeland heeft 40% van het landbouwareaal de beschikking 
over zoet grondwater, de overige 60% is afhankelijk van regenwater. Bescherming van de kwaliteit en 
omvang van zoet grondwater is van groot belang. 
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Deel C - Uitvoering en instrumenten 
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8. Principes voor uitvoering 

Principes voor uitvoering 
Samen werken aan de uitvoering 
Samenwerking is de basis voor de Zeeuwse Omgevingsvisie. Dat houdt niet op bij de visie zelf, maar 
geldt ook voor de uitvoering. Gezamenlijke doelen worden met gezamenlijke inzet opgepakt.  

Door de grote diversiteit van betrokken partijen, onderwerpen en doelen is het niet mogelijk om in 
deze visie een volledig beeld te geven van de uitvoering. Het is wel mogelijk om te benoemen welke 
organisatie zich verantwoordelijk voelt voor een (deel van de) uitdaging, welke instrumenten deze kan 
inzetten en welke ondersteuning van partners nodig is. Dat inzicht is de basis om samen aan de 
uitvoering te werken via bestaande of nieuwe acties en programma’s. In hoofdstuk 9 wordt bij iedere 
maatschappelijke uitdaging een overzicht gegeven van de aanpak. 

In het algemeen zijn er vier typen instrumenten waarmee doelen kunnen worden : 

1. Financieel-economisch - sturen met financiële prikkels. Dit zijn bijvoorbeeld instrumenten voor 
financieel belonen van gewenst gedrag of belasten van ongewenst gedrag. 

2. Communicatie- en informatie - sturen met ontwikkelen en/of overdragen van informatie. Dit 
zijn instrumenten om het kennisniveau van partijen te vergroten, het draagvlak te vergroten of 
mensen gericht met elkaar in contact te brengen.  

3. Juridisch - sturen met wetten en regels. Bij een gebod legt de overheid op dat iemand iets 
moet doen. Een verbod werkt juist beperkend: iemand mag iets niet doen.  

4. Uitvoerend - sturen door realisatie. Dit kan door zelf een activiteit uit te voeren, een product te 
verwerven of door opdracht te verlenen voor uitvoering van een activiteit.  

Iedere organisatie, bedrijf of persoon beschikt over één of meerdere instrumenten. De 
overheidspartijen werken over het algemeen meer met indirecte sturing en beschikken als enige partij 

over een breed juridisch instrumentarium. Bedrijven en burgers sturen vooral via uitvoering van 

activiteiten .  

Sommige verantwoordelijkheden, taken en instrumenten liggen vast in (inter)nationale wet- en 
regelgeving. Dat is een gegeven waar bij de uitvoering van de omgevingsvisie rekening mee moet 
worden gehouden. Dat kan betekenen dat een bepaald instrument verplicht wordt gebruikt, maar ook 
dat een instrument alleen door een bepaalde organisatie mag worden gebruikt en alleen voor een 
specifiek doel. De omgevingswet bevat bijvoorbeeld verplichte communicatie over plannen en 

vergunningen door zowel de initiatiefnemer als de overheid. Rijksregelgeving zoals het Besluit 
kwaliteit leefomgeving verplicht gemeenten, waterschap en provincie om (nationale) belangen te 
beschermen of mogelijk te maken. Ook zijn er bijvoorbeeld regels die de overheid beperkt in de 
mogelijkheid in te grijpen in de vrije marktwerking of in eigendomssituaties.  

  

Uitgangspunten voor maatwerk 
De Zeeuwse Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen die vanuit gezamenlijke doelen en ambities 
richting geeft aan de toekomst van Zeeland. Of de ambties uit de visie worden gehaald, hangt af van 
de beslissingen van heel veel partijen over heel veel kleine en grote activiteiten. De grootste uitdaging 
is om bij al die activiteiten een bijdrage te leveren aan de ambities. Dat klinkt ingewikkeld, maar de 
rode draad uit de visie is kort samen te vatten.  

Bij iedere beslissing over activiteiten gelden de volgende uitgangspunten: 

1. Maak gebruik van de Zeeuwse kernkwaliteiten. Succesvolle initiatieven benutten de kwaliteit van 
de omgeving en voegen daar extra waarde aan toe. Een verandering wordt daardoor een verrijking. 
Het betekent ook dat initiatieven zonder meerwaarde voor de locatie, beter op een andere plek 
kunnen worden gerealiseerd die wel passend is. Met slim ontwerp, passend bij de locatie, is heel veel 
mogelijk. 

2.  Doe meer met minder ruimte. Er zijn heel veel uitdagingen die extra ruimte vragen, als ze 
afzonderlijk worden aangepakt. Denk maar aan extra waterberging, zonneparken of groen in de stad. 
Zeeland wordt niet groter, dus als al die ontwikkelingen afzonderlijk worden gerealiseerd gaat dat 
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onnodig veel grond kosten die nu voor een andere functie wordt gebruikt. De enige oplossing is om 
gebruik zoveel mogelijk te combineren.  

3. Denk aan de toekomst. Neem altijd de effecten op langere termijn mee in de afweging. In een 
circulaire economie en met onzekerheden over de effecten van klimaatverandering hoort bij iedere 
ontwikkeling ook een idee over de einddatum van de activiteit en het eindbeeld. Voldoende flexibiliteit 
helpt om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de bevolking, economie en het klimaat. 
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9. Uitvoering per uitdaging 

9.1. Uitstekend wonen en leven in Zeeland 

Uitstekend wonen en leven in Zeeland 
De centrale ambitie bij de uitdaging Uitstekend wonen en leven in Zeeland is complex en vraagt om 
goed afgestemde inzet op verbetering van de woningvooraad, woonomgeving, bereikbaarheid, 
voorzieningen en het vestigingsklimaat. 

De wensen van inwoners van Zeeland staan in deze uitdaging centraal, maar de invloed op realisatie 
van de ambitie van iedere Zeeuw afzondelijk is erg klein. Daar staat tegenover dat de keuzes van alle 

inwoners samen juist bepalend zijn voor het succes van de aanpak.  

Een aantal partijen heeft een belangrijke positie in deze uitdaging. 

- Voorbeelduitwerking: Andere onderwerpen worden na gebiedstafels maart 2020 ingevuld -  

Woningbouw (huidige inzet) 

 Gemeenten   

o verantwoordelijk voor ruimtelijke afweging via omgevingsvisie, omgevingsplan en 
omgevingsvergunning  

o afstemming van woningbouw op regionaal niveau via regionaal 
woningbouwprogramma 

 Woningbouwcorporaties  

o eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van huurwoningen 

 Particuliere woningeigenaren  

o eigenaren en beheerders van het grootste deel van de woningvoorraad 

 Ontwikkelaars en aannemers  

o bouwer van nieuwe voorraad 

o uitvoerder verbetering en vervanging van de bestaande woningen 

 Provincie Zeeland  

o kennismakelaar via woningmarktonderzoek 

o ondersteuner herstructurering particuliere voorraad door subsidieverlening 

o bewaker van regionale afstemming via omgevingsvisie en omgevingsverordening 

Woonomgeving 

  

Bereikbaarheid 

  

Voorzieningen 

  

Vestigingsklimaat 

9.2. Balans in de grote wateren en het landelijk gebied 

Balans in de grote wateren en het landelijk gebied 
De centrale ambitie bij de uitdaging Balans in de grote wateren en het landelijk gebied is het 
verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodem en water) én het beter benutten van de fysieke 
ruimte en milieuruimte. 
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De optimale afstemming van het gebruik op de gebruiksruimte staat centraal, waarbij de huidige trend 
van achteruitgang van de kwaliteit van de ondergrond wordt omgebogen naar een verbetering. 

Een aantal partijen heeft een belangrijke positie in deze uitdaging. 

- Voorbeelduitwerking: Andere onderwerpen worden na gebiedstafels maart 2020 ingevuld -  

Deltawateren (huidige inzet) 

 Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), Rijkswaterstaat  

o Kaderstellend qua doelen in de Deltawateren via het Nationaal Deltaprogramma, het 
Uitvoeringsporgramma Zuidwestelijk Delta en de Programmatische aanpak Grote 
Wateren 

 Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta - samenwerking landellijke en regionale overheden  

o Bewaken en stimuleren van de voortgang en samenhang van het 
Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 

o Afstemming tussen regio en Rijk 

o Afstemming tussen projecten en betrokken partijen 

o Inspireren 

o Opstellen integraal langetermijnperspectief in Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 

 Waterschap Scheldestromen 

 Provincie Zeeland 

 Veiligheidsregio 

 Gemeenten 

 Staatsbosbeheer 

 Het Zeeuws Landschap 

 Recreatieondernemers 

 Agrariërs 

 North Sea Port 

 Industrie 

 Onderzoeksinstellingen  

o Uitvoering kennis- en innovatieprogramma 

  

Bodem 

  

Watersysteem 

 EU  

o Kaderstelling via Kaderrichtlijn Water (KRW) voor oppervlakte-, grond- en afvalwater 

 Ministerie van I&W, BiZa, LNV, Rijkswaterstaat Zee en Delta  

o Kaderstelling via nieuw Nationaal Water Programma 2022 – 2027 

 Provincie Zeeland  
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o Kaderstelling via Strategische visie waterbeheer Zeeland 2050 (samen met 
waterschap) en voor uitvoering via het Waterprogramma 2022-2027 

o Beheerder enkele vaarwegen 

o Verantwoordelijk voor aanwijzen en beheer zwemwaterlocaties 

 Waterschap Scheldestromen  

o Beheer van oppervlaktewateren via Waterschapsbeheerprogramma 

o Normering via Waterschapsverordening 

 Gemeenten  

o Ruimtelijk kader via omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunningen 

o Stedelijk waterbeheer via stedelijk water- en rioleringsprogramma op basis van Visie 
waterketen van de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+) 

 Evides  

o Verantwoordelijk voor drinkwatervoorziening 

 Kennis- en onderzoeksinstituten  

o Kennisdeling en uitvoering onderzoek en rapportages 

  

Milieu 

  

Natuur 

  

Landbouw 

  

Visserij 

  

Havens en industriegebieden 

  

Erfgoed 

  

Transport en infrastructuur 

  

Gezondheid 

  

Evenementen en promotie 

  

Recreatie en toerisme 

  

Landschap 
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9.3. Naar een volledig circulaire Zeeuwse economie 

Naar een volledig circulaire Zeeuwse economie 
De centrale ambitie bij de uitdaging Volledige Zeeuwse economie ciculair, is rechtstreeks afkomstig uit 
de nationale opgave. In de circulaire economie staat herbuikbaarheid van producten en grondstoffen 
centraal om in evenwicht met de omgeving te kunnen ontwikkelen. Dat vraagt innovatie, aanpassing 
van de infrastructuur en voldoende en goed opgeleid personeel.  

Een aantal partijen heeft een belangrijke positie in deze uitdaging. 

- Voorbeelduitwerking: Andere onderwerpen worden na gebiedstafels maart 2020 ingevuld -  

Havens en industrie (huidige inzet) 

 North Sea Port  

o eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van zeehaventerrein 

o faciliteren bedrijven op basis van strategisch masterplan  
 NV Economische Impuls  

o delen marktinformatie, bedrijfskundige support en de contacten op basis van 
meerjarenbeleidsplan 

 Bedrijven  

o werkgevers, eigenaren en beheerders van bedrijfslocaties 

 Kennis- en informatienetwerken (Zeeland Connect, Energyport, SDR)   

o kennisdeling en kennisontwikkeling 

 Provincie Zeeland  

o kennis delen via sectorrapport industrie en bedrijventerreinprognose 

o ondersteuner herstructurering bedrijventerreinen 

o bewaker van regionale afstemming via omgevingsvisie en omgevingsverordening 

 Gemeenten   

o verantwoordelijk voor ruimtelijke afweging via omgevingsvisie, omgevingsplan en 
omgevingsvergunning  

o afstemming van bedrijventerreinbeleid op regionaal niveau via regionaal 
bedrijventerreinprogramma 

Landbouw 

Milieu 

Transport en infrastructuur 

Arbeidsmarkt 

Visserij 

  

9.4. Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland 

Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland 
De centrale ambitie bij de uitdaging Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland, is afkomstig uit 
(inter)nationale afspraken en doelstellingen.  De twee deelambities worden opgepakt via een speciaal 
daarvoor opgericht netwerk. Klimaatadaptatie via de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland en de 
energietransitie via de Regionale Energiestrategie Zeeland. Beide trajecten leiden tot een 
uitvoeringsstrategie en worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. Voor het onderwerp 
zoetwater is een apart uitvoeringsprogramma in de maak: het Zeeuws Deltaplan Zoetwater.   
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Klimaatadaptatie (uitvoering via KaSZ) 
De Zeeuwse risicodialoog Klimaatadaptatie heeft tot de ‘Notitie: Zeeuwse risico’s in beeld’ geleid. In 
deze notitie is een aantal Zeeuwse kwetsbaarheden benoemd die om een strategie vragen. 
Vooruitlopend op de definitieve aanpak, worden mogelijke oplossingen en bijbehorende aanpak 
genoemd om met de kwetsbaarheden om te gaan. Het gaat om de volgende punten in relatie tot de 
gevolgen van klimaatverandering en weersextremen: 

 Zorgen voor meer en beter (stedelijk) groen. Dit is een belangrijk instrument in het 
klimaatbestendig maken van het bebouwd gebied. Op het gebied van hitte zorgt het voor 
schaduw en zorgt de verdamping voor een extra verkoelend effect. Meer groen betekent 
minder verharding. Hierdoor stroomt minder water af naar de riolering en deze gebieden 
kunnen vaak goed ingezet worden voor tijdelijke berging van hemelwater. Niet in de laatste 
plaats zorgt het ook dat het water in de bodem kan infiltreren en daarmee het grondwater 
aanvult. 

Meer groen heeft ook een positief effect op zaken die buiten de scope van Klimaatadaptatie vallen. 
Het draagt bij aan biodiversiteit, de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van 
mensen. 

 Ruimtelijk beleid kan voorkomen dat er nieuwe vitale infrastructuur op ongewenste plaatsen 
terecht komt. Ook kan worden gevraagd om bij ontwerp en inrichting extra aandacht te 
besteden aan gevolgbeperking. 

 Een goede bodemstructuur is de basis voor een veerkrachtige landbouw. Verandering in de 
bedrijfsvoering is ook nodig om ook op lange termijn aan te laten sluiten op de veranderende 
omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan teeltveredeling, andere gewassen, functionele 
agrobiodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. In het kader van een gebiedsgerichte aanpak 
zijn maatregelen te treffen in het regionale watersysteem. 

 Robuuste ecosystemen zijn weerbaar tegen weersextremen en bieden soorten de kans om te 
migreren. Een natuurinclusieve benadering versterkt het ecosysteem en dient 
aandachtsvelden zoals de landbouw en een gezonde leefomgeving. De herijking van de 
Natura2000-uitgangspunten is noodzakelijk om haalbare doelstellingen te benoemen. 

 Veel effecten op gezondheid en kwetsbare groepen zijn te ondervangen met voorlichting. 
Instrumenten zoals het consequent implementeren van lokale hitteplannen in Zeeland helpen 
de kwetsbaarheden te beperken. Er zijn echter ook nieuwe risico’s waar nog geen of geringe 
ervaring mee is, zoals nieuwe ziekteverwekkers. Daarvoor is nog verder onderzoek nodig 
over wanneer en waar deze risico’s zich gaan voordoen. Dit kan verder verkend worden in de 
KaSZ. 

 Wanneer de huidige groei van de sector zich doorzet, zal de druk van de recreatiesector op 
de faciliteiten in de toekomst toenemen. Veel kwetsbaarheden kunnen worden ondervangen 
door het inzetten op voorlichting en door het betrekken van recreatieondernemers en 
terreinbeheerders. De overheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
recreatiesector en nieuwe ontwikkelingen die hierbij komen kijken. Naast voorlichting kan het 
meenemen van klimaat adaptieve maatregelen bij projectplannen en vergunningen bijdragen 
aan een klimaat adaptieve sector. 

 Overstromingen kunnen zowel binnendijkse als buitendijkse tot maatschappelijke 
ontwrichting, schade en slachtoffers leiden. Gevolgen kunnen worden beperkt door bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met overstromingsrisico’s. Dit kan door 
locatiekeuzes en een aangepaste inrichting van bebouwing. Een handelingsperspectief is 
noodzakelijk om helderheid te hebben hoe de samenleving kan handelen bij een 
daadwerkelijke overstroming. Communicatie en het bewustzijn van de samenleving is daarbij 
cruciaal. 

Oplossingen kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van de leefomgeving en een versterking van 
de economie. We werken toe naar een klimaatbestendige inrichting van Zeeland in 2050. Dat biedt de 
tijd om oplossingen mee te laten liften met natuurlijke momenten; bijvoorbeeld in het regulier 
onderhoud en beheer of bij nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor kunnen de meerkosten beperkt blijven. 
Wel vraagt het een nieuwe mindset. 
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Klimaat-adaptief werken gaat het makkelijkst als het automatisch onderdeel is van de dagelijkse 
praktijk en handelen, in plaats van een op zichzelf staand beleidsspoor. Uitgangspunt is dus dat 
zoveel mogelijk gebruikt gemaakt wordt van bestaande sporen. Klimaatadaptatie gaat immers alle 
onderdelen van de samenleving en beleidsvelden aan. Waar nodig worden nieuwe sporen ontwikkeld. 

Maatregelen om Zeeland klimaatadaptief te maken kunnen voor 40% door de overheid worden 
uitgevoerd, terwijl 60% bij de samenleving (burger en bedrijfsleven) ligt In dit kader zijn alle Zeeuwse 
overheden, belangen, bedrijven en burgers nodig om aan een deel van de oplossing bij te dragen. 

Zoet water 
Zoetwaterbeschikbaarheid kan alleen in context worden gezien met een wateroverschot bij extreme 
neerslag. Het is van belang om beide met elkaar in verbinding te brengen. In dit kader wordt het 
Zeeuws Deltaplan Zoetwater opgesteld. Doelstelling van het Zeeuws Deltaplan Zoetwater is om een 
provincie dekkend beeld te hebben van de mogelijkheden voor het bestendigen van de huidige 
situatie, het optimaliseren van de zoetwaterbeschikbaarheid en het formuleren van een programma 
om dat te bereiken. De provincie stelt het Zeeuws Deltaplan Zoetwater op in samenwerking met in 
ieder geval het waterschap, de gemeenten, Rijkswaterstaat, Evides, ZLTO en agrariërs. De partijen 
leggen de relatie met de (proces)industrie om kansen van het gebruik van effluent te verkennen. 

  

Energietransitie (uitvoering via RES Zeeland) 
Veel maatregelen en randvoorwaarden kunnen door overheden worden verzorgd, maar uiteindelijk zal 
iedereen die energie verbruikt, gedrag of bron daarvan moeten aanpassen. In dit kader zijn alle 
Zeeuwse overheden, bedrijven en burgers nodig om aan oplossingen bij te dragen. 

Gebouwde omgeving 
Voor de Zeeuwse gebouwde omgeving is de omslag naar verduurzaming van de warmtevraag en de 
overgang naar een andere warmtebron dan aardgas, vrij complex. Uit de huidige analyse blijkt dat er 
niet één specifieke oplossing voor de gebouwde omgeving uit springt, die op dit moment realistisch is 
voor alle locaties en toepassingen. Om die reden is het advies om op korte termijn geen ingrijpende 
beslissing te nemen voor een alternatieve warmtevoorziening, maar stapsgewijs te gaan verkennen 
wat in de Zeeuwse situatie de beste oplossing is door pilotprojecten en onderzoek. Dit betekent niet 
dat we nu niets moeten en kunnen doen, we zullen vooral inzetten op ‘geen spijt’ maatregelen (op de 
juiste manier isoleren bijvoorbeeld). 

Voor het terugdringen van de warmtevraag en om woningen en gebouwen op termijn wel te kunnen 
voorzien van duurzame warmte (bijvoorbeeld middels warmtenetten of warmtepompen), moet fors 
worden ingezet op terugdringen van de energievraag door isolatie en door het efficiënter omgaan met 
energie. 

Vanuit de Regionale Energiestrategie zal samen met de Zeeuwse gemeenten het komende jaar 
verder worden gewerkt aan de invulling van de Transitievisie warmte (TVW). In deze visie, die elke 
gemeente gaat opstellen, zal per wijk aangegeven worden hoe de overgang naar een duurzame 
warmtevoorziening vorm krijgt. 

Elektriciteit 
Keuzes voor energieopwekking uit wind en zon zijn vaak locatiekeuzes die uiteindelijk worden 
gemaakt op lokaal niveau. Gemeenteraden nemen hierover de juridisch bindende beslissingen. In 
Zeeland hechten we veel waarde aan lokaal maatwerk. Bij locatiekeuze, vormgeving en inpassing van 
wind- en zonprojecten kunnen belangrijke richtinggevende waarden zoals landschap en biodiversiteit 
optimaal worden afgewogen. Daarom hebben gemeenten de ruimte om locatiekeuzes te maken en op 
een plaatselijke manier in te vullen, passend bij gebiedskenmerken van de streek. De 13 Zeeuwse 
gemeenten hebben hun eigen ambities en beleid vormgegeven, waarmee het Zeeuwse doel van 11 
PJ in 2030 haalbaar is. 

Houtstook/biomassa 
Houtstook en het inzetten van biomassa voor warmte is een precair onderwerp. Velen zijn van mening 
dat bomen niet bedoeld zijn voor biomassa bijstook in elektriciteitscentrales of kachels, behalve 
snoeihout en afval uit houtindustrie uit de regio, maar import van houtige biomassa (o.a. pellets) uit 
buitenland is niet wenselijk. Niet alle biomassa is per definitie duurzaam. De productie van bio-energie 
kan soms zo energie-intensief zijn dat het geen CO2-voordeel oplevert ten opzichte van fossiele 
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brandstoffen. Daarnaast concurreren energiegewassen met voedselproductie, en is het risico groot 
dat bossen en biodiversiteit verdwijnen door de houtkap. 

In huishoudens neemt de warmteproductie uit houtkachels steeds verder toe. Er is echter ook 
bezorgdheid en maatschappelijke onrust rondom verschillende duurzaamheidsaspecten. De uitstoot 
van fijnstof en schadelijke stoffen veroorzaken overlast en zijn aantoonbaar slecht voor de gezondheid 
van mensen en voor de natuurlijke ecosystemen. 

We zien voor de midden- en lange termijn zeer beperkte kansen voor de inzet van houtachtige 
biomassa als energiebron in de gebouwde omgeving omdat er hoogwaardigere toepassingen 
beschikbaar zijn. In de gebouwde omgeving kan biomassa ook worden ingezet als bouwmateriaal, 
bijvoorbeeld hout voor constructie of vezels voor isolatie. 

Mestvergisting 
Vergisting van mest en laagwaardige biomassa kan bijdragen aan de levering van duurzame warmte. 
Op bedrijventerreinen en bij glastuinbouwgebieden kan ruimte geboden worden voor 
(co)vergistingsinstallaties. In aanvulling op bedrijventerreinen en bij glastuinbouwgebieden bieden we 
ook ruimte voor co-vergisting bij agrarische bedrijven, mits de ontwikkelingen qua aard, schaal en 
omvang passen in het landelijk gebied en sprake is van een goede landschappelijke inpassing. 

Mobiliteit 
Het totaal van de uitvoering van de acties die in de RES zijn opgenomen, leidt tot een CO2- reductie 
van 450 tot 480 Kton (21 tot 23% van de totale uitstoot). Dit is meer dan de landelijke doelstelling van 
20%, maar nog niet voldoende voor de gestelde ambitie door de sectortafel zelf van 49%. Bij de 
verdere uitwerking van de plannen zal opnieuw worden bekeken wat de verwachte impact van de 
plannen is en op welke wijze we richting de 49% doelstelling kunnen komen. 

Belangrijkste focus in het verduurzamen van de mobiliteit is het mogelijk maken van elektrisch rijden. 
En dus het faciliteren van voldoende laadinfrastructuur als belangrijke voorziening. Gemeenten, 
Provincies, Rijksoverheid, netbeheerders, bedrijfsleven en brancheorganisaties hebben een Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur opgesteld. De afspraken in deze agenda leiden tot een landelijke dekking 
van (snel)laadpunten en voorzien in de laadbehoefte van het groeiende aantal elektrische voertuigen. 
De uitvoering van de Nationale Agenda laadinfrastructuur zal met provincies en gemeenten worden 
vertaald in regionale mobiliteitsplannen, waarin opgenomen de lokale behoeften voor laadinfra. 

Industrie 
De grote Zeeuwse industrie valt onder de landelijke sectortafel industrie, en werkt samen aan 
energiebesparing en CO2-reductie via platform SDR. 

Er wordt ingezet op elektrificatie van de industrie, maar dat vraagt om grote aanpassingen in 
bedrijfsprocessen en het elektriciteitsnetwerk. Ook zijn veel onderzoek en pilots nodig. 

Aanleg van een buisleidingeninfrastructuur is voorwaarde voor verdere CO2-reductie in de industrie 
(CUST). 

We kijken o.a. naar gebruik van industriële restwarmte voor verwarming van gebouwen. 

Uit de systeemstudie blijkt dat: 

 het ontbreekt aan een 380kV-aansluiting in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone om in 
grootschalig elektrificatie en elektrolyse te voorzien; 

 interconnectie met België in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone onderzocht moet worden; 

 onderzoek moet starten naar verzwaring van de 150 kV-verbinding onder de Westerschelde; 

 elektrificatie in de industrie in Sas van Gent voor het midden- en laagspanningsnet al voor 
2030 tot knelpunten kan leiden; 

 in de overgangsfase rond 2030 er gezien de huidige gasleidingen een buis te weinig ligt in 
zowel Zuid-Beveland als Zeeuws-Vlaanderen.  

  

 


